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cluir no I[u:ldro rle pharmaceuticos da Ar
mad:l. sem pl"'Juizo ,.to mc~mo e no posto 
de 2·) tenentc,o pha.rmao.,utico cOllctratado, 
10 t'2nente hOllorvrio, Antonio C:lndido ela 
Silv<t Pimentel. Pago 2g 

JULIO Frota (O Sr.) : 

Discurso pronunciar[o na dis"ussiio da pro
posição ua Camal'a uos Deput,,-,Ios, n. 20 de 
1307, lixélndo as Fori;as ,Ie terr"- p<tra o ex;" r
cicio ,lc 18\)8. 1'<tI::" ,2 e 11l. 

Discurso prol1unciauo na eliscussão do pro
.Jccto do Sell:lelo, n. 18, de 1S,17, sobre o 
accumulo de vcncimentos dos empregados 
fedc'l'aes Clposentados ou reformados, civis 
ou milit:lres. P:lg'. 78. 

JUSTO Chermon t (O Sr.) : 

Considerações feit:ls sobre a emenda apre
sentada pelo Sr. R:lllliro Barcellos, ao 
requerimento elo Sr. Vicente 11achado pe
dinclo I[ue o governo informe em que se 
lnserlll para exp2dir o elecreto n. 2::J7\J, 
de IG ele agosto elo corrente a'ln\). Pag.9. 

DisclII'.cn prn!lIInciad ,) na (liSC-llSS:LO ela pro
[l(jsiç:1n (h Cam:ll'a dos Deput<tdos, n. 20, 
dr· 1.~'\7. lixanrlo as Forças ,lo terra parll. 
o exe,'~icio ele 1808. P:lg. 159. 

LAURO Sodré (O Sr.): 

Discurso pronunciado na rliscussã.o ela pro
p'jsiç;,o ela Camara dos Deputados, n. 20, 
ele 18J7, fixando :lS F·)l·ç.as de terra p:lr:l o 
oxercicio de 1:-l,18. Pago 112. 

Discurso pronunciado em sessão de 27 ele 
setemhro. com l'eferencia ao do Sr. Gomes 
de Castro, wbl'e iix<tção de Forças de ·terra 
para o cxel'cicio de 1898. l'ags. 230 e 245. 

LEITE e Oiticica (O Sr.): 

Consielerações fei tas em sessão de 2 de 
setembro, r"[at.ivD.s i liqUlelação forçaela 
ela Companhi<t Leopoldina. l':lg. 11. 

Consiuéracues fcit"s sobre uma emenda 
apresentalÍD. pelo Sr. Moraes Barros á 
propos içfto rla Camara dos Deputados. 
n. 20, ue ISD7, lix:lI1do as Forças de terra 
para o exel'cicio ele 1898. Pags. 70 e 107. 

Discurso pronunciado na rliscllssão da pro
posição ua Cam:ll'a dI'" D,>putados, n. 20, 
de 1897, !ixanelo as FOl'ças de terra para 
o exercicio de 1898. Pags. 144 e 167. 
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Discurso pronunciado em sessão de 22 de 
setembro, com reLerencia ás explica\,jcs 
dadas pelo SI', Itollrigues Alves sobl'e a 
venda da prata exist,ente na Casa lla Moeda, 
Pag, 171. 

Consideracões Leitas em sessão de 25 de 
setembro, -80ure a demora que tem llf,vido 
em dar-se parAcer ao projecto de lei 
relativo it impostos inter-estadoaes, 
Pag, 200. 

Consideracões feitas em sessiio de ,1 de 
outubro, para qne seja elaelo para ordem 
do dia, independente ela disLrilmição em 
avulsos. o parecer da Commissão de Fi
nancas. sobre o Ql'l'amenLo do :\Iinist3rio 
das Relações ]l;xteriores. Pago 282. 

Considerações fcitas na yot,ae'lo das 
emendas ofl'er8ciüas pela Comn;issi\o ele 
Finanças, á proposição ela Camara dos 
Depu lados. n. 28. ll", 18D7. fixando ::ts 
despezas do Ministerio das Relal,oes 
Exteriores para o exercicio de 1898, 
Pags. 284, 2G7 e ~2:;. 

Considerações foi titS na discusRão do pa
recrr ela COlnnli~s~0 d0 ConA~itui~ão c 
Poderes, n, UG. do 1897. sobre o ",eto 
Opp08tO pelo Prefeito elo DisLricto FHrlcral 
á resolução llo Conselho Municipal, que 
altera c[rrusnlas do conlracto celebra(lo 
com o cidaüil,o :\L1no?1 Gomes ,le OliveiJ'a 
pal'a o Lornecimento de; carnes verdes. 
Pags. 2()3, 295 e 313. 

Discursos pronunciaelos na discussão do 
projecto do Senado. n. 2:'\, ele 189G. a],o
lindo as loterias. Pag-s. 30S e 403, 

Discurso pronunciado na discu8sil,0 ela 
proposição da eamara dos Deputados, 
n',28, de 1,,97, 1ixan,lo as ,le<pe7,as do 
MIlllsterio das l{ela,õcs Extoriores para 
o exercicio de 1898. Pag, 321. 

Discurso pronllllciado na (liSCllSS;LO (10 
projecto do Seua,do. n, 2'3, de 1~'Y7, reyo
gando o art. ;;:) ela lei ll, S:;, de 20 ,le 
Setem hro de 1892 c r,'slam'ando a C,)rl,c 
de Appella':ilo ,para ,proccss:t I' e julgar em 
primeIra c ult.llna lnstancia e Pl'cfei lo 

/<10 Districto Federal, nos criUlI'S de res
. pon:-:ahilidaele. Pago 337. 

Ç)onsid<?ea,'õ0s fei [,aR na discussão ÜO pl'O
JecLo do Senado. n.:25. ele 18D7. qne (1,!ilH' 
os elespachos interloculorios, cl," quc Lrala 
o art., '.11 ela lei n. 1030 ele 18Gll, e q tli, 
aos JUIzes das Camaras Ciyil ou Com
mercia'! compete proferir e os casos de I 
r)ec11rso para a Cõrte ele AppoIlD(:~,o, 
I ag. 399. L 

Considerações Lei tas em sessão de 25 de 
outubro, sobre incorrecções e(ne se encon
tram no parecer da COll1mis8ilo de Fi
nanças, pI:blicado no Diarw do Congresso, 
relatIvo as emendas ao or~.am en Lo elo 
Ministerio elo l';xlerior. Pag, c122. 

DisCIlI'SOS pt'onunciados na. discussão do 
peoil'cto llo Senado, n. 2:; ,de 18\17. sub
s1.iLntivo do de n. 22. do mesmo anno, 
reg'lllando as férias forenses. Pag. 4:34. 

ConsicleraciJes feitas em sessão de 25 de 
outubt'o, C-Oln rererencia. a nma repre
senta~;lo da. Associaeiio Cmllmercial do 
Rio ,lê .Taneiro 'lne foi dirigida ao Senado 
em j llnho ou julho cIo corrente anno. 
Pago 4~3, 

LICENÇAS: 

Discussiio elo ]1l'ojecto do Senaelo, n. 20, 
d~ 18D7, que autorisa o g'overno a con
ceder ao COnLCl'ente lla AILanllega da 
Bahia. Candido Gueeles Chagas, 10 meze,q 
tIc licença com ordenado, Pags. 280 e 293. 

Di scussi'io da proposiçii.o da Camara dos 
Deputado,s, n. :23, de 1897, que antorisa 
o governo a conceclor um anno de 1 icenço., 
C01l1 ordenarIo, ao conLerente da Alfandega 
tIo Pará, Raymunclo Sodré e Silva. Pags. 
3D· 1 e ·123. 

Discussão da pl'OpOSlçao ela Camara llos 
Depllta<los, n. 2:;. de 1897, que alltorisa 
o f!'overno a conceder U1TI anno de licença, 
com orde·latIo. au COULCl'eute da Alfo.n
dega lle SanLos .. Josei .Toaquim de Miranda. 
Pags. 39~ e ·12:;. 

MENSAGEM tIo Sr. PresidenLe ela Republica, 
communicanüo ao Senado 1.er sido com
plelaeb, no dia:; cle outuhro, a occupaçilo 
ele Canudos pelo exercilo nacional. 
Pago 812. 

MORAES Barros (O Sr.): 

Consiüet'acões fei lilS soln'e uma emenda 
(jue apresentou na <liscl!sSi'O ,la proposi
çiio elu, C.lmal'a do" Dt'puLados, n. 20. de 
i8~7, que lixa as 1<'or,as de tel'l'a para o 
eX2rcicio de 18\18. PDgS. 7G e 131. 

Dí'3cnl'So pronunciüIlo na discUSRão (lo 
parecer eh Comrnissilo ele Constiluição, 
POllcres e Diplomacia, I'('con lwcendu se
natIor ,b, 1lcl'u l ,lic:1 pelo I<stado do 1'a
reln,i. o eoronol Joaejuim Rezencle Corre"
üo L(},c,cl'da. p(lg. 1 ~h)o 

Discurso pronunciado em sessão ele 27 de 
s8tembro, SO],I'", UI11 contrac!'o colebr"do 
pela arlministm,ii.o elo l~st,",lo cio ltio 
Clt'ande do :'\ ol'l,e. com dons cidaelil.os re
sillentos no Rio dc .TD,neiro, pnl'D, a co
branca do imposte) do sal. l'ags. 22-1 
e 27G. 

Consi(lerações Leitas snhre uma emenda 
que olTerecen, suppriminclo o art. Gil da 
proposição ,la Camara llos Depu t,allos, , 
n. 20. ele 1:'\97. JixDuclo as Forças de Lerra 

,para o exercicio de 18~)8. Pago 257, 

Considerações feitas em sessão de 7 ele 
outubro, sobre :, demora na aJlresentaçil,o 
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do parecer ao projecto, oIfereci,lo por al
guns Mnadores, abolindo as lotel'ias. 
Pag, 2J1\. 

Consi,]eracões feitas em s~ssão dt) 7 ele 
outubro. c~om t'eferencia :í victoria :tlc<1.n
çaela eni Cauuelos pelo exercito br<.lzileiro. 
Pago 301. 

Discunos pronunciados na discussão do 
projecto do Senado. n. 2~. de 1K9G, abo
lindo as loterias, Pag'l. ~l12 e ~1011. 

Discurso pronunciado em s3ssão de 1G de 
outubro, reclam:~Uldo uma me,lida legisla
tiva s~)2~'e locação de serviços agric.)las. 
Pag'o .31Z'. 

ORÇAMENTO do Ministerio das Relações 
Exteriores para 1>:'98 - Discmsão da 
proposição da Cam:Hit dos Deputados, 
n. 28, de 1897. li xando as despezas do 
Ministerio rIas Relações Exteriores para o 
e"ercicio (le 189d. Pags. 2,~:3, 317, :,3G 
e 424. 

PAGAMENTO de vencimentos ao Dr. Affonso 
Lopes Machado - Di~cussão d,) projecto 
do Senfido. n. 19, de 1897. que autori'a o 
governo a pa1!'ar aü lnajor Il18clíco de :)a 
classe do Exercito. Dl'. ,U1t)nso Lopes Ma
chado, os venci 1l1'~ntos de professor do 
curso p!'e para tOl'io da Escola Militar de3ta 
Capital, que deixou de pel'ce},cr desde ja
neiro ele i8K,. P,I,p.197, 2:57 e 273. 

PARECERES: 

Da Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia: 

Sobre fi "leiçii.o senaLorial a 'lu6 se pl'a
cedeu no Estado do Pamná. a 23 de Julho 
do cOl'l'en1,e anno, Pago l:íS. 

Sohre (, vcto do Pi'efeito do DisLl'icto FI>
el'"'al opposj{) :l ra8011lc:10 do COIl"clho 
Municipa.l (l'l() altet'a clausulas do con
l!'acto celehrado com o cidad:lo Manoel 
({ornes de OIiyeira, para () fOl'necimento 
de carnes verde" Pago. 280. 

Sobl'e o reg'ulamenlo n. 2')1\.1. (lo correntc 
anno. exreuielo para cxecúç:lo da lei 
n. 1030 de l>l~JO, relatin á organisaçiio 
j udiciaria. Par;. 288. 

Reconhecendo senado!' pelo Eotado do 
Maranhão o Sr. ca[lit1()-tenent~ ManoPl 
Ignacio 13el1'0 I·t Vieira. Pago 432. 

Da Commissão de Finanças: 

Sobre o projecLo do Senado, n. G, de 1897' 
que autorisa o governo a despender até 
50:000:;. com a commissilo encarregada 
de "8,'ificar o vfilor e "lncacia elos tra
ba.lhos do Dl'. Dominp:o, Freire, relativos 
â etiologia. e tratalilento e á prophilaxia 
da febre amarella. Pago 238. 

IX 

Sobre o req uerimento de Candido Guedes 
Chagas, conferente ela Alfomdega ela Ba.hia, 
pedi ncto 10 meze, de licença com ordenado, 
para tl'atar de sua saude. Pat;o 253. 

SO!Jre a prilposiçilo da Camara dos Depu
tados. llxando a despeza a fazer p~lo i\1i
nisterio da~ Rela.ções j~)(\eriores no anno 
de l~VS. P ag. 2.53. 

Sour,; a proposição da Camara dos Depu
t'ldOS,Il. :3 J, de 1897. mandando .computar. 
para os effcitos da aposentauorla, ao en
genheiro civil Miguel de Teive e Argollo, 
o tempo, durante o qual serviu em c1i
I'ersas com missões rio ~Iinisterio da. Agri
cultura, COll1mercio e Obras Publicas, 
hoje da Illdustria, Yia"ão e Obms Pu
blicas. Pi1g. 333. 

Soure a pro[losiçlo da Camara dos Depu
tados, li. 23. de 18m, 'lue autorisa o go
\'erno a eonceder lIm anno de licença, 
com o respectivo ordenado, ao conle,rente 
da Alfetndc,g"\ do Pari, Rayillnndo Paiva 
e Silv~. Pago ~~33. 

Sobre a proposição da Camara dos Depu
lados. n. 23. de 1897. auLol'isando o go
vArno' a concedel' um anno üe licença, ~om 
ordenado. ao conCel'en te da Alfandega Ile 
Santos, 'Jo,6 Joaquim ele Miranda. 
Pago :334 .. 

Sobl's o r8fp!erimenlo (le Mfinoel José 
YieifH. contlJ1\lO aposenta elo tio Arelllvo 
1'u1,lico Na.cional. em que vede melhol'la 
da aposentadoria em clljo goso está. 
l'ag, 4i t. 

Sob,'" fiS ementlas do Sonado ofTc'recidas 
em :," (Ii~cuss~,() i p!'oposiç,io da Camara 
'los Deputados (11Je lixa as despezas do 
Minislel'io do Exterior p:lra O exel'eicio 
ue 188:-;, 1';*. 413. 

Da Commissão de Justiça o Legislação: 

Sol,re a pl'd,!nçilo elo DI'. Affonso Lopes 
;\bchaclo. O\~jur-medieo de 3" clas~e 
(lo l~x.al'cito e professor <.la 4,t aula du 
2' allno do elll'SO prepar:J,torio da J<:s
cola :-Iilit:ll' destô, Capital. Pago 1:;9. 

Sobl'e a proposiç,',o da Camat'a cios De
pu laelos, n, 36, de 1.~(l7. II ue prol" ba 
impCll'tar e fal"'ical' rotulos que se pres
'3m á fabricaç:lo rle Lelmlas e qU3.esquer 
outros l'r\Jductus nacionnes eom O fim 
de vonrlc,l' esLe-. como si fossell1 estran
geiros. Pag ,11 i. 

f'obre o projecto do Senado n. 22. de 
1397, qllC manda contar ,le.t de fe,'e
reiro a 31 de março as fenas para :lo 

Justiça Federal. Pag. 411. 

Sobre a proposição ela Caro ara dos De
pllt3.dos. autol'isanrlo o gOV8t'nO a abrir 
o credito de :380,0:10:5 para pagamento 
dos ordenados 'Tellcidos e por vencer, 
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ate 31 de ,lezembro deste :lllnO, !lOS ma
gistrados aposentados pelo decreto n,203G. 
de 25 de julho ,le 1893, a readmit~ 
tidos 1Í disponibilidade por dL'cisfw da 
Justiça Federal. Pago ,444. 

Da Commissão de Marinha e Guerra: 

Sobre a proposi,;ão da C8Jll1l.ra (los De
putcedos, n, 20. do corrente anno, que 
iixa as Forcas ,le terra para o exercicio 
de 1898. Pag. 19. 

Sobre a proposi('ão . da Camara dos De
putados, n, 21. de 1807, 'Iue dispõe ,qobl'e 
a contagem da prisão preventi \':1 de 
o mci"l 011 l'ra,a do Exerci to antes dc 
Bel' cOIl,lomnaclo. Pago laS. 

Sobre o projecto do Sencedo, n, 2-1, de ISO" 
que tmt<l ele di<p,'nsar a exigoncia do 
art. 102 do reQ'ulnmento das Escobs 
Miiitares, ex]>pdido pelo Gon~rn()"Pro\'i,
sorio com o dpcreto n. 330. de 12 de 
abril de 18~)O. Pag. 3'~" 

S01re o requerimento do aifere.s do 23° 
batalhão de inf'antaria ,lo gxercito, 
Antonio Hodrignes üe Lomeiro Fraga 
Junior, ex-alumno da l~scola Militar 
do Estado do CC<lrá, reclamando contra 
a interpret<lção dada na mesma escola 
aos decretos legislativo,~ nO'. 220 e 2(>:3, 
de 14 de novembro e 20 de dezembro de 
1894, Pag. 375. 

Da Commissão de Redacção : 

Rech1.cção final (los proJ8ctos elo Se
nado. ns. 5 e 7. de 18\)7. RObre o l'es~ 
s\)al e vencimentos das Alfandegas ele 
Corumbá, no Es tado de ;\1atto Grosso, de 
;\Iaceió, no Estado de Alag-"as e de Para
naguá, no Estado do Pa~aná, etc. Pag, 37. 

Da emenda do Senndo te prorosição 
da C:.l.lnar<l dos Deputados, n. 27, ele 
18\)7, que permiLte aos alum nos da E,cob 
Polytechníca, matriculados de accordo 
com os estatutos (P18 baix"ram com o 
decreto n. 5GOO, ele 23 de abril do 1874, 
concluirem os respectivos cursos pelos 
llitos estatuto~. Pag.130. 

Do projecto do Senado, n. lO, de 1807, 
autorisando o g'overllO a jJngar ao ma
jor medico (le :3~ classe do Exercito, 
Dl'. Aifon so Lopes Machado. os venci
montos de profe.<sol' do curso 1'repara
torio da Escola Militar que deixou de 
perce bel' desde janeiro de 1895. Pag. 2GG. 

Do projecto do Senado, n. G, de 18\)7, que 
autorisa o Poder Executivo a despender 
ale a quantia de 30:000S com a c"m
missão encarreQ'ada ele verificar o va10r 
e efficacia dos trabalhos do Dl'. Dnmingos 
Freire. sobre a etiologia, o tratam(mto e 
a prophylaxia da febre amarelIa. Pago a1G. 

])0 projecto do SenMQ. n. ~O. de 1S9" 
flue autorisa a COtH)(\~O de 10 meles de 
licença, com ordenado, ao conferente da 
.\Ifanüega da Bahia, Candido Guedes 
Chagas, para tratar de sua saude onde 
lhe convier. Pag. 317. 

Do projecto do SenaJ.o, n. 24, ,le 1897~ 
rel:J.tivo ao~ exames dos ex-alurnnOA ch 
escolas militat'es da lleVublica. Pago 416. 

Do rrojecto üo S,mado, n. 28, dc 18~'G. 
abolindo as loterias. Pa". 4iG. 

Da Commissão de Saude Publica: 

Sobre o l'rojccto elo Senado. n. G, ele 1807, 
que aut.o,'isll o governo a despender até a 
<jtwntia de ,,cl:OUOj; com li commi,s:to en
carre~aüa de veri fl cal' o valor e eIllcaci:1 
dos Cl'abalhos do DI'. Domingos Freire. 
relativos 1Í etiologia e tratamento e 1Í 
jlrophilaxi<l da fehre amarelh. Pago 238. 

PEDRO Velho (O Sr.) - Discurw pronunciado 
('m scqsão u01 de ou! ubro. COIU referellcia 
ao d,) Sl'. Moraes Barros, sobr" um con
tracto celel,rado pflla arlmini,tração elo 
Estado do Rio Gl'an'le do Norte. com 
dous cidadãos residentes no Rio de Ja
neiro, para a cobrança do imposto do sal. 
Pag.273. 

PHARMACEUTICü ua Armada contractado 
- Discussão <lo projecto do Senado, n. 10, 
de 1~~)7, auV)r;sanc1o o Poder Executivo a 
incluir no qUildro de pharmaceuticos d<l 
Armada, sem pt'e,)uizo do mesmo e no 
posto de 20 teuente, o pharmaceutico con
(raclado, 10 tenenLe honorario. ,\ntonio 
Candiclo da Silva Pimentel. Pags. 1\), 
4G e Ti. 

PIRES Ferreira (O Sr.): 

Discurso pronunciado na discussão da 
proposição dll C:<ll1ara dos Del'utill!os, 
n. 20. de 180,. fixando as For~as de terra 
jUl'[~ o exercicio lle 1808. pags. ,;3 e 2:36. 

niscurso prununciaúo na discussão elo 
re'lnerimento do Sr. Gomes de Castro, 
em li!le Jlflcle ao gOH,rno C<'[lia do eon
tracto ceIebr'Hlo a ,23 de maio de 1894, 
com Fried Krnpp, para o fornecimento 
ele artilharia ele campanha. Pag. 2-15. 

Discurso pron'lI1ciado ~m sessão de 18 de 
outubro, justificando um projecto de lei 
sobr" as viuV:1S e filhos cIos officiae, do 
exerci lo e dos corpos J1olici~es, mor Los 
em combate na campanha de Cantrc1os. 
Pago 34:2. 

PORCIUNCULA (O Sr.) - Considerações feit~Ls 
sobre ,t proposição da Camua dos Depu
t~Lclos, n. 3~" ele 1897. (lue autol'isa o go
vemo a "bt'ir um cl'edito d., 3ílO:OO(j,;; 
para pagamento aos m<l.gi~trados aposen~ 
ta dos, etc. Pag. 402, 
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PRETENÇÃO: 

Do alferes Antonio Rodrigues de Lou
reiro: 

Discussão unica do \larecer da Commissão 
de Marinha e Guerra, n. 24 de 1897 
sobre a petição do alferes do 2;;" batalhã~ 
de infantaria do exercito, An~onio Ro
drigues de Loureiro. Pago 412. 

De Cyriaco Antonio dos Santos e Silva 

- Discussão do parecer n. 100, de 1807, da 
Commissão de Finanças, sobre o reque
rImento em rlue o 10 escripturario da Al
fanclega de S. Paulo, Cyrlaco Antonio dos 
San tos e Silva, pede lhe seja con tado, 
como de effecti vo serviço, o tempo em que 
os teve demittido dos cargos que exerceu 
que enumera. Pago 13. 

De Manoel José Vieira: 

Discussão do parecer da Commissão de 
Finanças, n. 120, de 1897, relativo ao 
requerimento em que Manoel José Vieira. 
continuo aposentado do ,\rchivo Publico 
:N"acional, pede melhora de sua arosen
tadoria. Pag. 421. 

PRESIDENTE (O. Sr. ): 

- Observaçôes feitas com ref,'rencia:í. emenda 
substitutiva do Sr. Ramiro Barcellos 
ao requerimento do Sr. Vicente l\lachad~ 
pedindo que o governo informe em que 
se baseou para expedir o de ereto n. 2570, 
de 16 de agosto do COl'ren(e anno. 
Pag.7. 

- Explicaçiíes dadas ao Sr. Justo Chermont 
sobre um reqnerimento de informaç6es 
apresentado pelo Sr. Vicente lI1achado. 
Pago 10. 

Observação feita sobre a votação do pro
jecto elo Senado, n. 5, de 18\J7, estabe
lecendo nova tabella de numero e venci· 
mentos do pessoal da Alfandega de Para
naguá, I<;stado do Pal'allá. Pago 1:;' 

- Observação feit'L em sessão de 9 de ~etem bro 
com referencia ás explicações pedidas pelo 
Sr. Vicente Machado, relativas á ma
teria dada para a ordem do dia. Pago ·D. 

- Observações feitas em sessão de 1:> de 
setembro sobre o officio do Sr. senador 
Ruy Barbosa. em que pede dispensa de 
membro da Commiss:to de Finanças. 
Pago 86. 

- Ohsel"vação sobre o requerimento do Sr. A. 
Azeredo, pedindo dispensa de impressão 
da emenda do Senado ti proposição da 
vamara dos Deputados, n. 27, de 1807, 
relativa aos alumnos da Escola Poly
technica. Pag. 131. 

Indica - Volt III 

XI 

- Observações feitas em sessão de 19 de se
tembro. com reierencia ás considerações 
do :':r. Vicente Machado sobre o diploma 
do senador eleito pelo Estado do Paraná. 
Pago 131. 

- OlJservações feitas em sessão de 21 de se
tembro com referencia ao parecer da 
Comm issão de Coustituição, Poderes e 
Diplomacia, relativo á eleição ~enatorial 
a que se procedeu no Estado elo par-an{, 
a 2.') de julho do corrente anno. Pago 159. 

- Proclamando senador da Republica pelo 
Estado do Parana o coronel Joaquim 
Rezende Corrêa de Lacerda. Pag. 107. 

- Observações feitas sobre a votação da pro
posição ela Camal"a dos Deputados, n. 20, 
de 18\)7. lixllndo as Forças de terra para 
o exer-cicio ue 1898. Pag. 257. 

Nomeando a com missão de tres memb,'os 
que devem interpor parecer sobre a ma· 
teria dos Sl1 bstitu ti vos offerecidos ao pro
jeclO n. 20, de 18GG, relativo ti sUCCBssão 
natural paterna. Pago 272. 

Observações feitas em sessão de 8 ele outu
bro, com referencia ti. ~lensagem elo Sr. 
Presidente da Repnblica, sobre a, occupa
ção de Canudos pelo Exercilo nacional. 
Pag.312. 

Observações feitas na discussão do pare
cer n. 117, de 1807, das Com missões de 
Justiça e Legislação e de Constituição, 
sobre o regulamento n. 2579, do corrente 
anno, expedido pelo g:overno para execu
çáo da lei n. lU30, Ue 1890. Pago 354. 

Observações feitas em sessão de 15 de ou
tuhro, com referencilt a uma reclamação 
elo Sr. B. ele Mendonça Sobrinho sobre o 
Regimento do Senado. Pago 308. 

Ob.~ervaçõe.> feitas Ué. discussão do pro
jecto do Senado, n. 25.de 1897, que define 
os despachos interlocutorios, ,le que trata 
o art. 91 da lei n. 1030 de 1890 e que aos 
Juizes das Call1aras Civil ou Commercial 
compéte proferir e os casos de recurso para 
a Côrte de Appellação. Pago 399. 

Observaçôes feitas na discussão do pro
jecto do Senado, n. 25, de 1807, que de
fine oS despachos interlocutorios, de que 
trata0 art. 01da lei n. 1030 e (lue aos 
juizes das Camaras Civil ou Commercial 
compete proferir, etc. Pago '100. 

Observaçáo feita solJr" o requerimento ver· 
bal do Sr. senadúr Porciuncllla, relativo 
ú. proposição ria Camara dos Deputados, 
n. 35, de 1807, que alltorisa o governo a 
abrir um creelito de 380:000$ para paga
mento aus magistrados aposentados. 
P~g. 402. 

Pr(\c!a,mando senador da HepllblicJ, pelo 
Estado do Maranhão o' Sr. capitão-tenente 
Manoel Ignacio Belfort Vieira. Pag. '134. 

2 
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Observação feita sobre o requerimento do 
SI:- senador Pires Ferreira pedi ndo que 
seja dado para ordem do dia, inrlepen
denle de parecer, o projecto do Senado, 
n. 26, de 1897, sobre viuvas e orphãos dos 
officiaes mortos em Canudus. Pago 443. 

PROJECTOS de lei: 

Do Sr. Aquilino do Amaral e outros: 

Corrigindo o regub.mento que s~ ~ef~re :.i. I 

lei n. 1030, de 1S9ll, que organisou as 
Justiças do Districto Federal. Pag. 335. 

Do Sr. Benedicto Leite e outros: 

Estabelecendo regras para as ferias foren
ses de que trata a nltima. parte do a.digo 
383 do decreto n. 848, de li de outubro 
de umo. Pag. 280. 

Da Com missão de Finanças : 

Autorisando o govMno a conceder 10 
lllezes de licença, com ordenado, a Can
dido Guedes Chagas, con fcren te da Al
fancIega cIa Bahia. Pago 250. 

Da Commissão de Justiça e Legislação: 

Autorisando o governo a pagar ao major, 
medico de 3a cb.sse tIo Exercito. 1)1'. Af
fonso Lopes Machado, os venci Inentos de 
professor rio cursu preparatorio da Es
cola l\liliLar rlesta Capital, que ddxoll ele 
perceber uesde janeiro de 1893. Pago 1-10. 

Suhstituti vo ao de n. 22, de lSJ7, regu
lando as ferias para a Justiça rio DislrICto 
Federal. Pago 4i2. 

Do Sr. Gouçal,:"es Chaves: 

Substitutivo ao j)l'ojecto cIo Senado n.20, 
de iS9ô, q uc eli~p(le 80 hr<, ,I. snccessio na
tural paterna, elC. Pago 270. 

Do Sr. Gonçalves Chaves e outros: 

Revogando o ad. 33 rIa lei n. S3.de 20 
de setembro (le i8112. relativa :í. Ju.tiç.a 
do DisLricto Federal. Pago 292. 

• Do Sr. Pires J<'erreira e outros : 

Determinando que a~ e;;po~.a,. filhas e 
filhos menores dos ofllciaes cio Exercito e 
dos corpos policiaes, mortos na campa
nha de Cal1'ldos e dos que falleceram ou 
vireem a fallecer em conseclllencia de 
ferimentos recebidos na referida caml'~\
nha. percebam as vantagens a ~ ue têem 
direito, consideraudo-se aquelles ofllciaes 
promovidos ao posto immediatamente su
perior, etc. Pago 343. 

Do Sr. Ramiro Barcellos e outros: 

Pri vando das vantag-ens da aposentadoria 
ou reforma os empreg-ados fedel'aes apo
sentarlos OI! ref(lrmados, r,ivis ou milita
res, 'lue acceitarem emprego ou commis
silo l'cmunerad;t dos ~:oveI'nos felleral, 
esta(loal ou municipal:~ ou de companhia 
ou clllj)r8za por elIes subvencionuuas. 
Pag.7I. 

Do Sr. Severino Vieira e outros: 

Concedendo aos ex-alumnos das Escolas 
Militares da l~epublica, quer do curso de 
preparat.orios, quer cIo curso superior, 
readmitt.irlos á matricula anles (lo anuo 
lec li vo vi ndou ro, a faculdade de poderem 
ützer, (·m março de lt'9S, os exames tia 
sede em qlle se aeha\'am por occasião do 
deslig<lmento, illllependente da prova tle 
habillw,ção exigiria pelo reg'ulamento das 
rpf"ritbs escclas. Pag. 298. 

Prol'ogando os :1-rLs. 26 e 27 rIa lei n. 428, 
de 10 rIe rlezem bro de umô, que orçou a 
recerta da Rejluulica para o exercicio vi. 
gente. Pag. 403. 

PROPOSIÇÕES da C.tmara dos Daputados : 

Disponrlo sclJl'C a contagem ria prisão 
preyentiva rIo ofllcial ou praça de pl'ct tIo 
J';xerciLo. anLes de ser cOlldcll1nado, etc. 
Pago 1. . 

Autnrisando o PocIer Executivo a conce
df'r um anno di' \ícone:1- com Ol'denauo. 
a José Joaqnim de ~eg:reil'os S;lyão Lo
hatn. chef~ rle 8I'c,.ão da Sel'rrJt~ll'ia da 
IndusLI·ia. Viaçii.o e Obras Puhlicas, para 
tl':1-tar tIl' su" saude. Pago 37_ 

Autorisanrlo o governo a eonceder um 
anno de licenca com n r~::;p('ctivu ol'de
nado, ao con['erente ela All':mdega do 
Pará. Raymundo 1'".i,a Sorlr(, e Silva, 
para Ll'atar de sua saude. Pag.37. 

Antorisando o governo a c0nceclel' um 
anno de licença, se.m vencimento. a Syle
Rio rle Oliveira, telegr'iphista rle 2,' classe 
da RpparLição Geral dos 'l'elegTaphos. 
Pago 37. 

_\utoriSü W10 () glH'(-:,rno a conceder um 
anno de licenca com ordenado ao cidadão 
José Joaquim' de Miranda, conferente da 
Alfandega de Santos, para tratar tIe sua 
sande. Pag. 37. 

Aulorisando o governo a mandar read
mittir o hacharel Antonio Ferraz da MoL
ta Pedreira. como corltrihuinte do Monte
pio dos empregados do l\1inisterio da 
Justiça e Negocios Interiores. Pago 48. 

Permiltindo aos ,tlumnos da Escob Po
lytechnica. que se matricularem de accnr
do com as e:ógencias preparatol'ias dos 
estatutos que baixaram com o decreto 
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n. SGOO. de 25 de ~ bril de 18/4, conclui
relll os respectivos cursos pelos referidos 
e.,Latutos. Pago 48. 

Aut<ll"isando o Presidente da Repnhlica 
a despender a rplantia de 1.42G:912:;; com 
os diversos sel'vi~os a cargo do J\lini.s
lerio das 1~claç0es Exteriores. Pago 126. 

Isentando de contribnirem mensalmente 
com um dia de soldo, para o Asylo de 
Im'alid"s da Patria, as p!'aças do bata
lhão de inrantaria da marinha, do Corpo 
<le Imperi,ws .'vlarinh.,iros e do de Mari
nheiros l\acionaes. PaS". nn. 
Man,lan<lo I'olll[lular no engenheiro civil 
Miguel de Teive e Argollo, pal'a ,'1I'eito da 
aposlmtadOl'ia. todo o tempo em que 8e.r
vin em diversas cOlllmissões do antig-o 
Ministerio da Agricultu!'l\., Commercio e 
Obras Puhlicas, Pa.g, 1m). 

Prore ~'anlll) novame:l te a actual sessão 
legislàtivrl, atr, I) dia 4 de 1l0v0mbro do 
corren te anno, Pa;. 25~. 

Autol'jsando o g,jVI'rlln a conceder ao 
Dr. JnafjuiGl Pil'es Ile Amorim. jniz 
seccional ,lo Estallo ([o Espil'Íto' ;;anto. 
sei, mezes (Ie li~ell\,'" com ord~narln, 
pn.I'a tralar Ile sua s3.nde nnde lhe COn
vi("l'. Pag.238. 

Auto!'isan,lo o g'overno o- conceder ao 
O-manuense (Ia Seere"iaria da Facnldaele 
de Jllcllicina e Pltarmacla da Bahia, João 
.\ntonio Ferrei!':l. um anno de liclln~a, 
com ordenallo. p~ra tt'atar pe Sua saúde 
onele ll1e conliret'. Pago 3];>. 

Con~ellellrlo a D. ElljJhrusia Dpiflna de 
Laeer.b. vinva tio 1',,·c01leclor João 
Paul.) rIA Lacerda, o perdão elos pt'emios 
(];r diyirJa pm q\le o scu ["llecidn ma!'ido 
Jicou nlcanl::l(I0 para com a FazeltlJa Pu
blica. 1':1,,' •• :13:1. 

.\ulO\'isnnllo o goyerno a aln'ir o credito 
de 3Sil;OOO . .;. para p'g'amento dos orde
nados Vtlfici/los 8 por renC81', at(;:1L de 
(11'%el11l>ro Ile '1897, d.)s lllaQ'islrados apo
sentados j'elo ele,,!'elo n. :20JG, ele 2,,> de 
inll", Ile 18:1.J, (' ri'udmit,tidos á disnoni
'I,i lidalle., pOl' (lecisão da Justi,a Fec1el'al. 
Pag-, 3GS. 

Pl'olti bi ndo i mjlortar e Ütbl'Íear rotillus 
qlle Se' pl·p.,t>m á fabri"iil;:i.o rle behirlns 
c quaesqucl' ontros prncluctns nacionae9 
com () ti rn de vender este,,;, como gi f01S
Sern esLra llg'l:'1irOR, eLe. Pag-. 401. 

A ntorisanclo n g-overno a conceder 0.0 Le
legr:l.nhi8b ele 4" classe ErlJe810 Manoel 
da -"ilva Filho Ulll anno de licença. com 
rJl'(!enallo. para tratar de sua saude. 
Pago ·HO, 

Pl'oroganrl.) a act,ual sessão Je:;islativa 
até o llia 4 de rlezembl'o do corrente 
anno. Pago 433. 

Autoris,ndo o O'overno a relevar::t di
vida de 1 :900$, jl~la qual é responsavel 5. 
naçiio D. Armanda Leite Ribeiro, viuva 
do capitão c!n 1 o ),~.talbão de infantaria, 
Antonio Leite Ribeiro. Pago 433. 

PROROGAÇÕES: 

Discussão da jll'ol'osi ção da Camaru elos 
Deputartos, n. 31. de 189/. prorogando a 
actual sessão legislativa até o dia 4 ria no
vembro do corrente anno. Pago 2/8. 

DisCllSS~O lIa proposi~ão da Camara dos 
Daputados. n. 3tl. de 1897, prorogando, 
novamente. a actual sessão legislativa 
ate o (!ia 4 de dezembro do corrente 
anno. Pago 443, 

PUBLICAÇÕES : 

Feita pm virtude da delibemção dn Se
nar\o. tOIllada em sessão de ·1 de se.tem bro 
de 1807. Pago 36. 

Feita em virluclé de (Ieliberação do Se
nado p. a requel'im<lnto do SI', senador 
Fl'ancisco Machado. Pag. i n/. 
Feita em vil'tllde ela deliberação do Se
nado. tomcda em sessão de 2~) de outubro 
a requerimento elo Sr. senador Leopoldo 
do Bulhões. Pago 428. 

DiscllrSo pronunciiido na discussão _do 
parecer da Cnmmissão do ConstltUlçao. 
POc1el'éS e Diploma~ia, re~onhecendo se
nador da Republiccl, [leIo l~stadn do Pa
raná o co!'onel Joa1luim Rezende Corrêa. 
de LaCel'llD. Pago 188. 

RAMIRO Barcellos (O Sr,) 

Consillel'açõe, feitas justificando uma. 
ememla snlrBLitlltiva ao requerimento do 
SI'. Vicente Machado, perlindo que o go
Vi'!'no infol'me em 'lUE' Be lms,'ou pari! ex
redil' o rlecl'eto n. :!5/\J, de 16 de ag'oslo 
elo corrente anno. Pag. 7. 

J)iscnr~o pronnnciado na discussão do pl'O
i,'ctc do ;;cnac1o. n. l~. (Ie 1S~)7. 800re o 
'accllmnlo de veu.cimentos aos empregados 
ferleraes. aposeutallos ou reformados, 
civis ou militaI'es, Pag·. SO. 

DiscUl'80s l'ronnnciados na lliscllSili'iO da 
PI'oposição (la C,llllara dos j)eplltados, 
11. 20. ,I" lS\J7. Jlx:ando as FOl'ças de terra 
para o exercicio tle 18\)8. Pagos. 131 e 250. 

Consulpraci,es fei tas na discUS8ão do re
qnerimento do Sr. Leite e Oiticica, 1'e
dinlln informações ao governo sobl'e a 
prata existente na Casa da Moeda. ven
dida ultimamenl,e pelo lIiinisterio da Fa
zenda .. Pag, 175. 

ConsideruciJes feitas em sessão de 25 de 
setembro, protestando, como membro da 
Com\l1i.,são de Finanças, contra as affir-
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nw.çõe,~ da impl'ensa, relativ:1s a confe
renci:1s entre membros do Poder Execu
tivo com as Com missões rle Finanças do 
Senado e d~ OrçamenLo da Cam:1l':1 dos 
Depulados. PJ.g. Hl;,). 

Discurso pronuncb.do em sessão de 27 ele 
setembt'O, com rcferencia :10 do Sr. Mo
me's DalTos, sobre o contr .• cto cele})J'3do 
peb adminisLração do Esl:1llo do Rio 
Grande do Norte, com clous cillarlãos re
sidentes no ruo de Janeiro, para a co
brança do imposto do fl~l. Pago 228. 

Discursos pr,munciados n:1 discussão do 
parecer ([:1 Commissiio de Constituiçã" 
Podel'os e Diplomacia sobre o veto do 
Prefeito do Dist"i~lo Fedel'al á reso[uci'io 
do ('onselho MU\licipal , relativa :10 f()r
necimento de carne verde. P'lgS, 2P3, 
340 c ~150, 

Consideracões feitas em sessão de 7 de 
outul.n'o,ol!'erecendo uma enwnda additiv:1 
ao req"e"imento (los 81'S. Virgilio Dam:1' 
:do f~ Sey~~rino Yiei1'3 peclinclo qu P se ~on
signe na acta um voto de louyor ao Exer
cito n:1cional e Ú' forças p:1triotieas dos 
Estauos 110 .~mnzona" Pará, 8. Paulo, 
Sergipe e Bahi:1, venceuores d~ insurrei
ção de Canudos. Pago 299. 

REGALIAS a estudantes da Escola Polyte
chnica.-Discussiln ua prolposiçilo da Ca
Ill:1ra dos Deputados, n. 27, tle 1890. q'le 
permitte aos alumnos da Escola Polytc
chnica, matrielllad"s ele accOl·do com as 
uisposiçoes elos estatutos (:.18 baixaram 
COlll o decl'eto n. 5liOO, de 23 elo abril de 
1874. conclnirem os respectivos cursos pe
los elitos est:1tlltoS. Pags. 86 e 83. 

REGULAMENTO n. 2579 de 189·7 - Dis
cussão doI' arecer n. 117 de 18;,)7 das Com
missões de Justiça e Lugislação e de Con
stituição sobre o regulamento n. 2C,7\l, 
do corl'Bnte anno, expedido pelo governo 
para e.xecução dll lei n. 10:30, de 18aO. 
P"gs. 3:;~, :355, 371,378 e 3D3. 

REQUERIMENTOS apresentados pelOS Srs.: 

Almeida Barreto : 

Pedindo :1 retiruda dus emendas que ofI'e
receu á proposiçilo cln Camar" uos Oepn
tmlos que fixa a~ Forças tio tCtT:1 para o 
ewrcicio de 18;)~, Pag. 257. 

Antonio Azeredo : 

Pe,ti ndo informaeocs ao !!o~et'no ;;obre o 
eff,éct\VO reallle lwaps cio 1-' "egimo" lo 
de c:1vall.arin. eslaciona(!o em Nioac, 
Estado tle Malto Grosoo, clc. P:1g. 'í2. 

Pellindo tlispens:l ele impressão da reda
ccão ela emend:1 do S,'n:1d·) ;i proposiçilo 
(la O8omo.r:1 dl)s Deputados, 11. 27, de 
1897, relativa aos alumno~ da Escola Po
l;rtechnica. 1':1.g. 130. 

Benedicto Leite: 

Pedindo dispens:1 de impressilo, em avul
so. (lo l'arect:\· cl:1 Commissi'io de Consti
luição, Poleres e Diplomacia, reconhe
cendl' sen:1dor (!;t Republica pc lo EsLad(, 
do Maranhã" o capitilo-tenente Manoel 
Ignacio Belfort Virira. Pago 4~J2. 

Pedindo ejlte volte li respectiva commis
silo, ilfinl de dar parecoI', o proj3cto do 
Senado com as emendas c COm o sullsti
tuti VO, regulando as fel'i:1s forense. 
l'u6 . ~í42. 

B. de Mendonça Sobrinho: 

Para qu" o ),rojedolll) Scna(lo, n. 28, ,le 1SJG, 
abolindo :1S 10tat'Ías, volte ItS reôjl8cti\~a" 
Commiss\Íc's pal'a ser estUlbdo com a de
vicb aLtcnção que a materiD. exige. Pag, 
30:3. 

Francisco Machado: 

- Pedindo informações ao gO\'crno sobre o 
contingent,e fJuccorrcell em auxilio ItS forças 
Cedl,r:les que operam em C:1nudos e Es
lado do Amazonas. P:1g·. ~16. 

P.1m que sejam publicadas no Dic""io do 
C(1)rJ7'csso as i"formações pl'c'stildas pelo 
governo. reluti-vamente ~o contingell te for .. 
nr,cido p,'lo Estado do Amazon<ls, par:1 
auxiliar as forç:1s f,'derDes no d:1 Bahia, 
Pago 178. 

Gomes de Castro: 

Pedindo ao govet'no cópia elo contl':1cto ce
iebratl') a 2:3 de lll:1io de 11'194, com Fried 
Krupp. p;.l'a o fornecimento de ar~ilharia 
de campanha, ete. Pag, 244. 

Gonçalves Chaves: 

p,lra qUt-' seja nOllvJ(l(la lllnrt Comrni~sao es
pecial de tres me 111 bros alim de interpor 
parocer sor)l't' a nla.teria dos FiIIlr;:,tllutivilg 
que fOl'"m oll'erecitlos :10 pl'ojeclo n. 20. 
!le 1,~\)G, relativOS á success:io natural 
p~~!erna..' Pago 27~. 

Joaquim Sarmento: 

_ Pedindo (\ispen':1 da itnIll'8ssão, fmavulso. 
do projec\o do S"nal!o, n. 2~1. afim ti" se~ 
dado PC'1':1 a ordem elo dia dei sessão ~e
guinte. Pago 302. 

LauroSodré: 

Pedindo informa,ões ao governo sohre o 
::trmalnf'nto eoml'l'arlo para. o l~xcI'cHn, na 
iml'0rtancia de ti:OOO~OOO. PaI" 231. 

Leite e Oiticica: 

Pedill'!O ilifot'lIw,ues ~(, governo so[,re a 
pral:1 existente na Casa eh Moeda, ven
(lilla ultimamente pelo Ministerio da Fa
zenda. Pago iH. 
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Pedindo informações ao Podor Executi vo, com 
referencia ao bacharel B;spindola, ultima
ment0 nomeado ins[lactor em commiasão 
da Alfandega de Penedo, l'~stado de Ala
goas, etc. Pago 203. 

Pedindo ao governo cópia do relatorio e 
annexos do commissario mandado pelo 
Miniitro da Fazenda á Alfandega de Pa
nedo, p:1ra examinar n mesma Alfandega, 
etc.Pag.204. 

- Podinrlo o adiamento da discussiio do parecer 
da Commissiio de Constituiriío e Pod~res, 
n. 11G, de 1~rJ7, para ser publicado junto 
ao mesmo, o contracto celebrado pela Mu
nicipalidade com Manoel Gomes de Oli
veira e qU(} deu causa :í. resolucão do 
Conselho Municipal o veto do Prefeito. 
Pago 293. 

Pires Ferreira 

- Pedinc10 a retirada de uma omanda que ofIe
recell ao art, .Jo da proposir:50 da Camara 
dos Doplltados, n. 20, de 1897, fixando as 
Forps ,le terra para ü e~ercicio de 1898. 
Pago 2::'7. 

Para que o projecto n. 26, do corrente 
anno, sobre as viuvas c orphãos dos offi
ciaos morlOS em Canudos, seja dado para 
ordem do ,lia, indepemlent" de parecer. 
Pag.445. 

Severino Vieira: 

Pe:Jindo o adiamento da discussão, por 
·18 horas, da proposiç:'io da Camara dos 
Deputados. 11. 20, de 18\)7. lixando as 
Forças de terra para o exercicio d" 1898. 
Pag.167. 

Para que a proposição da Camara dos 
Deputados, 'n, 2éi, de 18\17, lixando as 
despezas do Minist"l'io da~ Relações Ex
teriores para o exercicio de 18V8, volte ,i 
Commissão de Finanç<Ls para dizer sobre 
<1S emendas. Pago 337. 

Pedindo quo seja convidada a Camara 
dos Daputa,(los para. a nomeaçiio !le uma 
Commissiiü Mixta, afim de interpôr pa
recer sobre o l'rojeeto do Sena~lo, n. 11, 
relativo aos tratados e conYonções com 
as nações estr"ngeiras. Pag. 403. 

Thomaz Delfino: 

Pedindo dispensa do inter<ticio para a 
:3~ discussão da I'rOjlO'll"itn da Ca nw1'a 
dos Deputados, n. :18, de 1897, relativa 
á import<lcito e fabricaçiio de rotul05, 
P"8'. 4:'1. 

Pal'a qno se insira n" aet<l um voto !le 
eongratulação :í. Nação e ao Exercito pela 
vicloria de Canudos. Pago 29D. 

Vicente Machado: 

Pedindo preferencia na votação para a. 
emenda otl"erecida pelo Sr. Ramiro Bar
cellos ao requerimento relativo ao de
creto n .2579, expedido pelo governo em 
10 de agosto do corrente anno. Pag. 10. 

Virgilio Damazio: 

Para que se consigne na acta um voto de 
louvor ao Exercito nacional e as forças 
p<ltrioticas dos Estados do Amazonas, 
Pará, S. Paulo, Sergipe e Bahia, veR
cedores da insurreição de Canudos. 
Pago 299. 

REVOGAÇÕES: 

Do art. 53 da lei n. 85, de 1892: 

Discussão do projecto do Senado, n. 23. 
(la 11:\97, revogando o art. 53 da lei n. 83, 
de 20 de setembro de 189;2, e restaurando 
a Corte de Appellação para processar e 
julgar em primeira e ultima installcia o 
Prefeito do Districto Federal nos crimes 
de responsabilidade. Pag. 337. 

Dos arts. 26 e 27 da lei n. 428, de 10 de 
dezembro de 1896: 

Discuss:lO do projecto elo Senado, n. 27, 
de 1897, que revoga os arts. 2G e 27 da 
lei n. 4;2~, de 10 de dezembro de 189G. 
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RODRIGUES Alves (O Sr.) - Explicações 
dadas em sessão de 22 de setem bro, sobre 
" venda da prata existente na Casa ,!>t 
Moeda. Pago 170. 

ROSA Junior (O Sr.); 

Discurso prol1l111ciado na discussiio ([a 
proposiçio da Camara dos Doputados, 
n. Si, de 189ô, (lue alllorisa a abertura 
do credito extraordinario d" 120:ÚOO~ 
))'11'11 :t restituição do imposto de 2 "lo 
descollj,ado do officiaes da Armada, classes 
annexa~ e outros, que percelrerum vanta
gem de campanha durante o pedodo de 6 
de setembro de 1893 a 31 de outubro de 
180;-;. Pago 13. 

Digcllrsos pronunciado na discussão do 
projeclo do Senado, n, 18, de 1897, sobre 
o accuIl1lll0 de vencimentos aos empre
gados fcderaes, :tjlosentados ou refor
mados, civis ou militares. Pago 80. 

Di,~('ursos pronunciados na discussão da 
proposição da Camara dosDeputado~, 
n. 20, de 1897, fixando as For,as de terra 
para o exercicio de 1898.Pags. 13:3oe 237. 

Discurso pronunciado em sessão de 7 ele 
outubro, sobre a victo1'ia do };~xercito 
brazileiro em Canudos. Pago 300. 
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ROSA e Silva (O Sr.) - Considerações feitas na 
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de c:lmpallha durante o periodo de () de 
setembro de 1893 a 31 de outubro de 
1895. Pag. 16. 
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nador da Repul>!ica pelo Estado do Pa
raná o corOlwI Joaquim Rezende Corrêa 
de Lacerda. Pago 195. 

Explicações d:tdas sobre uma emend:l qne 
apresen tou na discussão da proposiçfto el:t 
Camara dos Deputados, n. 20, de 18\17, 
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.f' ags. 394. e 427 • 

DiscUl'so pronunciado em sessão de 19 de 
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27 da lei n. 4:28, de lU de dezembro de 
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SUCCESSAO natural paterna - Discussão do 
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prepara·lor ela cadeira de ch imica inor
gauica ela mesma Facule!ade. Pag. 46. 

VETO do Prefeito do Districto Federal
Discussão unica do parecer da Comm issão 
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cluírem os respectivos cursos pelos ditos 
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elfeitos da aposent:tdoria. ao engenheiro 
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90' SESSÃO EM I DE SETEMBRO DE 1897 

Presidencia do 81', Manoel Victorino 

Ao meio (lia abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Katunda, José Bernardo, Joaquim Sar
mento, Raulino Horn, Francisco lYbchado, 
Manoel Barata, Lauro S:Jdré, Justo Chermon t, 
Gomes de Castro, Nogueira Paranaguá, Pires 
Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Pedro Velho, 
Almino Affonso, Abdon Milanez, Almeida 
Barreto, Gonçalves Ferreira, Jcaquim Per
nambuco, B. de Mendonça Sobrinho, Rego 
Mello, Leite e Oiticica, Coelho e Campos, 
Rosa Junior, Severino Vieira, Virgilio Dama
zio, Henrique Coutinho, POl'ciuncula, Q. Bo
cayuva, Thomaz Delfino, E. vVandenkolk, 
FellciDno Penna, Gonçalves Chaves, Fer
nando Lobo, Rodrigue3 AI ves, Paula Souza, 
Moraes Barros, Caiado, Leopoldo de Bulhões, 
Antonio AzeI'edo, Generoso Ponce,Aquilino do 
Amaral, Albeeto Gonçalves,Vicente Machado, 
Esteves Junior, Gustavo Richard, Pinheiro 
Machado, Julio Frota e Ramiro Barcellos (50). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pad~" os Srs.: Benedicto Leite, Alvaro Ma
chado, Rosa e Silva, Leandl'o Maciel, Euge
nio Amorim e Joaquim de Souza; e sem ella, 
os Srs. Ruy Barbosa, Domingos Vicen te e 
Lopes Trovão (9). 

E' lif1a, posta em discussão e sem debate 
appl'ovada a acta da sessão anterior. 

f-;enodo v. III 

o Sr. :l' Secretario dá c8nta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do l° Secretario da Camara dos Deputados, 

de hontem, remettendo a seguinte: 

PROPOSIÇÃO 

N. 21 - de 1897 

o Congresso Nacional resolve 
Art. 1.° A [l isão preveutiva, que o offieial 

ou praça ele p ~t do exercito tiver soífrirlo 
ant83 de S8r ~ondcml1aelo, será levada em 
cont,l, no cumprimeilÍo da pena, iutegral
ment8, ou com desconto da 6" parte, quando 
a elita pena fOI' ele prisão com trabalho. 

pamgr,\ pho uuico. Não se considera prisão 
preventiva, pa!'a os elIeitos Lleste artigo, a 
ffi8nagem concedid,t nas cidades e acampa
mentos. 

Art. 2.° R8vegam-se as disposições em con
trario. 

Cam:cra dos .ccjllItados, 30 de agosto de 
1807. - Arlhw' Cesar Rios, presiLlente.
Julio ele Mello Filho, l° secretario. - Carlo3 
Augusto Valente Novaes, 2° secretario. - A' 
Commissão de l\Iarinha e Guerra. 
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Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 
hontem remettendo a mens1gem do Sr, Pre
sidente da Republica, prestando as informa
ções pedidas ao Governo, pelo S€(JJ.do .. rela.
ti vamente a. offlciaes que revertera m a eíIe
ctividade do serviço do exercito. pela. revo
gação dos decretos de 7 e 12 de abril de 1892.. 
- A quem fez a requisição, devolvendo 
depois i1 Secretaria do Senado. 

Do mesmo ministerio e de 24 do mez findo, 
transmittindo a MlJnSl gem do Sr. Presidente 
da Republica ilevolvendo dous dos autogra
phos da resolução sanccíonada, do Con
gresso Nacional, que autorisa o Governo a 
a.brir o Cl'edito ele lII :095$500, para paga
mento dos vencimentos dos officiaes que re
verteram ao serviço do exerci to e da armada. 
pela revogação dos decretos de 7 e 12 de 
abril de 1892.- Inteiv'\do, archive-se um dos 
autographos e envie-se o outro á Cama.ra dls 
Deputados. 

Nos tribun'les, por ultimo, verificaria a 
autoridade d~. cidade si o mini,tro podia 
arro"ar-se a facul rlade de que usou. 

M;S o acto de que se trata excede as 
raias de urna oíIensa ao Govel'Oo da cida,le ; 
cOllstitue um formal ataque ao Congre3so Fe
deral. 

Antes de demonstraI·o, e como para des
bravar inteiramente o camp) em que faço 
mover as minhas razõeS, devo dIzer que 
discordo do 11onra'10 represent:J.nte das Ala
gôas, que tão longamente discutiu o reque
rimento, quando acredita que requerImentos 
desta natureza não devem fer trJ.zicIcs á. tela 
do debate e não teem cabimento no regimen 
presidencial. 

() pensamento collectivo, o sentir das po
pulações, mnnifesta·se pelos jornaes, pelas 
assembléas de toda mtureza d,)s partidos e 
grupos, pebs assembléas dos Estados, como 
se mani f8sta pelo Cnngresso Nacional sobre 
as questões que infiuem nos desti nos das 

O Sr. ~u Secretario declara que instituições e na sua marcha natural. 
não ha pareceres. Defron te mesmo das nações não ha orgão 

Continua a di,;cussão rIo requ~rimento ,10 mais legitimo e mais capaz do que o Senado, 
Sr. ViceqJ;e Machadu, jle,Jilldo que o Govemo coogresso dos embaix[lrlores dos Estados. 
informe em 'lU; ,e \J:\seoll por:\ expedir o A calm:\. a ponderação, a experiencia, os 
decreto n. 2579 de 16 d<3 agosto do corrente habitos de governo, as respo.lsabilidades tão 
aauo. largas quanto antigas, a pra1ica dos nego

cins publi~os, reagem sobre a (,pinião.dão·lhe 
O Sr. Thomaz DeHino - SI'. fixidez e a conduzem modificada salutar

Presidente, o honrado repr'esentante rio Pa- mente para resultados beneficos, com o que só 
raná, autor do requerimento que venho dis- a ordem social tem a lucrar. 
cutir,mostrando a tendencia avassalladora do Ao mesmo tempo qlle fazemos vaIeI' a 
Poder Executi vo, a ostentação com que a opinião, e lucamos a democracia. Pouco va· 
cada momento menospreza ° L~gi8hti vo. fJ.- lem constituições, leis, goverllos, sy,tema· 
zendo passar ,10 pé de pa.z para. o ele guerra tizações que 86 l"jcebem exist Gnci" da [orça. 
a gunrda nacional e a utilizanrlo, lançando AS instituiç,3es para se pod8rem aperfeiçoar 
mão dos dinbeiros publicas em contrario ás e perdurar com brilho, fazendo a grandeza e 
disposições existentes e na presença do Con- a f ·íiciclade ca patria, precisam aS'ientar for
gresso em funcções, dando compelencia ao temen te n<1. lnrg\ ha,e dt opinião, "ibrar 
juiz singul.,r que cabe ao juiz col!ecti':o, o hal'monicamente com o sentimp,nto nacional. 
hOnrado repre~entallte do PJ.rani1 teve ens~io O legislador cumpr,) a sua missão si não se 
de referir-se accidentalmente a uma invasão esqu P c2r que deve orient.al' e formal' a opi
de attribuições locaes pelo honrado M!ni"tro ni,\o pubtica. 
da Justiço. e Negocias Interiores. Não é tambem só o governo que governa, a 

Simples invasão que fosse de attribuições opposição, que não e:::ta expulso. da commll
locaes, o poder que o. so1Iria em qualquer nllão, que nio soíIre o oslracismo, tambem 
terreno bavia de a.presentar-se na alLura nos c"mpal'tlllla do.s responsabili'lades dos ne
seus deveres e de seus compromissos perante gOC:03 pela critica, pelo exame, pelo 
a população. confronto d,'s actos do poder com as suas 

Perante o publico. o dBb:itB travar'SB-hia intc'llçÕ2S e com as necessidades puLlicus, e 
entre o bonrado ministro e o ramo legislati vo por fim pelo voto. 
do pode,' municipal, paril que elle, ouvidas Deste papel elIa não se póde correctamente 
ambas o.S par·te:l, eSc!énecido, se pronunciasse. eXimil', não tem direito de fazel-o. como o 

Resvalando o conthcto para. long·] da calma Gov~J'Qo nio tem possibilidade de arl·edal-a. 
atmosphera (10 mutuo respelto e das conSl- A o.dministl'ação Cilrece de certas medidas, 
del'uções que se devem os ol'gãus constitllldos precisa de cerros meios de acção: como saber 
do Governo, o Conselho Municipal da Cidade,) a orposiçio o.te que ponto contiar nella, [.aci
se revestiria de toda a digni,lade que re- litar·lhe estes melOs, si os prlllclpaes.actos 
querem as suas elevadas fnncções. governamentaes não lbe sã.o conhecld03 
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pela analyse e pelo estudo demora 1o e COTI-' Congresso Constituinte, foi p,~pediJ.o, o g'o~ 
sciencioso) ~ vemo illunícip:J.! da cidade do Rio de Janeiro 

Dentro (la di,tl'ibuição ltarlTIonica dos tres era exercido por uma delegação do Governo 
poderes fundame:ltaes, o p1.qel do Con!]'l'esso, Provisorio, constituindo o chamado Conselho 
qua.ndo se aclla em f:'en:e d'IS r~sponsablll- d8 Intenclencia, corporação em que o delibe
dades do Executivo, é dos mais ltelicados e rativo estan cont'undi(to com o executivo. 
dos mais serios, e paro. pe"al' taes l'esponsJ,- O L1ecreto 1,030 di9idiu a cldaL\e em zonas, 
bilillades, pa.ra saber ~\té onde o supremo de accordo com a 2.ntig:' d.i.visão ecclesiastica 
adrninistl'adol' se conserva na sua legitima d:1s freguezias, e c:1da uma destas circum
orbita de acçlO, é llecessario a constante Ecripcões, preto~it1s, recebeu umjuiz -p~etor 
fiscaliz'l.G:'io, a ap,Jl'ovação ou desapprovação com t;'es supplentes pam o exercicio de su:J.s 
por parte do Congresso. [uncçües. 

Por ultimo, discutir a conducta politica A nome.lção deste, pretores cabia ao Poder 
gel'al, o cooj~nct.o da admini.traçiio, como a Executivo e a dos supplentes ao Ministro da 
appl icação das leis, é competencia e obriga- Justiça, mediante pl'oposta do governo local, 
ção (\OS legisladores fedel'aes.que velam assim Conselho de Intendenci3o, 
na guarda da Constituição e elas leis,na fórma O primeiro degráo da escada judiciaria foi 
da ConstitUição. durante muito tempo occupa.do nesta cir1ade 

Comprehenllo, Sr. Presidente, que não po- pelo juiz de paz, 
dem terminar por propostas de censura. ou EstJ. autoridade, ~anada llirectamente do 
sancção o exame dos a.ctos governamentaes voto populD,r, a soberania agindo quasi que 
produzidos no seio da repl'e,entação nacio- por si, logica no ponto de vista dos principias, 
nal; é isto inteiramente tÓl'a do nosso regi .. existe de tempos antigos na Ingla.terra; a 
men. grande democracia Norte .'\.mericana a res-

Mas, porque nâ.o possam terminar desta peita e acata; cada pequena porção de cantão, 
maneira, ficar o Congressu eshulharfo do seu cada aldeia, na Suissa, a mantem com uma 
rtireito, como considel'o1r-Se sem este dever, persi3tencia invencivel, como o signal mesmo 
é que n[o tem a minlla approvação desauto- da independellcia. do paiz. 
rizarh, A França a creou em 1890 e a tem conser· 

Dizi:1, retoman(lo o fio da argumentação, val.lo até hoje, atra'és das mais variadas 
que o acto do ministl'o invadia. attl'lbuições situações politicas e das maiores tempeôtades 
locaes, feria o Congresso Federal na sua au- sociaes. 
tOl'idade. Gambetta, em 1881, em discurso notavel, 

O Governo Provisorio, Sr. Presidente. nas- no 20° arrondissement de Pariz, depois de 
cido d" benenc3., generosa e mal comprehen- dizer que em uma democraci:.1 a justiç:.1 e 11 
dida revolução de 15 de novembro de 1889, magistratura são como a rodJ. principai que 
por m2.is de um ;lctO granlte \J pJ.crlotico con- põe em movimento todo o mecanismo poli
quislou a benemerenci:1 LIa n"-ção; um destes tico, assim se exprime: 
actos foi o decreto n. 1.030, de 14 de no- « Desejaria que o juiz de paz se tornasse 
vembru, que organizou a justiça nesta ci- um magIstrado de uma competencia cada vez 
dade. maio!'; que suajurisdicção se tornasse muito 

FOl'am estabelecidos por alIe jUizes e tri-. extensa. Quereria que esta magistr",tura de 
bunaes, r.ep:Wl,Ida o distribuida entre elIes a I paz, uma elas mais maravilhosas invenções 
autol'ldade juLllciaria, segnndo a diversidade de ISOO e de 1891, se tOl'nasse, pOI' a.ssim 
de Illé\tel'ias, a natUl'eza .espeCial dos nego-/' dizer,a preoccup:lçãodominante do Governo, 
cios e <OI di I'i~ão territorial; os tribunaes re- e que se ampreg:1ssern esforços solJl'etudo 
ceberam a ol'de::n hierar,:l1lca; fOrJ.m nomea- para levantar, fazer Cl'escer em Ct)TIsideração 
dos os represent:.1ntes ministel'iaes e toda a e influencia, em autoridade e em credito, o 
serie de funccionarios subaHernos com suas juiz de pn que vive no m'"io de nossas po· 
obl'igaç'ões especificadas. pulações llemocratic:1s. » . 

Esta organização, bebi/la 110S exemplos da O Pretor, pelo decreto lL 1.030, absorveu 
civilização europea, em paize,'l que já haviam muitas das funcções do antigo juiz de paz do 
adoptado norma:.; firmes nesta materia, na Rio de Janeiro, mas o principio em que se 
!talia, na FrallÇ:l. e na A llemanha, correspon- funda todo o l'egimen llemocratico nosso 
d8u sem: duvi":1 alguma aos intuitos que aind'L recebeu do Governo Provisorio um acto 
visa "a, ." de revel'encia, q Il~ndo pedia ao governo 

A justi.;a rapida, barata, rJosta em imme- 10e:11 da cidarle a indicação pua a nomea,ão 
diato contacto com as populações, com toda3 dos supplentes do pretor. 
as garantias de indepenl'enci" e illustração O Congresso Feder:1l, em l80Z, elaborou a 
do juiz, eis o que ella estabeleceu. lei de ol'g'anizaç5.o para a vid:1 economica, all-

Qualhlo o Jtlcrelo n. 1.030, de 14 Jtl no- mini"ll'c,tiv'L e polttica d:t Capitv'! ~'ed~!'al: 
\'embl'o Lle 1880, vespe!'a d:t in;5tallação do é a lei n.85, de 20 de setembro. Esta lei teve 
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exc~uçi1o e. em virtU'le della, a COinmi.'1si1o (rt) pessoal. outra á competencia e a terceira. 
d,) '3-ú<terno l?e'lercÜ de:lapp:lreceu, 8en,10 ao fll'lc~llln'tmel1to da jUótlÇ'1 locell. A prí
sllb,titailb nu gO';ern,) da. ciLIade pe!) ppe- mel'a p3,rte fJi tl'i\,lllZidil em <.tcto do Governo, 
f0ito o pe(1) Con~elllO Nhmicip,t! ele elei,:ã,J. :ll)!) o n. 2.4G~ em 17 ('e fevereiro de 

No an!lO seguillb, no millis~erio do l!O11- 18:J7. 
rado representante de Minas, o illustre Ora, Sr. Presidentd, examinando ne3ta 
Sr. FernJ,mlo Lob\), de ql\'3m, com a respc- p:\rte concernente rlO pessoal o que s~ rela
cti7;l, 'Tenh, d2clino .0 nOlile, expe{hu S. Ex. ciona com as llomeaçõ~s de pret:)r e seus 
o decreto n. 1.33-1, de 28 de março de 1893, supplentel, en%ntramo3: 
reguJ,amentado, da lei u. 1.030., «.\rt. 1.0 Parelgrapl10 unico. Caua pretor 

_ O~ .e~mos da l~el n. 1 :030, q~a~to ~s nomea- tem tres supplentes, um dos quaes teriÍ. o 
çoe, ti" pretoLs e supplen.eo, SelO 09 se- titulo de sllb,pl'etol'. 
gUll1tes: Art. 8.') São nomeados: 

" l~rt. 14. O Pl'etol' () os magistrados vi- § L' 03 pretores.pelo Presidente da Repu
talieios S~tO de nomeação do Presidente da lJlica. dentre os cidadã03 brazileiros que re-
Uep'lblica. unirem as seguintes conl',ições: 

Art. 18. Tem o Pl'8tor tres suppl3ntes, a) O grito de lloutoI' ou bacllell'el em scieu-
!lllmeados 1'8!0 Ministro da. Justiça sob pro- rias jurídicas e :'ociae3 por alguma das [,Icul
pust:\ ,1<1, lntendencia ,rU&icipal, e um delle9, l1.ades da Republica; 
que fOl' gnrluaelo em aireito, pMe ter o b) o exercício d:Jrante (louS anuas, pAla 
tll,alo de Sub-pl'etor, o preferir na sub3litui- menos, em cargos (Ie judicatura, do minis-
ç:-1o e no preenc!ümento ela v:l.ga. » teria publico, ou na ad vocacia • 

O de'~l'ei.O n. 1.334 de 23 de mal'ço de 1893 § 2.0 Os supplente3 de pretor, pelo Minis. 
ma.nteve o pens~',mento do Governo Provisorio tro da JUStiÇ,7, 50b propo~ta do pl'esicJente 
e o tornou cIMO nas disposições que se- do Conselho Municipal, dentre os cida,lãos 
gllem: brazi,eiros que tiverem a respectiva capací-

«Al't. 6.° Haverá em cada uma destels ciro darle. 
cumscI'ipç-ões (pretorías) um pretor nomeado § 3.' Os sub-pretores, pelo Millístro da Jus
pelo P ,'e3idente da Repu blica dentre os cida· tiça, sob propo· ta do presidente do Conse
d,íO:l :r~zilei"cs qllP- forem gmdu:1dos em Ih,) Municipal, dentre os cidadães bl'azileiros 
,li;:-eito e houverem e:::ercido, dwante dous que ti 'lerem o grito de doutor ou bacharel em 
~,Il"C2, pelo :nenos, a ju(lic2.~ul'a, o ministerio sciL"ncitJs juridic:1S e sociaes por alguma da:> 
publicél oU:1d 7ccaci,\, sendo preferidos os faculdeldes ,!a. Repubiica. ~> 
que tiVCT82 título de exame ou babili· A idéa c~ntida no deereto do Governo Pro· 
t'.co:'io. 'lisorio pelssa intacta, di;'ei mais, robust2cica 

:"-l't. ~.o _';'2;n do pretor, haveril tres sup- atf!1vés de deus r~;.iUl3.;nentos, em épocas 
plentcs, non::e·)):os peio Milli"tr0 da Justiça e diver:;a?, pJ.:-tin,lo de dive!'s09 nlini!itr03. 
Neg'ci"s idel'ilJres, >ob propostel elo Con- Sempr9 a pfOpcstn. obrigntoria. indispell3a
selllO rJunieillal, sendo r:e,:ominado sub- vel, sempre a consulta ao el,'mento popular. 
pTe:Ol'.' (P~ fur g','alhlado em dil'eit:J e que Sr. Pre.9idente, propol' e nomearsi.ío()ou,~as 
1)i'ef2rid, lU sU;Js~.iêuição e no praencllimento diJf lrentes. Si sempre que se tem o poder de 
d .. 7"'gn.. » propor. a prJposL1. apreseutada fos'e acceita, 

Sllb,',itu',r1o o illusti'e repl'esent"nte de a nomeação não tinha valor sinão como a 
t,liu:\s [O Minderio da Justiça e Negocios mais inutil e l'illicula das form'liidades. Pó
rut,~l'iüre3'p<;!0 honl'::\do l'epi'es811t:mte de Per- <le-se fClzer a proposta :-em que sl'ja converti'la 
ll:lm\mco, de q'.',em, ji agom citJ.l'e'l o nome, em nomeJ.~ao ; si o in\icaJo pafece a qU'1l1 
O Si'. GOJç:11ns FOl'reircl, teve e;te a idéa, d"venomear niio pOisuir o grio de j,joneirlado 
C8tIlO (1i333 no seu discurso, de completar e precisa. ella pedirá outra indie'lç1ío. Mas o 
c8mcliclar as clisposições regulamentares do que em nenhum CelSO se póde f?,zer e a no
decZ's'o lJ. 1.030, ouvidos os comp3teutes e m'.>ução fóm da condição estabelecilla na lei, 
autcl'izrtllos ,'as m~,gistraturas e dos foros. sem a pl:ecedencía da propos~a. 

;;:Jt~, illé]. foi levada (1. effeito p~lo actu~\'l Neste lilstante recorJo-m~ de um exemplo 
l\lllll,;l',y da Justiça: uma commissão de reco- que vem ad rem e que iIlustra brilhante· 
n',180il''-' s:J.vel', in-lulJit~,vellllente inspirada mente o meu àis'~llr3o. 
n,)., melil"rs3 1ntuit03, oCCupou-3e com QU:1ndo üscenlleu ao primeiro posto politico 
afinco rIo tr:1ball1o que lhe r,:'l'ct commet· desta Naciio o Sr. Dr. Prudente de Momes, 
tido, tendo enere os seus minist,os o honrado re-

V'tI'i;13 reuniíJes se fiZel'itill sob a presidenci:t pre~entante de Perua:nbuco, a qUEm já me 
do ilOu:'alh Ministro, diz-nos o Dim-io Offi,;ial referi, h~wia uma recente nomeação de sub
Dind:1. ]]0n:;em. pn.ra estudo da matel'ia que procurador da Republica, que iôra lavr:J.c1a 
foi divididrl em trea partes: uma reterente sem a proposta, reclamada pela lei, do dígno 
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proc11ra.dor ,la Republica, Um dos primeiros lOque é preci;amente rlo g'ovel'l1O lonl3stit 
nct~s do h"nrado Sr. Prud2l1te de ~loraes foi i €Etabelecido na lei n. 85 dê 20 ,h Sét~'c,":Jl'O 
coDsiderar nulla esta nnllle,1~ã0. da ISOZ; tudo quan!.o tel.1 r~IG.:;:i) CF] r:r~· 

01"1, 'nada pôde p:w2cer mais razoavel do CfS'OS 2speciaes, rlelêg2-d,:"" se COllLém em lei3 
Que o Po'\er Executi7o, que tom no prOCUl'a· especi~,es. Or;1.. o rlecreto n. 1.031) d,) 1 i rie 
dor da Republica o seu repre:ientante, que o novembt'o de W90, que dà cOlIlpet,ll~ia ClnT<1, 
nOl1leou, numem' o sau~ubstitutj) tambem, e'l:pl'essa, taxati I'<L ao Conseluo l\IurrÍcip"l 
A 1l:'oP'st<1 foi julgada. reQuisito Ie~al in,1js· p<l.t'a inllicar o,ui1plentes de pr~wr, qU? llá 

pens~"vel () insubstituivel. e o Sr, Presidente competenêii1 ao Conselno Municipal p""n or
da RepubJica fez declarar, como já dÜise, ganizar lista de juizes lle fc:ctü, é !lm,. lei ,,5-
nu lia a nomeação sem elIa feita., peclal, como o é a lei n. 35 de :25 de j,meiro 

O SR, COELHO E CA1v1pos-8 fez muito bem. rie 1892, .de eleições federaes. 

o SR. THOMAZ D;;;LFINO - E fez muit,) bem, 
corno diz o honrado f8prescntante de Sergipe, 
cOlllo faria mUlto bem o digno ministro cunsi· 
deretndo nulIa a sua nome:J.çii.o oem Pl'oposta, 

E' coudiç:lO ess8nc:al, imjl escindivel para 
a nome",i'io do supp~ente tIo pretor. como 
par:; a do sub-procuraJor da Re[lublic:!, a 
proposta PO]' parte de quem o. lei investiu rlo 
pouer pJ.ra r,zeI-a. 

Argumentou-se qU!l a lei n. 85, de 20 de 
setembro de IS9:2, derogava o DCtO do Go
verno Provisorio, qne deu competencia ;1.0 
governo local para propor 08 substitutos do 
pre:or. 

O SR, COELHO E CAMPOS-V. Ex, esU esta
belecendo llrmci9ios, agora diga.: Qual foi o 
Jacto? 

O SR. THOMAZ DIlLFINO-O f<1eto é conhe
cidr) de todos. Entret"nb, Sr. Pl'~S!l':ent/2, si 
era competente a. lelflnç<io rIo Gu':cr:,o F,'o
vlsorio na ~,lminiôtr~lçiIo 08" ('irlade, IPl'ê. p:'Q
por os Sll P1l1entcs c,a :l.utoi'i,~a)(; jU':.I,:í~1.~'I<1, 
por maioriJ.. de ra.zão i dd2g3.~·ã.,~ ílll'~cta UC-S 
habitantes deve ca~er esL\ l'Lli:c:;;l,', 

O Sr. 1\1inistl'o ua. JU5'~iça, ei3 o LIdo, no
!ll20U um suppl~nte de prdoI', que, po~ ~21' 
graduado em dIreito. rec'::bGu ;~, d~sigll.:\ 5.:) de 
sub .. pl'etor, fóra dt's nOí:'lnllS eS1üLUíllaJ p:Jo 
det,t'eto n. 1.030, sem U devida P"OllosL do 

Disse-se que as [uncções de adminióotru- Conselho jl,runi"ipal. QL1HO .lCl'c,iiw.' C]ue o 
ç:Io e os poderes dos represEntant"s da ci- fez por inad i1erter;ci,,; ffiD.S II 'rq,p ll~rs:-T.i:' 
ria,l e , rstando nolb esLtfjeiecidvs, propor 1:0 erro, m:l.utel-o, contl':tr:anuo G:] d,·;:o:-t
supplent,:, de pl'eror em nenhum ar~jgo Ja ções impositivus e irrefrügo.7els d<1 Id r fI" 
lei ol'gnniz'lduI'U do governo da cidacle Sll nesta norma de pl'occ:i~r capl':Cl.lU, il::;::;;~SO de 
uclIava contido. amor propl':o. o que !li\o ahon~" o il.110 lü,lc-

A lei n, 81, de '20 de fetembro de 1S92. cionf,rio: ou ho't pelor, Phllcsíto de:i,-r'dc, 
consi;2'nou a' disposiçõe:i propl'Ía~ pn.r:t a t81".3.0 form,,jC\ d2 inv:,d,l' ,,8 DfCl'\\(T\ÜiVaS ,lo 
aJmlllistI'a~'3.o rio DlStl'lctO fêe,iel':t! denrro ela gov.:rno Ioc"l e calcar o Pu~le' Legi,híi 1'0 
Con~tltuiç~o. ~,:as ind<l1.l8i1dent3 dest;:\'j ui~po- fêederd. o ,que se capte,uh em :J.tt"nra,l,) 
skGcs iLnmediata.s existeIll uutr3s que são I P0ra. dpí..::ndE'r o _l1.e~O do h, rlt'l'.(\ .. ' ~u.i:lI.s:~Y' .. 
Tel'il3. ,1 BÍra8 fUilCçi52S d..-leg:J.,das. d~as o:'di:n~ do,: ~:..1~Oe8 for,"~r.·lJlrGG.~~ld:1,·;. u~n;3s 

E' o mesmo caso do~ Est~\uoS flue se ol'ga- peJO projJllO llllIlI, trl) nil cl'." 'll',S:lil 'I ,(2 ci'~
nizando por si. tendo attribuiçõe; lÍe acel'rdo vou coro o ConsQlllo MUn,e\ó,ld, GU,'",,3 ;Cé' 
CO,ll o Sel) papel sol,el'~!no, possuem entre. seu~ 2"rrítgo~ no ~e!",aJo. 
t,'.nto Cu~cçã.o Que lll~s sãocondadas, tal, par:! Ningn"m ma!" intcresall0. nem ]1);'.13 C1 ]l'Z 
exempiJocar', a. facul:l(\de c0.nfenda ao~ go.- e mais n:ts condlç!'es de qlltl o fl1ncJOnil~l':o 
Y~~no.:.iores ~ ara deSignar a. epoca para elel-

I 
i.n ('rep'lIlo par;1. (~6ien,ler-Je. P"l'ece qU', ,1,lléti:; 

,0,.8 te(l.erae~. ~, . (lO que elle, e tniêlS abn::lttnt2, e JIl'2:llI\l" 
Eot~ mesmo ::;dJal\O, quando Julga da no· nini!;uelll ctrm.A. sua c1efesa, cOilltll"O. [ 1 ;l'c':l

meaçao 1 do ~ref9lto do. D,strlCto Federal, 1
'
,HZi(1a ne~te recmto rle 100(10 llivel'so ,lO ,eu, 

exe~ce tuncçao que lhe e conferll:la por dEle- N'"~t:.l man'3ira 11 ilIel'ent ) Ile eSC\Hli' o [,on-
g:içi10, ., .. 1 ',' ~, 1'arlo Illltlistl'o ba COI:lO um I,el'to ,le",o.:i,t!ci-

O COthelllO !III.t!1lClpa, do DI,trlCto ",-,deral menta ('e ~U;1. coml'etenci8. e Ll0 .3 u ,',1,1:)1'. 
possue .func<;oes pI'Opl'l::ts. de ilutollomla, de . 
soberailla, que a leI ol'ganica IuCJ attrlGuiu e .? SR. COELHO E C<\}!PO,- O a~to fC1i (1e~'~n
outr1s Llelegildas. ]>a escolha dos jura"os c111 D. 

im.el'vem o Conselho MUllicipal pelo seu [lre- O SR. THl'M.-\.Z DnFINO- r\3.0 h:t ,1 \1Vl(I,., e 
side,nte e ,estJ. escolha e:: intervenção ni'iD es;i'io I estou e,tUll;\U(lo. a üefes;)., As l'éCZÕeJ ,1,0 "r. 
con~lgn;l',a n:t leI n, 80, de 20 ele setembro milllstro 11ellllltlva" as Ult,m"s, fiJralJl as se
de IS9Z, mas ~im no decl'et<l n. 1.030. de 14 gumtes : « O :oUppll3nte clt) pr"tol' lJul' JlUlI! 

de novembr;J de 1890. Ainrla o. COtl6elho Mu no",e,,(lo t nua SIdo. in'lica'lu })(\iO Con,;c"lllO 
n~clpal esta de posse_ ele vanilrlo.s attrilmi- pal'aout1'cl. pretor ia. 01"", si llOuve in\!lcaç'Lo, 
çoes refe,'entes a elelçoes tederaes. e3tou no Lln'2lto lle nome::tl-o llal'rt ~ pr8t:l1'l~ 
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que quizer. Nomeio cle confOl'mi(ln.de com a ponde ao sophisma no artigo de sua lavra. 
condição da lei. A nomeação e perfeitamente Ahi diz S. Ex.: «Cada Pretor. •. » 
regular, » Com tinta vermelha. Gom um traço bem 

E' ape~as um subterfupio, não chega a ser c1istincto, mostra o digno mmistro que a re-
uma rawo esta. affirmaçao. .. .. moção dos supplentes é mediante proposta, 

Quem, respou:le a~ hOfll'~lo mllllstro e o lI-! para cada prBtoria~ auxiliMes e substitutos 
lustrado mmlstJ o, e o seu proprlo regula- que são do cada pretoria. 
ment.o, na pnte referénte ao pessoal da JUs-I. _ .. 
tiça local. A[em ,lesta razaa dI] h0nrado mlUlstro,.o 

A indicação é P:J.rét cada pretol'ia. O Sr. mio olltro a~gur.nento prorJuZI?O fUI aqllelle eU.J<1 
nistl'o não pOde, a seu talante ou f<J,nt:\sia,no- mantrl,l/ e):1 puz. ~m eVlclenclJ. .. - a lei de 
mear para esta ou aquellc' pl'etoria. O (l,l'tigo O!'gaulZo.çao mUUlcl11al do qlstr:.ct~ F:,ler,ll 
do decreto regulamentar, já o disse, mostrou derogou o. decreto de argamzaçao Judlclar,a 
comprehensão perfeita elo pausamento elo de- deste dlstrlCto. 
creto n. 1.030: quando se ,ae buscar no Sr. Presidente, tenho examin~do o acto em 
Couselho Municipal a indicação dos supplen- que de pas~agem tocon o honrado represeu· 
tes, -Vele-se buscar, não um simples nome, um t;).nte pal'anaense; IDas no caminho das 
cancH,7ato do con,elho, mas a vontn.de da cir- mtnhas consideraçõe~, limitada" e~pecial
cumseripçi10 pélra onde o supplente eleve ser mente a um campo unico, encontl'o aiUlla 
nomearIo; -vae-se buscar o l!omem que em afflrm;lçio Cf'm a qU:ll não st;i ccncol'dar. 
nome das zonas limitarIas que o decreto 1.030 j Disse-se q\lll, desde que O Governo tinl1a 
estabeleceu, mais corpuritica o sentimento vindo ao encontro do Congresso e dado 11e1o 
publico,a capa.cidade,ahonrâcl.ez, a dili geUCi<1'1 Diario Otficútl explicação sobre a reglllamen
a inclepel1rlencia, emfim, a conti3.nç3. par(\, ta~ão a que suieltoll o decreto n. \.030, o 
distribuir a justiça. SelJildo devia desintHes"ar-se por inutil do 

Assignan1lo o (lecreto, o ministro nunca po. requeriILento em debate. 
daria l'azer a nomfação sem proposta. Si o Governo póde regulamentar tantas 

vezes quantas queira, um acto do Congr'"sso, 
O SR. COELHO E CAMP03- Houve proposta. piJ.l'ece-me t:io nr.tural, qu:\nto justo, que o 
O SR, THOMAZ DELFINO- Niío o nego, mas Congre.-so úhtenha do Poder Executivo ta.ntas 

paTi1 pretaria diversa daquella para. onde foi B:s:pliea.çõ~s qU8.ntas lhe aprouverem sobre as 
feit:1 a nomea.ção, successÍ\'as regulamentações. O Po,'.er El-

O SR. COELHO E CAUPOS __ E' o caso. ecutivo tel á a faculdade de regulamentar á 
sua vontade, mas nii.o tical'á privado o Le

O SR. THOMAZ DgLFrNO- Porque 1 gislativo de colher as inf,)rmações que o elu
O SR. COELllO E CA1iPOS- A nomeação não ci,lem sob,e a meSlna materia de que cogita 

podia ser feita sem propnsta, e o ministro o Executivo. . . 
teve duas ou trea propostas relativas ao ci-I Pelo menos o wteresse publiCO narla sdfre 
dDd~o nomeado. com e~ta.s explicaçÕES 'lue se pedem ao Poder 

I Ezecutivo; regulamentar,entretanto, urna lei 
O SR. THOMAZ DELFINO- As propo"stas do I como esta, V3.ri8S VBZCS, dentro de um curto 

CDn~eJho MUnICIpal para a Domeaçao de~te I espaço ele tempo, de uma circums~ripçã.o ter. 
cldadao, de accordo com o ~lecreto n. l.OJO,1 ritoria.1 pequena. póde altel'ar a lUstiça.fazer 
com o decreto n. ].334, de ~8 de março ,de I vacillar o dIreito, lançar a duvi(l,l, nos espi. 
J893, e especl8.1mente com o~ JeCl'Gto n.2.4tJ4,! ritos, a con('usão nos negocios, a insegurança 
de 17 de . fevereIro de" ]39" ,,~expedIdo pelo

l
, na alma das populações. 

aC,tual jyhlllstro da. Ju"tJça, ".ao paTa dete!- O d~('feto fi. 1.030, l'cvagado pelo mínisti'o 
~mada IlretorJa. O houraü_o mlUlstro nao ql1a ndo faz a llomeaç'lo da a.utoridade judi
Jlode mO-Vlmentar as lOdlCaÇ028 para esta ou cial'ia loca.! fóra das condições nelle eX'ara1l<\s, 
aquelJa pr~torJa; as pretorIa'1, COlI~O ~s sup~ I nil.o ti m,ús um act.o do GOverno Pro'Visorio, 
plencw.s, sao especlficatlas, determmaaits. I ti urna lei do Congresso N:J.cional. 

Outro ministro, DOS apuros em ql1e se en- I O art. 33 da Cotlstitui,;ão Republicann.. que 
contra a adual, podel'ia spnj{'-se do recurso I man!ou continuai' vigentes as leis do antigo 
para. desculpar-se. DizendO o art. IS do de.lll'egimen quando e~;~licita ou implicitamente 
creto n. 1.030 que o pretor tenl tres supplen- I não lesassem o novo e,tatnto fund,tmental e 
tes e que estes serão nomeados pelo m(llistro, i sem principios, supJlõe adopt:J.dos ele p[:luo 
sob proposta do ConselllO MUOI('lpal, pOder-li pelo COilgr~s.30 a lei orgJ.nlcJ. promulg1<lo. 
se-bia. ;i, guizo. de sophlsma tomar os termos pelO G07erno de 1.5 de noveillbro. 
o F"elo/' como uma expressio generic~" O mil1istro, fazenu.o essa nome:J.ção, tanto. 
Nunca, porem. o honrado ministro escJ.pulirá I ({ua.nto dancl.o competenci3. ao juiz singular 
por esta tangente, porque é elle mesmo que, I que cabe ao jllÍz coUectivo, nio invade só· 
fiel ao pensamento do decreto n. 1.0.30, res- mente urna attl'ibuiç<lo do governo 10cJ.!, 
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espesinl1a uma lei do Poder Logisl:l.tivo Fe' faculdade que decorre da disposição constitll
deraI. donal que nos deu a incumbencia de sermos 

Sr. Presidente, os governos republic:1nos, guardas Lia Constituição e das leis. 
mais do que qu:.tesquer outros, vivem do Quero apresentar um requerimento, que 
respeito à lei, e quando cessa eSS8 res'l póde ser discutido conjuntamente, porque 
peito, toda a. sociedade sente-se estremecer,. trata de materia identica, 
prox.ima a ent.rar em grandes agitações. Sua discussão poderá acompanhar a deste, 

Os homens pJliticog, ']8 h0.'11en3 de E..,tado de qn8 temDS até agora tratado, e mesmo 
podem ver meios de salvar a ordem p'lblica substituil·o, 
e as instituições onde a massa geral da po- Foi pa.ra isto '1\1e pedi a palavra. 
puiação nada com~relJende,agitada e ~el'dida O SR. SEVERINO VIEIRA-E' emenda 1 Sut-
no ocean(~ de contusao e de ..aQ'lrc_hlJ._ stitutivJ. ou additiva 1 

Oi! de3tlnos negros, eu S81, nao est<10 perto, 
lllilS é preciso acalmar esncegar o espirito na- O SR. LEITE E OITICICA - E' um l'equel'i-
danaI. menta substitutivo. 

A desobedicncia á lei,partindo dos supremos 
represent'l.ntes d" Nação, é a força em acção, 
é o inicio d 18 revoluções. 

O governo actual. que se diz, que se pro
cla.ma a cada instante r2speit.ldor da ordem 
e mantenen.or do principio da autol'ida.Je ; o 
gover'i1o actual que se proclama sem cessar 
consel'vador, deixilnào aliás as c1asles con
servadoras SAm alento, nem vislumbre de es
perança; esse governo está preparando, con
tin\lando no caminho por Onde dirige com 
tamanha cegueira os p3.SS0S, os alicerces dJS 
maiores desordens. 

O gl'ancle amor que con8agro ás instituições 
regad.as com o sangue de tilntos m;j,rtyres e 
recebIda, entre os hymnos triumph;j,es da 
democracia,o hOITorque nutro pelos exceS50S, 
quer partJm de b:1ixo, Quer venham de cima, 

O SR. SEVER1NO V1EIRA - Parece que era. 
melhor.concluír esta discussão para começar 
essa outrét 

UM SR. SENADOR - O nobre Senador pelo 
Rio Grande do Sul não podia mais apresen
tal-o, (FIa outros apartes. 

o Sr. Presidente-Os requerimen
tos substitutivos podem ser apresentados á 
Mesa independentes de qualquer di~curso, e o 
nobre Senador pelo Rio Grande do Sul fallou 
pela ordem. Não ha no Regimento disposição 
que o vedasse de otrerecer o requerimento. 

O nobre Senador req Iler. (Lê.) 
E' uma emenda substitutiva. ao requeri· 

mento que está em discussão. 

fazem·me erguer um protesto contra a con- _ 
ducta desgraçada hoje seguida. O Sr. Gonçalvel!! Fel"l"elr~ 

Cumpre que o amor, a ordem e aos prin- (pela ordem) - Parece-me que a medIda IO!
cipios de autoridade não seja apenl1s uma clada, pelo nobre Senador, representante _do 
phrase retllmbante, ôca, sem signíftcação,sem I RIO Grande do Sul, attenta contra dlSposlçoes 
a sancção do esforço sincero e do exemplo do regll!lento, . 
probante,m~s umn, realidade pratica, perante O regImento permltte aos oradores, qu~ndo 
a qual todos se curvem. . lhes cabe a vez de taIlar, a apresentaçao ele 

O Marechal Floi'iano Peixoto, que a tra- emeudas. 
vessliU a época mais critica e mais chei:1 de O honrado Senador já teve occasião de 
peri~os pal'ét a Republic:1, conseguiu abater fallar e então não usou do (eu dire~to oe 
os revolucionarios, manter o prlUcipio d,1 emenhr o requ<erimento. Nem o direito do 
autoridade e a ordem constitucion'll, pa<s Indo nobre Senador tica prejudicado, si V. Ex., 
o governo tll'm8 e prestigiado HOl1ctual repre- em oberliencia ao regimento, não aftmittir o 
sent:mte d \ Nação com a força superior a requerimento que é agora apresentado; por
todos de quantos dispoz e cujo nome escrel'eu ~lle, depois de vot:1rl() pelo Senauo o l'lqlW
na b'l.Udeiragloriosa que empunhou: a lega- l'imento que temos dísC\ltiuo, o h~nl'<1do Sé
lidade! (Jlfuito bem.) llJdo1'.polera ofi'ececer ó. discilssao (t nova 

cO SI". l~l.m.ino Affoll,go-Pronun
dou um discuI'.::o que publicarem s depois, 

G !Sr. RUnliro !Barcellos (pela 
ord~m) - SI' Presidente. não posso discutir a 
materi::1, porque já fallei uma vez; venho, 
portanto, tl'azer apenas um aSSllmpto, que o 
Senado a [lreciará. 

Pelos antecedentes do Senado, nós temos a 
f;.\Culda,le de dizer sobrG os regulame~!tos, 

matert;\ • 

Mas o q (le niío me llD.l'eCe rClzoa ve I é q 1l0, 
4epoi., qltf3 o O[\l(\or já usou lio seu direito UI) 
falLtr ll'lla ve7, Sobre o re'lllerimellto, pOSSét 
npreSél1t;l1' ~u31'luel' emel1lL" [Iectlnrlo a pa
lavra peb ol',lem. 

O SR. SQVrIRl:l'O VIEIRA. - E' irléa nova. 

O SR. GONÇALVBS FERREIRA. - lncontésta.
velmeDte tr,\tl\-se de idé,t DOITa, Q llil deve 
constituí.l' assumpt8 de novo rel1118riIl1CotO. 
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Penso que. si V. E;l:. meditar um pouco 
sobre as disposições do regimento, não sub· 
metlerà ao conhecimento do Senado o novo 
requerimento neste momento. 

o Sr. Presidente - 03 precedentes 
doSenado são estes a que me referi. Ain,la re· 
centemente,quando ~e discutia a eleição do Dis· 
tricto Federal, o Sr. SenadGr Virgilio Da.ma· 
zio apresentou um requerimento substitutiV'o 
de outro que estava em Iliscussão. 

Os SRS. GONÇALVES FERREIRA E OUTROS dão 
apartes. . 

O SR. PRESIDENTE-Perdão; o nobre Sena-

( SR. SEVERI1\'O VIEInA-Si o requeriwentu 
não diz que é apresentario como em"nda, 
como se póde estar supprindo esta lacuno. 
por meio de (~eclaraçã[J1! 

O SR. PRESIDENTE-Mas em que caracter o 
honrado Senador quel' que srj"- apresentada.? 

(T,·ocam.se di"ersos apal'tes ellll'e os Sri. 
Ramiro Barcellos e Severino Vieira.) 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
em dbcus"ão a s~guinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

dor não conhece bem o Regimento. Requeiro que s('ja enviado ás Commissões 
Vou mostrar que só os requerimentos de reunidas de Justiça e Legislação e de COllsti· 

adiamento é que não podem ser apresent.1dos tiuição e Poderes o regnlamento n. 2.57\.\ ui· 
sinão na occasião de faUar ; todos os outros timnmente decl'etado pelo Poder Executivo, 
requerImentos ou emendas substitutivas po· afim rle rlarem p"l'eccl' sobre sua. constituo 
dem ser apresentalios em qualquer occasi~o.1 cionalinade e proporem o que julgarem con
Apenas o arliamento é que só póde ser veniente, no caso de Eel' O dito regulamento 
proposto pelo Senador,quando lhe couber a divergent~ e a~tentatorii! tia lei, ou de aI· 
vez de fallar. gumas dlSposlçoes da 1m que pretende re· 

E' a. uuica hypothese a que se refere o Regi· guiar. 
ment~ : todas as el!Jendas, q.uer sejam sub· Sa.la das se,sões, I de setembro de 1897.-
slltullvas, quer seJa.m addltlvas podem ser Ramiro Barcellos 
apl'esentadas pelo Senador em qua,lquer pe· 
riodo da discussão. 

fsto é o que o Regimento diz muito clara
mente,e vou ler o artigo que se refere a isto, 
para que o nobre Senador se convença. : 
«Art. 148-0s adiamentos só podem ser pro. 
postos pelos Senadores qUGodo 1l1es couber a 
vez de fClllar. ainda que não queiram moti· 
"al·os. e entrarão em discussão, sendo apoia
dos por 5 membros. }) 

As emendas podem ser apresentadas em 
qualquer periodo da discussão; o nobre Sena.· 
dor não encontra no R~gimento disposição 
alguma qu~ véde a apresentação de uma 
emenda nas condições em que o honrado 
Senador pelo Rio Gtande do Sul acaba de 
propor. 

UM SR. SENADOR-Entiío é aeceita como 
emenda~ 

O SR. PRESIDENTE-SÓ neste caracter; si 
não fôr apresentada neste cara.cter, não posso 
sujeital-a a apoiamento. 

UM SR. SENADOR -E' requerimento intei· 
ramente novo. 

O SR. PRESIDEr"TE- V. Ex. comprellenrle 
que as ewenrlas podem ser substitutivas, en· 
volvendo a totalidade da materla em dIS
cussão. 

Si o que é apresentado é no caracter _de 
emenda, sujeitareI a a:pOlamento e dlscussao. 
Interrogo o Sr. Senador pelo Rio Grande do 
SuL 

O SR. RA.MIRO B. ... RCELI,os-E· como emenda. 

o Sr. Vicente l'UfacnaC!:() (pela 
ordem) - Sr. Presider,te, pedi a pllla"ira peb, 
ordem, porque creio mesmo que. apezar de 
ser o autor do l'eqnerimento primitiVO, por 
disposição rrgimental nii.o me cabia mais o 
dil'eito de usar da. pala. vra, 

Deixo e ponho inteiramente de pa.rte ;1-

questão regimenta.l que acaba de ser decidi,]" 
por V, E~. . .. 

Como autor do re1uerllnento primItiVO, 
declaro que Receito o sl\bstitutivo, e aeceito 
pel8. ra2ão seguinte: lembro-me que, quando 
faliou aqui o nobre Senador pOl' Pel'nambuco, 
declarou que o pedido feito ao Governo, e 
nisto tambem abundaram outros orador~s. 
era intei,'amentf\ d~snecess:J.rio, porquanto o 
Governo Se tinha dado pressa em trazer as 
infOl'ma.ções ao conbecimen to do Sena.do, 
apenas tinha tornado conhecimento deste 
requerimellto pela discussão havida nesta 
Casa. 

Compenetrei-me tambem, Sr. Presidente, 
da inutilidade do requerimento primitivo. c 
por isto acceito o suhstitutivo apresentado 
pelo illustre Senador pelo Rio Grande do Sul 
e a eUe d:1.l'ei o meu voto. 

o Sr. tSe-veri3() WieLI'a (pela 
onlern)-Sr. Presidente. V. E::i. me faz o 
obsequio ue mandar> trazer o requerimento 
<;lo Sr. Senador' pelo P<:tran6. e r) do Sr. Sena· 
do!' pelo Rio Gra.nde do Sul. (Pausa. O orador 
e' satisfeito.) 
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Sr. Presi,lp nte, n5;:l sou versado nesbs I O SR. ReMIRO R-l.RCELLOS-A materia é a 
que~tões regimentCles, mEsmo [lO: que, V. Ex., ' mesma. 
que dirige "S ü'aballl(lS t:ío proi;.;ientc·illI.;We, I '" T • li' " o 

COllhece f\ f:.mdo a m:1tec'ia, ]1:1;':1 UUl'-nos nas I O "R. 'ICENTEd.M.:\CHADO-
1 

'" ,n0.ô eSltamo~ 
suas "ecisi5es a Eeg:lrança de sua OlJ,;el.vaç:lo./ rcrd~ mesm3.S con lçoeS: a el e 19ua l!ara. 
Entretanto, [eço llcenç'! p:ll'a r:ecbr:u que ag U s. 
íJuestiie~ de ordem só podem ser levantadlls O SR. SEVERINO VIEIRA-Sr. Presidente, si 
ql12.ndo ha Juvilla sobre o encaUlÍilll:,mento o Régnnento permitte que na discuss1io dos 
ou sohl'e o processo rlas I'iscussôes nest? C:1"" j pr8jectos os SenadJres que já tiverem esgo· 
(aFoi'ido');. n~stas condições, o nobre Sena- I tado a tl~:l. vez ele fallar possam apresentar 
d,ar jJ~lo_RlO (,ran:le do 1Ot.:I, qlle nenhuma I e.!~enr! IS, e .por'lue, per.dendo-se. estas OCCIl.
o(SHvapO teve a fiLieI' em relação á mar.;ha SlOes. e ffiUltê.S vezes Ja o proJecto estando 
regimenial ('O requfi,I.'imento do nobre ::lfll.:- em 3' uiscus'iio, telll~o o Senador esgot3.dp 
dor pelo Pal'c,niÍ. nii.o lodia ter a pd~.v:"a 8tH\ VEZ de falIar, niío poderi[1. concorrer com 
p3i:l ordem: S. Ex. não levantou nenhuma suas luzes ou suu boa vontade para lDodifi.· 
questão de ordem. cal', p:1ra corrlgil' a lnaü,ria em discussão. 

O SR: RA ;mno I.ÜRGELLOS-V. Ex. me peZ' Nilo so dá o mc>smo em "a.sumpto de reque· 
mi~!e ~,m aparte, que é para p'lUpa:".lhi' rlmeu tos, que p,Jem ser ren<Jvaflos na mes· 
mesmo tempo? Eu 81'l'ei: de,' i:l. rnandr,r ma. se885.0 ou em qualquer das ses~ões im
meu requerimento suba\itutivo "Gil! di' ec mediéltéls. 
um" p:iia.vra. Errei pedin"o a pa!;J.vl'a pele'. O SR. RAWRO EAnCELLos - Mas quiz pau· 

ordem. par tempo ao Senado e u-ei do dil'eito regi-
O SR. SEVF:Rll\O VIICIIlA _ Aind:l as.'im: mental. V. Ex:. pude apenas censurar ter eu 

não é C:1SD de um ref']nerimento sllb,titutívo. pedido a palavr~ pela orllem. 
V. Ex. apre~fn te·u um r~quel'imento em O SIL SEVERINO Vll;;mA - Sr. Presideute, 
su!'stitllil;ão em meilJ de Uffi:J. o.li;,cus,3.o, V. Ex. usou para com o ilonrauo Senador de 
p(/'tc.ntü. contrél a ordem, me rerdâe V. Ex. uma benc,',J!ellcw que não lhe er3. pelmittúla. 
que o diga... '. pelo Regimento, deEculpe-me V. Ex. olzl:'l-o, 

O SR. RAwr,o BARCELLos-Como contra a e admitte um precedente cont,l'a o quol não 
ordem? \ ])O,SO dei:;;::Jr de levantar o meu humilde pro

O SR. SEVERI;,O VIEIP.A.- •.. contr3. a or
dem do RegImento l'U. C~sa, que m3ndil niio 
interromper' a discuss:1o ;,inã,) pur Rdiumento. 

O SR. ~LU,IlRO BARCELLOS-N:10 íl1te~'J'omlli 
a discus,ão: o Wmtre Sen:1llo;' tinha aC11-
1.;a· l o de an.r. 

testo. 

o §x'. Justo Chel'Ol!ont - SI'. 
Pl'esident.e, em bOI':\ nno sejl\ tambem mu-oto 
versado em questõe~ regimentaes. todavia 
acabo ele ler algum dos seus "eWI artigos, 
que pl'ovam que o requerimento su\stitut!yo 

O SR. 1OEVE:~I;\,O YlEIRA-V. Ex. ma!lrlOl1 01\ eloenola. <1presentada pelo honradQ Senador 
requerimento que não é \UnlWic:üivo li,) do I relo Ri? arando dI) S?l não tem razão de 
Uonr:1.do Senador pelo Parnná... ser, e n<1O podia sel' accmto pela Mesa. 

" .. S. Ex. cllamou o seu requerimento de 
O Sn. R.Hnrro BARCELLOS-lê moJJilcallvo. emend,!, o llourauo Sellado!' pelo Parana 
O SR. SEVERINO VIELHA- ... mas sirrl, r9· chl'bmou-o t\e substitutivo ~ porém qualquer 

fere-se a uma p;'ovidencia muito differente, que sej'J- a denominação que se dê ao reque· 
mu~to dlver~a. l'Imento do honrado Senador pelo Rio Grande 

O SR. R.UllRO BARCELLOs-Qüe é a 'melhor r.o Sul, sustento qu~, Q vista da disposição 
para o caFO julgo eu. expre.,sa dn Regimento, e119 ná\) podia entrar 

'. _ , ,,' O' em discussão ronjunctamente com o requeri-
O SR. SEVERll\O VmlRA-Ih.o e.s:ou !onne . mellto do ll(tnrado Senador pelO Parana. que 

de concorr1ar com V. Ex. qUilIl'o " seI' a (jot se discutia. 
melhor; mas o processo de que se servIU o Em torias :1.3 dispo;;ições que conheço do 
meu lLOnmuo coi1ego.. .. nO:3SO Regimento não se trata absuJutamente 

O SR. RA~IIRO B.\.RCELLOS-Não pedia 8er- c.e emendas ou substituti vos a requerimentos, 
vir-me de ouero. trata se SImplesmente de emendas ou SUbstl

O SR. SEVERINO Vmm.-l.- ... é mrnos ge
neroso, pOlqU~ tem por fim tolber a pal:wra 
na dlSClls.siio desta llO'{a m:J.teria. àquo'les 
SenadorES Que):i. USéLl'am della r a (1iscussã.J 
do requerimento 119 Sr. Sell<,dor pelo Pa
raná. 

t uti vos a projectos de lei. 
O SR PRESIDENTE - Vou IH o que diz o 

art. 78 do Regimento, para explicaI', e V.Ex. 
continuará em seguida. 

,< As proposições podem consistir em pro· 
jectos de lei ou resolução, emendas, pare-
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ceres de commissões, indicações e requer[
mentus_» 

O SR_ JUSTO CHERMONT - PCÇ'l ao Semdn 
qlle aLtend" pJ.ra O espirito do art. 105 do 
Regimento, qU8 é claro a este respeito. 

Diz elle : 

«A nenhum Senador será peJ'mittido fazer 
seu o reqnerimento de outro, depois de apre· 
sentado e retir ado. 

Quere.ndo reproduzir a materia, usará, em 
occasião propri3., da iniciativl qllG lhe com
pete.» 
. E' o caso do requerimento, emenda ou 
substituti'l'o do honrado Senador pel<, Rio 
Grande do Sul; S. Ex. devia adi:J.r a apre
sentação do seu requerimento p:J.;'a a hora 
do expedien te de qualquer sessão, mas não 
encaixal·o dentro ,lo requerirnen to do hon· 
ra,lo Senador pelo Pi\faná, tolhenrlo deste 
medo o direito qlJe tinham alguns 81'S, Sena
dores de fa llar sobre e lIe • 

O SR. SE:'I'ERl'íO VIEIR,\' - Veja agora 
V. Ex. o qlle diz o art. 103. 

O SR- JU;;TO CHER;\IO:'-lT - O art. 103 diz: 
« 03 requel-imeotos deverão ser apoiados 

por cinco Senadores, ao menos, para entl'a
rem na ordem 1108 trabalhos, e só poderão 
ser otferecidos nas horJ.s e cccasiões marca
d:.ls çelo Regimento.» 

A' vista deste artigo expres30 do Regimento, 
voto, com pezar, cont.ra o r8querime!lto do 
honrado Senador pelo Rio Grande do Sul. 

o Sr. Presidents-Ha. precedentes 
numerOSos no Sen:ldo sobre a materia. 

No correr da discuo,ão de q ua lquer reque
rimento podem-se otferecer as emendas que 
os Srs, Senadores entenderem, e a 1I1esa não 
póle limitaI' essa direito. 

Ha umo, disposição do RE'gimento que per
mitte ru'lnl.hr-se a uma ou mai3 commissões 
umJ. proposição aprilse[1ta.da a.o Sen3.do, 
q nalq ncr que seja o ponto em que se ac' e a 
discussão. 

Aincta mesmo que es\ejn, encerrJd:1 a dis
cUisão, é permittir!o requerer em .3" disc\;ssão 
que vá a uma ou mais c ,mmissões. 

Remettendo ás Commissô2s de Justiça eLe
gislaçi\o, da CO:1stituição e Poderes o reque
rImento apresentado [10 sentdo em que o seu 
autor entenrleu dever redi,ç" i 1'0, a Mesa [1ão 
fel mais do que seguir os precedentes, porque 
qualquer requerimento, ainla depois de eo
cerl'atl .. a discussão, pór1e ser ell'Tlado a urna 
commissiío para d;J,j' paI'ece,' sob,'e e)[e·. 

U~I Sc:. SENADOR-A discussão reabre·se. 
O SR. PRE3IDEClTE-Depois do parecer apre

sentado, abre-so nova discus,ão sobre a ma
teria. 

I~~o tem ,e d<1.do aqui repetidas vezes. e 
ainda recentemente deu-se com a eleição de 
Senador pelo Districto Federal. Am que (oi 
apresent,Hdo um requerimento pelo Sr. Vir
gilio Damazio, e a qU9 já me reteri. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encero 
ra.-se a (I iscussão , 

o Sr, Vicente ~l![\,chado (pela 
ordem) requer pre(el'encia na votação para 
a emenda do SI', Ramiro Barcellos. 

Posto a votos, o requerimento é appro-
vado. • 

E' approvada n, em~nda Sllbititutiva do 
SI', Ramiro Barcellos. 

o SI". ~.Ior.aes JBUl"ll"OS requec 
'I'erificaçiio da '1'( taçií.o. 

Feita a veri!kação, foi novamente ap
prova.da a emenda. substitutiva. 

O Si-o Leãte o üiticica - Peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 
Si. porém. V. Ex" SI', PI'esidente, enteade 
que a Ilora esta. esgotada, peço então pua 
ficaI' inscripto para amanbã. 

O SR, PR1HDENTE-A bora esta. muito 
adeantada. 

O SR.. LElTE E OlTICICA-Perfeitameme. 
Nesse caso, peço a. V-Ex. que me reserve a 
palavra para amanhã, 

Constando a orrlem do dia de trabalhos de 
Commissões, o Sr. Presidente designa. para a 
da sessão seguinte: 

3" discussão d'l pl'ojecto do Senado, n. 13, 
ue ISg7, que regula o numero, classe e ven· 
cimentos dos empregados da Alfandega de 
Paranaguá; 

Discus,iio unica do parecer n. 100, de 1891, 
da Commissão de Finanças, Dpinau(10 pelo in
deferimento da. petição em que o 1° escriptu· 
rario r\a. Alfa.ndeg,l de S. Paulo,. Cyriaco An
tonio dos Sa atos e Sd va, pede lbe seja. con
tallo, como de elfectivo serviço, o tempo em 
Que e~teve demittido dos cargos C(ue exerceu 
e que enumera; 

2' rliscussão d:l proposição da Ca.m'll'a dos 
Deputados,n, 84, de l89õ,que autoriza :1aber
tum do Cl'edlto extraordinario de 120:001):~, 
para restituir o imposlo de 2 'I" descont[Ldo 
Ite otficiaes rl[L armada.,classes annexas e outros 
que p?rceber.- m vantagens de carnpanlIn du
rante o -periodo de 6 de setembro de 1893 a 
31 de outubro de ISg5. 

Levant,t-se a ~e5são ás 3 1/2 horas doi 
tar le. 
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91'" SES,ÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1397 

Pres.idencia do Sr. Manoel Victor;no 

Ao meio-rl ia, abre-oe a ses~ão, estandlJ pre
sentes os Sr.'l Senadores Manoel de ",ueiroz, 
J. Catnnda, José Bernardo, JOll.quim Sar
mento, Raulino Horn, Francisco MaclJado, 
Manoel Barata, Ju~to Cherrnont, GomeS de 
CasLro, Nogueira paralluguil, Cruz, João 
Cordeiro, Pedro VellJo, Almino Affonso,Abdon 
Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves Fer
reir'a, Joaquim Pernambuco, B. de ~I'Iendonça 
Sobrinho, Rego Mello.Lelte e Olticica, Coe 
lho e Campos, Rosa Juniur, Severino Vieira, 
Virgilio Damazio, Henrique CoutintlO, DJmin
gos Vicente, PorciUllcula, Q. Bocayuva, 
Thomaz Deltino, Feliciano Penna, Gonçalves 
Chaves, Fernaml0 Lobo, Rodrigues Alves, 
Paula SOUZ3., Moraes Barros, Caiado, Leopoldo 
de Bulhões, Joaq uim de Souza, ri. _ Azeredo, 
Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, Alberto 
Gonçalves, Vicente Mi1cllado, Estoves Junior, 
Gustavo Richard, Pinheiro Machado e Julio 
Frota (48). 

Deixam de comparecer, com causa p8,rti
cipada, os Srs. Benedicto Leit~, Pil'€S Fer
reira, Alvaro i\Iactmdo, Ro~a e Si! va, Lean
dro Maciel, Eug<Jnio Amorim, E, Wanclenkolk 
e Ramil'o BarceUos; e, sem elIa, os Srs. La··no 
Sodré, Ruy Bcubosa e Lopes Trovão (11). 

E' lida, posta em di~cussão e sem debate 
approvada, a acta da. se5:3ão anterio;'. 

o SI[". 1° !!gecretariio dá conta do 
seguinte 

EXPEDfE:-ITE 

Officío do Mini-,terio da Justiça c Negocios 
Interiores. rle 110ntem. tmn,mittindo a ~Jen
sagem do Sr _ Presitlente da Republica, de
volve[]do dous dus anto,l'apllOS c1" resoluçóio, 
sancr-ionara, do Congresso N;::,ciollal, relativa 
á concessiio (le licençJ, com ol'den"do :1.0 me,lico 
aux!liô.r da Directoria Genl de Saude Pu bl [ca 
Dr. CancUc10 Barroso rIo Amaral.-Arcl1ive·se 
um dos autographos e communique-se á Ca
mara rlos Depubdos, remettendo-se-lile o 
outro. 

Officio ,10 Dl'. Aarão Reis protestando, corno 
procurador r'.O Dr. Christino Cruz, llel'J.nte o 
Senarl0 Federal, contra a validMle ,lO diploma 
com (jue se apresenta,como 'ena lor eleito pelo 
Estnrl0 (lO :\Jar!l.nhão, o capitão tenen [e Ma
noel 19nacio Belt'ort -Vieir:1, compl'ometten
rlo-se,de5rle já a exIJibil',per:tnte a commiss5.o, 
respectiva,documento) que provam ser o Dr. 
Cltristlno Cruz o Sen,t(l.Ol' legitimamente 

eleito.-A' Com missão de Constituição e Po
clere3. 

Qnatorze au then ticas da eleição senatorial 
a que ultimamente se proce"ejf no Estado do 
M3.ranlliio.-A' Commissão de Constituição e 
PO(lel'es. 

Qllatorze dita.s rIa que se procedeu no Es
bdo (10 Ceará, em 16 ele agosto ultimo.- A' 
mesma Commissão. 

Requerimento ele Benjamill Milcer'o Costil., 
guarda-1l1ór da Altmdega de Belém do Pal'á, 
soLcitanrl0 um anno de licença com venci
mentos, para tratar de Su;\ saw!e.-A' Com
missão (Ie Finanças. 

o Sr. ~o Secretario declara que 
não ha pareceres. 

o §~' .. A .. hni:r1o Affonso reclama 
con tra erros e incorrecções encontrados no 
seu discurso, publicado no Di/J,rio do Con
g,'esso de hoje, e prOI1Ullciado na sessão de 
hontem. • 

Pede ao Sr. Pl'esidente que se digne pro
vh\enciar sobre tal assumpto e no sentido de 
serem rectificadas as incorrecções a que n,l
ludiu. 

cO Sr, Presi4.1en~,e-A i\fe5a vae 
proceder ás indagações preCIsas, afim de V9-
riticar a quem cabe a ·reponsabilidade das i11-
correcções. 

4:) Sr . .!Leite e OHicieu decL1ra 
que a explicação, que vae ter a honra de pro
duzir,representa o testemuDllo de reverencia 
que deve ao Senadu,de que é obg~uro membro. 

O Senado ouviu sem duvida as increpações 
de que o orado!' foi victima, tendo sido se vera.
mente accusar10 de haver trazido á tribuna 
questões existentes no fôro e em que lla fi
gurado como advogado. 

Disse-se ainda que o orador fizera na tri
bum, do Sen:ulo um prolongamento do seu 
escriptorio ou consultorio juridico_ Tal não 
ha,e provoc'1. sDlemnemente qualquel' dos seus 
accusarlores a prodUZir documentos, provas 
juridlcas, sobre que assentem tão improce
dentes assertos, Nunca foi interessado na 
questão da Companhia Leopoldin:J.. 

O interesse traduz-se por vantazens reaes, 
materia8S propl'iamente r1itas. Pois bem, 
nunca houve entre o orador e a companhia 
alludida, 0:1 intereslia·los dil'ectQs QU indi
l'ectos nesta, o mínimo contracto verb::tl ou 
escripto, 

Ji o declarou pela imprensa sob sua ilssi
gnatura, quando teve de con VOcal' accionis
tas para uma ilssembléa, pDr elle convidadil, 
para o fim de servir a intuitos pat.riotic03, 
quaes eram 03 àe não consentir, ou ;J,ntes 
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de oppor·se á intervenção pretendida de indi· alguem culpado nas accusaçi5es lev~ntadas 
viduos, que não haviam compromettido ca· sobre ser ou Dão o nobl's Sena!or advogaria e 
pital algum na instituição da primelra cs- interessado na Companhia Leopoldina e S.Ex. 
trada de ferrQ do Brnil. me~mo, p()1que foi quem declarou que na 

Si. uma ou outra vez. discutiu no Senado realidade assumira papel predominante na 
a questão alludída, não o fez sinão quando questão. 
entendeu que o Governo, violando clam. e Folga o orador de ver o nobre Sen:1.uor, re
manifestamente a lei, inclinou-se para o presenta.nte (tis Alagoas, defender-se das 
lado de uma das partes litigantes, com ele- accu8ações contra S. Ex., articulada'> a res
mentos que lhe não pareceram os mais peito dessa questão, não só na imprensa 
sérioS e confessaveis. como tambem no Senado. 

Suppõe que a ceosura acre e acerba que Felicita o orad01' por ter fornecido a 
tem soffrido foi devida ao qualificativo de S. Ex. a opportunillade de produzir a sua 
immoralidarle administrativa, com que assi-I defeza. Quer,porém,o orador deixar bem pa
gnalou a publicação do decreto do GO'I tente perante o Senado o facto de não se ter 
verno. referido a semelhante questão com o pro· 

Recorda ao Senado que se deu tal quali· posito de atirar 2Obl'e S. Ex. qualquer pecDa 
ficativo, fel-o principalmente porque, tra- impropria d~ um colJega, com quem conviVEU 
tando·se da liquir1ação forçad,\ de campa· e ao qual, entende. ~e deve cercar de todo o 
nhia tão importante, não era licito intl!ll- pl'estigio, de todo o acatamento. (,4]'oiados.) 
gir-Ihe e aos capitaes que a concpunllam os Para robuscecer o rlue aCélba de eX;Jender, 
severos prejuizos que o mesmo decreto lhes poderia o orador ler :10 SenDollo o topico de 
acarretava. um artigo. publicado n" imprensa pela ,fire· 

Acredita que nenhum motivo sério DOUVO ctol'i,e dJ. Comp3.nll:a Leopoldin r. el11 ClU," se 
para que alguns honrados Senadores se sen- arnl'lll:>. ter sido reJ.llllente S. Ex., durante 
tisselll magoa\los com o qualificativo a que muito tempo, at.lvog:110 [le l\'l01'bu F.ose 
acima se referiU. & Comp. 

O orador nem siquel' declinou os nomes Poderia t,lmbem o orador ler o eÃordio do 
dos Ministros do Intáíor e da Fazenda, nem discuno do nlJbr(\ SellaJur, a que lIa p.lUCO 

mesmo o do Sr. Presidente da Republica; aIludiu, em que apparece ldentic~t decIa
não fez mais do que analyzer o acto ração. 
em si. Não o fará, entretan to, para evitar nov", 

Entra em seguida em abundantes con,i- tempes~ades no Senado, e rne,mo para, que os 
derações e termina decla ranr'o serem estas nobrBS Senadores não supponham que o orador 
as explicações, que julgou necessarias para nutre algum intere.,sB em atirJr qu(tlquer 
justificar a sua posição e prorluzir a sua pecb::L sobre o seu culleg'l de rBpl'e."entlçiio, 
defesa. Da·se, pol'tantn, por satisfeito, com as (l.~

o SI". B. de ~l!endoncaSolbu'i
oho diz que o nobre Senador por Alagôas 
não tem razão algum:1 na explicação pessoal 
que acaba de dar, na p,ute em que indire
ctamente se refere ao orador, que não teve a 
menor intenção de injuriar ou otfender a 
S. Ex., quando, t1'atando da liquidação for
çada da Companhia Leopoldma, declarou ler 
S. Ex" figura.rfo neSE3 questão como advo· 
garlo. 

Não foi o orador quem o disse; antes elo 
orador já S. Ex., começando o seu discurso 
pronunciado na sessão de sexta·Ceir;), da se
mana passada, dissera que haVia Sido ad vo· 
gado e tomára parte pl'edominante 11eS3a 
questã.o. E, ainda 'antes lie S. Ex., tambem 
disse o mesmO a illustre directoria da 
Companhia Leopoldina. 

Vê, pois, o senado, que não póde o orauor 
ser acoimado de accusadol' de S. Ex., quaIl"o 
declarou que o nobre Sen~dor era advogado 
em tal questão; quem o disse foi a directc·r'a 
ela Com"anhia Leopoldina, quem o disse foi 
S. Ex. no proprio Senado e, portanto, se ha 

cJarações feitas pel,) hontado Sena,lor, e.<,i-
1IIr.m\0 muito q\\e lle u,'je POI' \leanle S. E::., 
tOI!"S as yeze,: que ti ,'e[' de nccnp<l.l'·se (13 
([ualquer assumpto perante o Senadú, ~ bsolu
lamente nilo llB ensejo a accusações iguaes 
ás que o oraelor ,e referiu. 

ORDEM DO DIA 

ALFANDEGAS DE PARANAGL.\., CORUMBÁ E 
~L\NAos 

Entra em 3J di~cus~iío, redigido de :J.ccordo 
co:n o veocidLl em 2', o p"oje~cto d, 1 Sp,n,lUO 
n. 5, de 18Di, e,tabelecBlldo nOva tabella de 
numero, e veucimentos do pessoal de' Alfan
dega c1(l ParanagUá, no Estado do Paraná. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

P0stO a votos, é o pt'cjecto app;'ovado tal 
como passou em 2" discussão, e, ~endo arlo· 
ptado. vae ser envi"do à Camara dus Depu
tados, indo antes á Commbsão ele Redacção. 
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o ~il'. Pi"€sidente-O projecto, que 
ac~d);1 de ",eI' detiniti vamente approvado pelo 
SerJ,1d,), foi oíferecido pela Com missão de Fi
nanças, como sulJstitutivo do; de ns. 5 e 7, 
deste anno. 

Estão, portanto, pl'ejudicados estes dous 
projrctos. 

PRETIlNÇ:l.o DE CYRIACO ANToNro DOS SANTOS Il 
SILVA 

Entra€m discussão o parecer n. IDO, rle 
1897, da Commissão de l"inanças, opinando 
pelo indeferimento da petição em que o 10 es
çriptul'D.rio da Alf:J.nclega de S. Paulo Cyriaco 
Antonio dos Santos e Silva pôde lhe seja 
contado como dlj e!fectlvo serviço o tempo em 
que e,teve demHtido dos cargos que ex()rceu 
e qu·, enumera. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta <1 votos é approvada, em eS0futinio 
secret.o , a conclusão do parecer, por 34 votos 
con tl·~, no ve. 

CRED\TO PARA A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE 
2 'I, DESCONTADO A OFFIGlAES DA ARMADA E 
CLASSES AN:-IEXAS 

Entra em;2' discussão, com o parecer con
trario d'\ Commisgão de Finançn.s, o ar!. I" 
da proposiçiio tia Camara dos Deputados 
n. 84, de 1896, que autoriza. (\ abertura do 
cl'edito exfraordinario de 120;000$, para. re
stituir ° impo,to de 2 "/0' descontado de offi
ci"es d,t armada. classes annexas e outros, 
qUIj pel'ceberam vantns;-em de campanha rlu
rante o pel'lodo de 6 de setembro de 1893 a 
31 de oucubl'J de 1895. 

1& S .... Rosa Junior - Sr. Presi
dente, uso da pllavra para adduzir itlgumas 
consi'\erações sobre o parecer da honra,]a 
Commisõão ,le Finanças, proferido acerca da 
proposição da Camaru do, Deputad03, n. 84, 
de 1896, que autorm a abertura elo credito 
extraordina.rio ile 120:000$, para resti tuir o 
impo-to de 2 0/", descontado de oificiaes da 
armada, clas3es annexas e outros que perce
benlU vanta'!em de campanha durante o 
periodo 11e Ô Lle setembro tIe 1893 a 3 I de ou
tu!Jro d ~ J 803. 

Muito procPdente, por isw qUB se estriba 
em bon, principias, foi a solução Iluda pela 
Carn'Cl'é1 do, DeputitüoS 

Peço, pois, a03 honrados membros da Com
missãõ de [<in~nçns me relGvern si incirlo em 
ous<lllía, pretendendo conte~tar a~ sua3 0.3-

sel'çlies, extel'nadas no p<1.recer all udido. 
Os honrados collegas me permlttam tlizer

lhes :lerem as P\'oposições 'lue SS. EEx. 

emittiram rle5tituidas d9 plausibilidade, o 
que, porém, não implica em negar-lhes eu 
os subsidios de que se ampararam e que os 
induziram a serem contrarios â proposição. 

Um dos elementos desses subsidios foi for. 
necido pelo Ministro que geriu os negocias da 
marinha. em 18\14. 

Peço venia ao Senado para dizer que a 
opinião desse Ministro não foi acertada. 
S. Ex. como se referiu n~sta parte? 

Dis;:e a Commissão: 
« O Sr. Ministro da. Marinha declarou em 

aviso de lu de maio de 1894, sob consulta 
prévia ao Mlnisterio da Fazenda, que essa 
isenção favorecia apenas aos officiaes eíl'ecti
vamente embarcados, continuando, por con· 
seguint~, a Contadoria de Marinha <1 fazer o 
descon to de 2 % dos vencimentos dos offi
ciaes do corpo ela. armada e classes annexas, 
que embora em serviço militar não perten~ 
ciam á guarnição dos navios armados em 
guerra. » 

Não é meu intuito combater a illustrada. 
Commissão neste pon to; eIla a penas acceitou 
o que foi (lito p~lo Ministro da Marinha. 
Dest'jo, porém, refutar o principio errado eg· 
tabelewlo pelo lllesmo Ministro. 

Sem querer procrastinar o debate e antes 
com o intuito (le esclareceI-o, seja me licito 
ler o A viso n. 242. do Ministro' da Marinha, 
datario de 5 de fevereiro de 1894. determi· 
naorlo o morlo '01' que se devia proceder ao 
p'lgamento dos vencimentos tios úfficiaes de 
marinlJa, considerando o propt'io Chefe de Es
ta,l,) o paiz em pé lle guerra. 

Eiso aviso: 
« Ministerio da Ma.l'ilJha-Rio de Janeiro, 5 

de fevereiro de 189 l-N. 242-2" ~ecçii.o. 

Senhor Contador [la Marinha - Tendo o 
Sr. Vice-PrEsidente da Republica resolvido 
conceder aos oificiaes da armada e classes an
nexas as mesmas vantageos de que gozam os 
110 exercito nao: actuaes condições em que se 
acha o paiz, cumpre que observeis o seguinte: 

1", os offlciaes da ;l,l'mada e classes anne
xa.s, que estiver'em embarcados ou emprega
d 's, já na esquallra em Oll~l'ações, já nos Es
tados onde S9 Ilerem operações lle guerra, 
perceberão, além dos vencimentos fixados nas 
re3pecti vas tabellas. um terço de soldo que 
llles competir e a etapa inherente aos seus 
postos; 

2', aos alldirl()s ao quartel-general se fará a 
mesma concessão, com ;1. restricção de se lhes 
abonar a seguinte gr'atificação: aos generaes 
um terço da grati fica,ão de commallllo de 
forç:.t; aos ca.pitães de mar guerra a de com
mando de traasporte; e aos demai:i offlciaes a 
gl'atifical;ão maj'cada para os subaltern03 em
barcados nos navios de guerra; 
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30 ao. me\1lCoS machiuisl"s e commlss~-I Além disto, o alludido ?llinistro não attentou 
rios' tambem acÍdid03 ao qu"rtel·gel1Pl'al, para uma lli.iPClSiç,lo de lei que esta.belece os 
alem do terço elo soldo e da etapa correspol1-! vel1cimentos ,los officiaes das classes arma.das 
dente a. seus postos. se abonará: aos prim-i- e das classes annexas, quan,10 occupam di
ros as gratificações marcada~ na tabella 2!, ve;sos empregos, como no Quartel Ge1161'al, e 
annexa ao decreto n. 389, de !.3 de junho ele estados-maiores elo Presidente d" Republica, 
1891; e aos outros as das tabellas '27 e 25, (10 ajudante-general, no Ministro rIa Marinha, 
tarnbem annexas àquelle decreto, attentaíl a, etc., (1isposi(;ão que lhes (];i, vencimentos se
alterações estabeleciclas em coo.iequcncla do melll:1ntes ,\l)S dos e:nD:1rc;)d"g, outras di,po
decreto de :2 de fevereiro ele lS92, consiJe- sições ba "ioda que estJ.belecem até coutar a 
rados os machinistiJ.s e comeni,sarios embar- alguns o tempo r\e embarque. 
cados em navios correspoudentes ás suas Coeno é, pois, que o Mini3iro (l" M;.Ll'inua 
classes; olfereceu um clocumento que, comluzindo a 

4', os abonos Ile que tmta este aviso eleve- honrada Cornmissão po.r camin~1O er:-:vlo, [:_'Z 
riio ser feitos a contar de 6 de setembro (10 com qUe, eUa se prollunciD.sse era parecer C011-
allno pnsado, em que foi mandac1a D.bon3.r traria ao direi to priv::vlo? 
D:! Capital Federal, ebpa dobrada aos olfi- Para oppor- se ao direito do; prejudic:J.rlcs 
ciaes do exercito e tle :23 do (lit,) 'Dez, em que <,;om o desconto de 2'/" apoia-se ain,la a 
lhes foi concedido um terço de sol,10 por Commisião nfl opiniiio do Trlbunal de C'ontas, 
serem julga!los em camp:llllla.; observando-se tribunD.l competente, em part,) juridico e 
para a esquadra em operações a do.ta lle sua consultlvo e com cujo juizo, desde que é 
crea\~ão. ouvido, 'deve-se conformar quem a eUe re-

Saude e fraternida(le.- FI'a;1cisco Jose corre. 
Coelho Netto,» I Niio deixarei de ler a informaçiio C8SS3 

Els, Sr, Presidente, um documento ema- trIbunal: 
nado do pJder competente, fixando reg"1.~ « N. 54 - Tribunal de Contus - C,,[Jilal 
para o pagamento desses olficiaes, considera- Federal. 6 de abril de 1896, 
dos em campanha. 

E' estranhavel que, tenelo o Aviso a data 
de 5 de f8vei'eiro, como aC<1bei de le1" o 
Sr. Ministro da Marloila em 16 de maio se 
conformasse com uma opicião do seu collega 
da Fazenda, expedíllltO a ContauoriD. or 
dem em sentido contrario ás instr\lcções que 
féc9bera do poder competente, 

O SR, Sn:VERINO VIEIRA - Niio é ausolut3.
mente contrario, 

O SR. ROSA JUNIOR - E' contrario, porque, 
como aaabei de mostml' ao Seo3.r1o, havia a 
discrimina\;ão dd vencimentos relatrv{), ;:l 

cada classe, julg:wdo se em operaçõ28 lle 
gl1el'N, não só os emb:trcados, lll"S igual
mente os que se achavam empregados nos 
Estados, comprehendidos no decre\o do ésta,lo 
de sitio; o lvIinistro da iVIariollD., porém, 
declurou no A viso rle 16 de maio, sob con
sulta prévi:1 do da FaZ9111ht, qu.~ .:< ;s3nção 
fJVoreciD. apenas ao! officiaes elfectlvamente 
em barcD.dos. 

E' evidente .:< facilida:le com que procedeu 
o honrado Ministro, Ignoro qual o oll1cial-~'e
!leral que então tinha a seu cargo a pa,;ta da 
marinha; elle, jJorém, certD.mente devia tel' 
pel'tencj;lo ao numero dos que esti\'(~ram MiS 
oper3.ções de gU8rrD, contra o paraguay e 
sabiD., portanto, que os OfflCÍ21,9S de mal'inI!a 
empregados em certos estabelecimentos, já 
em Conientes, ji1 no Serrito, já no PasSO tia 
Patl'ia, e em outro~ 10:o;a1'e3, jJ;;rcebiam ven
cimentos igucl,es ao do" eiubd.l'cad0s. 

Sr. Ministro da Marinha-Informo-vos, em 
reSpoEtaao vosso aviso n, 505, de 9 dé) maJ'ço 
ultimo, que o Commis3ario de 2" classe, 1° 
tenente Adalberto (Ie Souza BcaR::t, ama.nu· 
ense do Quadel-Gene!'3.1 ria Arma1a, tem 
direito, n:J. fórm" da circular do Se. Ministro 
da Fazenda, n. 13, de 13 daq nelle mez, à re
stituição lIa qU<l.ntia qUll, a titulo d" lmpoito 
de 2°/" lhe Ílli descontada no peliodo de 6 
de setembro de 1893 a 14 de dezemhl'O de 
1;~94, porquanto o art. 3°, § 2', do reguli',
mento 3. qU8 se refere o decreto n, 7,544, de 
22 de novembro de 1879, isenta daquella con
tribuição os ve:Jcimentos de c'1.mpanha, 

Saud() e [r,~terJlitl:l'le.- Didimo Af/apúo 
da Veiga. » 

Ora, o preSidente do Tribunal de Contas, 
em resposta i consulta feita pelo }iini:ltrQ da 
Marinha, baseou-se ainda na circular do pl'O
prio i'dinistro da Fazenda. 

E est<1 disposição do art, 3", § :2'" dD. lei 
n, 7,544, de 22 de novembro de 1879, diz o 
seguinte: 

«O:; \'éucimeutus ~Iús llllli tares d,] mal' e 
terra em campanha, e os jornaes ou cliarias 
11ue se D.boni1m a serventes, oper3.l'ÍC's e ou· 
tros que n5.o entram na catr,::-:ria de ejupre-
gados puólicos ,» , 

E' pois, mcontestavel o direito desse,] offi
ci<1es à percepç:i:o elo q Ile indevidamente lhes 
foi rlescontallo, llirelto justificado e reconhe· 
cido pelo trihunal cornyetente. 
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Não termlnam ahi os argumentos, paro. 
demonstr<lr que, em uma cil'cumstancia tiio 
excepciono.I, como foi aquella, es'es venci
mentos erJ.m pagos como serviços de cam
panba, pois havia commoção inte.>tina e 
não só nesta Capital, como em outras, estava 
declarado o estado de sitio e muitospOlltos 
foram consider:J.do3 como em op0raçõe3 de 
guerra. 

Em 2 de marÇO de 1894 dizia o SI'. Vice
PresIdente d3. Repuulica, então clJefrl do POr 
der Execu ti vo: 

«O Vice-Presidente da Republica dos Estado;! 
Unidos úo Brazil: 

Considerando que ainda não cessou a grave 
com moção interna que tem deter!liinado a 
suspensão dJ.s garJ.ntias constitucionaes em 
algul's pontos do~erríto"ío nacioual, e a qu,ll 
se referem o decreto n. 1.679, rle 28 de feve· 
reiro pl'oximo lindo, e ou tros anteriores; 

Resolve, nos termos do art. 80 da Consti
tuição, decretar novamente o estado de sitio, 
com suspensão das garantias constitucionaes, 
para o Districto Federal, as capitaes dos Es
tados (la Pal'abyba, Pernambuco, Os Estados 
do Rio tIe Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa 
Catbarina e Rio Grande do Sul até o dia 30 
de abril do coerente anno. 

Capital Fedem],2 de março de 1894.» 
Em 13 de abril ainda o mesmo Chefe do 

Puder Executivo fazia expedir o seguinte 
decreto que te ve o numero 1.693. 

«Decreton. 1.603, de 13 de abril de 1894, 
-Modi rica e prOl'oga o Estado de si tio decla
rado pelo decreto n.1.682, cle 2 de mat'ço ul
timo. 

O Vice· Presidente da Republica des Esta
dos Unidos do Brazil: 

Considerando que não obstante lIa ver ter
minado no porto desta capital, pela rendição 
dos insurrectos, a revoltét que rompo!'J. ét 6 
de setembro findo, cÜllda i'ro~egue em alguns 
Estados do Sul da Republica e repel'cure 
neste Disti ieto Federal, nas capit<1es rle Pel'
nambuco e Rio de Jc1.neiro, a J.gitação revo
lucionaria subordinada ao mesmo plano de 
subver,io das instituições e dos poderes 
constituidos, produzindo grave commoção in
terna. 

Resolve, n03 teI'mos do J.rt_ 80 da Consti
tuição, restrillgir ás COlllarC1S do Recife e 
Nictheroy, Distl'icto Federal e Estatlo de São 
Paulo, Pi1l'a.ná, S. Catll:J.l'ina e Rio Grande 
1]0 Sul o estado de sitio, com suspensão de 
garantias constitucionaes. declal'ado relo de
creto n. 1.683, rl.e :2 de março ultimo, bem 
como prorogal-o at~ o dLt 30 de j~.nciro p1'O
ximo vin(louro. 

Capital Federal, 13 de abril de 1894, 6° da 
Republica.» 

O Governo, pois, tom:J.ndo medidas na oeea
siJo, esta.belecenelo o estado de s:tio em di
versos pontos. dava inôtrucçõe,;, uão EÓ 
parét o eXer,jto, como paI'a a "rmacla, então 
em operaçãe; de g-u el'ril , discl'imin"mlo até 
03 vencimentos que deviam ter. 

O :'11lli:;Lro esq ueceu-se deste acervo (te dis· 
posições, e declar Oll á Contadoria qU".se con
formando com a opiniiio do MinisLro da Fa
zenda, devia perlIl~\ileCer o desconto. 

Procetleu lavianamente, A Commis8ão de 
Finanças neste ponto anelou com t, do o 
acerto; o erro veiu de longe, foi o mesmo 
Ministro quem fJrne ~eu as illforma\'ões, 
dando em re·ultano a Com11lissão elllittir o 
parecer que conhecemos. 

Demonstrei, c~mo e porque :oe fazia o paga
mento. 

Releva ainda notar que aq uella disposição 
tambem considera Yil. s8,.,iço de campanha os 
elObareéldos nos nctvics que foram armados, 
pois naquella época, embarcc,ncs só se acha-
vam os revoltosos_ • 

Si lJarmonÍ:>assemos ncsw modo rle vista 
com o do 11inhh'0, só d2viam ser pagos ven
cimen tos de campanha aos revoltows, pois 
eram os unicos que btavam de poose dos 
navios da esquadra. 

Consultaudo-oe o Ministro d3. Guerra, de
clarou elle « que a rpstitui,ão do imposto 
era. devida aos ot11ciaes (to exercito efItctivo3, 
hOllo~·a.rios ou reformados que .se achavam em 
sCl'viço d"ra'He a l'evolta, havendo;;,. respe
ctiva vant::Lgem-a terça parte do soldo» . 

O Ministro li;). Guel'l'3. ob3'''rvou to/liis as 
determinações do poder competente e o da 
:'hrinha deu inskucções em s,~nti(lo cJntra
'rio iÍ, Conta'1,'ria elo l'e3[Jecti vo ministerio. 

A ComrniEslo, pois, soccorrenrlo-::e de taes 
informaçõe8, foi, em p,~rte, logica no seu 
parecer. 

Acredito, porém, que, da, exposição por 
mim feita,demo,"stran'lo á sacie.t\ade com do
cumentos a legitilllida(je rla r~stituição 
,los vencimentos, indevidamente descont:J.dos 
áquelles officiaes a honrada Commissão não 
velá em minhas palavras, simples opposição 
ao "eu parecer, mas o rlesejo de demonstrar 
o erro que a levou ao parecer referido. 

Não e mister prosegüir ·na explanaçã.o do 
assumpto pa.ra. aft11'mar o direito que ca.be 
aos ot1lciaes a serem inclemnizados. 

A 1Ilustrad," C"mmis,,5.o consin/.a pOl'ém, 
111e faç.a ainda ligeira ponderaçã". 

Diz ella: «que só ao Ministerio da Fa;:enda 
compete in vestigar e conhecer si o imposto' 
ou cuntriblJ1ção foi ou não indevidameilte 
pngo, cabendo·lhe a conseqnente attribui,;ão 
rl'; mandar restituil·o, no caso de cobrança 
indevida, para o que teve ~empre e continú[t 
a ter dota,:iio em vel'bJ. ol'çament[tria, sob 
etisa I'U brica». 



16 ANNAES DO SENADO 

Niío era o canal proprio, porque essas 
classes teem ministerios rliversos, não de
pend~m exclusivamente do d:1 Fazenda; e as 
reclamações só podem cil'cular pelos- verda
deiros tramites. 

Cabia privativamonte ao Ministerio da Ma
rinha verificar' a existencia d-~ verba e dil'i
g~r-se ao da. Fazenda pwa. este fim. Só si 
naohouvesse ma.rgem na verba -Exerci cios 
findos- é que devia pedir o credito preciso 
para eft'ectuar o pagamento. 

Certamente o Ministerio da Fazenda niio 
dispunha. na verba-Exercicios findos-, na 
parte pertencente ao Ministerio da Marinha 
dos necessario3 fundos Dara satisrazer essa in~ 
demnização, Cnmpria-lhe, portanto, recorrer 
ao Congresso Nacional, solicitando o respe
ctivo credi to, 

A reclamação, teve normal encaminha· 
mento: o Poder Executivo solicitou muito 
regularmente do Congresso Nacional os fun· 
dos necessarios, porque :1chou justa a recla-
mação feita. . 

Desejo, porém, fique bem patente o niio ter 
cri minado a Commissão de Finanças do Se
nado, que se firmou em documentos que lhe 
fornecel'am autoridad s. 

Julgo, porém, ter sobejamente demonstrado 
que as mesma9 autoridades desviaram-se do 
caminho do direito e da justiça, não obser
vando disposições da lei que outraJ nor;nÜ,s 
lhes apontavam. -

Emsumma: hu;mgno o parecer da honra-la 
Commiss3.LJ, niio por julgar que estIvesse e!la 
sómellte :1nimada do desejo de conC)['l'er par.> 
indeVIda. economia, mas porque reconheço 
niio fvi bem informada, 

Declaro finalmente que votar3i contr:1. o 
pare.csr e a favor da proposição di). CamCLra, 
pJr ISSO que cansulh o direito que e'ises ofli
ci.aos teem de recebor as quantias prove
mentes rie descontos que sotfr2ram, a despeito 
dos textos da lei e de disposições que re"u
lavam a materia de ~odo incontroverso, " 

(lIfuito bem, muito bem,) 

procede, porque ahi os juizes esbvam real· 
mente em campanha, tinham até sahido d0 
terr'ltorio nacional e estavam estabelecidos 
em territorio inimigo, o que não succedeu 
com os acturres, cujos serviços em nal,ase 
rno rlificaram dos serviços ordinarios. 

Dal1l~is, na questão que S8 debate, o Con· 
g'~e3',0 IJ"-rece tornaI-a o; officio. o Governo 
nQO pedm credito, os que 5" dizem prejmli
cados, á excepcão de um, nada reclamaram, 
porque, pois, este açodamento e emD311 ho em 
retirar tanto dinheiro dos cofres publicos ~ 

A Commissão lavrou PQrecer enca,ando' a 
questilo 30bre este ponto de vista e tambem 
consüler~mc1o que o direito de quem o tiver 
n5:o é QbsolubmeIlte prejudicado, porque 
pól1·) perlir'Q restituição (10 imposto ac Mi
nistt'O da F"z811l1a que, no ~s.o (l_e não ter 
verba, pedirà o credito n~cessario. 

Segue'~e em díscussão, que se encerm sem 
debate, o art. 2°. 

AnIlunci2.da a votação e verificQ~do-se não 
lmver mais numero para votar, procede-se á 
chamada dos Srs. Senadores, que compare· 
C3ram á se_3~iío (48) e deixam de responJer 
os S1'S. Senadores Raulino H0rn, Francisco 
Machc,do, AI Jc1011 MilaIlez, Aimeid:t Barreto, 
Rego Mello, Conçalves Cl.tavcs e Gustavo Ri
char I, que cOll1lllunicaram á Mesa os motivos 
por qus se retirav~lm, e Nogueir3. P'1.ranaguà, 
Pedro Velh;, GonçaJ ves Fel'feü'Q, JOl1quim 
Pel'ilambuco. L'lite e Oiticka, Coelho e CJ.m· 
po~, Henríq'l18 Coutinho, Domi)~go.) Vicente, 
Q. B,ll~ayu Vél., Fe!iciano Peurra, Moraes 
Banoo;, C.liadLJ, Le')poldo c!B Bulll(3es, A, Aze
~edo e Generoso t'ouce, qUIl niío fizeram com
municQção "lgllm1. (22), 

Fic::!. 8.·\ia'h a votaç'io da proposição, 

o §li". Preshãen!te - Estando es
gottada a matcria. da ordem do dia, vou le
V3.11t:~r Il. SPSSã0, designando plOra a da sessão 
seguinte: . 

o Si". Severino ~-ielra está 
acostumado a ouvir e respeitar com muito 
acatamento as opiniõ3s do collega que o pre
cedeu n'\ trlbuna, mas [lesta vez sente ver
se em completa opposição a tudo quanto 
S, E::. expoz em fa vor da proposição em dis
cussa" . 

Dos docum~nt03 lícl?s deprehende-se ape
nas que mUltas ofliclaes 1'8ceberum veuci· 
mentos de campanl.ta. quando não tinham di
reito a isto, como succerleu até com ad<.1idos 
aoq uarte!. general, e como pretf:I1llem os pro
pr105 mlillstros do Supremo Tribunal Mi
lit \1'. 

Votação em 2' dicCU3São d:1 p~'opo3ição da 
Camara dos Deputados, u. 84. ds 1896, qu~ 
autorisa a aberturJ. do credito extraordiuario 
de llO 00)$, para. restituir o i'nposto de :2 0/" 
descontado de o(flciacs da armada, clasoes 
annexcl.S e outros que pel'CélJaram varrtagens 
de clmp:J.oha, rIuri1nte o P3l'jO(\O de 5 (le se· 
tembro d3 1893 a 31 d3 outulJro de 1805. 

Citou-se como exemplo o Tl'ilJUllal Militar I 
110 Pas,o da Patna, mas este exemplo não 

Lavailta.-se 8, sessão ás 2 horas e 15 mi
n mos da tarde. 
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~1. 8.31:2 r!i3 l~J 1:(: QI)v,3n;IH'J de 1~J8[, e LL.i 
{]at~'a:) \;r:)f:i'!"llCl: :'J • 

.Ja çln 1.'3(J~, Ifu:"udo ;l, C\)::lp(dlll!~"t inJbtiD.. 
~):]!it ;11 ;t,':CIl!~l d(1 ('O ~~(J:-;.:)Ci.o (':)!!(]cida UOl' 
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L 

~\l 
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J. C:.;.t~nLl~" ,J'l3é Ber~:J:~ri!). ,J .. ';tI1trir.J. Sd,r_llK~IU: IJI;:~i lil! o GO;;I::>.i'L'J n~d J" c L~ 
lnp-~~,G, R;1 .. li:JO H)1';), 7i'anCl-icc: ~~1:1cll:l,J·). i 1'2'-'.::1 Je f'l:lll,l;ne:lLD .. :):1' '[:-,sn (!!L~, 1;~:):3 
~[? .. :-:L)el Bar:,,-:J. J'Js'o Cter:nonl" BeneJieL;) i F;~t;~,vam con,~l,;l'l\lJ:S l'.:) Obl>:l~ 8 í.\llet'ta. ,lI) 
Leíte. Gum?s (~"é} (~2..~tro [~a,:.:t10iT'a ?:l,T':lna- tl',\,t'r~g-o a 8')L';:l.lb. d~ f~I'ro, :lecCJrreudrj Ile::;,:;8 
guá. Pi!'83?,~J.rr: .. jr'),.lU,-tn C:n·dejl'D. ?f':~:'l v·,- Cneto a Ji ' )Jit!ç:l0 dI) rlire1tl? d,), C.:!npuÚlit'1, 
lho, Al~.~2.:·8 :'1:tC1!;l(~n, A_hr!on ,,,}iL"tD2:::, ~~J- (lates ti;). p"ro:llllj,~::{;~() dl-) clcD.do rl~c.!.~eto .. 
ln~id~ ?,~·-r:'Gtf\, r,.,,-~p::':.~·\Te~ :',-":r;·'2.\-~'3,, R11sJ.. 'd . ~~l .. ) h~ tnc~i\;o l'dí'·l.. ait,~l'nl'-S8 i1g0ft\. :1. 11e
Si!-ra • .JOJ.o1~í~n Pet't-,íl.t:=,lHICO, 8. d0 \l~nd.JT}(~1. CISllO ê!.~Sl~n adoptl:-!(1,. t;:l~tt) lllil1S f1'l.L~utO 8.3 
SGbr:Dh.')~ t~'2!lO Me1 i o, C(,eluo e 1:~a:-:F)(Y5, R,_"s(t c:)ndiçC)8S (JCO!lOt!;lC;l,S d~l) 1~8[n1~J!ic~t, ;t IJGC8:"3S:'" 

Junior, S8veI'i~1f) ':i8ira. Vi)'~iliO ~C8"mJ1.Z10, d" :;,~ ::-:'t'2ill-S8 I'Í;;':Jr','tilIUeUl,3 :lS f9-

~I~i:l~;;i~~.~ ~;.~~~b~e~:~~~~il~~.s \\;;~~i;:~~;k~;~~: :~'~It,':~ L, VOI'"~I,t;~g~·i~~l~:lt~i:Cjl;~ 1~~'1,tt8';~~I~~~ 
G()!]C'8! n~s C:1:17::I3, l1<~,'nan(10 Lo(~c, ?" -: .. I ,1·->:-.[; rl:-t/u.-] :l C0!1iti';11~,_'0e:" náo :1\~O'J:sel1h'1.;n.:.t 
dI'lgiJes ,\.h,-!?s. P~~ll::l, SOU:;',. l\.i')l'rle~~ B;~r- conc,.l:-):::;'.:~ :le L_lVC1',:,:::; dê t d n(ttl11'8Zi~" .. 

ros. JI):~,llTIlm rl(~ S,1UZ,'),. ~~ ... .t\zer.~!1,). _'\IFlllinu ,\,:0:;; ,IL:~SI), I) ;ll't. ;2.' do. l':~~()lu.,.:lo li:,gis ... 
do Am:.~;-::11~ -,\.lb?r·c~ <; W~'~:-'i(:8, \/;cení:~l, ~[::" [:.'..tlT' , ~l.m~)li;lndo :l Ik~s Ill;lt.'~r·la:~~ 
ch~(to, ITstet,-es .r:jnL,:~,. (1:J~tõ'-l') B",,~:l 'r L p~- t(~flll:\ill ~;do i::tr' d:lzt no j) ,1Z fL'~3 ,I~ l:' 

nhei1"o \'í;;,c:ja\~~o, 3uLI.',) ?;:'vta. e Ra.I:J.1.I'r) 22..:'- I UI) i.·erl~ridu d-,,:~'2i.() c. Ul7 ~~, r!e 4: (ld 
c:;Ucs (43). ;~I)':ellll)i"! de.;' I.srJíi, 1::)[1 ,,'nl \'-,j U:lla. "8:)tit;ÜÇ;.'iü 

D' i::;~,01 ~2 c')r!1):1,:'''~l:8:', com C-1..üSi1 p,'L:~"'JiCl- te 1111ê1ntl:!:1 IrU(', ['1)[' <in L"'~:1'al':lll~ni2, ;tl'l'(;C;8.,
~ S l' r'" T d (la1b.s lJ81 (_J Tu.,:s 1l1'O /8,161.':,1 (~ \~lll·:l.. lllllJorpfl. .... :2, ():~. rs. ,'\lf21:}O .\..ICl~;~n, ,--~2;:Ul'1"J ~jJ.-

Li,"!, S;J'''':(~ ilq \i1}i'[-irn. r;::!i~'i'u~o PrilllD'l LI-'(l. t:\j]('l ~ rLl.lJ t) IJ:)lllled,L-t ,lC[U I,L)II~rlt8. Ih3 1:;1 

rC:f!8 de f.lu~h.:",--'~-;: f:" n;.lf!~r'.s,) Pi!n~~~-': I~ Si III i'I''')' 'J,:L' (~~lIJ'ul'II.lI, :)ll:l~O n:e,.1LLute lnv8~ti ... 
Eta os S:,,~., L,:UT'I) S ~!)~,~. Ci-l~Z. 1....:-:'lt2 f~ Oi- ",:', ~'I-)r~::: :~l.(lU(;IIJ.)U::i. 
ticlca, R:1y Bi1:'h!jS1J~ Quif~t,n') S.)c.;:ly·i·;(~, !~,.'('t,: é:1Llj ~ 'r. a l'r-('':;l'iVi~i, 5,)]) 1'(\l0S ú,-J 

L0l '::'5 1.:")V:1,o e C'~1.lL'.d:) ; 13). I ;1:--11 e ·t·,:), fJ'1e ;' ;."I~:li~·;\'.I. ;.1.- ::'.:0[' c, ll';,-:'!,!ld,l, 11:-l0 

E' líd·l. l'G3~~, t-')n ,-li~~(~:JS3~:o e '~,:-nl (~2l);)te ;,e .,.,::dJ'?:l:;:-).' ,i,:-.. :!J:l'l)"i~!.a:, j:l :ltll')1 ~~~.t.!.(y,::;, lna.::i 

3.P~~'0'78.r:{1 ~'.. a.eLa, Ü:-" ::;f'-S3iu 3.tltc!"lOl'. (j!ll(:;t;r.:.,)I.t,~ :;',h I] ~I) I["~ j·ni..Llr' , [!),:;~elll r..:::;c'~-
\'í,lo::; rVd',l ullja, ('\',n2·-','~;,O\j~\T\,.~. 

O ~;;;;i·. ]., .53ecr·2t::'lr~D Já co;lta do Elltll'lo. [Joi ô , I]lll' ,1 pl'~:e'lle reôolllçiío tio 
COll:..::reS"'í) i'Lu.:Í')[1;.d é cL1ntJ.'~leicL i10S intereS::5es 
cLt :'{,r.ç:"\o. 

seguiDte 

Oficie do I' Sêr;r"eta,Z';J ,la. Ca:naI'rl 1105 Lepu· 
bc',C3. d8 hOl'.ê8m, cOiu:n\.;nl';2.!l 'o que ""l':ella 
Ca!~n.T'n~ em ~e';:'i:io c:'',) (;,(1. l~nte!'ior, rejell:on 
po:, 1()8 vdtos conc::.'~\ ;,/7 o )~'e!o 1":'1) Si'. Vice~ 
PrBsir:ente dt'" R.2~u,:Úíc;\ éL l'~..:otul~;l,o do !=~Jn
gr8s~o N(l~cin:'(1,L ·'e.· L(},h:le('?n(~\i 1 . .'8 t",),,-;-(\r2S t~A 

qUI" 8'o:::C"vaa CO''''7J11.'/!,i/.' o'a:;iL Gn:nt \'OI't;lc:~n 
R'n:i'xalj~ c0n~tailce (i;). e;:lUdUhl" 1·, § --±' (',I) 

ueG:'etu Il. 8.:)L:~1 ele ID de nC''l8íllOl'O d~ 
ISI)i. 

}rOl:~:I~'~ DO \'8";\"', A. ',~l:L: :Jr~ l~ ,:."j~é:1~ J) OFl"IL-'ll,) 

SC1'~:":\. 

N03 terr:los do ;!f't. :17 1 ~~ 1') d, (~)f~~-:;I: ;'n:ç~o, 
nr:~·,) r)r~I;':I) a l"~:-o)nl];J.o du C):I,~T'\"::::ilJ l"l~-

(:il~lí'_l. 11\181 ~,p~)t~;\ I 1,:-'1<:) (;~",::)1' ':'~ qUi~ ~"J:Sil.",
llo vü r):P,lDlll:1 D,oa::d lrl·'!'(. ')I.lllt/~-:/f'n 11(r.1) 1.<) 1!J' 
L;c'n:::taot8 li,-t G!an~l)j(), i' § -i') clo d(~creco 

S:1n;do V. I:! 

t~d F,.\der:i1. 2~ I\~ NO',-embro de 18~)G. 
--Vi .'oJ':no Tl.:rc:I'U, 'c~it:e ?1'e::::id(~nt,J 

IL'v i\':~l':IJJjl'~! ,- ... -\~ C()JJ11nJ,~:~;io,~e Frn,),,:;ça:") .. 

om 'i0 (:0 ~Iini'-)Lel·L·") 11,'1 ,hlShc:t 3 ~T~Q'()ClOS 
r~ltel.'WI'e.", d\j 1 (lo CQl'I'2Dte rnez, t;"::LJl~lnit-

t:iE~:~~~&1~W3;~~~~ .C;~~l ~S~~~~{ \~i~~~~~:8~~~ 

~l\t),~f;~;j~;'i~:~'E)f,!:j;~t;1l1;) 
()11t-:'1:""I. 
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Outro do presidente do Tribunal de Contas, 
de I do eorl'eO[,8 moz, envi,lIll!O::lO eX~ln
piares do relataria daqu.~lIe TribuD.ClI, aflm 
de serem distribuidos pelos Srs. Senadol'es.
Faça·sea distribuiç5.o e <1l'cltivem-se os exem
plates restan tes. 

o 8r. :'2') §ecretarão l'aelara que 
não ua pareceres. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE ~Lo\.Tr;;RIA ENCERRADA 

Posto a votos, é r9jeibda em 2' discll~são, 
o art. I" da proposiç5.o Uê, C<1m<1rados Depu
tados n. 84. ,Ie 1806, que autol'iZ;L ", abrr
tura do credito extraorLllo;,rio ue I ','ü:I)I)Ü,S, 
para restitUir o imp,·~to de 2 "/'" de;;ee,nkL,'a 
de officiaes d~ a~m2,.la_ cl:Jsses unne:ClS e ou
tros que pereeber:tm vanta,~elIl (l,e campanha 
dur<11l te o periodo de 6 de setembro de l~D:.J 
a :lI de outubro de 1895. 

Fica prejudicado ° art. 2". 

A proposição V<1e ser devolvil.la úquella C<1-
mar<1. 

o §r. lPre",idenlte- Est<1wio eS6"O' 
tada a materi<1 d" ordem do dia_ VOeI lov::Ill
ta.r a Eessão, design<1udo p<1ra a U<1 sessão ~e
guinte : 

2" discus,5.o do projecto elo Senado, TI. 10 
de 1897, autorizand,) o Poder r:;cccutIY') <1 
in,'luir no quad,'o do pll2.rmaceutieos l1:L .-\r·
m<1da, sem pr"juizo <.lo mesmo qllauf'O c 11" 
posto ,le 2" Tonente, (l pllllrm<1C0utic,) COIl

tracLado lo teneut," llnnOI\1rio Anec'nio C;:!l' 
di do da Sil va Pimentel. 

3' diswssão (h pro]úsiçiio tIa mesma Ca
mil.l'a n. 7, de 1397, autnl'iZéll1,lo o POlleI' 
Executivo il. pag2.r <10 Df. Tibllrclo V;1lerianú 
Pecegueiro do Amaral, p,'eparador de me'; [
ciua !egal da Felcul,lade de ~iel1icina do Rio 
tIe Janeiro, os vencimentos que deixou de 
perceber, Jesde 28 de outubro el" 18;);:: até ~G 
ele maio [le 1893, ,lo log:n de preparaJúr da 
calleira de chimie~ inoi'ganica medica da. 
mesma Faculd<1de, abrindo o necessario cre· 
dito. 

Levi1nta-se a~ sessãú;ao meio Llia e 40 lIli~ 
'i!.utos. 

P..-eôidéncir, (lls S ,-s. J. C"t'~<ncl", !a,:e Bel'
'!lar,lo e JJa2~ti{f~ Sarm,ento (1°, 2° e 3 tJ Se
cretarias) 

Ao meio-di:'., <1hre'se a sessão, estando pl'e· 
SI nre,; os Sr.i. Sena,!orss J. Catunda, José 
Berm.i',{o, Joaquim SJ.rmento, Raulino HOPD, 
Francisco Macilado, Manoel B<1rat:, L<turo' 
So:lré, ,lu-t" Cusl'mont, Brnedlcco Leite, 
Gomes ele Castro, 0<JguBiI'3. Pal'lwa;.wá, Pires 
Ferr"ir3. Cruz, Jo(;.o Cordeiro, ,i1varo Ma
ch:u:o, Abd, '11 l'lliL:mez, Almeida Barreto, Rosa. 
e ciilvi1. Joc:quim P21'n3.mbuco. B. de M~n· 
donça S'Jbl'inllll, Reg0 ~,íello, LeiLe e Oiticic:1, 
Coelho e Cllmpos, RJS:1 Jur:lor, S ,yerino 
Vieira, Vir"i!rD D:lI::J.nio,Henrique Coutinho, 
Domi'!.;os VICP!lt2, PorclUlIcuic, LOD8S Tro· 
via, E'~ "\V:l.nt:.:en:(cik, F'eliciano Penna., (102-

,:;,:Jves Cb~ve,:.;, Fernando Lobo, Rodrigup-s 
:\.1 \ es p,,"lô. S(l,'~" :\f''''',e'' Bal'''o'' C ,iô."o 
r_eopuirla' ';l~ ·Bl;.ii~,je~:~-Jo':CjUlm· d~ sou:ll: 
Gen'óI'CJ~o P,)c;;e. Aq'.li!iDo do Amar:J.l, Alben,Q 
LTon~'()~'7es. ViC:C~lÜ~ ~Iú.ctl~<lO, EStA v 8S Junio:', 
Gust:1'7a Ricll:lT'[l, Pinil~iro c,lacllado, Julio 
Frota e R~mlr() B:J,,,~~llcs (49). 

Dcix::uTI de c'o!npareC9~", co:n causa part~ci
pu.'h. 03 Sr~. ~,'l3,nl)e~ de Q'leiroz, Almino 
.\ffons", Gonçal ',-es ?err2i:'a, LeCln<lrO M lciel, 
<:\ Eugenio Affi0ri:n; 1'. s'óm ella, o,; S"8. 
Pê,lro Velh", Ruy Rl.::bJsu, Q. Bocayuv<1. 
(j TilOffilJ.Z Deliluc. 

E' lir~,~, po.;í.3, enl di',cussão e sem debata 
appr IJ\'a.d2. 11 3..~tD. da. sessão ancericr, 

o t-i.;:- ~ .. " i1 ~ç.'{.:-s.." .. r~inr~o (sen;ifl,da de iu) 
th. cunt,~ di' ~p;su:!!te 

EXP'::D ENTE 

OiiJeim: 

Do :',Iin:';~Q:'io 110.. JusGiça e ~iegocius Iil~e
: lJr(·s. de honte::Q, tr~iJ~.m.ittiDd0 a. mec.s&· 
t:ern CI);; flue u SL~. Presid.2nte da Republica, 
(le ;"uL V'~ ch.rl:~ do;:; ~lutogI';l11Lo.~ da, resolu.,;âo 
S;tnCCiull::l(b., do COl1gt.·~s:,o Nacional, que con
cede aos J..iur:-.:nos rio curso :3U !Jt'l'iur das Fa
culdades 113 D.:'('iLo, rf,;J.t:dclllllcll:s J,Iltes dc~ 
lei n. 314. de :~~o C.e cutubro rIe lS0.3, as reg:1~ 
:1as d~\ le:~~slaç::e ;)':lteI·iOl.~. - A rctliv8-!::e um 
(:os ['.n~cQ'!'(\Jllo;J e commü!~iql1e-8e a Cam~ra 
dos Deputllllu,.;, l'emettendCl-se-lhe o outro. 

Do t,Ill1isteâJ ci ... ~ 2\lZ2i1\tl, de hontem, 
tl';'\,l1sr.:üttlndo ~\. úlfns~:;.:e.o co~n que o ST". 
Pl'esld~IHe da. l-!.2'f,·u::",lica. üevul íre dous dos 
allt.ogi·l~p,~o:~ d:<, l'e,(oluçã,n, s~ilccion?J\t. dI) 
l~ODg~C:)~O 0:ac~o~~d. que ê~llGOl:"L~3. ao c )Dces:ji0 
de um [tnnu do licença, ~úill orden:l,_io, ao 
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Director das Rendas Publicas do Tbe,<ouro 
Federal, LUIz Rodolpho CavaIcanti de Al"u
querque_~ Archive-se um d0~ ,',utog~ap\;os e 
communique,se á Cama!':1 dos De{Jutauos, 
remettendo-se-Ihe o outro, 

Do Sr_ Vice-Presidente do Estado do Espi
rito Santo, de 31 do mez findo, remettendo 
um volume da collecção das leis daquelle 
Estado, relativas ao anno pl'etel'ito_-Agra.
deça-se e archive-se_ 

o Si'. 3° §ecret-.aa io (servindo de 2°) 
lê e vae a llnprimir para entTar na ordem 
dos trabalhos o seguinte: 

PARECER N_ 105-1897 

que a acompanha, eu peço a V. Ex., Sr. 
Pre'idente, que consulte á Casa, sobre si con
sente na publicação integral dessas informa
ções. 

Consultado, o Senado consente na publi
cação. 

ORDEM DO DIA 

INCLUSÃO NO QUADRO DOS PRA.R.MACEUTICOS DA 
ARMADA DO PHARMACEUTICO CONTRACTA,DO 
1 o TEN~NTE HONORARIO ANTONIO CANDIDO 
DA SILVA PIMENTEL 

Entra em 2,1 discussão, com o parecer 
fa.voravel da Commissão de Justiça e Legis
lação e contrario da do Finanças, o art. 1~ do 

A Commil'são de Marinha e Guerra, tendo I projecto do Senado, n. !O, de 1897, autori
examinado a proposi<;iio da Camara dos Depil- zando o Poder Executivo a incluir no quadro 
tados. n. 20, do corrente anno, que fixa as de Pharmaceuticos da Armada, sem prejuizo 
forças de terra para o exercicio de 1898. é de do mesmo e no posto de 2° tenente, o phar
parecer que ella entre immediatamente em maceutico contractado lo tenente honorario 
discussão, attendendo á sua importancia, e Antolllo Candldo da Síl va Pimentel. 
para não retardar o seu an lamento, não 
apresentando desde já as emen~as que á Com· 
missão parecem convenientes, porque reser
'Va-se para fazeJ-o no correr da discussão. 

Sala das Commissões. em 4 de ,etembro de 
1897.-Almeida Barreto.-E. Wandenholk. 
- Julio Frota.- Pires Ferreíra.- Rosa Ju-
nior. 

lO Sr.:EJ, "Vandeu::tkolk-Sr. Pre
sidente, venho de novo abusar da be
nRvolencia do Senarlo, no interesse da ds
feOller o projecto em discuss,'io, sub,cripto 
pela maioria d, Commis>ão de Marinha. ~ 
Guerra, e o faço desta vez com maior aca
nhamento e mesmo bastante embaraçado, 
porque sua defesa importa na impugnação 
do parecer da Com missão de Finança:", do 

O Sr. Vic'2nt:c Machado - qual ê relator, segundo penso. o muito il· 
Pedi a palavra unicamente para requere]' a lustre Senador pelo Maranhão, cujo nome peço 
V. Ex., Sr, Presidente, que consulte à Casa, licença para declinar, Sr. Gomes de Castr'o, 
sobre si consente na publicação das infol'ma- cujas opiniões procuro sempre acatar, cujos 
ções prestadas pelo Sr. Presidente da Repu- discursl>s recebo como verdadeiro ensinameoto 
bllCa a um requerimento feito por mim em e a quem tributo a mais elevada considera-
14 de ago>lto, 80bl'e pagamento aos officiaes ção e respeito. E não é só de longe que isto 
do exercito e da armada, que voltaram á se passa em mim, mas ha muito, quando 
etfectividade. nunca havia trocado uma paLavra com 

V ' t ri t " -, ," S, Ex. e apenas o conhecia. de vista_ Tenho 
eJo que par e es as lllÍormaçoes ;'01 Ja ainda bem patente na memoria que a 

~ubllcada no expedlente do Mlnlster,o da I Marinha Nacional sentiu profundamente, 
0uerra. Ora. a proposlto, recordo-me de que quando S. Ex. recusou acceitar no regimen 
ha tempos houve no Senado, e ,mes~o passado a direcção de sua alta administração, 
na Camara, dos Deputados, uma dlscus~ao tal era a confiança que depositava no seu 
a,obre Sl_ o hoverno, ao prestar quaesquer I~- caracter', no seu criterio e na sua illustração. 
tormaçoes solICitadas pelo Congresw, podIa Bem comprehende o Senado que nesta" 
mandar publrcal-as, ,antes d~llas chegarem condições difficil será a minha tarefa, e re:: 
ao ponto do seu destmo, que e o Sena'lo ou a putaria até ousadia e temeridade si não ti
Camara. vesse em meu auxilio o parecer d~ Commissão 

Parece-me que não ha muita cortezia na de Legislêlção 8 .Iustiça,que sutf!'aga o mesmo 
pu blicaçãQ dessas informações, antes del!as projecto. Farei das fraquezas forças, para. 
chegarem ao Senado ou Í1 Camara. Em todo o cumprir o meu dever. 
caso, como a publicação feita no Diario Offi- Sr, Presidente, quando historiei a vida 
cial,por ordem do Governo, não fui completa, I militar do CIdadão de que trata o projecto 
porquanto apenas se publicou a mensagem do I em discussão referi os serviços por elle pre
Sr. PreSidente da RepublIca,sem o documento I atados, tanto na paz, como na guerra. Nilo 
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me parece fÓi'a de proposito r91alllbr::d-o~ 1 ,i:~t~I' ~ e:rc8~,ç~O )~~'3, o~ci,1a:1~(; 2~ qllPst:l J.]1 

neste momento. ! '1 '8 'ilm:'em senda cUilc:''1da' 1), teGl a SPU 
O pllarm;.ceutico pratico contradado a qi!e I f<1"ol' .;i) i).,lOOS de bGn, ser'li';DS à Pa,ri" 

se refere o projecto conta mal~ ou lDenos :lfi c"m as mellJores relersucia3 ,'o seu zelo, 
ann"s de serv'ço. Desempenhou com missões con(lucta e aptidito profissional e nao menos 
tanto a. bordo dos navius, COIDO em estabcle- de duas camDanhas. 
cimentos de m"rinha., tendo as respecr.i "ias O C'\80 de que t~'a~," f) pl'ojecto não é, por
pllarmitcias sob sua imme<iiata e exclusiva :auto, novo e bas' a-'ie em p:'ec:O(\c~ntes. Por
responsabIlidade e por vezeq servindo sol. qU9 uei::ar;i o Senado de atten,lel·o ao menos 
suas ordens ptJarmaceutico~ 00 quadro ('i- P ,r eqUl"ade? E' 'IUi1nto ",esej<1 a CUIl1missáo 
plomados). Na.ufraguu no cruz<1dor Almil-ante <1e Mo.rinha e GUPlT<1, 
BIJrro,o, no Mar Vermelbo, em viagem d,~ Diz o jJil;', cer (1" Com missão de Finanç:)." 
instrucção de guanlas-marmba, perdendo qllH o puarmac8uêico p!':1iico cout['act.~do Pi
todos ,eus effeitus e soffrendo gr<1ndes pre- mente I êem 5:, annos de id .. ,r'e e será t'eten'
juizos. IrJa,lo cúmpu;suI'iumente ao B:1tral' par" o 

Nos serviços de guerra, contJ, a cam' aoha qu~,dj'o. 
do Par~guay, e pela sua concluc,a e actes me- Si :).ssim fo~se, ,eeii1. iJa min,;a, frac<1opi· 
receu mençoes hourosaslÕ foi distiuguido pplo nião, u,u" jllS::;' ,'eéornppusa <103 SeU,IOIl!!:OS 
gov~rIlLl da monarchia com as hOí1l'a3 rie ;2" mIlus de seryiço e Ill" i1iUpai'u qU3 i1 Pi\l.l'W, 
tenrnte. lhe aS:;2guray;J. De. SU<1 iLla,~e avançad,,; mas, 

Edteve entre os omeiaes q [le emtJ.rCJr:,iTI t"l 11,',.0 e, pOl'ql<8 ,\in la terá Ue servir does 
nos [,avios da esqu1ldra legal, servInào lln a,nnos, pai'J, que sej:;. :lGwlgrdo pda cumpul
crundor Parnahyblh, de oode àe;:t"ci'U par 3Jl'i<1. 
a pbal'macia da enr~I';nari(}, de bel'ibel'icJ8, La Fr'~l·;O a5segU!'o.,;- ao Senado que ent,re cs 
Copacabarw .. ?arece-nle que este se.'viço, r1a ct,jUrJ'lil'.2S m,:,Gl1in',:"s c' nt,·mpl<1do' llO res
actu«lldaàe. é um titulo de recomlDéndüçãu pedl'!u quadr,) bê. alguns qUi' seriio 1'81"1'< 
e de benemerencia, e satisfaz aos maL, e.:ti ill<1"OS uorig;tt"ria.7JPute 3St3 <1nDO 011 no prC!-
gentes. xrmo: pOl·ta.nt,o, I!ão <-leve caU::L!.:? ~u~'prezn" 

Todos aquelles oilLi:léS que tOi"a;'am pa~t,e nàú c'eve s",'vlr d·" obstaculil que o seja o 
nas operaçõe-3 àa esquadr3. legal foram 1'~ I c:ual'1i.o e::l que.,tl~il, dccr:'_ü a i1GUS <1nnos. 
compensados e remunerados; sem que se Diz ,:ündêb o p3.l'eCPI' da Co(nm!~sAo de F:
regateasse a mnneira de con(eri:r taes reCOD· nao.ç:\S qUB o regul<1.\:lellto axige a ir1ad~ ma
pemas e remuneraçõe,; no emtanto, o CI- ::cima d,~ Z5 a.nnu~ par", 9. entrau". de qualquer 
dadãoem questi'io ficou esquecido e quero c.'er pI'ebnc.ente llu qua,r'o de plIaP1u"ceuticos d<1 
que o foss~ não porque S8'.lS se~Vlçuô dei· al'~afla e o :",'. ':'Isentel CUIFa 53. 
xassBrn de ter valor, mas porquf>, sem du ,ida, Rei1[ mente é condlcào l'eg~llamelitar: IilD.S, 
na occa~ião da distribu,ção àas gI'aças niio me parece qlW niio (lt172i1:iUS ~!l!ls'der:J.r Sl:a. 
teve patrono que fizesse lembrado SeU nome. Ir1D.1]8 de bOJe, mas :;(in aqueda em que iniciou 
sendo que eile e por ternp"ramemo timido e SI,;i1 C:trI'::m':1 mUtar ou em q'.:e S8 con-
acanhado. tl'3.dou. 

Qual deveria ter siJo enti10 sua 1'8COr;']- Nt'S:jlc t"G1~O, '1\1311110 foi cont;'act9.,~o n:1 
penso. ~ Neces~aI'iamente a meSlllL1 C'onferidô. Ballia, 38m ser {llp!olt;arl0, ~)U porq'J.e não 
a outros. ist) é, (1 in~ln:-ã,o no quaiJI'o (:t' i1J)jJn!,.oCêI':)~':} di::'l'.nH; .. dss qU{~ q'Jizes~'!ll p;:'(i>· 
p!J<1;Tiluceuticos, tal como Iie prJCedeU em r'c- Cil' ;,,'.r:1 ,'o e:'uelTa (1J P:,rllguIlY, cu "i l1pp<1-
lação aos ajnr,antes e snb·ajudar..tes àe m:~- fcC2r:J.I2 c::(l,~1n:"ill Y2n~L:.l1ç!ltcs Bx"Sri.~Or(li
chinistas cont!'act.adrs. Di:-,to tcr!;:jo a r':fOVa. ~:lrios, t~lllli:" 3.?~r~a,'.' i7 ;lIlnos de irhHle, 8 

ne:;te map"a offieial, p,v rlue me foi f0ri';e~ld 'e"Ul'l P"T:'.. o LÜe<1tl'o '~:iS o:Jerações com o 
pel gabin"te do :3i'. Miniotro da ~!lC,rlcta, e }lc''',u d" PC,Wlllll"21Hico guaflh!-lIlann:l~,pe~
nelle se vê o seguint?1 q t!e pelo fac:o da ter:-:ID c'::benüo as -v2.uta~~;\:l:S COI':>'~s1Jol1(~ent-2s. 
servido na esquadra legal. t'TJ,m cuilt!;:l- On, tendo 'Jbrm"neclclo nu sSl'viço S?ill iu
piados nos respectivos qU<1dros, uad:J. :neilGS teE'u;)ção do sê,~ c Jnt: .. ,cto dClr:lllle 36 anuos, 
do 18 ajudantes e 35 sub·ajur!o.nr,es iIlaclli- cio te de ,~cl~~ir:1C que hl_'je ti"nlla;o,3 de,ida.de; 
Distas que contam entre aquelles, Ge :"5 anuus port,~nco, J:3.!} G3Ve ~ei' e:3t,,~, i~as D.quellD. CI_,ill 
até 9 mezes e dl(!,,8 j}e servíço. e en~l';-~ 2st~:'S qn'2 se cont,:2.ctCU D:·:Il1~tÍ\~1m.e4te que d.B7e 
ha. um com OiLO annos n3 sdrvjço, tres com Sel'VlT' de b~t:,e 3. C'.)l1~lll,~:,: :-. 
dous annas, a.Jguns ('üill um atino. mu tu.~ 1Ia.:::, ~.i o ci'~a<;~c' <.:-7; Que~.t~c rOl CC!ltra
outros com aiguns meze3 e nil,ü pOUCC3l1penaS l"tadu COln o pÚS~G L~l~ lJt)a.I'~Dae8utico guard,J.
COln um mez ! ! m~~rinba, hUJe é cuumds: a.J.o Dh(jrmae~ut\co 

Ora, si como recompensa ~eios s~rYiços 2-/ ~eoence e, purt .. t:J.to, ~rr)rnQI,"ia_o;), "'35te PC"S~(), 
na esql1adl1a. legdJ furaiu iIJcJ.l.udo:3 nau;1 8..S81111,8 Q'-1a perc"::-b~ o soldo 3 "'V3.:1tc.g3ns C02-
menos de 53 contractados, n;"1,o l"ne parece l'espl)ndent8"'i; segue-sd \l"J.e a ser CúnceLl
acceitavel logicamente que continue a :mb· pladc lIO quadre, d3V2:,) se~' neste posto e 
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--------------------------------------------------
nG:o ::0 ,·!,ié,I'· ... ~)ü[']11'-: ./~~~C\~';~ ':, :":~:::L- 'n:':~(' recnr"·j3 v:t"Pa. ~U~lv s'<-lb-is!,encia O~l 
x'd~() C"lia d:~! J..-~~::' em::v':'I ~~:~ ,su l JGt:'~,"~IL:~I~ r~:2. Ql!tr.1 QccupJ.ção , 

Sr ?'·Gi.,; .. '·.lr'" ) ~)""r :-:>:11 i~~-~ .:l.3:;;i.o Sr· PC9sida:"lce., oü ha '=10(.> ;',:Ll'IS "t estê. parte 
"?;)-n- 1"1<1 :1'-'t ~,'.:I'\·t"',·~~·· "i r"v':',l'",',,'.',,",.,l r::. rI q!1!~,';ji,'l·,)· no v • 
Uh ..... VJ ~.. _ '-' v L - _ ~ o::.; m'nhtro::J que se .~~lCC31~BrJ.:n. no g"ver'oo e 
q11a,lro J:-J ;h lt\";:::!lc8nti '03, se.!l1 pl'eju.Ízo;10 :1~ dIV8['~~as altLor11ad:~'s di. Int1rinha foram 
Ine~lllO qUJ.l:'Q: a \::;i:3 nií) 11-1 íi1ret.t" i ,tI311 C"}(:O:3 rie3[c1tOSOS O~ in ijff~rent2:3 3.0~ negocio3 
(h.jns, n5.o 7)OI!3Dl 03 di:::-l !lD'ej,;)O';; ,!e ;J,;1tJ.."!' d~1 .llj;nL·)L;tr'a.~;~.o. C0l1S2~~v3.ndo contr3.ctado 
q~l~l-X','.S; 0,-;- ·}.c·~e"30' ?:1:'..1 e3t2s Ü·:~\::J. ~Oill' dttI'J.;J,te tanto t~lnpo, sern ínt'~rrupl;ão, um 
p12U1.:-:::;8:~t~ Il\..!8i:I!J8,11(~J)s. fünc(!:ooíl..rin ina.pto, o que é inadmissível, 

:\':10 é 'llU ,~a:i) ri,),,,) J. "o'l,l.içilo ,le %l'-3en ll')fq ,]e bilShI'Ja il.lJellaS urn3. excepção para 
p"8jai~o ri;) qU3.l11':). L?mbra~'el que o l;"n (pe S!JU3 siOrvi:;os (os,eP.1 d!Sp8n-iados, ou err
g~es.:o. qU8f'enj" l1:1r um" ~Jr::J"<1 lb c,m,irh· t::.o, o qu:~ é mais ce!'cJ. a conservação do 
r:!(;iio 3 :dto '7,,:r)r ,1I)S"''I'',i',~1'; ? 'BSt,l-l"S D"!' luegrn,) ,ié,,'lonstn. c:J.ba]r:lente Sua aptidão e 
cIJa!'" de e::'l:J2. II':1 :'3()r:n,1.'\" J 'i' )[1TJ') GO:l. cap'lcir1adcl pi'odsôiona! ~a~:1 exercer suas 
ç:.bes: 1);':1') c,)'nm, <1d,ln:,'" '",:n, chefe) '1:1 fUllcções,~, pO'Lant'J, o diploma é umet forma,
eSI111,c~Jl:~:l r2g1,1. ?r}GJ H"::;U-:).~ :1.;;TII:'ante. sem li·;;?._i,~ p~rfejtil.llJt:nGe disp61lsavpl no caso de 
pr<>j,IÚ30" "1,, '4'1'\:1"0 ,S ':ll ,nu:l'~ ',2r :',irl ll Vl?~, que se trü.ta, t ':Jt,) mais qn ,nto, p,'r outrO 
:1~IUi'':.J].ce ~;"8.) 'l,ar LHbll'~\:n;Jl'-e a,,:ap,n;I)'II<L,IO, '\ ,1,):;;;], CJilstüuiçà<l d\.;pen,a es"e tit~lo 
ILla ':!:" OI ,!!Jnl:~,:,j8. f'" ~,,) pS,. f]ull" SI:I:"ltlil,;O, q'18 ",,'8:1'1S presume competenCla. 
nc~so lli!l~L~\~ e~-col! ~"';D, 3.1. ;,kJ do L·~~lil,~~lo. o ~'''~í ,'" P'~'l~'O Sr Pi'~-'id"~flte qu~ nUrlnno 
af)i"\e l1 ;di1.v" M\ n 'to:- I '. D"i(,,;,~,! '-a,!n"'- _.6. 0- I .... JI

J

, d •.. ' -o:) e , U'·I. • l 

- " •. ~' - _. '. ""lU "lUI" .p ,l[ ""C','" ''':'' [J,W sei' pIJI' J:.lSf,ll'", ao menos por eq Uldaue 
r;!.~.cd.O LOi1.L!!l~:S;)O. Or't.81 q'(f':TI .';[)í~~ o lU \lS. á vistJ.. d'-Js prec~,itmte:3 e pejas razões qu; 
po ': ') p.Jeur,s, ~ 11 (!:'1S0 '10 Se~L:.!? ~(..~dll~;};-· o v'e1111O de e~pL/r. 81.UDOtlJ, imperfeitamente o 
p:':,i).1e~~t0 a~J!'2:-:~urJ,~tlo !Y'L'~ rn;lh;~'ja .-lil .. COril- Sel1K-du deve ,li3"J8nS't,r ao c;da.,~ão otn qu~s-
rfl~"~O(~c:. ~[o;>lnh ':IGI·:!I-'r') .... "·1-)..-..·11' q'l" 1 'o,''. ~~ .'( ,", '.~,l ~ • '" c'. "'o' o' n':-" > ,. tIo'.! diploi:n ij,:l"O obsCJ.culo á sua inclusão 
o C1rta."i::,Q ,~',1 ~qfSL~O. '~O~~,t~ .. -;; an:lOs no Quo.,irO ,~e'DÍl~r:tia.ceuticos da armada. e r.;.l ç;erVl"'''I.:l ':l D';:J.(.l'I" :=> :l ..lI I \ 'lFlllC"U c' ~,14 . - , .J;. • • 
~ .' l'~o 'I' ,.C. " ,~ Co', ': ,'v " ,,'~ ;Llnda maiS COill U ClfCllIllst,lllCia especud,sem 

lho1'PS 111"8' , 'iU, ,0:'r',ori'nCla. pl'e'lllzu <10 me'imo qua :1'0 como estácoll-
Devo ti m! em rec'wda;' ':", l,aS"k::e:n <10. Se· Si";'lOO no "],L1j'~CLO em discu~süo. 

na ia quP. ha ooUCO tSln ry() W; Dor SU8. rlelIb o." P 
r3.ção j'e[,)]'méLdo no pO,'iO de ,lU> 9S do exel'- A rlispenl':1 rles~a form<1lidarle ou dí~posíção 
CJ~O um -il:',C!enCl)-aju,!"nte r!e b.ralllilo [li],' rE'gUlilfllentar nao it podia, nem a. pode con
trlotico, ou :lddlt!O a este b,JtalhJ." te'lsnte ceele,' Cc Pode" E:::8CUtl'l", e SI a Clves·e con-
1l0llr,1':1p;o PÚ)~ "er~iG~)s presr.tdcs :í. le;;,,:i- cedl"o qU;J',ndo.llJe fI)} ,rlirigida uma petição 
d2.Oe dur:"onCe ooucos m"-Z8S. nesse sentho,llCLO lb.e la,tal'la.rIl cen-ores. per-

E le ';1hral'et' ,n:::.is quP e,t3 pr,·jecto, vinlto r"it:J,mente (uadado;; nas attribui<;ões confe
d~ Cam' r8., foi :Jqui 0poc'ovado na :2' di,~cns. r~j11s ,ao me,m.o po.ler pela n'lssa Con~titui
S'l.rl pnr 40 V",OS C",'Hr,l t:'ps e na. tet'C81;',1 ç<1o: e por e,,:l razc10 que o Cid ,rlao em 
por 30 CO!lt '3. dom, ~t:[\3i un:1oimi<laüe, qLlê~t:i.O recorreu 110 Congresso, porque só 

;!;i'a um C:'.30 q'le ,ieixa'l~ i11:!" a retledir '; e-te, que faz as leis, póde alcerar uma qual, 
3. considf'cr. muito mais serio roque ;1q'l,·lle que" de "uas dIS"osições. 
de qne se tr:'.t:J.. P311;<J Lambem, SI'. Pré,;idente, interpretar 

" " " a ')f.)ini:l,o dos r::Jeus cOl!egas de Commi;,;s;lo, 
11 ~~ --~",,~,?~~'l~E!;,iCAST~:-:"ontr1 ° lll\;'ecer aC'C&Han io 11 emeIli1a, urld'"lva d;1 Commig~lio 
Q" ,~o,.,,_'~'ctf) d~ . _U,lll'iu~. de Li'gllll 'çao e JU:ltlça, poque torna mais 

O "R., E, IV,·,NDE:-IK'LK- B~m o sei. A clél~o 8 dá m~;js fOl'çcoao pl'njecto. 
CO)i1mjs~ii.o (1e Fini1·lç~..; cumpriu () :-:eu c1evl=>r G ~ 
e o Sen'trlll :',"'0 Vf'U como m,.luor ,'n en']~u, O SR. OMES DE uASTI,O- Isso nem se US~; 

:t 'ei n:i.o rleclitra a sua razão, 
O caso 118 re 110 ele rel>l'l!' tlissi :;0. qln1quer' 
,lw'i,::t nn e'crU;l11lú ;1l8 p03Sa t~r o Selldl0 O S~. E. VVANoENrwLK - Não contesto 
em :1ppl"JVaC ,))[' 'j"Cto e:n ,[,,; ~llsô,1:() quI'! SI'! U:i!1 ou não: no ca~o vertente, a 

Ki1,) p~nS:l. llóm cr"i,), COIDO 11,z o Dn,r~cpr emend'l. espprializ3. e l'8,trínge I) f'\cto. para 
da. Co' r,i',l:'i:) di; F'ír'<1nú:l,', qU3 o cidadiio em que não se abra 3. p'lrta a outro preLPndente 
quescão, um", vez incluirlo no quadro, :Lpro- que venu, i'olicitar o mesmo f'Lvor sem ser
Y&IL8 ê\ reC.!l'ill:\ VOlUIC"rI:t que e a,,,s 45 :111- viçs t5:o recom:nendaveis e especiaes. 
nos ~:~n ;as,,\l' á. ina,c,ti vi,lad~, p nilo crt'io, Sr. P1'3si,lente. na mellida Lle minhas for
puI'qile, 1'8cpberj,lo elle ;1,'tl1alment~dos cotres ,;3.S procurei justificar, ma.is uma vez, o pro
publlcOS os v8n'''lDp'lto, lD:iÍs cu m~nDS d!' jrcto apr"spntado piJl, C!)mmi,s:i.o dA M,'ri
:;"I'~ ,nect,:,,(l': ~~ela cO'0,nh3,oe li fi;]"; ,·e ;1211<1. nh:) e Gu~n~. que tem D. seu favor o da Com
lJr>PDi'a ~'kS:~I' '1 11J:~CtJV;I;;; 19. ;J,p::J.k3 ~~,!n o ~i8·~C I~e Le;i.;:l.ç(i;) e Ju"tIç't e. c0ntann.o 
s 110 ,'a pa, e"Ce e Ud::a pdque!ll1 quoccl, Cl,m a benevuleuJHJ. do Senado, e~pel',J sej3. 
quaJ1u'),::dquelll'aLlo :J"10s aLl~o::J, n,lo póde pro· approvaao. 



ANNAES DO SENADO 

o Sr. Gomes de C:a.stlf'i{JI (liz que, vi,o pllal'm;1c'~lltico ua al'U!aJ.a :;indo a quem 
si a,lguem deve vir constran<;i,10 a este d,,- tivesse l<~1 rliplom:l. 
bate, não é por certo o illustre almlr~.nto Serviu. pnis, o peticionario por urna es
que acaba de ser ouvido pelo Senado; m:lS candalos' int'mcção do regulamento, e neste 
sim o ora.dor, que, sendo ignor,).nte da:; ma- Nnto o StlllaCO comprehende o vexa.me do 
terias ela profi3são do illustre preopin8.nte, ol'arlor SBn,io obrigado '" lembrar ao autDr 
tem o aca.nhamento natural de contrariaI-o. desse r~gulamento a dispo~içií.o do seu ar
Si ouso. le'la.utar·se contra a opinião ffiani - tigo 203. 
festada pelo dL:no Senador, e p(lrque tem a Lê esse artigo o orador, e diz que, á vista 
fortuna de estar neste ponto de accordo com I delle não se podia exceder o quadro sinão 
o Sr. Wandenkolk, ex-minietro da i'da- em tempo de gnerra, em circumstancias ex
rinha. traordinariall; nã,Jtendo sido,portanto, cum-

Pede a attenção do Senado para a historia [lrido o regulamento, conservando·s~ o phar-
da pretenção, que se discute. m<l.ceutico clJUtr<l.cta(lo até hoje. 

Não é a pl'imGira vez que este Sr. phar- Apontando outro inconveniente resultante 
maceutico bate ás portas do Sell<ldo, pe,tindo Ilo projecto, diz o omrJor que ll;),Ij compre· 
uma garantia P\fa. o seu flituro. lIende a admissão no quadro sem prejuiso 

Veiu, em petição de 10 da junbo de 1805, desse quadro que est;i. completo; aCCl'es
pretendendo G. sua aposentadoria; allegé\ndo ceado qu~ o Senado rleterminando a admissão 
ter mais de 30 annos de bons serviços e que absor\''Ol uma attribuiçiio privativa rio Presi
na. idade de 51 anuos estava cans_Ido e pre- d~nte da Republic~t; qual a de escolher peso 
cisava de repouso. soaI, quo deve exercer os cJrgos civis e mili· 

O Senado indeferiu aquella pretenção; e tares. 
elle volta á carga: não lJede mais a SU:1 re- O orador condemna e3se inconveniente, e 
forma, ou por outra, quer ainda a sua re- respondendo ao argumento que invocou os 
forma, mas por um meio indirect,), rliverso precedentes ll.vidü8. uiz que a Corumissão d~ 
daquelle que lhe fera recusado. Pede entrada Finanças foi contraria a eUes; disse com leal
para o quadro dos pharmaceuticos da ar- dade ao Senado flual era o seu dever. O Se· 
mada. nado entendeu de modo contrario, e a com-

O illustre relator da Commissão de Marinha missão resignou·se. 
e Guerra nã.O combateu o parecer da Cl)m- Mas lembr:t a conveniencia de se voltar 
misôiio de Finanças. S_ Ex f,)Z o historico dOS bons principios; um abuso niio póde jus· 
dos serviços prestados pelo peticlonéLrio, e a tificar OU~l'Os abusos. Estii. convenci(lo de que 
Commis,ão de Finaoças não contesta esses o prnjecto é inconstitucional, e por iS50 nega· 
serviços. Chamou, porém, a attenção do Se. lhe o seu voto. 
natlo para dous pontos. Entrando em considerações de outra ordem, 

allude o or:tu"r e lê um topico da intl'oducção, 
que precede o relar,orio do actual Ministro 
da Viação. e delle t.ira argumento, mostl'anclo 
qu~ não lleve o Senado contribuir para au
gmentar os males apontados pelo illustre mi
nistro, a,lrmttindo ao quallro (10, funccio
narios flue"1 jit está prestes a sahlr deUe 
co!Upulsol'iamente -

o orador allega a desig-ualda1lil esta.belecida 
pelo projecto diante da. legisbçiío vigente, e 
considera por isso inconstitucional o projecto; 
allega as -eres condições neces3aria~ pai'a;l, 
admissão no quadro do,: pharmaceuticos da 
arma.Ja:-a primeira ter diplomapor a.lguma 
das faculdades de medicini1 do paiz; a 3G

gunda ter meno~ de 25 annos ite [(lade ; e a 
terceira assentar praça no posto de gU:Wr1;, 
marinha, ou commissario Ile 4" classe; e diz <O §i!"'. V~l!"~H <o Dallll:1l::l:Ío, res· 
que são exigidas essas condições para toclOS plndendo 3.0 nobre Senador pelo Ma.ranhão, 
os brazileir03, menos para o pllarmacelltico niío repetira a. narração dos serviços presta
Pimentel, em favor rlo qual "iio dispen5a'l:1s, do" a p,ttria durante 36 annos, pelo cidadão, 
mandando-se que elle entre p?ra o qm.,]I'O cuj[\. pretenção se (liscute ; mas, referir-se
no posto de 2' tenente e ni'io no de guarda lia em prImeiro logar a historia. apontada por 
m:J.l'inha; que entre com 53 JnDDS de idade e S. Ex., rebtivamente ao pedido de reforma, 
não com 25. recusada pelo Senado. 

(\ Senado diril si é constitucionnl o proje· O pharmaceutico em questão requereu ao 
cto, que estabelece esta. de!igueddade. (1ov~rno a sua inclusão no fl'Jadro do corpo 

O orador refere· se ~_os longos D.11;'lOS de S21'· de saulr- da 3.rm::d:J. alieg:mdo os seus servi
viço do phai"m~c~ntic(), e diz que tem elle ços; A indo o requcritr.ento a informar ao 
servido i:leg:J.l mente; 1111<; se llo<iia dispensa.r I conselllo na '71.1. este declinou da competencia 
p:J.ra esse cid"diío o que ct'spõe o regulamento par" e,ttender :is r::tzões expostas pelo pe
feito pelo illustre almirante, a quem res· ticionario, e declarou que só o Corpo Legisla.· 
ponde; não se podia contr3.ctaI' para o ser- . tivo llodia attendel-o. 
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Dirí~'i::!f10- S~ () "lla:'r.J~lceut.ieo :1» S".lla,j0,: de athbuiçõe!'l conferidas ao Presidente da 
dis;eram:Il:8 alguns illembrl s ,a CO'llillÍssiio I Repilblica [leio arL, 4S, § 5" da Constituição. 
de ,Marinlll1 e Gl!el'ra, que IÍ1e era mnito i r-:ão lI;], tal; poiS o projecto não tem por fim 
maIS f.1.ClI obtel', con,o Je~I.l\'lpenSa a seus: prover o pllarmaceutico Pimentel em cargo 
servi_os a reforma, do que a entrada para o I algum. 
quatlr'O, I Nes,f' sentido o orador externa detidas con-

Foi por isso que reCjuereu, então, a su:\ siderações e cita a ovinião do notavel publt-
refOl'ma, que o Sem,do l·ecmou. cista francez, Jules Barny, que diz que na 

A' vbt:1 dest:1 recusa, veiu etle requerer o Repu)'Jicl1 as recompensas devem ter caracter 
que já tin \la r~quel'id() ao Go,erno; o ist·) fez pessoal 
por ter o conselho naval dec1a:'.ldo que só o Na Suissa e na. America do Norte os servi
POllel' L\'gislatívo era competente para at- ÇOS [ire,;tados ao Estado teern como remune-
tcnrlel-u. raçiio não r:1ro, uma simplúsmenção honro~a. 

O orador refere n~ pontos c:1.piiaes, em que O ot'ador al!ude it revolta de 6 de setembro 
o nobre S€nildor pelo ~ülranhão assentou a e diz que nesse tempo o Poder Executivo con
SUJ, u.rgurrl<,ntação; e quan,o ao af'gument0 feriu hOllI;\S e recompensas, principalmente 
da. inconstitucional:c'ade do ;)rojecto. respoUlle honras militares; mas isso se comprehende, 
analysanl1.,) as di~posi(Jes ela Constituição re- pois, em épocas de guerra ou de estado de 
lativas a iguall.ade pernOIte a lei, das quaes sitio; o ponto, o centro de convergencía de 
nüo 58 pode deJ uzir as conclusões a que tod.os os poderes é naturalmente o chefe do 
cbegou () n,)bre Senudor. executi vo. 

Tratando dct ida:1e exigida pelo regula- Em geral, porém, em tempos normaes, 
me mo de marinha, diz o . l'::dor que o phar- cabem taes attribuiçõeS Da esphera de acção 
maceutieo Pim"n;;el ent:"0U p:1ra ° serviço d:~ ,'o Poder Legislativo. Este, pode conferir 
armada com a ido.de de 17 :111110'<, e oeste recornp,'nsas e em apoio de sua oplllião 
mesmo ser"jço tem-Se C01J~8I'Va,jo .sem inter- cita o orador. como exemplo, a.s pretenções 
rupção, contlnm,ndo aind:1 COt~o pharma- já deferidas do ~.lmil'ante Jeronyrno Goaçal
ceutlco da enfC'rm:Lr;<1 de Copac:1i,,,,n),, ves e a recente do :>Iferes Arcilto de Freitas, 

Por\anto. Elsta serviço Cilm2çou tendo o pOf~e]J[lo reproduzir·se o caso em relação ao 
pretendente id"de inferi·,r " 25 amo,,. pi1armaceutico Pimeutel, si assim decidir a 

Diz o or:!.rior quI' e1lactctlnenLe no posto de sa.bedoria do Senado. 
guarda·marinlla entrou ;Jafi1 o :ierviço da ar- Combate ainda o ora,dor di versos argu
mad(lo phar:rlD.éeutico Pimentel e isso duo mentos a,dduzido3 pelo nobre Stlnador pelo 
ranle:1 cc.m,xtnha elo Par.'!;.;uay, época em 1.<lat'anbão e cÚncluB affirrnando qu~ lue p,eza 
que o Governo <1.<1(;:1':1 á .. er·b1eira cate, de não ter podido, tall'ez, fazer calar no anlmo 
proDssionuE's, medicos o pi1arm"cGuticos. do Sena,lo os argumentos que produziu em 

O a,lllldido ]l1li1l'mRc2ut.ico, então o.md:1 toscas e desalinlIi1vadas palavras. 
moçD, f0i u!-::. ddic:ldo servidor da patri .. 

lmpoz·se ás l'ecompens'ls ql1e alcançou me
recendd as honras de 2" tenentE d" armada, e 
pas:,ando depois a gozar as de I tenente, em 
virtu'e do ct~creto do vlce'Dresidente da 
RepubJica, Ma,'('rhal Florio.no Peixoto. (luan 
do este chefil Je Estarlo quiz galardoa.r os que, 
como verdadei:·2.s r~liquías, aiw1a reSfê.VMU 
dentre os btl1 'lOS que;;e lIa '1<'"ID empenhado 
Uil guerra COJtr:1 o P:J.,'a.~uay, 

Entende o Or:1I~Or, de accol'do com o. lei da 
bermeneutica, qu.~ (). 7nter~)l'et:J.çfio da lei 
nãu se dedezsilLplesEienta ue sua.s pal.lv:'us. 
Cumpre conhecer o espll'ito d,1. lei, isto é, a 
sua vel'dadtlra Il)!'ç:1. 

Qual é o espirito ela lei que exige o di· 
ploma do ,harmaceutico ? Que é um diploma 
scientific'J sinão um tt:JI<.> revelador da ;),pti· 
dão illlliviLlual? O peticion'.Iio nilo pode 
apresentar maIOr prova de sua afltidãodo que 
aileganrlo a permat!e11ciél de 3',', annos em seu 
serviço pelo qual só tem merecido elogios de 
s<?us SUp8I·i(lr~.'l. 

No corr8r da Ili::cmsão, aJlegou·se tamlJem, 
que o Pl'Oj2CtO importa em luna usurpação 

o §lf'. Gollll.es d·? Ca!l!tlf'o lamenta. 
niio tives,e o nobre Senador pela Bahia audi
torio t,io numeroso. como merecem sempre a 
sua eloquencla e saber. 

Na discussão da materia, pediu a palavra 
com certo cOtlstrangimento. Autor do parecer 
em discussão, não podia cOllservar-se mudo 
deante ele impugnaçio tão autorizada como 
~\ do i!lusr;re almirante o Sr_ WandenkoIlc. 
O orado!' usa da palavra para da!' ao nobre 
Sena.rlor pelil. Bauia uma prova de respeito 
pelu sua compotencia jU1·iJica., 

OS". Dr. C081110 Rodrigues fez notar ao 
Senado mais de um:J. vez, quanto era notavel 
o pendor dos medicos, sobl'etudo os medicos 
balIíanos, para a sClencía juridica. Observava 
isto S. Ex. exactarnente depois de ter ouvido 
um discurso sobl'e materia juridica, proferido 
pelo nobre Senador pe!J. Bahia. 

Pede, porém, a humilde venia ao nobre 
Senador para não acceitar a lição de inter
pretação do tcrxto da lei, não por provir de 
11m medico, mas porque nito é logica., nem 
de accordo com a domrina. 
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s. Ex- r~ccrdou () pl'incipio ju'ricllco do 
~ctre leges ;'[uH dA L'E1'T,! L'Oj"lfJJ,' t!.-'Ú(},'·C i..\':/l 

~(.' potes:ete)),J, ; e 2~ "V~z d:~ fil:-::~'l' ;'!~-:piica~>~,o 
QU nl~Xlt:.lR a Iilanel ~:J, 'Sr',T' G :.~;~ '-<51; '~'a. e:~' \ i-

~~~'\OOii1 On~l~~~.;;on~l~:'~lk,;); o~\:i.~;; p) ~;~;,;':~1~1 
in!e:'~íetllr i1 Con:~1.H)~l'~':-() (!:, r; ·;l\~b~lC::. n:1.o 
s,~gu[!do o seu e:::pi:'=-~\J ::;~~.J" ,---!~·u . i ,~:~ .,~ 
le:1ra. 

Ora 3. CO~~ft11i· lo V~':·~··, • \~' \::~Í ··tt-:. e o 
ora(lor mesmo .i~" u.;o;: :P3~.i ':'!j[' :;011.:, ti :H' :1 

i:::n~ranci~t ju:_:ufie~, L~( T:GL. ;"-1 I' G!;l~2: ;!c' il. 

S20110. -,-vl::s r:e:-:::;t' p. '~~ll. r~,' .. _,c::t ~.~Lj .lC~l;~ 
Benües ll:1 COIlô;,i tU' ":;;,J o 

O oraJor lê e~n seg~i;::~G ar~. il., 3 ~', d:t 
Constiti:\i1c nsc !~i::: <{ TCnl'_,s ..;:1.,) ::::1,,2.: pe-
rJ,nte a lei ~" .. 

Quem inte' )l',·té\:· ess .... C2 ts 11.01:8 Lrl;o3 . 
~rllt,-, C~H?:;;l.r. ~1 U,~~l tivp.r [) f-::;.traül'di;;itf'ln 
itOln de lntel·p- p T.:1r In-eI1((j;3. qrre u !e2'~ Li
dar nã.u C'11Ú/ tel1

, 11.1.. ~~2" f. r'<:J:-:;:::-:,~'-n:,;' c~;'~~<J.'. 
á conctu~ãr, dedl;:E-l~ que nil" p J',:.~:) '::',,:':i. U':l 
ÜiG~id;\o 0tllZúen'o aqul '.10 II IJ8 ;1 lei T eC~lsa 
todos os ÜUCl'::S. 

O s[~. y"'TRGll,TO D.-:'l\L\ZI,~' diz q'.l8 -p')r lei t; 

liciti1 essa conc8s:'<10. -

o SR. GCJfZ.-; DE C.-\.3~.R). co:)t.jn~~l\i.1;1\). 011-
Sf'J·'l? .. qu'-:,- 81 íl lei 7'f!'?:\-;-e I'i!, :·~:.l;-:-jl\.di,:a. ,~1.1 

~e\~~a~~ :;~i ;~~ri~:~ ,!:',' ~.~,;~ ~, ~ ~ ~::~\~::r~:'~i[;~~ ~l ,;:; .. ~: 
d·z e:xptt-:s:"aGJer:t '} <lue n;~o '0 'JÓ,I'" cnti'J T' 

r·li" \ o q U<.lé.I' 0 de 'pU;~!-':lL~Cü'l' ic',) (;l(~ !'_1m '~'~;:, 
sinJ.o: 

'='1'::-:,. n5.o c~I'3n(le i~so o }lr'inci;lio d.e 
G.(.~ .. '.e ~ 

DIz n nubJ.~2 S2n:~í:,oL~, qilo l1;t('l, que o 
p i-'c; 'OC') '(; - 'J" ')', ,,,~r .. ~.i,te .:1. ~.~i. 12:i: su~';. 
~~3i-!I~~~~~.0.:J·r;~~s :;~~~~~i~t~:1 pal:17t'2s: 

({.\. n .. ?ly:Dlic;-:, ~l,~,-' ~:.ll~J17,rp p:'i,;,"i:e:;]us tL~ 
nê.sGli~ielli(;.:3, Li:::::;, :)ol-h-ce (t)!·\I . ...; d2 r,t) Jí't'1:1 B 

2XtlD<.!Ut' .1.~ 'JJ.':!("~8 h',C.,~':1~L;1:;; 0~(;"~;';1t0j H 

tO::;4~'- '.,3 -~11t1·; ;)re:'I'~:.!,l"·3.S (:; l":'.g:11'~l:~. b.:l:l 

c,),ru G,'; .. !till,;:, lluLi:::11'(;;lic:1 1 e t!e COL~-

CI) S,ií,\"lj',io, ("JY:1' ~~8 ':e, ~ .... l).'l.t: ~3:)_LS 
t~~:Ji;{u,~ :Ja.,.;c~. 

J ';~Í~l ;/;lj~~'~J~r~;~~~~ I~~_[~1 ~~'~ ~;~I ~~~~~~;~~-~~11s,~ 2Ic~~li~~i~'~ 
"S<....l!,o ij tl;_ulu~ lii';:' ;'!t;T'~b:c~ 8; ent:';:;Ll:11rCd a 
C(;:}istU,ü :) 'J \~::l t2r:.r~ ~a dr:n:::u· o p~~i l!ci pio 
(11-: ~ g:~~ : ~i~;.J ~S, ~·.VGl' :ller;çF.o f3peci:11 
(L; 'T;),é:>n:~' !.'oDo:'i1c:--.s O:I;,1';;S di:<fncç:)e~, 
lia bi tua1 r..l0t"'J1:J CG:TI 11 :;~ ('~ r;-j:; 1'0, -;-,n in01~1 
L;a~-:ll~ u:-: ~jt~l'V!~~O;-; !)r,32"'t;vdu;.~ :l si, , U i1 vatriao 

I.:so
1 
"!J(,r:~m, n;:o q'2':~_~ dizer. nem con.sti~ 

tu!(,'ü\., j,~glUl1;~ deln '~;~";:,ÍGa :;ol:iG. t:1'P .. ;:l~_O 
I){ lUClp:U d.:! qu~. é~tj~.).--\2'.~:·i1\l'J 3.8 ;~L'n 'lCO:-':3 
p:u~ p~'O;/E';}t'lH(j ,1'.3 (\~I>g ''3 8 as cCIJJiç:Jes 
CG :! que s':~ eX!':e (I ~er\"'!~'; prJ-:·,O·.l ~os (;i
d.',dãcs na milícl'; 8 eG: ourl"w et3.~se~. conce~ 
de."~e L;' um (;.qu:.l:o que ~ ..... lei rt:CDSl1 'JlU-; S2 

conced;', a rudo,o 
o lll'lbJ e S2n~1.clG~· p' L .... B:1:1Ü1 

drl:n:1~;do 2::-:" S"!J <.: u~~i! 10 o CC:It,:) 

tu:.çÜn !lo. !!Jcno.rc]liaJ~ [l:H'que lá. o 1, gi?313.
d';i' l~ão ~':"" Ii:rH~Uu ': e3~~tbel:.~ce:~ llnic:~;ncnt8 
a igu'l.l';;;.d2 ~,~rai1t~ D. lei, ql~er P:"l:!f2l;\S32, 
qw ... r C~1.,~G;'~:\~se. 

O IC~'!::;l.·il1.~:· íl:Sr~e:1 (J, urr::1. lr?rJof,hesc\ f:::ta
L:dec2:":' a i;.::. ~:il:l~idi3 pp,'an Le :1 1 i d:~;') .::'eenn1-
! fc~:as. q:.:e ell,~ quL:: não ti "-2..3S~> outro 
::d.'l'iJlur 3iL!;l,u cs s(:!'viço'j e ~:~~ 'rlrt:ldes do 
pIJ2111iü.l~o . 



o SR. VIRGILIO D.:\.:"L\ZI:"'-?2'-!e '.r:~nl·~ ~'7'" 
ooser-v~~r que 1~~1,,J iL!2 indi~:), () lJOl1L':JL''j- 3t:
n3.;]ur Uina só n:!'J':10 ~jO 'U:J:,dC'. P02.' n.1:.: .. i~-,: de
m··cnltka qU3 ~;~.i I. de~ILG t! ::-:li: i~~a J.té C3 E"\, 
tadO~i Vnido3. f:1) qi_"!C jSS') ,c:ncL:2d;),. 

O Src GIWE, DE: CAS';'R() [',iz C;;}8 () ;1~;l1'B 
S2~adn::.· ha dç ~~~nnJttir··L13 Ql18, JJ.Jit·, ~'{\ ... 
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::~t~ ql1C~·tj,; i~C ! l"ir:ctr)~(S l~G qno.l se acho. 
e~:\·~ll'/iL~:1. ;'t:H): I~'-:·j~;ii,\\·'.:; d ... l Sr]2::td,·.'. 

~:l~C~:(~~~;~~ ~~.:~~:,~l,~\~,~ ,;:1~~~(!~~i~G~1~~~~;~~op7'~~'I!~ 
t(~l. t\)m '::l'citJ 3/) r~1.7':;':· SOliCLtlldu ~Ol' já ~\.:-l' 
r~;~l~;~·to 7:l'í:lk, 3 flln~:.;,~ é1ü2GS :~), nação brazi-

spei to~arrl,"nt0. ;1. v'i ~'-3 :"";-.' 5<UHS idé~~s ;7.- ~'?: :72i \'1 O SR. ':\~H~GILl·l D.-\-:\I.\.::10 ~ l\dO al[egou ti ~ 

~.e r;~~~~~;~'~~'!' C~ :;:~:~:~lS2 ~';~;l ;'l;:~,:~ . I ~:~ (~T;~~~;2~~~.~I~ \ tJ"~~;;':~·~t;~~2(~~:'~~~,-l~2~~~~;j.~.~e~c r~elí~ ~o r02el~ 
rl:.~ll..::€nt0 ~i:~lidn.ulí'J~:s de qt~}~L n:~.',~o se' e,~ I ('t' ~p" '00'11'· ... ~D-E C· <1';0· "'['n"o nO'Dr-_ . . _'~~.Ul!.L~ ',\ ..... \.-t""..,:.G".\o 1'0 

r3.na. mas nau sO'~le:'~.ln(~5. SrÍlll"!."Ol' i~ll' .~E' (li~ne lli=' attend011 : 910 lJeti-
O SR. VIRGILiO D.\~L,ZI:) diz q!i8 G;i rep:'G- e:.iUf.i;lL'il} .~á) tel]) ~íjr::j'o é em f~t!Gl'; e. o:2dlj 

sentante3 da n,l(:ilo siio Ol':'..!ã.OS fi;~ ~OLe ... 1.1 ',·i Cln:~ :1~l~;j.'i~n. Q S:~!llldo a. :~i~.o~nsar 
r:.Ln~1 t;~ -:O( I:~ ? ~ 

O SR.. GO::1E5 DE C.\':.Ti)O-')~ ;{ilO li~, j ~ 1.1. ~ I:' s~;.. \-Il ... GILIO D:i..~I ... 21o-Tr:..7.:J .. pEê c.e equi. 
01"3., n nobre Se~j.ac1o' apl'ov2ita-36 d2. .'TI; Ga 18 qiF~ .;~u:npr8 1'2CGDUec:~~7. 
SU~~BI'inri'1ad~l dI gran18 phys~oll)glst;i, . . :)C'~~.~;. O S:~. G'~~IIE) DZ CASTrJ)-~~~:1u ü~~111o c1i:~ltO 
da.r 20 orador urn q{llnáu eUl ph:."l] dC;!1;\ [ 8 vor. 

O 
~ ,. ., '.1·-0 o r·,',,·, T'C·,t-'" ,.,' 1"'" ,. n SR. y'Ir~l"',.lLro D.l:JIAZIO re:-;~)onu.e q:~i~ 11'.0, :..,./ qUt..f f!;l '-" \,"C .Jc .... LI'., 2~~ , l c"\~-;, ;101.· 

b~ tido - I q1i2 ~(l.)~e '9 'Dto, o í:(lQ1'8 t;e~]a!JI..lI' ~',lO tem 

o SR. GOjIE:;DE CASTRo-f).; rB~J1·':lÇ;2r. ~'(~, 

rJ. llD,(·ão én,en!lem-,-& Cl';:ilJ ria S:)U,'é' .. llÍ'1 
Nc:cion·d, mJ.~ S:10 cÓ éOIfl per. ~nts P::I'I 
aLrueaüX tlln'\'Õt"~, que l!ll.:~ t'orJ.L~l e':~::<:al 
[nente IJeleg2..di.l;:c'. . 

Sei,;1 uom Cju~ o nGbre .':e',;1,:o" ni10 in 
VOC'lSS~ o e';' J)Ji lo àe out,r{1 l~elljC8I'~'..l~h .. 

Dese-j;: qne ,~, Ex. in~l'que na Conc:'tjr;ujÇ~íl 
da Repull!icO' um 'ó k:l:t,.I, no qll:l! :'e Jé, 
um C.O~ 1Jod:~re"i "D1lbl'cD.:; j~n B;';:i,:il 0 (1~!éLJO 
de tecom peíl::>ar - ~erYlçl/S. - ~}O :::e:] t do. q ~';-: 
s. Ex. pruI",õe, üe dn,:' diSLiiJCÇt)2;;, h,::~'Jt'itiL::; .. < 
i::to é, dbr!'a1J!:l,;' p>1te:J],f8 f1\18 deve.:.! Sei' 
cQnqui~tadas pela ll;t1!':nhcl. ()~ GI.1 tj() abl'il' 
08 cof.:'e.3 p:1Glic,J . ..: e (~e~.:.Jf::;,r i> .... ll1nll-íl'05, 
3.I'r'2c .. v1a).:108 ;1. \.'.'l20ta. ·:0 ~:.10~ e I]~l, f;"',l11!i'J.. '~!.'.-\:J 
bL':~zjl2i:'cs, ]J.I t'j r2C!XD~en::-â1' :.;:=:' ~·jÇ'O.:: 

O Src, Vml'<lL,u DA:lL\.Zr,' lli: Que ic':!o nik 
e~"(0.. :U~~ C,jIiStitL:..L;J..l ,io.;; ~,t.·llios l:1l:(2·. s~ .)2i.:J. 

na SUiSS1. n~m ein qU2..1,:tl1::1' Qnti';)" tT:',.:·S ~j~~::?. 
no eSt;lrit,) do [p;s,,,o.riOl'. 

:f,;):.:GI :~,l1nl:·Ht2I'°:l~::C. i'i:tO e ;:3:;"_' o C1J.) d~ 
I,. 

, lJ2;,;eif)Ua~'0 n:'::1Ca. ~oi f;]2}'2cil-,nGrio pu· 
:Jlko, pr:''':'IOU apell~~3 ser\ijçl)i) em Vl:"t:H.~~ de 
:J.;;l C01! CI'aüt,l. 

p:.~;'~~~ nta o 01'0/101': si pC)t',€: :v·!.' ('o:~si'2..cr:!.'20 
(a,lc :1,~,n;:.r·10 :JU0(CO "q 71êlJe q:J8 ,eL,;)I·:' ccn
li' d,). C:dn () Governo? 

F,~~a ,::'01 ;JI''2~e~1(~.<1 118 ho:-r:ec:S' YE::'sadcs e 
('crí1pl:-:'pnt;-~s::lC :l..:J:~u:n~)tc). Os SE!'~i<':G3 q1ld. 
d,;o ·1L l ,·i:.O ;,;' :i~kjS '>2r::v::o::.'w, ;5~lD os pI'o~,;8ni· 
en:9S d~~ C::lr"l',;,,·,; "Jublic0'S; !~1;-~8 GS r'231~ltJ.l> 
teb de co:, t7':l~tc,.3 -(':~~ 3Ll\1'JÜ~ r~:) ti'e a. 3 d :ní:1 is .. 
t}';:ç'!O l)nl)lic3.. e Cf;rr,O~ inui·"i0.ü0S. i,1"C.nca 1'0 .. 
1'·3..I11 cO:~ . ..,iGt~:':)lL.;S i:)('l''7h''JS tH.L:JÜCO;:- no sen ~ido 
d,:' (1~12 ~e tl':va. ~ 

}r.lnc~l U:íl cüllF:c:d~ de rc~"'...d3.s PUbtC3:-3 se 
j"tl!:!(,1} ~ ~:tl)nz~1.lio a DG1lÜ" ~~\) ~·/~Liist-.~o d~1.s 

;~~';!i:r/C~[~i:~~~1;i~:~~,~,r~,~::ti~:;~i~~'~i~~ 
t'~o.ct()l' l'es!o:1~;;}'V.~1. rnediailt'3 Dança. 

j O ~er.iL·'ou::,~'io ~)l·p~t,.:ll SBI'7iç03 mediante 
O Srr. GO;JE.1 D.8 C.-\.STTt .-0 que t~rr~ :1 )1":;:1-: ~lm CO;~~12·~,0:,). I]O~ Q'J2Ü ;~e f-,.;pecin,':l.V.'lill 3.S 

diJo e tdQ a i1U(1óCl:.1 t1~ (dntID~tl·, l)i'·jS ~q)13n~ ~i c\'~1\iic:6es est;),bete'2~(!;.~s, ('; Go' er~~o fl_,i fi'31 !lu 
deu cora l!1~ljtO })/l118 ~"ll·:-",,,tie~, e .. iDe ,.'J~~~~':[~')' CIII;!:;)]~!,f;:?nto tlf".'-3~ cont! ;1ctO. 

se tr~ltJ, d .. podere:::i iiDU;il..;t i.(,S, ~Ó deH,~j so: R2L~'7C'·!lle S. Sx. um J inte['r l>r:1,ç;i'.O, e 
trutét qUi1l1áo o" peu'3re;explicitus nii'J podem :', 1"o2'Il<.;!a, (le:<ut c nc dons f::::-mi[~i8tl'O,J: 
ser applicarius. . . f:~f:lS2 i.t 1e: C:)Ul ;)lJlr1~t~ €3:~e cidt--:.i:lo não estal'iJ. 

DesCarte ;j. COllsciGuiç/io bI'azdetl'2. S.,:,l.~:?. "ÜD'~:l eln S3~'i-[Ç;1, p~~rque iJ re'!uL.,wento 
C01~O a Clln;:..tlt·~1i\;ào 1ugl.:Z:\. em qae ç. pi:1!:l:~·.- [~HO peln S1.'. \ila:-:';enkuEc 3(~ rJ:~l"va o direito 
Inentu te!:1 as j:15.o::; livres pal''-~ l'ctJ.r Llu.:u d2 :j2;' -:~:"L,:?e(~ico o rp..l3.t1!'o e~il c~'..~os e;specia.ss. 
qijUuto 1113 Da!'GCfI'. elD te::lpü de :~'..'..er!.';~. 

De'Ve-,~e . .. pOretl1, resLJeüa.r a. soGe:·'sij.~, B\ltr-e[;,;:nto. o .?e:icioDJ.~"io e·ti contr3.ctJdo 
observando U3 lei~ ccurladas B.:-j prev!.::0e:~ (le~'!e l1 gU!?'}'I\:t Ill) P:1:\::'~U:1~. 
(~03 leglsI2.JOL'23. _ . ' _ 01'~". q!.t.~ n::o:t o IJLlfn8~'o do~, pb.? .. r2.'?~~-

Tc./.c. ClUr.U!O ri.ao for l:;~O. Sêr~l ab .... l.~c ~ ~~Q(. cel.:i"CO~';; ~ S~l'i(1 ~1 (_ -"adc.:', l'i:Qc~"lnre ;1 '.., r:e

p_I~5~Ó. t2[' aS::ol~e:;cio do S,:.üa,t.1·). cFs"hidG~~ 1,;.1 ~~E~l·.:llL~. J SiDo ,Oi Ú i:: :.',~·:8 

o ~~~0:' ~~S~;~~;~a~~~,coprr;:;'1~~:1~~j' 2~~.1 [l~~ 1 ~~~t:~~~'~~l~lC)q~t~3 Pg' ~u~~~~o t:":;2ô;~~~~ii,!~:~~.-H, 
Senad o V,!lI 
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Desculpe o honrJ.do Sena.I~or pela Bahi~, a, 

vehemencia com. que Q or::dol' : 0 p!'o:~ UIlCÜ, 
porque, como disse, é um;. q'lestão de prin
cipio, e até desco,) hece o peti,~ionariQ. O 
Governo, que ° empr8gou O1té hoje, con:inue 
a fJ.zel-o, mas o Sen::.clo !lão póde disc,) t,'mar 
a responsabilidade. 

A Constituição da Republica deu ao Poder 
Executivo competencia privati va. pa;'a, prover 
os cargos. 

Quem crêa. os cargos, quem fixa. DS qlladros 
do exercito e da. marinha, quem crêa as r(J
partil;ões publicas e dá· lhes o pes,oal é o 
Poder Le~'islatívo. Que pertence ao Poder 
Executiv<l? Prover os c:J.1'go:,. 

O SR. VlRGILIO DAM,',ZIO - Dese.i:J.v~. lhe 
explicasse, orador si não acha rl'10 o peticio
uariG está provido em I]Gl cargo. 

O SR. GOMES DE CASTRO responrJe qu" não, 
POi3 os serviços 11\) peticion,\l'io 55,0 tJl\OS em 
virtude de con tracto. 

Proseguindo. o orador diz que o Presdent.e 
da Republica tem o <li~'eito ele prover 09 
cargrcS publicas. A lei aur,oriza aC;1';O o Fl'e
sil1ente a fazer a nomeiJ.ç~o de Ulc' i:ldivilluo 
certo p2.ra determinado cargo? 

Não invadiria assim o Poder Li'gislativo as 
attribuições do Preside ite à8, Repu<dica ? 

O nOG7'e sell;1dor, pOl'é,n, in"errolllp8-1IIp 
consbntelTIént~, dizendo r1U13 o peticiOQ'lrio é 
emp\'eg-ado pUhlico. 

O ol'arlor recorcLt-sG I] lle lhe ensil1i\r'1Tíl;1~ 
juventude ~UG se cll,\mava, empl'e::irlo pu
blico Utu individu') ll()mea"lo pel,) I1nvel'Ilo 
p:rra exercer qualql1,~r fllncçii,o pnl,\ic;1. 

M IS nunca se ch'lmou empl'e!:;CLdo pl11Jlico [) 
individuo qu" cont['acti\Va sér·,.iço; com o 
Gover'no. 

O minhtro d;\ F"z 'llf~;1, \,0;' c:-:emplo. con
tt':l.cta com qualql1el' cirli\lFw o tr"IJalil,) de 
couso!idação rla.s leis r 'liltivas ao TlJesol1ro. 
Esse contractado é fl111Ccioni1rio PUlllico? 

O SR. VIRGILIO D.\MAZlO lli, Ulll J.parte. 
O SR. GOilr:c, DF; G.\STRO - Pe'ie :10 illllstr8 

Senador, 'lI1B o perdôe.as COUS\,; v,de~n por si. 
Quem tem J. honra de 1ll,,y'eC8i' :\ ,~Iln 11iln'~1 
do GoVel'llo. qll(J o encilt'l'eg-:\ de "3do srlrviço, 
m8diJntG Iletermina\hs c:1ndiçÕ8",collvert',-se 
acaso em fllnccíonario publi~o ? 

O SR. VlRGILIO DA:lIAZIO oIJS01"J,\ que isto li 
ontra causa. 

O SR. GO}IE, DE CA8TR0 - N',1ll a ~uestão 
no tel'reno (J,l IlYi'othe~" é possivel, deiLute do 
te'l:t() expresso do reg- 1lbm8ntn f'lito pelo 
illu:itre almi:'aote 8211<\'\0[' pels Districto Fs
dcral. 

No ai't. 28, esse reg'lllamento determina. 
que si as necessirlades da. m;\rinlla, em cir-

Cnll1:-itanci ',S e:\:tl'~~nr \in:1.rL1S r18 gucrrfl" exi
~'i ;'e1"11 ::1:: :,)1' nUlnel\) Il_~ llli?rJil»~ e phnrm;l
Ce\ltir~(S ~·~o flll[~ o ('::;t:'lrr~!ecí(lo no art. 1°, o Go· 
V(~l'DO C: 1!1fI'(te:tal'á CjL'~ll'giÕCJ e p!l;lrmacen
ticos ~i"J .S815.0 dii]'euséldl!s 'lU;\UUO ce~;;,\-
1':)111 a" commiss[,es. 

Ora, OS inclividnos contrRctaQo:11lestas con
dições sflo empreg1.11os ]lublicos? Pois então 
os aCJ.rlemic:,s (la Ba.hl:L qne estão dando 
beUissilTIns exempl()s, eorrenrlo em heneflcio 
de seus concid"d5.o'l. feri(~os p~la b;t!as do 
fal:i',i.isffiO são funcclcnarios publicas? 

O SR. VIRGILlO DA:l1AZIO diz que isto é 
um seFiço occasio!1:\l. 

O Sito GO:,lE3 DE C.\STRO cita de novo o 
te~to do regll:a:118nto. pm que se diz que os 
con tracéJdo-; só pódelil S8[' admittidos em cir· 
cUlTI8r,anci'ls exr.norrtinaI'ios de guerra, ces· 
,an<lo suas funccões q1lauLlo d8sapparecerem 
tles ci rcumstanc;as. 

O illustre Sen:ltlor ha de renner·se iJ. evi
dencia do texlo (la lei, l"lra o quJ.[ invoca a 
attellçiio do :;enado. 

O SR. VIRGlL10 [)AMUIO a[[ega ser pre
ceito cOllSí,itucioDéll. que o Cungr~·s.'o póde 
ejf~ct!lfl.~' :). reforma d:\:J lelô e dos regula
mentos. 

O SR. GO:\IES Dl': CASTP.O deve crer que o 
illu-;tre Sena·lo!' f'S~.:i perfpit:l.[nent" conven
cido da verd01 1e. Estr·.nha que S, Ex , me
dico. rOS~R o pl'iTlieir'J 3 cham \1' chocJ.lbos os 
títulos con\'edido, por nos"a~ t'aculdlldes ;10S 
moço., que compiet,,;n 03 seus cursos. 

O SR. V[[lGILIO D",rAZI'l obgerva que foi 
um modo de diZer, ~em a significação que 
:~. Ex. lhe quer dtc. 

O SR. GOME,) DE CASTRO diz que o bonrado 
S'nac\or e<npl'f'goll llm1. ph1"aSé quP o S~nado 
lhe per:nitti!'i "taxar rl~ pic:wescit, 1lh}'o.~e lm
procec1ent.2c e muito i~e;.lCS feliz. 

O Go~erno nü.o pó 18 pi'oc?dei' de outro 
modo. CrJl'l'e-ll1e o neve!' de d"r ao eXArcito 
e:i marir.h \ o que houver r1e melhor em ci
J'urgiõi:s e pllaI'm2.cfuticDs_ O Governo n:lo os 
conl16f:e Ilem peide canIl 'cel'D';: o Poder Exe
cuf.j.,o u5.o é um01 \'nti,i:1i!e ab%I',cta, ;1ef!'O
nincJ.se em indiVidl.!us qua hoj'3 e:::ercem 1.\!:l 
cargo e ain~\nh:l. o dei~~2.:l1. 

O SR. VIRGlLlO DAolAZIO diz qUg o phar
maceutico Pimentel n:lo deixou o cargo du
rlnte :jG annos r1e bons serviço:], sempre lol!.
varlos peios seus SUp8r'lores. rlsca'!'a, p:;r· 
ta.nto, provad;]. a Slia cOln.pet~nciD.. 

O SR. GOMES TIS CAST8.0-0 GO\'erno não 
pó1e dei:rar de Ob3er'!'u a lei quando se le
gi31a.; leg~813.-ge Pili';1 o fllturo~ e~~tabelecem ... :;e 
I'egras, cUJo fim é .'SJ.f<íntir o ;].certo ,1e certos 
actos, no caso pres,mte, chs nome;lções, seria 
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um Governo impl'evidente, ou, si o honrado 
Senador permitte, pouco s8rio, tlquello que 
abrisse as enfermaric.s da no,>oa marinha aos 
protegid03, ,em carta, porque niio teria nPlll 
siquer a ddesa (,8 que, 1;omean:lo este (1rJ 

aqllelle, re8peitava a pI'2sUml1ç;l() legal do 

cU'la memoria muito venera,Jose Bonifacio de 
AnlÜ'tLJa, que; dizia, muitas vezes o di
ploma não pJ.~sa Vc1 de um chocaillO trazido 
pelo diplom3do ao pescoço, phrase, aliás, qUE! 
elle costJ.<IDl1Va tornar extensiva 11 tudo 
quanto era cond~coração ou enfeito. Em 
SUlllm<1, cous;> qae servia perante a socie

dade par3. dar ingresso em certa roda, 
dipl 'ma. . 

por consequencÍ:\,a Commi2são de Finanças, 
culpada do grave peccado de ter commettido 
ao menos competente 003 ~eus orgios (neTo 
apoiadns) o parecer sobre este objecto, póde 
ficar tranquilla. 

Contra o parecer levantou -se a prollcienc13. 
pratIca e a proficiencia theoric3 .. uma alta P"
tente de marinha, secundad" pelu palavra 
facil e rll'estigiosa do hrnrado Sent1dor pela 
Bahia, tn.mb3m competente e alem dis.so 
medico. 

Mas tal foi a solidez rlos fundamentos do 
parecer que o orador pe,1e licença aos iIlus
tres contradictoI'eS, para atfirmar ql,e elle não 
foi tocado. 

E' muito rossivel [,O talento pronr ou 
sustentar principias menos verdadeil'os. 

Mas, em um recinto c;omo o do S~l1ado em 
que cada um dos membros sabe mJ.is do que 
aquelle que falla, no meio dos legi3lar.oreô do 
Brazil, algum dos qllaes foram os constructo
res da Constituição que ort1 (l orador defende, 
ninguem póàe ter a pretendo áe fazer crêr 
que dar a um indi viduo, por maIS merecedor 
que seja. condições q\l~ se negam a todos os 
outros; frsnquear·sf;-ihe, quando jã. llJe está 
proxima a c,:,mpulwria, '.c ~cces~c a um 
quadro p.~ra o qual as leis da ma: inha 
exigiam idade nunca maior de 25 annos; 
dar o Senado ao Executivo um candidato 
certo e determinado para cprto c determi
nado emprego, niflguem poderá ter a pre· 
tSllção de implalltar, no eôplrlto de qua,iquer 
um dos Sen"dores da. Republica. a convicção, 
ao menos momentanea. eie ql1e isso não of
fande um prinCipio constitucional e o di
reito conferido : o chefe dL\ Nação. e 

o ,8r. ''\Jir-gTEo Da=az3o vol
tando á tribuna,pr-ocur"l'á fURir de se t1paixo· 
nar, elevando a voz até a 8.1 tu rD. do l:i8CUI'W 
que o Senar.o acaba de ouvir. 

não tendo, p',rem, valor iiltrinseco. 
Dahi paIa concluir que os que s',hem di· 

plomados das faculdades tém corno regra o di· 
ploma cOlno um ch()calho;dahi para classificar 
de pica/'esca a pnl't1se lan,ada pelo orador 
vae grande distancia. 

Deve o orador dizer aos nobres Senadores 
qUi~ se magoou muito, pois não esperava 
absolu tamente de parte de S. Ex. semelhante 
expl'es:;ão. 

O SR. GOlIE3 DE CA;TRO allega que uma 
vez que a expressão nào é do orador, desde 
que o nobre Senador cita. podia qualificaI-a 
como entendesse, sem oífensa pl1ra S. i!:x. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO (continuando) 
diz que o nobre Senador allegára não ter o 
orador interpretado o espirito constitucional 
que estubelece a igualdade de todos perante 
ao lei, qUi>lldo neguu houvesse infracção con
stitucion31 no projecto em debate, projecto 
que mereceu o suífragio Jas nohres Commis
sões de Justiça e Legislação e de Marinha e 
Guerra. porquanto o espírito, a doutrina da 
igllaldJde perante a lei e no sent;do de não 
estabelecee privilegio algum para os que 
se uprfsentarem 1."11 coudições de lhes ser 
ap"iicada. uma certa e d(~terminada dis· 
pusição. Nem a lei pôde ,er mais ou menos 
~evern., ter a pplicação diíferente para este ou 
aquelle. uma vez dada a igualdade de cir
cum~t~ncias. 

Cita o "rador a Constituição Imperial de 
de 182-1, t1rt. l7l1, alinea 13, pprmittindo·se 
reproduzir de modo um p'Juco diíferente do 
externado por S. Ex., porq tie em outro ;).r
tigo é que se acham ~,s palavras referidas 
por S. Ex. 

O art. 179 diz o seguinte: « A lei será 
igual para todcs, quer protej<1, quer casti
gue, e r_co!llpenSar~L conforme o mereci
mento de cada UlIl.» 

O SR. GOMIl3 DE CASTRO-A ultima parte, 
a COl1stituiçio da RBpublica não copiou. 

Limitar-,;e-ha il. dizer que se magoou, ou
vindo do illustre Senador' Deio Maranhão a 
expressão, ignora si p ,rlamenta.r. de que o 
orador havia. u>;).r!o de urna phrase picJresca, 
que, disse S. Ex., fez recailir sobre os que 
obtivemm titulos ~c~dernicos conferidos pela.s 
faculrlades de medicina ou de direito. 

O SennJo e t8stemunlJ;1 dI" que o f;~ado," 
apenas disse, e é vcrd:lde, que não klst;). um 
diploma par, ilttestado de co'npp.tencio. no 
exercicio da mataria que E1e~orrespoDl~e, 
cita,ndo, em abono de suas asserções as pa· 
lavras de ólmigo digno de todo o apreço e 

O SR. VIRGILIO DA:'rIAZIO - A Constituição 
(la Republica niio copiou semelhante parte, 
porque sJ.be o nobre Sen~,dor que grande nu
me:,o ,ie publícisw_s entende ser perfeita su
perfluidade o precAtler as constituições dos 
clir·eltos do homem, cou>a aue deve estar 
gravad,l. em todas .,s conscien·cias, sem que 
haja mister consignai-a no texto constitu
cional. 



28 ----------------_._--_._'_._------

quest:io. 
O SR. VIRGILIO D.ULUíO-',I;'s <l " ,~~oh 

Con.stiLulçã·,) r-eptLüic ,W-1.. :lã!) tar ~r"'wn-:;?or'
tado pdi'3. o art. "7"2 § :2' ~ S3:fUI1f~~1 p:l:'~,a i_:J, 

aZiner..1. 13 do ~'ft. ~TJ i\l, C,)~s~i".ull~'ãc irnne 
ri!}.l, n:Io traz ~OJ1G c0122eque~1~1':-" ~ a::-zaçê.,), 
não só dê. usiE l;:uie '3 de COG r-eni:~n(;ia::;. cC'no 

da nec9s3Í ,iaJ~e de, rt~C'~!m f)ens(),,~' :t ca,'ia i1ill~ na, 
fór~,~ de S8CS me:>:::ciment ',S 

o SR. AQüILI~rO DO .\.:.1.L~.\.L-CO::nO ~ ~{~O.3 
OS ,li,1.3 se prut,ic3,. 

O SR. VIRGILIO ::)A:,HZ;O·--:'2::'1 S·,,!, ;J:,;,r,j
caao !:lO actu;il r·~~-iIIieil. :--8:2.:) ',,<-l,ITI 2AlU :suc~ 

cB/lia no tAmp·) do im DA,-io, e:)rn a r:iirr2T'8 i' G·":;.. 
a.penas de 'lue nClc!'l,'í!:e k:l;')r) er;\ o p,,'e~' 
~vIi deradol"' e::;:er~i!o 'Je3:,_,:~I,-:1çr:1.e v<"ln ín~::~lnn 
d5~ositar;.o qUI? srSm6;1t2 i3e ~ il~\·olvi, TIl) G::~· 
CUtl70 po!:' int2~':D2di0 Je .~'E:".";'S winisLi(h. 2 
ao' q na! c.'1bia l1 rli~;;:'li't)l:.ll;;i-, de 'C.i\f.J.] il,J'lr:;J..~, 
merces 8 r·~~omDPn~;·l,c:~ ?m nume da N~:,\I,L). 
?-To..s institulÇÕfS (lüln(:ci:;].tl(~:,:,,(), I1LtS -::\:2pl:
b!icas, cabe ';J~~3a fur.~[;ão ao ?(}_~;:r Lrg·~.l:J.
ti"'7Q, ~e que Ütz part3 o ehc·f.::; fi;'lw :'Tnçà,.' pel:\ 
saT'.cçu::> • 

:Ne~ ;>ÓI~e il:~i..r.9.r tl8 GZtJe?,:';l1bo,·a ~1 ;}'Cl,ü.~:.~ 
sobeI'3.nin. spja. li.nitJ..t1a., I) r;~.1L:l8'.}-G2 J é. 

~;?ri~~~~i:f"~:,i1l7 ,13832_' , ~,:cts~Ç[O C8}-

O orai:J:' .1:t ,h::!tlon,~~~'O~l :lJ ~~:~n:ldo OU8 o 

~~g~.Lc~~~n~~J'~\;~l~~~:~~\ ~~n~~~,," ;~~~~~'~'a~,~ 
25 tLil ___ h).:i pd,~'~1. ::. f;Q~r<'J, J.,-", 11:) q ::(1..11:',) 'te .:3 q:::de 

~~o'~~~:~t~(\~:~~ ~~2'~'~,'~~:ll\~{,; '~(1;:~\~1:~'~~;~~ 
C·L:.!, ,~~·;~.'C:O:lltl rr!!::j':,." C,_'iLiJ 1) qi!e lC 

d"i,s,r",. 
E3tn,-:i12'!,(i-~e í1 llist:lri:~ C2 .. ~~jn,,_u1i(12, -01'e

ten(;~""i:1 n C):1 ~e~1S r9specti Il!:::; (t:;.nda~:1e!Ú8S; 
:.tt-;-Ji:-'D! __ !..,;,tJJO-.)~ (j,:) fact.,o de r. .... r 5~riu tll'~1(~C dü~ 
b:-tL,":03 cLt E-:i.:O~:1 d;~ :Me iici:;a" ~;2',~€ Ü1 ie 
D,rill:;':' ~~;n pu tI'12aCt;1, p;;:.r~ SGL~rll' na gne:I'~l" 
U'I P11~~;l~~!i!.~r, e :10 f18 t\:'r sítL; ccn;;rtt~do, 
(.:SSh IJ !)nbr'J S:::'~1:1o~). ~~l;':' '~:"nrJ~"'lr:t~:!O 
~,roi.;' t:::;lS v:::.r::,) ~ e:!1 cc~~i-,:r:(li!:~l<r', de .. .I:"f.>. 

~:I~.l7~:~ ,I ~~J i ~l~ ~ ~ ~"~,'~ [í'~~"~l ~)~~j~~ ~el~;~ 8 ~ ~J~}I~~~DP~~~~IJ fl ~~ 
C 'I ;_'::' ... C:'~ lr'JI;~!.. 8 ::;Qfi·.;)/I:e ":1 ,1,1 o ;~1~1. :,;,; (lo) '~t~l' 7jÇ"-J') 

pr28'~1.JdU3 pr-l 'J p:-:tif?ion I:,in :i Dr:1n~t; tO'I:} e~~8 

;:E~~óil):Ji~~'L ~~~~'~(~:~E:~:~'(l·~i.~:~·l~;'re~·~~ 
O íd.l:l.T'r~j:t~:'lâ!c,) Pt;:',·.lO i.e! '., t:'su p:t~'ê.., o 

q tl,ltlro 'L:, ,-\.~mo.:i;i. COJ~10 :.rt:i..l,l'íÍ ~-ma.:'inh1, e 
o exerelcio, entretanto. 11e,·~a ."3',lbsl\.la:;.l é (;011 17 3,n~o~ 118 .i'!::H1e ; nilo p':: .. ~311ia, :li;=.-l(}ma~ 

cGmpletal~o ?e-lo tres org:)os; ser1;).. urnl1 scbr:- t31n p'Jl·el~l. hll.JI:l ;:)0 auno-, ,1'0 )r';ltic3.. a 
rania. manC3. si em neIlh;j ~ d(:~ S8 tU "t,l~cS aDPz:t L~ c! ;s--o q ~1'-\i' S. ~ __ ;:. n.t:] l' -3~ 6. 1:lttJ."1 rl0 
orgil03, Judicial'L), L2~:~latiyo ~ E=',~t~;~t.:7'). R-8!lul.~.;)8ctO ~ 
houvesse ::!eios da s;1.~,isÍh,-e:- ,iJ d!la~; 2'''s..nde,~ O yI'C'.j~:~tl) !?in (:i~"<CUS3ilO ,_l.e}) --.is ;je vot?~'"lo 
2leces~idades, dCiU~ gr;lllUB:3 'Jl"3r;2Ücs d~ ~--n,)r'ü t:\;1,nSÜY1·;E:;-~e 87J lei. (~ n, ~>3i ?t..;sterior r~-
- ;cclal-;nlIlir 8 rBC:::8pe~;.;, ... :~. 'Y~üCUl :l~~J V;lrt,~ a ~l,.nt2r:r'r'. 

E com o e::::(~Jnplo d:?~ r12C,)ill!jPTISa e~'ito.1.-:8 Pv-cc'·13. 1 ê:)i';:·~j]t-:.1r;1 (j nobl';-' S~:"~1(1dol~ que se 
muita3 V~Z8S a occ~~ião de pUdir. . Ll,IJf:lill as ent2:-,maI'lJ,:] J, ph'~ol~1l"~ac2uticQ8 in-

Como e, pf"r'6~n(il o orad"r, q"J0 I] D-'.,~~"!.·8 cOl1lgetente..:'i ? 
S~nador De) 18 3.dl~it~~i-;.~ h·,ie l:í"Ja COG.gtit~1i,,;:;:~'1 O SR. Gi'~,I;J:S DE CASTR0 - IJiz receiar qn~ 
repu0Iic~.na ou nno, q:le 2~clun.-·,')-djl~9ito· ~{~ se ~~br3.m j. f}',larn oáü tem t16 .. o t.itulo. 
premiar, de I'·9comp·n <~:..'" J:'3 cidl-~(3.2,I~S ? O S :l, "-i~=t.; ILI -\ DAM.'t:3IO - .-:.. ,:.'3.;-;;;' I\J ~l\''' 

Para o or:Ldor é eS.~all:n dos ?ri~~e~rns -t"')~. 7") l--T>ê) --'0,,1 ~ :, " -1-"'·":) rle \ .. r" 

T\rr-ce·l~os .~<:) ürcr'"l7'l'''''~--''lo ~.,_. ,. ;' I~l ~,-0')l:"'- 1l1·.·"t}:O 11(1 C:1..lI,rl,)3,~1.l c...: .Li .. -
r'''' L ......... ,::" .... l!L:.,.I.:'~~ "l,l~:1. ...,;, ,-.,~ e '''', . .::1. 'T" (~, "-" "., -1 ~~ •• , ,'c.:.;~1 tit'l""\ l"'ev.'=I-""'aer1P ,.-.'lr. m'

l
' ri.~ '-'1,::;" ~~_? "'"l •. ':'l.\llcJ; t.;u,-,t~.ll1ue 11 ... ul 1.L .. t,()u ,-,C-' , . l .. V 

.:..J LJ ~ ~""''-'' • .u,~.:. ~., .~t"J !:2.Gl:..u~ vl_ll.::;,.,,·;_·'·--~, ---., '"'.'1'" A'" "i'1 '1'10 ,'hinÍ'r'l" 
di')::; Ineio:3,1e 8uue:.içfto lO CJ'jl,r..:; é o ~:r.3 ~11!,) ,-,',u~~(,:.j-....J. .t',-"fu. !.ffie.( '--'.J Cl..!~l lna,~ •• ;j"u..>:S. 

àe reCOffinensJ, ;10S oue b2!TI ;1, !Eet'8C:-:;j'2:--'..J." (; S~\.. G8~.l:3i3 D~ C~~STRO - ~~/la3 cpl·'m cLt o 
Arguluent::>. S- E:=.: co:n a f':1:',-;)" r18 1]ala.',-":'3.3 tit·l:ln p:j,:':1. ;nc,cllini,:;t:],,,, e :.1 -~Jl,.,p,'l;1 ~~IIarinha, 

ou de plE~aN23 desta orJ6::1 nJ., Cons-nt~l .. :~Ü; os titn: l
, ~ pOI'~í~l. fie phal'.:n,-:c8ucicJ:.:i não e a 

m[2,3, [er:~unta 'J nr?.êGr: n,1~1 CQrlsLi:ui :õ~s, :,ILlflnha, ~ão ilS lt~c.olas lte ~,.'L~},:'~ciní;". 
conhêCldL?s tis S. E:I. dos Z;;t:-iàOS-UilidOj (;;-1 () SR. VIP..GILIO D.-UiAZ:O I;iz ~8i' lev:J"lo L1 
Amel'ica do Ncrt2, LiJ. Slii -:3<1. e,iC(l::C;':J,· s~ crer que S. E;;:. dá mais 12]urti1l!Cll1, o. eSS;1 
UI!ln pal,"j.-vr(1 que ~~:\ r3,lr,~ ;10 a:)S:..l:(l~tn? CorrnJ,iída~~c ... 
Nâ), não ha. tf1es phr\1:ií::3j ::;8..3 naqueJes 
p~.izes as recompensas ;:il.:·iJ]iCJ.S S~J d;]"las, O S::t. GG1IIKS DE CASTRO - QU2!ll J. d,m foi 
:n~1ÍtJ.s vezes~ com 78rdad31I'o. m,~g=lid.c6Gcia. o Re-gultínento. 

E' incontesLv21, e o ondo? citou em d's- O SR. VIRGILlO ~A1IAZIO - Foi!] Regule" 
CU1'30 3.nterlc:;:' 3.. o:drliã:) l!8 TI'H r:'D:lb:ican' mento. l'0.aS l~;':a lei V".)ta'!a ;).g(~,rt1 pelo Se-
j"~u"ppi,c J·lla' Q. --'nv -'-r.1n::lnll-~", ~Q nU,11,0 póoc i!~·'Jtil'lzn.·' 1aJ J.iSP(:~l,~:f~o. 
(;-~ ~Ll'~el~ ~J, Co ~,~!Lr~t,Jt~~1'L~ t:) ~ Bd ',~~!",;~~R' ,.:!.t)·'·i~U~ ',.' 'i~'(r, ~o", v , l_O SR. GOI\I·~.") D~ CA3'TRI) - ~;i,~' .·· . .Lbe si h.L o 
tQI~O;) (;S d~3.'; dlstri!luicto l?~L::.s ci'~a(lcs G pt;los rlh'eito c..e PJllIl~[2:.1' Reglj~;.'.,~E;n.~CS do Go
campos, o qual colleccionou todos os pra· vemo. 
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o Sn.. Y,-IRGILF) D.\~I.·'"ZIO - S~::t:"-" :-; 3fé~ 
que a nn~a 11'Í (.:g3. -t (lO 3.quelt\~ íl'~e t,j \"2r 

servido t:ÜT',lnte:20 8,::/}O'", duraDte 30 i.)i':r:os, 
G.ur,".ilte -1:) ar;;:J03, .• 

[;)L1.. 3n Yj,'l'Ç. .. ';';i(' ri' n:-na r:~?(lrtição afQ'uTIs 
eLr ~~eç ,'(" : elLl, 1)t~rtp:Gcent2::i Df.,o perc.em 
,~, 5U'l (~Di·1 ~d3.dc; de runcclODarlOS. 

o SP .. Gc~ms IE CAST~O-EsS:J, é 
liill:1 lei igual pe\l'i1 todo~. 

G SR. GOME3 D~ CASTRO - E' a isto que o 
Sr. 1\Unj::;~!,o d~i. Viação eha.ma: in3titui~ão 
do., 8:rtindos. 

o SR. VIRGILIO DA:vIAZIO - ;:-Jão deiJ:!1, o SR. V]RG1LIO DA~TL\.ZIO-:\:.:1:) SP?li1 U;1"!a 
lei Sé;n rJ.z~o de Sêr. pon~tll. rl.e ~ei' um t3.cte. 

PódIO se pr:i9 \'8peei!' a Cê.llü IJ<!SSO o que si Fort:lntn. m,t2 c:\so n;io é ilugrnentado o 
dil ecm o r)etic~onilrjo I nmn,'ro: TIcaria eos," homem "ddído COlDO 

A Cple~ltZloé outra~ (~_1° ~2"b{?r gPo r2'11rc2nt~ d~7. o ~:"CjpctG. quando ~1,ltlV8SGe -vaga entr~-
o JJOitl2rJ p~'8~tOU !"'P'T:~ larr l ES S8rviços ::l NoI(;:~n, ri:!. i -(1,7';1 c qua'":lra e aSSIm Q Cc'ogr''::!!3S0 dai"u .. 
si dlE'1ilte o tempo 8Q q~Je eXP7'ceu n 11~~(1r sê~jsL(:iJo;1. urü compromis~o àe honra. 
mostrou ccmpeteoclD •. e ~o C::30 aill!'iJJ2.trVO 082". GO:IE;-; DB CASTRO _ Prejudicando o 
a C(ID;:,pqn0ncia é GDe C'lmo ~"e...:(~mpell:---3. dpVE' ài~'3:tO dcs antros. 
seI' cc:LocadD élO lado ,\os oütros qüe, simp:ps 
~~!:-~;_2 pé'lo dípl1ma. gC~0m (1c.~ cli:'ejt;)3 que O Sf'~ Vr2GILIO D.\.MAZIO - ;'Iiio prejudiC'a; 
lha ~ün:éreJl1 <18 leis. e :k:,' i c)~:;lUndo o (~e,er do Senado, pois 

Tem Ol] n"-c tem i) Detídon:lI';O direitos J. sBr[, derendi1 :;. este cidadão 3. recompensa. 
seu fa'7o~ ~ Inconten3,~e~;:r;ent2 te:u _ ;,;a:~ ~J.o IIlereclr.J. ~eio.':j r~levÇ,.ntes serviços que ha 
é àu. (:~lI.npE-t ne:(~" (lO Cong-r~,~~, ... o é do Pi'2,si- pí'C'stn.(lo. 
dente rL. R~ru;JLc~" dL: S. E:c p, rt:into . .';em t~r as habilitações pa;,G, na 

O n'lb:'~ ~en~r.cr ClÍ:Z ql1e nei3::1ffi ne ser es~ber:1 juridlC3. f2spollder ao Dobre 6enacor, 
Car!:'L'S ::;":f]IicfJS as TI!'CP!lC111,lCS })or c:-}j)Tr:J,,- quo Eill;i.) l.;ór!e neS~6 terrf1no. pensa o atador 
t.,d;·. -" tei" :l, :'10:~S'~:l:io q'2e a razão se ;tcha, f}U~IltO 
"UD.I~'l.',:i~.,.~.fJ'~.(".q.:~C'Pe úmC()~--'I'+~.,f'.·,C.} o,,:r

z
-~"U'~-' ~ ~)t~ f.:~Cli\()~·"·(~p'{~~ a:~ D7()j.~('tO em dpbate. do l~rlo das Dobres 

L • - - ~ .J - - - - - " ~ C()rrú~~:--sl-;L.~ t:e .J"Jstjçn. e Leg~312çãc e ~/j~'.ri
contl·,~c:::\~ 11 ,~{l;lS ;)Zl ~)lliL:.cos nar:1·:'~C8:·C::.:,:-!1l , !lha. [' G:.J,'-": r~l, a ciespeito do juizo, embor3. 
os (;:ij'.!')S (l~ ?~'o{eES'lr:s,dur~ln-tP- ::8I"'/) ~~~"l"!.O. ! Inuitl' ;e,..:~;:.~ta.vpL UOS hon:'3.dcs memb:-cs ua. 

O 82... Go~!~S D3 C,\S':'R0-Porcrl~e :"1. ]2i ~'?- (o::r:::} 53:l0 l~e Fi:1~~,ilça~. 
gULl e~t~"S C:J.S()~. 

O Slt "VIf{GILIO DA:'iL\.ZIO - P~rgDn"[~;J o 0 §~~. ";;o~11niD1 de §üJ.lza-
or:'~!;L'I' a S .. li,::. .• pe:o fiCLO Ll,~ um ~7\.E~~~Qr Eln -ris<t 1.;:.0 !jj(}!ll) por' que tem sído dlS(Utj!l(~ 
~('~~ c,. nf:":ctado p;tr'~~ df'~e~:J\~t:"nhi.~r ~eu .... ~(-'r ':1 lI!3,1,ê}!'!2. l't,J'e~e-:::ll' grande temerid:Jde 
vi~'c:1 PQ uma faculd;ld~ t1(ji;;:;l de S2r ein~;l'e· U3 .r' ca. p~ds.. ~rra rJ.'~l>3, Jar (1.0 Seoado alguLlus 
g:J.uo ::;u,,]icú ? e:':D!icl,ões il respeito. . 

t'e7'sotiCl,llz(lr..'~o. -pe.rg:r.11a: o s~1)ío Gorc:~i:~l 80n (t l~~o fürc:J/o. ermo membro d[\ .. Com~ 
a quem t;:":-Jt;, deve paíz, não er~~ 11;11 func- m~::!.:;â,o de Li?gu:;'V:çio ü Justiça e r81at,)r; 
cionario pubiico '? Li '"8 de CL:::''' unI narecer a f11 Df, qUe foi i:1di~ 

O ~::,-.~. 0011:2.3 ~E C \.f,T:.q,:,-~;f10 €-T"l~ :li,) o I·2ct',me~}t.;-: C8iDC'~1/.):jU "Je;~ lJoD:-a.,la Cc,;:n-
"QCI_" (:'>. ~e:' ~(;, ~';~!1do CJJ~"J;lo bl'::'.z.I~:!:':,. !~::;.J.I~' ~_:~ ?'n?~:7f"L': f" -,ij~l(Ja 3, si;;}. sír:ií.o 

ry,' .... 1 ~UJ':l ice :~~."" ~sti·:":n()(..l ':elo h('nl'ado r2[: tdf 

}l"~ a :3~~':,~~,:"'~ILJ~Js,:,:~,'~~~I.O .E0" c\~;:l'\~ll}:~;; i; de"',, (' '~::':~~~:,';(;I;~~;:~,~~:: ~~,~Jt~.~~r;~ ~~l;i~~ 
c~trQ;os DD: lIe:,s. de C0mrrn~'i."au. e :J,<~~'j GS i F0j'."7" obri,-c"CíO '1 t''''l~')'''' tami llill 011 

in:-smc~'- pôde ha7er ccntI'2.cto ~j87io. ~'o I C8.18,::~.ili~'-:~i~L"; niü~';~~m;' ;~;~~éJ.~, o ta;e:"u~ 
qUê. pensa, o (Jr')rl0T'. ~ I rOI' ~"qnell,~ file..;rno :!Jotí-vo SOU obrigac.o a 

E' o caso de (~orcei::: e àe te,dos cs (',~, -,-,ot'f "11 
~ ., ,"O',.... 1, ~,',.l"r>'.",.o. '>t' (:b~i.~ .. ")~; (~!.. J.n:,.. -' 

e ',~ le:,ll;illent ..... v I,i) :-'" .. l .... "",-L:lU.J1C,j ),.), SI' P·'.).S'l~"'T~..!.e ~ ""~leS""O ,..J~ que nos oc-
ti~;~, P-iIJ~.1~,\""1. O SeD3.t:C, [,ort.3niu, ,:t-c:c.;(dlo, eH'~l:-'~-r:(/~ L., , ~.~-.::[...,,~, (:_~lJ._\. reL~: '<(' ío" en""r:;~d" na 

. - , I ....... J-~·"-·.::..J··(../~,,,u ..... r, .,l! UI.!..!. 

e::t 1':;1 var do. pro.Je~ro, ,cao .~;~uriJ':· a~í:rl'JUL- I l)D~ltO ce Vl~~t~ ~'UJic~ em que devia seI-o; C!. 
Cü(-J I~(\ P~2~1Ci.e;Hc Ja F.e~UbllC"L:,. porq~~2 Dor r'~r1'''i.·--·r, de T."'';na711~.~ n'~o o f'e7 
.f '''--''''''f':; ele '':;:::1 ,-, • .,r'\-'u\'":l-ie e'W>"c<T''""'O Pl1'-:- o ...... Lo _ .. ~ •• )' .l~j i"(,L .. "-' .1<:_ 1,":,,~. 
n(~1>_r::.: 1',-,-0 S •. ~, «u'_...,1 .... 1--<. ..J.,-,_I....., '" L'_' <) pll~\r:::~êlCtU :ICJ Piluentet (:',I'lglU ao Se-
Co.i'gO. TIQd:'J :.leu ;:'Níç~o ; ü puue,) importa que elle 

O ~rr. S')}BS DE C.\STRO - Augmer;'a,·se }1 tl7'lS·e teí\o petição sobe'e ° assumptc, em 
llr,} eu?r~g~.do.}ois qu,; u qcall:o tem ctlZ8, outro telll1;lJ. tr:llando f1eSGa mesma ou rle 
e aoson ~,,3,2. il Le:' treze. Q.lmiogl pré~enç;1o:: o ,1iI'eJ:o de petição il sa· 

o S~. YIRGILIO D.",L\zro - Toc1J,s :lS ;:~. 
1)al't;,~ne~ :)ubl,c;lS tem nUffiel'Q certo de fuue· 
êinGarÍlJs. -;:,ueced8, fcrerJ.!, lDUit~t:3 \~e2e:5 que 

gr:;j1o. e o cid::u:ão I:ólle repecil-il tant~3 
Quo.nto.s V2~e) qu~ze:::·. ... -

O 3n. \}Ot\iES !)::l: C.\3'::'HO ,.tá. um i1,pn.i·~e. 
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o SR. JOAQUIM DE SOUZA- M<1S envolve ') annos !ll;)S isto é circurustanci<1 que não 
uma C8JiSUra, uma critica, quando tã,o accen- influe' no caso a reôolver, que é a decretaçlo 
tuariamente iie diz que uma pretenção, tendo de uma mercê. 
já sido repelli!ia, o peticionario variou de O SR RAMIRO BARCELLOS-V. Ex. o chamou 
pretenção, ponendo sa entender que, séria- de veit;o 
mente, o peticionario não devia repetil-a. O SR. -J~:"QUIM DE SOUZA _ Não ha t<11 ; 

O SR. GOMES DE CASTRO-Eu apenas disse disse que eHe, em sua petIção, pediu pro
que elle tinha primeiramente pedido aposen- videncias para que, em sua vellllce, não fosse 
tadoria, e agora vem com outra petição pe- olJnaado a esmolar. 
dindo a sua inclusão no quadro. O SR. RAMIRO BARCELLos-Por essa fórma 

O S!1' JOAQUlM DE. §OUZA - Niío tenho I até 03 guardas dos jardins podem pedir igual 
conhecImento dess<1 petlçao de aposmtadorl_a; providencia. 
mas. aind:>. que e:Dsta •. o. pe,tlC~onan~ n<1O O SR. JOAQUIM DE SOUZA _ Quando um 
perdeu o dlrelt~ de pedlr <1 sua mclusao no gU:J.rda de jardim tiver essa pretenção, ella 
quad~o, o que nao pedlU, ou outra qllahuer sel"a dbcutida por V. Ex., por mim e por 
merce, como pedlU. contorme lhe aprouver, out~os e o Senado resolverá' mas emquanto 
e ao S9nado cumpre resolver. tal "co~sa não se dá, V. Ex. ' não' pôde, não 

O SR. GOMES DE CASTRO- Os senhores exa.· deva apouquentar, um assumpto sério, como 
min3.ram a petição. é o da merce a um bom servidor, que a me-

O SR. JOAQUl;\I DE SOUZA - A pretenciío é a rece; e é disto que se trata. 
mais justa possivel: o peticionario alIegou O SR. RAilIlRO BARCELLOS- Faço apenas um 
ter consumido 36 anno" IlUnc:> interrom- slm'le. 
pidos. de sua e::cistencia, em ~t'rviços iguaes O SR. JOAQUIM DE SOUZA _ As questões 
aos que prestam os pharmacpuliros diplo- devem ser discutida" aqui com toda a se
madas do Corpo rle Sauc1e da Arm;:ria, e pede 
ao Senado haja de attender ás suas circum- rierlade. 
st:mcias, proviüenciando de modo que, depoi:; O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 
de haver elle servido á Nação pOI' todo ess" O SR. JOAQUIM DE SOUZA- Não sei, nem 
tempo (e continúa), não se vej.,. obrigado na preciso indagar. 
invalidez a mendigar e a morrer na mi-
seria. O SR. RA"IIRO BARCELLOS - Então para 

E' debaixo deste ponto de vista que a ('om- que S. Ex. discu~e com tanto calor? 
missão de Legislação e Justip ('studou a O SR. JOAQUIM DE SOUZA-Então sô V. Ex. 
materia, e a Commissão de Financ3s devia Pc que póde di~cutir com calor? Creio que te
tambem ter estudado; mas não o fez, limi- Ilho Igllal direIto. 
tando-~e a dar um parecer abstracto que não Sr. Presidente, queria dizer pouco, em 
resolve a questão. . de.oempenho rlo dever que me id.põe o cargo 

O SR. GOMES DE CASTRo-Como abstract01 derehtor da Commi:;são de Legislaç'lo e Jus

O SR. JOAQUIM D8 SOUZA - MostTi1rei cemo 
a Commis~ã" de Finanças abstrahiu [\;1 qUêS· 
tão e deu um parecer er:J tbese, delx"nrl0 
de parte a hypothese e, por abstracção, figu
rando outra para a sua these. 

O pl1armaceutico Pimentel pro"i'ou ter 
prestado 36 annos de se'viços contiU1lOS ; e é 
o maior attestado, o melhor diploma que dle 
pôde orrerecer de sua ca!J8.cidade profissioD2.1. 
bem como da sua moralidade, porquanto não 
é pos8ivel que u.m homem destitmdo de C<.t· 

pacidu[le profiSSIOnal tenho. Sido cunsenarlo 
durante 36 annos e ainda continue prest<1nào 
serviços da sua profissão; da mesma fórma 
nüo era p08sivel um funccionario sem capa
cida.de moral ter-se comervado por tanto 
tempo em um serviçu de tamanha impor
tancia, sob diffe:entes chefes. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um apilrte. 

O SR. JOAQUHr DE SOUZA - Pouco importa 
a idade delle, admitto que tenha agora 60 

tiça.; mas ... (Ha diversos apartes.) 

O SR. Gooms DE CASTRO- Quem contrata 
um sel'Viço nest<1s condições, fica logo um 
empregado publico. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA- Não quero sa
ber si quem contrata um serviço fica ou não 
r~as condições de empregado publico. O que 
V. Ex. não pôJe negar é que o serviço que 
este pharmaceutico tem prestado é perfei
tamente igual ao que os pharmaceuticos 
prestam no posto de 2" tenente; deixemos de 
generalidade. 

O SR. GOMES DE CASTRO- O regulamento 
lJermitte ao Governo contl'<1tar pharmaceu" 
tico. 

O SR. JOAQUlilI DE SOUZA- Chegarei a este 
ponto. J i e::;tamos de a.ccordo quanto á dou
trina do parecer, ernbol'<1 seja elle <1bstracto, 
não resol va a questão, isto é, si a pretenção 
do peticionario é ou não digD<1 de ser to
mada em comidern.ção, si os seus serviços 
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devem ou não eer r2lLUn"r<Lrlos. Este] é o I fórma dr.r;c. em seu pro.jecto pela Comi::Iis,ão 
ponto de visto., l'.O q uai ,F; o S~ U<lV3 :cl"o.staI'. de ~[ar'i!l!1J, e G'lel'ra, :cão faw)s que ~erveill 

O SR. RA),llRO BARCELLOS _ Então mu- apenas I~'ra mo:;trar: a_quanto se estendeu a 
dem03:J, fórm:J,. aJstracç~o d<1 COlDmIS;il,O L1e FlDança.s em seu, 

abas dou lO, parecer. 
O SR. J0AQUDI DE SOUZA - V. E:::.' mu fi. Commi~são 0e Marinha. e Guerra, exami-

dará, si quizei'. A mercê pôde sn conferida mndo a p,,~tenção do peticionario, achou-a 
na lórma do pI'ojecto, qU'l ,,1\0 é iw:ónstitu- justa; enumerou os seus serviços e concluiu 
cional, e o C,mgl''O::so ti incontest:wi:l!:nente por um projecto, autorizando o Governo a in
co:npet~nte, tpm o poder de conceder, sem ciuil-o na cla:;se :cnnexa da armada, como 
offens'i a principio uigum. extranumerario, sem prejuízo do r'~spectívo 

O que eu quero, de preóenre. é estabelecer qWiC!l'O. 
a q :.Jesti'io. retiral·" do vago em que roi eJl· A ClJlõImissão de Legislação e Justiça, a 
voi vÍ.la. Ütsfigul"::ld~~ ccmo rui. quem fo:'am p"esentes" p~tição, documentos, 

POI' parte d:,. Comm:s"iío de Finanças, in- parecer e projecto, tudo examinou e chegou 
voeou·se o pl'incip'o d3 que :1 lei é :gu~l pa~a. á cD.Jclu:,ão de qlJe se tratava ele um pedido 
todos. principio verdadei:'o. de remnne!'nç50 de serviços, de mercê; e 

~:i.as oc ";.\ 81IJ qno c,1Ilsi.-.'t3 a i;Ju&l(llr.,:e? COilln 0:-3 serviços daquplla natureza, como 
li. igu<1Llade consiste nn t.ratar d~si:[lial- acabei de dizel" sf.o por lei remunerados com 

mer;te os entes desium,es. 01"a. onde est6. o mercê, q:J<1U io prestados PO[' outros ph:nma
principio I'a l!Zll:,:'d;"le 1 O:i ~erviç')s pl'esta- ceu;jcos, perante a igu<1!dade d<1 lei, tambem 
(los r:"OI' esta 111 illP[r! qne. diz2:l1

1 
não é p!ia.r- deviam ::er I'emuneradns os prestados, com 

IWiCCu;,ico, Inc\'ó q,lfl de fJ.cto é !lll::rnnceu- Cll'CUlnstanc:as especiaes, pelo peticionario, 
tlco. -lur, t~i)] sêl'vido :,,6 a::no.Ó, ['.8.0 são coucerlenllo-se·lhe mer,'ê de qualquer fÓl'lna. 
iguas' aos SGI",-I,;m ;;re,-ta,lo,'" por o,;trJS Pa~tin,)o d,sta principio de igualdade 
pi1;E'EJlV;I'utic03 qUI; bem papeler.a. qU8 se le~ai, a Commissão de Legi31ação e Jus
cbam-:, d! jJio;n;;, ? Ill'ccntesr,a;oF k:eme ,,5.0. tiç:J., considerando que as reformas, as 

Log(:, si os ~Brviços tle~te.") ultííLI 3 ~~l10 re- ap'lSí~ntador,3.s. as pensões, ainda. não ti
illUilljrr1l"ei:-:; era ia. e tb. /(-;i, que dove ser TIDam sido aoolida..;, ne:::.l os l-';leios soldos, as 
igual ?Ll.r ~ turlo~), ,;l e ',-em taLsllecn ~er t emu- pen:::"ues. os mOlitepios ás viavaç;, ás filhas, 
ne:ravel~ o:) pr'~-sc,\(los por eS~e pnarmactlu- 01:3 irlll;ls. ás mães e até aos netoa, c:·mo 
tic" pi·ar,ico. actualmente se pretende. e r;ão sei pcrque 

E' ne ,ta l'eia:;:lo d,e hOffiogenr'id,lde que t;1mbclll não se quererá esténc1er aos bisnetos 
se de :2, por ffi2i de UCTIê, corr,?::\n';ç~o 63cr,,- e tatn.raI1etos; considerando flUP. todo, estes 
pulo:-3J,l (iC:l~tr I'DIDO f~lcti: a. igu::dda(~~ l~l)d ter m 13.""VOl es pecuniarics ainr~a não tinham s1do 
mos ]Cal'c, 't;'eri,;~.c e "P?!ic<J.;lo di1 igualdJ.de ::\bolidos, que os s':rviços pl'~stfl.dos por e:ite 
C8mo Drlncipi" leg':ü. pharm~cem!Co ~ão tambem remunera veis e 

i"n.cto" i;;!".f3 rJào são pre,inricn.dos. 'mando que qU:J.lquer hVOl';], elle feito não B que 
desig:l.1.io"os 00i' ahSLi"'icl:~O dA (ú:[é;e'lC,-,s e l1:1via. (~e V:I' tirar couro á ovelha. que presta. 
"il'CUffi,.tall~iCci essenc:aes i:, ql1estãL\: é a des- a, sua lã pn,cientfme::.te ao E~tado (o contl'i
igutl1d'1,;e rcstilt<1iJte .só ~óda rei'erir·"" a hy- buint3), em beneficio de todos esses prote
pochesC!. pI"Ollllcto dl1qU0l:", ::;eSIl12. aUitracç,i:a. gidoa uu fél,vOrBCi,!os pelo IIloQ[epio,reiormug, 

Aos f:lCceS pl'imiti v:,meG; 'J ,e:;t:::~G, em fJ2U etc.. ent~ndeu, Sr. Presldente, que Ilevia 
cOUlunrto, em sua, iu:e:2I':'.1I(jad8. i1 paI 'te tDmar em consideração o pedido e que favor 
diffefenciações secun(L~ :'iH:L c:.qu21le principio analogo devia ser feito ao pharmac8utico Pi~ 
de izu3.ldar:e diJ. ~e~ cPDJie,:!.,~,) cdild:.Jna-se. mentei, por seus longos annos de serviços 
naqueu., perfeita ~:lDcà:ni{l_c.,le, <1fq;'lltada cOlitiDUOS. 
reI;, ar.stTê.CÇ:lo, peh de:ói:.':u:~I,;i\dé :1.,'\,iíklal. IstD 1'031:0, Sr. Presil~ente, havict mais de 

E' o qu,~ t'z a, C(,mm,s::;,::c (:e F1J3nç~:; co1- um mijo. 
locrll o p' t,cIUn:lij,) Pll,·"ntfl, sem dLloma A Commis3i:o lembl'ou-se de que podiam 
e Idoso, em Il'.c3 do l'egulu:nGuto q:18 8:tlge ser reiTInnel'ados por liillE. pensão, em ClljO 
<1" totos lLplom 1, e iLad8 nfio ffi,,-ior di: :25 I goso deveria eLtl';,r desde o dia em que por 
annos. invalidez n5.o pudesse continu:1r a prestar os 

E, cc,mpar:lllds, af~~'i D v, supposta pre- s:~rviços que estú prest3.ildo, podendo esta. 
te110ão do rne,-~l:".O ~e~':'Jion2"rio lJd'J princi;,io pen··ãJ ser ate C01TI sobrevlvencia de sua fa
d" L:u.lldJ.Lle pel':111êJ c. :GI, ~chou deqigua.l- [uilia, si dei:ra.r familia em estado de po
d2.l:e ,a_~a COllGemnar o :J,cJecto COI::lO in- b'i'ez2 .. A Commissão de Ju,;;,iça e Leg\slução, 
con"tituclcn:1:. I si tiveS3P I~e ap1'esentn,r proiecto, talvez ti
,Capac;J::\dt pl'oiLsional P,l'ov~d,",. dez~m:; I VeSSB us~,ci,o deo'3a fôrma. A Commls;;ão de 
"0 a:m 's di", se ,'ViÇO ate nOJe, peCL"O oem . \Jarmho. e Guerra não pensou assim, e apre
acc8ncuü.:lo Cle Ulll& reiliunei'açiio ou mercê, ! sentou um projecto paro, que eUe sej~\ in
POSslblüuade e J~,Stj{;;l desta, bem como a cluitlo na cla:3se anUl'xa, onde tem este,do tm-
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o SR. GO;\lXS DS:.·L'·.·.:cc;-Dcl 
quiz D:1ILtr ni~so ; .:'11~~.3 jú } -tli ~ 

O SR.,;I)AQU-;-~,; LE ~~':L:"::,_I.-_~ -';"~ec'.ia. 1~ :;{1[''l 

qU:3 a est;,. fiel' 8 :1(,-; C'.cc:2'.)SI~I>i';8 er:il ~"~~~;:(i;lC 
aos serviç:Js j):,e'ié ·elos. 

O SR. GOMES :JE '''':~\.S'!'D.:)-O :381}f'~do, Cj:~::,;~do 
D.DorOVe, não ,_~e-c3 G. '~.~)r'_· - -::;: ;.. :.' ~ o:,~ ~ , 

p1Jl'que us l::;]~.: mO/\~rlw,-:::: -ni!.I) t;:,a.::':'?~l ~ ·~U~~ 
Tê1,zãu. 

o SR .. Jo.\Qun DE Souu-O,,;~. as hi3 
c1e~"n(}s ;Jão ti'~Z91:!1 :1 sua l''''oZ)_'-:' ! 

mo-

o Slt. Go~n:3 ~E CA.sTH.O-~,),·) :~rJ .. l/~~n, :l;tJ, 
58c!ll.'r. 

S l ::J~~~1.:e~ ~D n.~}r2'-jêntJ.l· C;)ill razões iguaeB 

.~ ~ t 2 ~~'; t:~ i ~~v/: :/\:. ~;, ; :_~~~',J·c::~;)~~d.~itJ;~~ ~ b:~~,~~~~~ 
~.?"J'~ :':l.,z5,ó :· .. ~:,r:1. nê:~3),: a llutro. l.,t). pOI eiD, 
~:' \ ~ iJ,lt"<;[~J..t().~;~I-=l~"· (1 !.')V:.·'~ Sdua"Ol: db~e; 
n5.;~. :3 iJi:J.a. p!'r.l(ecç;~o. 

C S,r:,. GOMES DE C'.~STRD-E· prrJtecção. 

o SR. : O.-'\.QUI l\1 DE SI)TJz.\.-?at'L"·)n~,to ou 
p!'c t,:cçãu e· 3. rueSrtli.1 c'.:n13D.. 

i :;,íl~~ ~f",~;\~~Ç~~~ ~~~,;;~/f ~~~7~,~C~~~;~: 
c~c::;ento- de S2;'V1Ç,'S, u:.:} :Jl'O,!ucto du sent,~
r'l2:1tu r,e jUSliç'a; ·3 um parecer da (;o;nmi,s,t l ) 

LJo é ,'1C~O l~:~ ::tffetçáo (;:t desa!.reiçã8, é ~L~ 



SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1897 33 
----~~--------------------------------------------------------~ 
cumprimento de dever. (Apartes, interru
pção.) 

O principio de igualdade não deve ser re
speitado ~ 

O honrado Senador nào o invoca. em seu 
parecer, para a rejeição do projecto 1 

Os serviços prestados pelos pharmaceuticos 
titulados nâo são iguaes aos serviços presta
dos pur este 1 São. 

O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. não 
leve a mal o meu silencio, porque não quero 
interrompel·o; já pedi a palavra para. re
sponder. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA - Os serviços são 
iguaes, e si são iguaes e a lei r1eve ser igual 
para to 'os, não ha razão para que se dê 
remuner"ção a uns e a outros não. 

O pl'incipio da igualdade é pela approvação 
do prlljecto. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - A lei é pre
existente. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA- Ora, a leié pre
existente! Mas, o que tem isSo? Preexisten
tes e posteriores sâo os serviços pi estarlos. 
Não é r~izão para o caso. 

O SR RAMIRO BARCELLOS - Receheu a re
muneraç30. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA - Cêrtamente, 
quem trabalha ha de receber. 

Todos os emprega.dos civis e militares rece
bem no tim de cada mez o [lagamento dos ser
'Viço~ que prestam. 

Que ~ig[liticam, peis, as reformas, as apo
sentadorias. etc., pala se estar a pagar todos 
os mezes a quem não trabalh,l mais, quejá 
recebpu pontualmente a remuneração do seu 
tra.balho ? 

Objecção ou argumento 'prova demais, e 
por is:;o narta prova; não serve. 

E' o mesmo argumento do - acio cum di
gnitate - que se lê no parecer da Commissão 
de Finanças; prova demais. 

O SR. GOMES DE CASTRO - No parecer não 
está. como :>.r~umento_ 

O SR. AQUILINO DO AMARAL -Mas estó, no 
seu discurso. 

O SR. JOA.QUIM DE SOUZA - Esta argu
mento se:ia aplllica veI ás viu 'Ias e filhos de 
milita,res... . 

E gosam do acio cum dignitate. 
Mas volt.3mo~ á qLle::itiio, no que respeita 

ao l,harmaceuLico Pimentel. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Elle nilo pór1e 
pertencer ai' q uad "0, porq ue era preciso ~er 
dipl,)mado. VV. EEx. reformam a leI só em 
benefici o deUe. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA - E' exactamente 
iS30; trata-se mesmo de abrir á. lei ( e um 

Senado V. III 

regulamento) uma excepção fundada em 
utilidade publica e justiça, como o são as leis 
de reforma, aposenLadoria, emfim, todas as 
leis singulares e de mercê, que não é doação 
pura, gratuita. 

O parecer da Commissão de Finanças é 
abstracto. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Nunca vi abstra
cção mais concreta do que esta; tem até um 
,nome, chama-se Antonio Candido. 

O SR_ JOAQUIM DE SOUZA - Diz o pare
cer, citando o regulamento, que este exige 
diploma e idade não superior a 25 annos. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Para entrar. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA-De perfeito ac
cordel_ Si vier um individuo que não esteja. 
nessas condições, absoluta.mente não :poderá 
entrar. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Como ha. de este 
entrar1 

O SR. JOAQUIM DE SouzA-Ahi é que está. a 
ab.<tracção de V _ Ex. 

Não entI''I. um homem que tra.ga. um di
ploma, essa presumpção de habilitação, mas 
um homem que traz 36 annus de serviços 
profissionaes, que valem mais do que o di
ploma. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Mas a lei não 
quiz isso. 

O SR_ JOAQUIM DE SOUZA-Estamos diante 
rio facto que a lei não previu, mas sobre o 
qual póde e deve prover. 

O caso é diverso: ti um homem que não 
tem um diploma., sim, mas Que tem a pratica 
rla profissão, fiscaliz'1.da por pessoas compe
tentes, durante o tempo de 36 annos. 

ESLa prova de cap:l.cida~e é superior á que 
podia dar um simples dipliJma. 

Quanto á idade, é um homem que tem 36 
annos de serviços, que não vae entrar agora, 
mas que entrou para o serviço do quadro 
antes da idane de :?5 annos, conservando-se 
nelle até hoje desde muitos annos antes e 
depois desses regulamentos; elIe é 20 tenente 
honorario e nesse posto está servindo nessa 
mesma classe annexa. 

Sr. Presidente, todas estas circumstancias, 
que são essenciaes ao assumpto, a Commissão 
de FazeJda. preteriu. não tomou em considera
ç'i.o ; e é por isso q 'le o seu douto parecer, 
verdadeiro em these para a hypothese que 
creou, pecca em relação á de que se trata. 

O SR. GOMES DE CASTRO- E' verdadeiro, 
mas não é j ust.) ? 

O SR_ JOAQUIM DE SOUZA- Verdadeiro em 
these, justo para a sua hypothese, elle não 
o é, applicado ao facto de q :.e se trata, como 
venho de expor; coarcta o Poder Legislativo. 

5 
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A outra cOllsideraç:io que vem no plJ,'PCel' é 

de ser inconstitucional o Pl'OJcCuo, p,-'l'que, 
ao Goverllo compete ... 

O SR. GIIME8 DE CASTRo-Privativamente. 
O SR. JOAQUD1 DE SOUZA-... prover 08 em

pregos publicos. 
Ainda aqui sinto que a honrarlada Commis, 

sãotive'se estudar1D a milterla rlebaixo de 
ponto de vi na diver.<o daquelle sob I) qual a 
esta 'ou a Cllmmhsã.o d .. Lei-S/.'ilâç,to: o pL>"to 
de vista da remuneração de serviços pre
starlos. 

Eassim cnnsirlprada a quest5.o, niío existe 
inconslltuclo alidade, n~m na priQ](3,ra. nem 
Da seg'llnda fil.ee em que a encarou a Com· 
mis,iio de Frnanças. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Considerando uma 
pensão. 

O SR. JOAQUIM DE SouzA-Sim. Sr. Presi
dente, como remuneração de serviço::!, mercê ... 

O SR. GOMES DE CASTRO - Um:> pensão ou 
um favor ... 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA- ... e, nesta se
gunua h)'potllese, tam bern o projecto não of
fende a Comti tuição da RepubJica., repito. 

O SR. GOMES DE CASTRO - E' outra que
stão. 

o SR. JOAQUI~ DE SOUZA-E' um av!)r que 
,e lhe f z, de,Je o princ'ipio tenl]) dIto. 

o SR. GO~!2il DE CASTRO - V. E:;: está di.>, 
cutmdo com a sua habitual b"a ré. 

o SR, JOAQUlM DE S, 'UZA. - Si elle tivesse 
di"eito, não vinha pec.lr nad",; iria com a lei 
requerer ao Pod~r ü.xecutivu; si o Executivo 
nào n ;,ttend"3se, iriJ, ao JiJl'ciciarlO. Desc:o 
quo> vem ao COl'p J Le"i~la', ''o. pedinllo·lb~, 
que ,)IUe p~.ra o seu tüt,,]',,, qua é um ser
vidor !la ::16 anuQs, esta claro qu~ o que pede 
é um lavo!', um acto de eluidade. 

P rtanto, Sr. Presidente, a incon+iturio
DaltriadequeaC,m:ni>sii.J de ~'inanç,s en· 
c ntr'o', n ,o exi~te; eIra niio cún,i./erou a 
indusão do Delici, nar,o na classe :1nntlX", d~. 
ium·,da com'o reLU uneraçãv de :,erviçlJs, como 
um favor. uma graç,\. 

V:\m, 18 de nov 1 a srgunda inconstituciona· 
UaaJe; ainda tenbo que dizer. 

Sr. Presidente. si o Congresso Nacional re
coauecer que o' serv\çu8 prestar1o::, por eSS8 
homem, são dh;nos de remuneração e etfe
ctl vamente v"t 1- <1., indo essa re<olnçã'lo.o 
PreSIdente da Re~JUbllca, ou elle julga qua a 
sua faculd'.tJe ou compet~.rlcla de nomear foi 
oITenllida e n50 a sancciona, ou não jui 6(1. 

assim e sancciona.. 
O SR. JOA.QUIi\1 DE SOUZA-E' outr~ que- Esta ultima hypothese se reillizará, estu-

stão, mas só parti a honrada Commissão, cuj') dando alie o proiecto deb:u::w do mesmo 
parecer, já disse e repito, foi nilst:J. ,;arte de ponto de vi..,ta do legislador. i"to é. o de DnJa 
uma completa abSLl'acção e llão se adapta á remuneração:J, um b,no ,ervidor; c-ncurdl1rá 
questão cumo ella é. com o VOl.ilUO, 'lchará que realmente o sel'· 

O SR. G03fES DE CASTRO-A questão muda vido-;, é digno ri.1 attençào que met'~C8U do 
de face assim considerada. legi::,laGor. confirmara il gl'aç;,. usando di). 

i1l1torizaçiio.e::;:ecu tiLrlcto e mandtmdo executa,r 
O SR. JOAQUIM DE SOUZA - O parecei' da o decreto leglslativo_ 

Com missão de Leg-'slação e JustiçC\ consiue· ASSim, am vez de h;l,'ler orrensa da aa~i· 
rou assim, como uma remuneração de ser· buição constltucioual do Executivo. na hypo
viços, uunca pensou outra cousa. these teremos os d"u,; poderes actuando, ('X· 

O SR. VIRGILlO DAMAZlD-~!~"S não se trata ercendo SUil; fllcul,lades harmonic9.mente; o 
de um pensionista do EstJ.do, porque elle con· I Congresso, recol'becendo qu~ os :ie~vi~Os são 
tinuará a ::ervir. dlg-no.:i de ter I'emuneraçC\o, abrllll10 Ul!la. 

. ~ , _ e:;rf'eVç5D ao reglllamento e autol'iztln"o (niiú 
O SR. G, ;,rEg D,c CASTRO-::-O 11Iu"tre Sen~· ::lOm;ündc) o C;OI'el'UO a iuclll:r aquelJe ci. 

d.?r por Goyaz dlZ que tra.ca-se de um" pen- da 'ãc no qua(['o, sem preJuizo uo pes'co.i 
sao. eXistente; e o Poder Execu ti vo, sanccio-

O SR. JOAQUHr DE SOUZe\. - Sem duvichl, nando a resoluçJ,Q e exercendo muito li· 
trata· se de remuneração. de mercê. com;i· v,'emente sua 2.ttL'ibuição, afim (le remu
dere-se a COUSit em si, sem questão de nOnles; nera,' os serviç:ls de um bom servidor, 
o favor é feito pare. continuar no serviço, no como for:J. competentemente aULoriiMlo; e 
quadro. tudu isto quer dizer que o Governo, o pJ(l er 

O SR. VIRGILlO DAMAZIO-;,fas um peusio- Executivo examina. tambeGl a materiêl, co· 
ni3ta não continua como fllnccionilrio, nbece si realmente os serviços são dignos d2. 

O SR. JOA.QUI;,r DE SOUZA-E' um favor, por· 
quanto si elle tivesse direIto, nada vil.'ia 
pedir ao Senado. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Logo, elle não 
em direito. 

remuueração concedid:1. 
Os dou~ po,bres. de accorrlo, collnboralil 

no meSrtiO acto; lJiiO ha Violação. nem usur
pação de pr)der; nií.o se diZ -dica incJ!lÍri.o 
no quadro» dIz-se: -fica o Governo aLlturi
sado a incluir. 
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Não que,'o entrar agora na questão si uma 
autorizaçJ:o obriga o Governo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA.- V. Ex. diz aue 
o projecto não é inconstitucional. Mas a 
Constituição prescreve uma formula das leis, 
que deve ser igual para to,JOs. Ora esta é 
urna lei para um só. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA.- E' que V. Ex. 
não considera a questão no ponto de vista 
em que o considero; trata-se de urna remu· 
neração de serviços. 

O aparte de V. Ex. agora revela que esteve 
ausente; sobre esse ponto ou objecção, que 
é o fundamento unico do parecer da Com
missão de Flnançls, já fa.!lei prolixamente e 
demonstrei qu~ a sua objecção não tem 
cabimento no caso_ 

O SR. SIWERI:"IO VIEIRA-Tem tido urna 
remuner(tção, arbitra~a por vontaele delle 
me,mo, por contra.cto qu~ firmou com o Go
verno. 

O SR.JOAQUIM DE SouzA-As3im corno teem 
tino todos os phaI'maceuticos que são empre
g~dos publicos. remuneração t;'.x,,,rla em lei e 
rrcebir'.a no fim do mez. Porém estes empre
gados publicas, Cjlland ' invalidos e até depois 
de mortos teem remuneração que va9 tambem 
até as famílias. sob ;1, fôrma. de montepio 
e meio solno. etc. 

V. Ex. não esteve pre.,ente: jil, llis:;e e re
petirei que 08 'lerViçO:l p~'e,tado; por este 
nilal'mê\CeU tic., "ão (1<L mp~rn IS-I ma naturpza 
l103 S8!'V1ÇOS pr~"ta.rlo~ pelu, outro:l ph;.rm:'..
eeuti 03 e o princi,lio dR igu:'..ld;,.de pel':wte 
:1 lei deve :,er fleSTe sentido. 

SU.o ou não igu:1e'l p,te', -,el'viços1 Devem 
OH I ão devem ser igll,:es essa, remunera
ções 1 

E' por este pl'OC8ZS0 que SA achará:1 rela
ção de iguald"de. que não se uffellderá a 
igualdade como pl'incipio. 

Sr. Presidente. a Commisúo ele Finança3 
empregou em seu parecer umas expressões 
q ne,disse o hOlll'ado Sen;J.dor rel:1tor da me ma 
que não sã" l';;zões do parecer; elL,s te em um 
q',ê de joco-seri) e 3ãord:1tivas á. compulso
ria. Este Sr, Pimentel entrando para o qua
dro pediria [,lgO sua reforma. diz a Commis
são, para gozaI' o ocio cum dignitate. 

E' questão importante esta da complllso-
ria, . 

Sinto que não esteja presente o honrado 
Senador pelo Mar:1nhão. 

O pharmaceutlco Plffien~ClI eSlá, digo eu. 
na idade de sahir e 1110 de emr;lr :para o 
quadro, pois tem 5': a:J!lOs. 

O SR. SEVERI:-;O VIElr.,\ - Então é argu
mento con traproclucen' e. 

O SR. JOAQUI:.r DE SOUZA-E' p3.ra mostrar 
que argumento (le bo:1, fe. 

Não passou i,so despercebido á Commissão 
de Legi~l,ção e Ju,tiça, quando estudou o 
projecb o deu parecer favoraveL 

Diz-s() que a compulsoria se applica tambem 
a esh classe annexa do corpo da armada e 
que é regulada por um decreto de abei!, mas 
este oecreto de abril tra.ta da cornpulsoría do 
corpo da armada e não vi faUar nas cla.sses 
annexas. 

O orçamento di>tingue corpo do. armada e 
classes annexas ; não tive tempo de liquidar 
certa duvida, sendo certo que ba pouco o 
Sen:\do rejeitou um projedo na Camara sobre 
compulsoria das classes annexas. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Talvez seja outro 
,Jecf'eto. 

O SR. JOAQUIM DE SOUZA. - Póde ser que 
seja, mas pl'Ocurei nas colle :ções com muita 
,tQ"ia e não achei, talvez tenba escapado, 
um decreto que fallasse positivamente na 
compul;oria das clas;es annexas. 

Deixo, pois, de parte eS'a questão da. com
pulsoria de classes annexas, esperando ser 
in,trllirio pelus competentes. 

Admittid:1, porém, a compulsoria para. 
pst~s classes annexas, o Sr. Pimentel está 
no caso rie ,ahit· e não de ent "ar; entra por 
derl,gar:ão. em vir tud~ de lei especial. 

Agora oUtl a questão: admittido no quadro, 
quaes são as consequencias, ou ~ntes, o que 
se deve induzir 1 

DlzAm que valer·,e·hil do decreto de com
pul~oria para obtf'r refol'ma voluntaria, ou 
ha ri .. ser cllmrrehend1do na compulsol'ia. 

Entelido de modo dlfferente. 
A lei da complllsoria com sua, vantagens 

não tem applicação a Alle. admittido corno foi 
no servico em virtude ele lei especinl ; ba de 
continuar extranumerario, õem direito a ac
cesso. 

O SR. SEVERI:fO VIEIRA-Elle diria: entro 
contra a lei da compulsoria,ma3 estou dentro 
da lei para sahir. 

O SR. JOAQUD! DE SOUZA _. Não; a lei ,la 
compulsori" não é applic I vel a elle. Admit
tido por lei especIal, a consequencia e q Ile ~6 
podel'á obter reforma por invalide?; ú:\r·se
tia a respeito o que desejamos, isto é, que a 
compulsoria seja m"ditic~da. que preTalf'ç3. 
o preceito da Const'ltuiçiio, isto é, reforma 
por invalidez. Si, porém, assim não se en
tender, melhor para eUe; por mais vantajosa 
a remuneração, não deixa de merecei-a. 

Sr'. Presidente, estando a hora 8deantada, 
ponho termo ás consiller:tções que. ~ó,,,ente 
por cumprimento de elever, como relator de. 
Commissão de Legislação e Justiça, vi-me na 
necessidade ele expenc1er em dpfesa do pare
cer e comhatentlo o da Commissão de Finan
ças. que taxou de inconsr,i tucional um proje
cto que absolutamente não o é. 
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Fica a dicussi'ío adiada pela 'Jora. I 
O Sr. Presidente designa po.ra ordem do. 

dia da sessão seguinte: 

Continuação da 2,' discussão do pl'Jjecto do 

:~elaç(ío non,inal dos oftic'acs qt!e sendo refor
mados pelos decretos de 7 e 12 de abril 
de 1892, r,verteram por terem sido revo
gados os ditos decretos 

Senado, n. 10, de 1897, autoriz::;ndo o Po"el' Marecl;a.; José ce Almeida Barreto, 7 de 
Executivo a incluir 00 qu>'.,lro ne Pbarma.- abril. 
celtt,cos da Arma,la, sem P"(~jniZQ d~ mesmo G<õr. er:"l ue divisão CancUdo Costa, 7 de 
quaclro e no posto de 2" teneate c. pharm""- abnJ. 
ceutico contractado I' tenent.e honorario Geller~.; de brigcdaJcEé ele Cel'queira Aguiar 
Antonio Caodldo da Silva Pimenêel; Lim%. 7 lte <,hnl. 

3' discu'são da pl'oposição c'a me,;ma C3.ma· Gener,1/ ds brigada. João Ne[Jomuceno de 
ra, n. 7, de 1897. autOriZ'Ln('O o Port:H' Exe-· ~,l;~r;31l'n8 Lv~atlet, '7 de abl'lL 
cutivo a pagar ao Ur. TiJIU,;:: o V [91'1'0)10 Gen.'·":11 d8 brigal):'. J,fio S,werhno de. Fon-
Pecegueiro do A Ilw,f'aJ , pr2p,1.,'a,.Jor de mede, sPc:J.,:: "e ak,i. 
cin;], Ipg,1l da l'aculdade de ~lÍe"'e"ln'-, do eZio Ten~~lt"·~~;'~'.l2: .. :8 engenbeiros GregQrio 
de Janeiro. O.i vencimentos quo clei:~,;u ,ie T:""l,c',c,ta:'g r , d" .'~8vedl', ::: de abril. 
perceber de,de 28 ,ie omuuro de 18~" ~;;é ~() C,,:,one! de i" c13.;:,e Joi'ío Soares Neiv:l, 
de maio de 189él, do logar de prell"-,'adol' de'. 12 Ô3 "-bi'il. 
cadeira de chimica. morg,',nica !TIro',ie::>, ';.'. C~,"llão ?elisb'ôrto Piá de Andrade, 12 de 
mesma Faduldade, abl'indo o nsces"al'io cre- i:,hril. 
dito. I Meclico t~r;~nt3·c')ro;cel Dr. Antonio Pi-

nhfiro Guecle,'. 12 ee abril. 
Levanta-se a sessão as 4 horas ,la tarde, 2" "€n8ntL~ de d,~tilt.a,riu Domiugos Jesuino 

Publicação feitil- em virtude da de;iberaç~o 
do Senado na sessã·) da 4 d-:- sete:n!ycc 
de 1.,;97 

(ló AnH.1Q!12!'qL:.G Jaüiar, 1:2 !;d abril. 
c, ';allc r:a-T ên;- n t0·coroGêl Antonio Adol

pL,J -1ü, ~~I-(,ll:oUnj Ittleolla Bal~!' eto~ 13 de abril" 
·:·,l:,.jn 8eba::tii,o Ban,;<;ira. 12 de abril. 

C.1pl~,lL' 1io'e.-.·"..o Rcqué'Te. I:! de abril. 
C" i)ltão Gentil Ewy 6e Figueiredo, 12 de 

:~bj'il , 
IrLo"ntG.ria -- Cero'el Antonio Carlos da 

Silva, Pir~,gib2, l~ de a:Jril. 
Sr, Presidente elo Seuo.do F",lera,l, C,,]il,2.0 ~lanoel Raymul1do de Souza, 12 de 
Em resposta. á Ylens:Jgem que vo" dign:ste.' abr'il. ., 

dirigir.me em 16 do cc,rra:cte. iom::r.Jm· Alfe1'e3 .'l.lfi'edo Mal'elas Per8Jj·J., 12 ele 
cando haver o SemLei:) Fer1.ar~l. a :'eql1e,i· abrll: . 
mento rle um dos seus membrOJ ,1,êli2d'adD I Al1,o,'es C\l'Ls Jans:Ol1 JUfilor, 12 de abrll. 
que se pedisse :10 PO,iH E:::::o,uti',!o q',l" mfJ. I 3 ,,'ecçl') - Il.eprr.içào ,10 Ajudante Ge
ma~se se algum do:, officiae·g que ;!)V8f'ter:,m i ,]21'2.L 17 ctil a."os;o cl- [i,97.-CQI'ouel Jo(70 da 
a eífectivldac\e do se"viço ';0 exer'ito c' d,:, I . iI:a l'on'cs, cb:"fe de ·,ecç5,o. 
armad" pela revoç:aç~o dos dEl~r,iOS de 7 e 1'21 
de atlril de I :392,.ia recebw C'l v"oú~;L',üo:"1 
correspondente:, ao te'" r;0 que esteve ?2fur-
meldo, cabe-me declarar-vos qua~to ali:, Olij· 
cieas do exercito, cons'c:; ntes lIa l'el:.cçc c 
apppnsa, que ain,',a não lhe:; foram p3.150S o' 
supraditos veocimento~, e, q u"ni,O acS da. 
Armada, que a excepcão do ~3.)itltD eh fia· 
gata Duarte Huet ele Bacellar l"i"to G,~el~e': ." 
do I" tenente Bento José Manso :oayão, forGm 
pagos todos os demais olficia;Js dos vencI
mentos relati vos aq uelle periodo. 

Capital Federal. 30 r'.e agosto <',e 1:397 -
Prudente J. ele Jlloraes B(wros, PI"~"iclên te do. 
Republica. 

94' SESSÃ.O EM 6 DE SETEi.VlBRO DE 1897 

P"e,ide;,cia. dos ,s'rs. J. ('at"nela, Jose Ber
na")"do e JooQU!'1rL Sarn~ento (1°, 2° e ;]0 Se· 
cretaTios) 

Ao msio c1i~, éCbre·se a sessão, estando pr8-
,I'IH"S os Srs Senadores J, Cawnda, José 
P.6~'\1al·do. Jo-:.vr,n~r. Sa.., iIleuto~ Fr(!.ncis,~o r.:la· 
cllado, Manoel RJI'at.J. Justo Cberl11Gilt, 
RellelÍicto Leite, Gori,es de Ca,,,'ro, Nogueira 
Po.rallagU:1, Plr2s Ferreira, Cruz, JOQO Cor
delro, Plôdl'o Velllo, i,\xlon Mil~mez, Alméida 
Barreto, Gon<;alves Ferreira, Joaquim ,er
narobuco" Rego Mello,Coc1ho e Campos, Rosa 
Juniol', Severino Vieira, Virgílio Damazio, 
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Henrique Coutinho, Domingos V~cente, Tho
maz Del:ino, Looes Trov[o, E. "Vandenknlk, 
Goncalveô Chaves, Fema·,elo Lobo, Paula e 
Souza, Moraps Barros, Caiado, Leopoldo de 
Bulhões, JoaqUim de Souza, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amaral, Albecto Gonçal ves, 
Vicente Mitchado, EsteveS Junior, Gustavo 
Riclw.rd, PInheiro Machado Julio Frota e 
RamÍl'o Barcellos (43). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pa..1a, os 8rs. Manopl de Queiroz, Ranlino 
Horn, Almino Affonso, .cl.ha,·o MRcharlo, 
R}sa e Silva, B. c.e Meu,ionC;:1 Sobrinho, Le
andro Maciel, EugenioA:nurim, Porciunculü, 
F91iciaco Pe,wa. e Rodri:. :J~S AI "63, e, :;2m 
ellê1, os Srs. Lauro Soei-é, L2ite e Oi,jcica, 
Ruy Barbosa, Quintino bocayun e A. ,~ze
redo, (16). 

E' lida, posta em discus,[o e sem ·'ebate 
approv:J,,Ja a acta da seosào aneerior. 

() §r. ~, §eC~·3t.:;:,iI'ÜO servindo de 
I ° da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Quatro officios do I' Secretario d~, Camara 
dos Depu tados, ele 4 do corrente mez, en vi
anela ,,8 Stguin tes 

PROPOSIÇÕES 

N.22 - 1897 

O Congre3so Nacional resolve: 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado 

Art. 2.° Revogam-se as dispoSições em 
contrario. 

Cam11ra dos Deputados, 4 de setembro de 
1897.-Arthur Cesar Rios. presidente. _Julio 
rle Mello Filho, l° secretario.- Carlos Au
.'justo Valente Novaes, 2° secretario.- A' 
mesma Commissào. 

N. 24 - 1896 

Artigo unico. E' autorizado o Governo a. 
conce'er um anno de licença, sem venci
mentos. a Sy/esio de Oliveira. telegraphista 
<1" 2" cla,~e ria Repartição Geral dos Te, ~gra· 
pllOS; levogadas as diSposIções em contrario. 

Cé\mara dos Deputados. 4 ele setembro de 
IS9-;-.-A.rthur Cesal' Rios. presidente.-Juz,:o 
rle Mello Filho, I' secr"tario.- Carlos Au· 
gusto Valenle Novaes, 2° secretario.- A' 
n::eSJ:la Commissão. 

N. 25 - 1897 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. [,0 E' o Governo autorisado a conce

der <\0 cidadão José Joaquim de Miranda, 
conf rente da AI!'(t[Jr!ega de Santos, um anno 
,1e licença, com ord.nado, para tratar de 
SU" S·i ude om1e lhe cl>nvier. 

ArL. 2.° Revogam·se as disposições em 
contl'ario. 

Camal'(t elos Deputildos, 4 de setembro de 
i 897. -ArtJwr Cesar Rios, presidente. -Julio 
rle Nello ilha, 10 secretario. - Carlos A u
{Justo Valente Novaes,2" secretario.-A' mesma 
Commissão. 

a conceder um anDO de licença, com arde n. §~ •. 3' êecretario servindo .de 
nar,o, a José J"aquim de Negrei:'os S,'yão ,2", le e ~ca sJbre a Mesa para ~er dIscUtldo 
Lobato. cllete de seeç<1o da ·ecl'sf."ria j," L,:- na 8e5SI10 segUlJJte, depOIS de Impresso no 
dustria, Viação e Obra, Dubii,:as, P"l'a tl'<1taJ' D:a"rlo do Con:;resso, O segumte 
de sua saU,le on'je lhe CO,I' ier. 

A rt. :2. ° Revogam-se as diô )osiçõ~s em 
contI'al'io. 

Carnua dos Depma(lo~, 4 (ie setembro de 
189i.-A,-th"r Rws, p;·esi1le:,t2.- Jt.dio rl.e 

111ello Filho, 1° secret,lrio.- Carlos .41tvusto 
Valente Novaes, 2° secretario.-A' Commlssão 
de Finanças. 

N. 23 - 1897 

O CDr:gr~s"O NacioDid :'esolvG: 

PARECER 

N.106-1897 

Redacç,ro final dos projeclos do Senado 
ns. 5 e 7 de 1897 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° A Alfandega de Corumbá, no Es
taelo de Matto Grosso. é equiparada, quanto 
ao pes,o~\ e V\lllCImpntos deste, á Alfandega 
de Maceió: no Estado (le Alflgôas, a mesma 
,-q 111 pai'açao, ql1auco aos vencim __ n tos, tera a 

Art. 1." Fic" () Goverc,D "u'.Ol'lzJ'cI.,) a c:::n· Ad'ê1ndega de P.·,rmacruá. no E"tado do Pa
cerler um anuo da lice,'ça, (,um o 1'8S0eCLIVt; l'aná.. cl'jo qu"dl'o sei á o rlesta ultima com o 
Ord8!1adl),ao conÍerent3 da iO_dail::egildo ,~:1rá I aL1~·~1Jento ele r::n,is Ull1 conrel~ente, dous pri .. 
Ra.ylDUL!110 F~lVa 0ucL~J e J[t a, _:ct~"O~ tJ..'L~~i..Ll' t tiJdl'US ':;::lcl'iptJra.rios e um segundo escri-
(~e SU\1 ::,aul)e cüde IlJ.:3 ·::;O!lvi.:,~~. 1.ptLil-'::~rio, 
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. O q~D.dro do pessoal ela Alfandega de Man~os I A opposição procura exp!o!'<1f o caso, pre
e eqUlpâ.rado ao da Alfandega do Mar<1nh<1o, I tendendo atirara autor·llJ. da ag-gr98são aos 
com vencImentos Igua··s aos que p~rcebem os amigos do Dr. FIlete Pires. como meio de 
empregados das categoriâ.s respectivas da preoarar a eleição senatorial. 
Alfandega do Pará. 0- cheCe da segurança tem sido incansavel. 

Art. 2. o A Mesa de Rendas de Antonina pro-vir1endando para a descoberta e punição 
continuará a ser dependencia da Alfaoclega dos culpados. 
de Paranagua e o seu pessoal salrira do O govef'ilador manirestou puhlicamente o 
qua.~ro dos em pregado~ da me5ma Alfanrlega seu pezar por e,se fado, tenrfo causado boa 
podendo o mspect.ol\ confor'me as exigencias impres.,ão á. população a sua attituc1e.» 
do serVIço, comm1~SlOnar 0.111 o, empregarlos Isto é o que se lé no telegramma envia.t!o 
que julgar necessarios, os quaes além dos a este jornal pelo seu correspondente. 
seus yencimen tos, terão grJ.tificação igual a No N o(tciarw do mes no jurnal, encontra-se 
que e marcada ao escn "ao, correndo a res- aioda nma iocal I'et'erente ao caso, a qual é 
pecti va desppza pela Verba - Gratificações concebida nestes termos: 
por serviços extraorclinarios e tempor·anos. 

Art. 3. o Revogam-se <18 disposições em 
contrario. 

Sala dascommissões, 6 de setembro de 1897. 
- J. S. Rego Mello.~ Gustavo Richard. 

o Sr. Fra.ncisco IIMiI,acbado
Sr. Presidente, venho hoje ;í. tribuna para 
occupar-me dt! negocios relati 'lo, ao Estado 
do Amazona~, que tenho éL honréL 11e repre
sentar. 

E o taço porque tenho a certezéL de que não 
só cumpro um dever, como tambem porque 
não entorpecerei o Senado em suas nobres 
fancções,desde que a or'dem do dia é pequenéL, 
e a primeira parte deUa já foi bastante dis
cutida na ultima sessão. 

Sr. Presidente, no dia 4 deste mez, como é 
sabido, deve ter-se realizado no Amazonas a 
eleição para o preenchimento de uma vaga 
ds Senador, por aquelle Estado; e sinto dizer 
que, não obstante não me sorpre!lenderem. 
mUito me 1m pressionaram as noticias que 
vie,'am do Amazonas. corno prenuncio elo qae 
se havia de dar no pleito eleitoral. 

Os jornaes trouxeram ao conhecimento 
desta Capital um Cacto que muito Ilever<L tel a 
sensibilizado, e a noticia delle não partiu de 
prol'elllEncia suspeita, porque foi tl'an,mit
t1da pelo proprio cidadão, a quem ellCl di 
a autoria elelle. 

Vou ler os telegréLmmas publicados para 
depois fazer a.lgumas considerações somente 
por eUes suggeridas. 

E' assim que no O Pai;; de 4 do corrente se 
lê o seguinte: 

'" Manáos, 3 - Foi aggredido hontem o Sr. 
Nunes SalgCldo, rellactor do Amazonas. 

Logo que foi conheciclo n;;. cidéLde este facto 
lameutavel, o governador do Estado ordenou 
ao chefe de segurança que éLbn"se rigoroso 
inquerito. 

Todos lamentam o fClctO. A imprensa go· 
verni,ta occupa-se imparcialmente da occur· 
rencia, dando as prompt3.s provluencias to
llladas pelo governador. 

« Rel::l.tivomente á noticia da aggre8oão de 
um d08 redactores do A",a~onas, de Maná03, 
e queconst" hoj" de telegr(lmma do n08,,0 di
gno corresponrlente, telegraphou nos seguin
tes termos o illustre govern:'.dor do K,tado ao 
nosso chefe senador Q. BOCéLyUVD e ao ge· 
neral Francisco Glicerio: 

«MANAos. 1- DUJ"S.nte o dia de hontem, 
alguns desordeiros in vad1ran; inesperada
mente o escriptorio do jornal .-lma;;onas. 

Ag;;rediram o redactcr desse jornal Ray
munilo S"lgado e o engenl1eil'o Elpirlio de 
Mello, fazendo estréLgos n(lS officina8 typogra
phicas. 

Os opposicionistas entraram logo a explo
rar o lamentavel inc\ftente, pretendendo at
tribuir ao meu go\'erno a autoria. de seme
lhante seena le selvageria. A minha admi
nistr(lção. o meu carJ.cter e a generosidade 
com que tem prfJcediclo o meu governo para 
com os advel'sarics protestam bem alto contra 
a deshonrosa suppusição. 

O meu gOI'HI'1I0 offereceu logo todas as ga.
rarrtias qu" fossem necs,sarias :1 oppo,içào. 
Esta. rorém, deu ao facto caracter jla.rticla
rio. Os chefes oppc·siclunistas mClndaram 1\i3-
trihuir um bolei':'" <1vulRo. em qlle dizeill: 
>( Dando conta deste lnmenla17el aconteci
menlo. não podemos deixar .'e por elle re
spollsabilhar o Dr. FiJeto Pires que no mo· 
mento actual. 3.clla-se de po!'se do governo 
deste Estado ». 

Como vedes. pelo simí.lt;S moti '10 de ach(lr
me ti frente do governo do Arllazún(ls, attri
bue-me a opposição a respons<1bllidéLde tle um 
facto que condemno. 

A policia esta procedendo <1 rigoroso in
querito a tal respeito. 

A péLIX:l.O partiJaria.. que já. est:'l. aqui ex
plorandu o larnent<1vel inr'idpnte, ha. de pro
cnrar. ~'em dUl'irla. "dulteriil' ainda mais os 
facr.o, ahi, p1·"curanc!o delles apr"veitClr·se 
para" rmar a eífeitu e consegui I' ligur~lr como 
vil'tima. 

Offel:eci logo as nfilcin<1s do Diario Otficial 
ao proprietario da folh<1 opposidonista, pa.ra 
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qr.e nellas m:1nde imprimir o Amazonas e 
não fique interrompida a su" puhlic;lÇão_ 

A ordem foi logo l'estabelecida. e l'eina 
completa. paz no Estado.- Fiteto Pires Fer
reira~ » 

Sobre o mesmo assumpto, lê-se 
de Noticias: 

na Ga;;eta 

« A Imprensa no .-\mazonas - Belém do 
Par:i, 3- H.ecebi o seguinte d0spacho de Ma
náos: 

Manáos, 31 de agosto - A reda.cção do 
Amazonas acaba de ser assaltada por nume
roso grupo de homens armados de revol verso 
punh:18s e cacstes. iI. typograpl:tia foi empas
tallaria. 

Ficaram feridos os redactores então presen
tes, cnl'Onel Salg"do e Dr. Elpidio de ~bllo, 
cuja Vida corre oerigo. 

O .Lna;o;ws e'I'a ori[ão d'-l op)1l3ição '-lO go
vern:ldor Dr. Fileco Pir'€s Fel'!'Gira, a quem 
o', f,ridos apontam como m:1ndante do atlen
i<1do.- (Do nosso con-esponrlente) :o. 

mada. pelo telegramma nirigido pelo proprio 
g"vernüdor do Ama.zona~, e pelos correspon
dentes dos joroaes desta Capital. 

Desses telegr:.tmmas fica evidente que ás 2 
horas do dia 31 de agosto um grupo armado 
de revolvers, punhaes e cacetes etltrou no 
edificio ,·m que funcciona a offlcllla do jornal 
Ama;ont!s, aggredindo os redactores que lá se 
achavam_ 

Os aggressores fugiram e um delles, se
gundo consta de um telegramma, refugiou-se 
uo palacio do governo. 

O SR_ J, SARMENTo-Era o refugiado quem 
os ca jJit'l nea va. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Sendo perse
guido pelo eIamor pnblico, o governador, não 
obstame Vt>1-o r'eclamado por um nu meros o 
gi'UpO de cidadãos, l'ecusou-se a entl'eg-al-o, 
uu a mandaI-o. como devera f<lzer. pre~o em 
flc:grante ct~licto; porque o flagrante delicto 
não é outra cnUS<1 siniío o momento em que o 
lUdivlduo está. commettendo o Cl'une. ou 

Soja-me lie,ito ~gora leI' tambem o tele- aquelle que se segue logo após o crime, sendo 
gramm'l tr~[J,mittido pela opposição. E' da o criminoso pel'sei!llido pelo clamor publico, 
13a~eta de Noticias, diz alie: como no caso em questão. 

4: No Ama=onas-De MaIl:ios foi mandado o Eête é o facto. 
seguinte telegl'amma que no, mostraram: S .. jam·me permittir13s algumas observações 

Obidns. 3 de setpmbro-Bal'ii,o de Ladario, a respeito dos telegrammas. 
sene.dorES Machado e Sarmento e Dr. Rodri- O do "OVBf'nactor r1eclara que o facto é, 
gu,s Vieira. I além ele h1ment,avel.~e[vagom; e contenta-se 
- O cOT'onel Sal!lai1 1) e engenheil'L1 E1pidio de I em dizer que a respei.to deUe ia mandar pro
Melio foram victimvs de Dggrpssão seI vazem cener 8.. ngu~os,~ qndlcancla. 
hont.em ás 2 h(,ra~ da tar,le na redacçã,o do . Of'~, 1,tO SO po le ,el' cOllslderado cnmo uma. 
_·lma~cnas. Cnrrem pei'igo de -vida.. A pnpu- 11"'lS<10, llorque Sl. c,'mo cunst,_, rIo telegram
;:ubdio indü,nada apnnt[1 como mandante o ma, o crlmllln_so se refugwra em palaclO. o 
Dl'. Filet,n Pires. govel'nactor nao deVl;L proc~der pelo modo 

Os slcariog são soldar!os de policia r1isfar por que o fez: dan(lo-lhe couto, !JOmiziando·o; 
cacos e capitaneai iOS por Fialho. reporter do mas rn?,mlan~'o effectuar a ~rlsao .. 
jnf'1al Rio Neg'-o, o qual. apó, o crime, reru-I Por lSSO nao era n~cessarlO syndlCar a reS
gioll-'e em pal"cio. A typographia foi fllnpC1s- peito do aQ:ente do,> Iactlls, agente que estava 
tel;,r:a.. uo seu proprlO pnlaclO. 

O deplltado estndoal José Arthilr, pal'ti- Diz to,mbem o gO'lernad"r que a opposição 
rlario rlo Dr'. Pilteto. acoil"lf'anhado de cpr'ca rle t.ratava de explo"al' o facto, adlllTel'ando-o_ 
cem ppssna" toi a, palaciorpclarnar a elltr 11:'; Não é, porém., prPI'iso fazel-o. Foi por iss~ 
0.0 crimmosfl e pedlr providencla~, sendo mal que me Ir!nlt, 1 em umas linhas que mi\ndel 
su~ce,jido. Parece plano amedronlrar o elpi- para um.J rnal, as qua,-s hontern foram pu
cor<ldo par" a eleição seDutorial de 4 do ce,r- bllcarlas no Jornal do '.'oUl-mercio. anHO sahlr 
rente. do proprio tele:uHmma transmittido pelo go-

Di-ante de tão aurlacioso attentado, o povo verndor do Amil zonas. 
sem garantias pede providenclas urgentes ac Quando o t'ado é eloquente, quando faIla. 
Go-verno FrderaL por si proprlO, as anjectl v:1çõe~ não servem 

Mana03,2 de seternbro.-Drs. Jonathas Pe
drosa.-Lima BacMry.-Fe1-re;1"{], Penna.-A. 
Jardim. )} 

A' parte as minuden~iHs dos factos meneio
nadr's por ~ste ultimo teiegr"mma, que acabo 
(le ler, não serJam Pl ecisas as aS8ignatura, 
que o tlrmam. para l1gar-se a elle toda a im
portancw, devida á verdade _ E' esta confir-

smãn para prejurhcar, dando indIcio de 
paixão e neste ca~1) esta o f3.cto de q lia trato, 
d.queile a que se re er mos telegr,'l.mmas. 

Um outro tOplCO do telegri.mma do go
vernador, que não é menos irrlsorlO, que é 
um pscarneo lançado a face da victíma, é 
aquelle que dpclar:1 que elIe, após o acto, 
man0ara offerecer as otllcinas do Diario 
O/ficiat, para. 'lue o Amazonas, jornal redlgido 
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pela victima, não suspendesse a sua publi
cação. 

O SR. JoÃo CORDEIRO-Isso é muito com
mum entre coilega, de imprensa. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO - Não neste 
caso. 

O SR. F RANCISGO MACHADO - Acho que 
será muito commum entre colle~as da im
prensa fazerem otferecimeIltos de:ta ordem a 
victima do attentado, quando não são elll's 
considerados autores do crime. ou quann(. 
não se lhes imputa, mais ou menos, ioter
ven ção no facto. 

Neste caso, quando o otferecimento é 
feito por aquelles que estiin nas mesmas 
connlçàes do otfendido. por porlerem amanhã 
soifrer o mesmo de,acato, e~se oifar'ecimento 
é nobre e digno de acceitação. Mas quando 
aquelle. que vem com apparencia de genero
sidade faz<lr um olferecimento ta.l. é o mesmo 
aquem se attribue a autoria ou co partici
pação no delido, então esse offerecimento 
não é leal, não é sincero, é irrisorio, não 
póde nem deve ser aeceito. 

Sr. Presidente. o facto é publico e é pre· 
ciso tirar-lhe a limpo a autoria. 

Esta é attribuida ao governador do Ama
zonas e a razão disso está em q u" o Rovarnador 
(lo Amazonas tem zrandes interesses partl
darios a favor do seu candidato, e empregava 
todos os meios pal'a que o part'ldo que o apoia 
e tinha de suifragal-o viesse ás urnas sem 
maior resistencia no dia 4 do corrente. 

Além disso, Sr. Presidente, era o redactor 
do Amazonas O homem que com mais coragem 
se batia pelo que eUe chamava deveres da 
administração do Estado. e o fazia denun
ciando e até mesmo levando ao grão de cen
sura os actos que julgava exorbitantes das 
leis e das boas normás de administração. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO - Apoiado; é 
um amazonense muito distincto. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Ora. esse 
jornal é dir'igido por um filno daq uellas terras 
que, muito mais do que todos aquelles que 
lá estão governando e dirigindo os negucios 
do Amazonas, sente verdadeiro amor por 
tudo quanto possa intere3sar aquella grande 
região. 

O SR. JOAQUIlrI SARMENTO-Apoia.do. 
O SR. FRANCISCO MACHADO - Accresce, Sr. 

PreSIdente, que, seguodo informações vindas 
de lá, procura-se dar execllçao a um decreto 
do proprio governador,que autoriza desapro
priações. 

VI'U ler esse decreto. SI'. Presirlent2, por
que muito convém para o caso a que me 
estou referindo. 

«Decreto n. 156, de 4 de maio de 1397-
Decial'a de utilidade publica o., terrenos si
tuados na Aveni,la Eduardo Ribeü'o, canto 
da rua Ramos Ferreira, e os comprehendidos 
entre as ruas Leonardo Makh8r, TI'eze de 
Maio, Ferreira Penna e Ramos Fel'reira. 

Fileto Pires Ferreira, engenbeiro militar 
e Q'overnadnr do Estado do Amazonas. 

Considerando que, para o ernbellezamento 
do novo P,tlacio do Gove. no do Estado e suas 
imm8<Jiações, toma·se necessaria a desapro
priação por utilIdade publica dos tel'renõs 
comprebendídos nas du~,s f:.;.ces da A velllda 
Edu<\rdo Ribeiro, camo da rua Ramos Fer
rem, e os limitados pelas ruas Leonardo Mal
cher, Treze de Mai<>, Ferreira Penne. e a re
ferida rua Ramos Ferr,~ira; e, usando da au' 
torlzação que lho conf"Pre o decreto n. 27, de 
12 de julho de 1882. dec("et,t: 

Art. Lu Ficam conSIderados como ,le utili
dade publIca para o fim de serem desapro
pl'Íados os terren,·s oi tuados ás tl uas faces da 
AVRnida Eduardo i{ibeiro, entl'e as ruas 
Ramos Fer~eira e Pl'ogreôso, os iímitados ao 
norte pela rua Leonal do M,dcher, ao sul. 
pE-1a referida rlla Rall.os Ferreira, no nas
r,'''lte, Avenida Treze de Maio, e ao poente, a 
~[jtiga rua commeudador Clementino, hoje 
F -'lTeira Penna. 

AI't. 2. o i\evogam-se as disposições em con
troartf'l. 

Manda, portanto, a todas as autoridades a 
quem o conhE-cimento e execução desta cle
r.l'eto pertencer que o cumpram e façam cum
pl'il-o fielmente. 

O secretario do Estado o faça imprimir, 
publicar e correr. 

Pa1acio do Governo do Estado !.lo Amazonas' 
em Manáos, 4 de maio de 1897, -Filelo PireS 
Fen'eira.-Ralll de Avevedo. 

Pu blicado o presente decreto nesta secre
taria aos 4 dias do mez de maio de 1897.
Raul de A~evedo. > 

Ora., Sr'. Presidente, este dacreto,que estava 
já tendo a deVida execução, tinha dado lwar 
a certos arl'anjos operados por um syndicato, 
ou como lhe chamem, referindo·se a indi
Viduo; lJ.ue se int?rpuzeram entre os pos
su idores de terrenos e pl'€d ios que deviam 
ser desapropriados e o thesou ro publico. 

Iam tratar a compra de r1i v~rsos terrenos e 
casas com os seus legitImas prllprietal'Íos. 

Ejtes, naturalmente, vendo que o o:ffere· 
cimento lhes con "inba, que a o:fferta os 
,~duzia, pa,sa.vam immediaramente a es
(Jr(ptur~. não pelo preço do ajuste, mas por 
um preço exorbitilnte ; o que parece um con
trilS~ilS{), porque conêI'a os interesse d<1 la
zelJ'la protB8t"m ~empr6 08 interpsões parti
cubr2s d03 individuos que tcem negocios com 
elia ou por intermedlo della. 
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E' costume <.lar-se ás escI'iptaras men03 valor 
do que aquelle que o tcrleno ou o pl"eclio tem 
qua~do é -cransferi"o, e ist" para defraud,·.r a 
fazenda pu blic::, n;)8 d í lei lOS de tr;wsIYlissii,o. 

Mas duro maio,' vdol' e eucller os cueres da 
fazenda publica com mais do que o '73.1 r 
devido e uju~tado entre as partes a r0spelto 
do predio ou terreno transferi 'o. é realmente 
exc'>pcionai, e ex.oIio'a·.'le, pOl'éL!l., p'lrque 
sobre o v"lur da escl'ipcul'a é que ha via (10 ~e 
questlOr.al' o d<1 de>aprul'rülção, 

E as~im e qUe vendia-se por 2'5 o que era 
figurado tef-se Vendido por ::0 ; ·pa.ra "er de
pOIS ~eS3propriado pur cenõo e tuntos contlls. 

Não é IRto cous" no jr ou uma simples hy
potbese, pOi'que ha eXI'mplo de se h"vere.ffe· 
ctuadll uma cumpra po' 711:000$ e declal'aI" na 
respectiva escrifJtur" de venda que a CO" pra 
ÍOra e.ffectuada por 150: OOCS. par;, illal~ ,.ard,", 
ou l"liO após, fazer-se a desapropriação por 
320:000~IJOO. 

Sr. Pl'esiden te, estes factos const[1 vam 
existirem, e no E,tado sabia se delle", tail'~O 
deram na vista como negocio de encber o" 
olhos, n> gociO de seduzir ... 

O SR, JoÃo CORDEIRo-De ench,'!" a bolsa. 

o SR. FRANCISCO MACHADO- ... ou. como 
diz o nubre Senador pelo Ceara, negocio de 
enche I' a bol~", porque realmente é causa que 
se turna bem cl.esag rad'L"vel quando tica va8!a. 
(Riso. ) 

Mas, Sr. Presidente, estes factos corriam 
de voz em voz, sal,ia·se delIes, e, como d is~e 
nas liuhas que, maildei para o jornal. era 
mUito possivel que, si o Ama~onas, orgão de 
publiCidade d~ opposição, não tinha tratH,lo 
delles, viesse a tratar, podendo-se mesmo di 
zer que, com certeza, tratal'ia, e isto não con· 
vinha., era de n,·cessldi1de, por cons'que"cia, 
evitar que contiauas.,e es"e jornal a fa:el' 
sentir aos homens d" bem que a indignação 
qu'~ tinha produzido a ulr.lma. admin stra~ão 
do Estado devera Igmt.!ment8 produzir a ac· 
tUü.la 

Era preciso evitar is··'o e o meio :Jão era 
outro ~Inão ~.s.,e: inutiliza\' os red"ctores do 
jornal e emp;:della,- 3. typogI'aphil1, pu'que 
onde está o interesse pelo cnwe m;illda ~ lo· 
gica que se presuma estar tambem o autor 
delle. 

E' po"t' estas razões, Sr. Presidente, que 
apresento corno d,'ducti~as dos factos. Que 
iuStlfico a a'Gt;'lbuiçào da autoria llellcs ~J'jo
veu gove,naüor do :,illJZO::WS. 

o SR. JOÃo CORDEIRO - Não são illações 
bem tiradas, po-que o governador é incapaz 
de actos de seI vagel'ia como e,te. 

o SR. FRAI'iCISCO MACHADo-Mas pelo amor 
de Deus I si elle é incOJ paz de actos ele "el va
geria, porqutl não deu di.to logo provas, 
quando tinha occasJão mais azada Para fa
zel·o 1 

Pois então, manifesta-se a indignação con
tra um acto destes e eUe deixa que os auto
res ,lo crUDe se evadam, se homiZiem em pa
lacio e não "s pre"de? 

O SR. JuÃo CORDEIRO - E e certo que elle 
nã-o t,·mou nenhuma pl'ovidencia 1 

O SR. JOAQUIM SARMENTO - Não ccnsta 
isto. 

o Sn. FnANCISCO MACHADO - Foi só depois 
que o povo foi em perseguição do criminoso 
pedir prOVidencias ... 

;.~ Sn. J"Ão CORDEIRO-Isto diz o telegram
ma que V. Ex. recebeu, telegramma da 0i'
poskão que não é ma.IS -verdadeiro do que o 
do governador. 

O Sn. JOAQUIM SARMENTo-Assim como se 
pndc d,z,"r que o telegramma do governador 
não pôde ser consi,'erado mais verdadeiro do 
que o da opposição. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Ho. simples· 
m~nte umecilferença que peço pari' oppor á 
o bj ecçào que a pre"en ta o no bre Senador pelo 
Ceará. 

Ha dois interes~es a confrontar, o interesse 
que uns teem pró, ao interesse que outros 
teem contra. Mas, devemos notar, si o go
vernador é um, a opposiçáo é representada 
por quatro individuos e do~ mais bem quali
fi,'ados, " um dos quaes o proprlO governar1or 
presra reconhecimento devido, o preito que 
não se !l~g'~ á hODradez e a probidade ... 

O Sn. JOAQUIM SAR"IENTo-Apoiado. 
O SR. FnANCISCO :',jAcHADo- ... e não póde 

ser bonr'Ddo e probo o indrvicluo Gue mpnte a 
propl'!a conscie-ocla. ~ão quero Ir mais longe. 
Permitta V. Ex. qu~ fique aqm, porque a 
respeito ele qrlpbra de sinceridade, tinha mui
tas co utas a ajustar. 

Sr. Presidente, o que é verdade é que o 
facto, mesmo núa e eruamente narrado pelo 
governador, no seu tele~r"mma, embora cer
cado este de g-ranr]es ma.nifestô ções de indi
gnação, é que- es,e factu, repiw, sendo prati
cadO em vesper2.8 de eleição, vem nos dar a 
medida r10s aLtent"dos, das violencia" e da 

O SR. JoIu CORDEIRO - V. Ex. é injusto; se! va;;-eria que, tces dias depois tenham, por-
el1e ,eric. inc8paz j sto. ventura, de ser praticados no Estcldo do Ama.-

O SR. ::.A'iC1SCO VACH.idc-N;," ll.!e e,;tGUI ZO'la3. 
faz-ndu inj~(3~ka ; al'g1jil:en~() cuill c':) tL~ctj~S, I ,0 SR_, ALBERTO G0NÇA.LVES - Uma causa. 
dos q l'.aes tiro tot.!_" a~ illaçoeJ. I pode nao ser C!onseqil8UCla da outra. 

Sen.do V.!lI 
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o SR. JOAQUIM S_\R~IENTO - Mas foi. O Sl{. FRA[';C1SCO MACHADO- I,to é uma ir-
O SR. FRANCISCO M.o\.CIIADO - Fo,;se C(,nS8- risão! 

quencia, OU antecedencia deJles, O facto a O SR. ALBERTO GONÇALVES- Não queria 
que me estou reterinrlo, upu-se justamerte impedir a publicação. 
nessa occasião; e o nobre Si'nador pelo Pa
raná sabe q'le nesses dias qUA precedem e que 
succedem á eleIções, sempre em tuda II parte 
onde a dignic\ade imper:L. não é admissivel 
appareçam esses movime[]tos ... 

O SR ALBERTO GONÇALVES - PÓlle bavH 
nisso uma sImples coincÍflf'ncia. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Permitta-me 
V. Ex.; cOincÍde[]cia []ão podia dar-sil com 
aquelle apparato com que se deu. As cor[]ci· 
de[]cias apparecem imrrl'vistamente; desde 
que ha um preparo, desde que um grupo de 
indlviduos armados cerca um certo 10g-3.r, 
investe contra pesóloas que n<'lle se acun m. 
isto nào e coincidel1ci;L. e o ?Fsulc:ldo do pre 
paro muito pensado e procur<lt1o com o IDc,' 
ximo intere~se po,sivel. 

O SR. ALBERTO GONÇALVES -- V. Ex. com
prebende que nio pretendI) justificar r, Deto ; 
<1penas digo, pode nia ter Sldl.' '":,te a 11m. 

O SR. FRANCISCO MACH,\DO - Ent'o qual 
outro fim SHla 1 Agr3.dfço <1 V. Ex o 
aparte, porque me suggeriu lima ld<'Ía. 
muito necesso,ria, no caso e que me i:J. e~C:1 
panno. 

O SR. FRANCISCO MAOHADo-Infeliz genti
leza est", que Vem coberte, do eSC:.lrneo ! 

O SR. JOÃo CORDEIRo-Escarueo, porque~ 
O SR. FRANCISCO MACHADo-Porque eu não 

pos·o accellar "OIllO SlDcero o ofi'erecimento 
(bquelle que atrecta querer reparar um ill<11 
que elle pudia. ter evitado_ 

Sr. Presidente, permitta-me V. Ex. que 
~ol,re Q facto, para vem iustific~\I-o e encon
trar uma causa que o tenha determinado, 
recorde algumas idem; que aprendi em Mon
tesq uieu. 

Sr. Pi'psic1eúte, não e nov:,lade o que vou 
,[Izer; ill"S, precise repetir 18to, rOl'que vem a 
taloo de foice. 

Diz es,e escriptor eminen te q ne p~i'" os ,'2:0' 

vel'IIQS populal es nilo ba,ta simpleSI1,8i:lt':l 
í'Iobictüde, ella. por'e sfI'vir para o, f!D
vernos rnonarcllicos ou Ú8spoLleo~, pelo sim
jlles f"clo ele que e~tes julgam·s," ~uperiore:l ,,\ 
lei, ". qu"wlo cúmmettam UI11 erro ele que 
teGoa,rn de ar~'ependel··se, nada mai" ItJes r~2ta 
f'alm' do que r(H,abelecer o imp<'l"io da lei, 
tomando novo conse.lbo, corrigindo-se ~. si 
mesmo. O Sr. coronel Ritymundo NuneR Salga(lo. 

além de. como diss<', chl'fe do unico or:(io da 
opposição alli existeIlte <1ctualmenl6, er:l 01itro tantn, SI'. Pr'esi,lentc, niío aCO!ltece 
vice-presidente... com o·, !-!"verno,; p"puiares. pOI'que este3, 

alem da probi,la"e, diz elle, qu., pl'eC1SUm de 
O SR. ALBERTO GONÇALVES - Quem sa:::e 11[0 oulru predicado, e este predicado é a vir-

si não bouve ulgul1l arói,;o injurioso... tulic. 
O SR. FRANCISCO ~-I. .. CHAD" - O gover- E <1 "az~o está, Sr. Presidente, em que ... 

nador te.ia dito Isto n'l seI! c8iegraIDI;a; "ua O SR. ALgERTO GONÇALV::cs-Isto todo o he-
fra.nqueza pedia que tuno dhs":;8B, que não mom !,ubllco deve ter. 
occultasse nada que puzesse a coberto a sua 
dignidarle. O SR. FR_\NCISCO MACHADO- "S:stou repe· 

POIS f,em, o Sr. P.aymuodo Nunes Sall'ado tin.lo po.lavras (ie ~lunte'quIfu. que elle fun· 
á viee-presídence úa Int(>nde[!cia 0/1' L~;13, que dilwellla. e a.tte,ta com a rJil!Urpza à~s co usas 
pela lei de 7 de dezembro de 1896. tem ,1e iD- e COiU a c:)il,bnte c.'nfi'·m',G:lo rIo, Cl.cto:, 
ter vir nas eleições de 4 ,le ~etembl'o... 81". f'resl pnte. a rasão e pur'lu<> nos go-

vernos popular, s, quanr',o a lei deixa de exe
O SR. JOAQUIM SARME:-;TO - Principal- cutal'-se, diz elle: como istonãopóde vlrsinio 

mente na apuração geral. da cI)rl'upção da Re ubliea, e"t" ESTano ~,;tii. 
O SR. FRANCI.'CO MA.CHADO- •.. de onde já. pf-rdldo; e a )'aziil! é porque, nii" sendo os 

seria conveni .. me aiastal-o. ',gover[]os p'·pul<J.re~ super,oréS á lei. como 
O bllnrarlo Senador f'stà vendo que o facto' se c:<nslderam os goverllos m()[]0.l"cbicos, 

não pótle ser con'iderad" urna Simples COIn- ellps te em [],ce,sularle, como Cem todo o clda
cidencia, mas o resultado de grun"e e pro- dáu. de ,e .'efltir d(>b<1ixo !lo pe~o ddla, ellcs 
tunda medili:L<;ão. . teem neceS5lrlade rie a respeita.r. 

E o fizeram com e~ta. violencia, que o pro-I E é. S~. Presirj~nte, o que S~ dá no Ama-
prio governador cla~,itica de seeoa. (l.é selva· zona" onde só appaNntemente existe o go
geria, p"rque não PrJc"ntlaram um mel" li- verno popula!' é que para aqudle Ectado a 
cito de afastar o re(lactor do Ama~onas nem lei lJão exi,·te. a lei eotá abaIXO da voutadtl de 
de suppl'imir a continuação deste. yUem o a.dmilJistra. 

O SR ALBERTO GONÇALVEs-Mas dizem que O SR JOÃO CORDEIRO-Isto é o que diz a 
o Governo oifereceu a typographla... : oPpo~ição em todos os E2t<J.d03. 
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o SR. FRANCISCO MACHADO djz a oppo~i· 
cáo, mas eu não o digo sá mente : eu o provo. 

ter o mesmo amor ao torrão. não porlem ter 
o me-mo mtere~se pelo progresso daquelle 
Estado. O SR. JOÃO CORDEmo-Ainda nüo vi uma 

opposição que não ti vesse estas cantigas. Elles são levados para lá como o eram 
outr'ora os que se dirigiam à California ou 
às minas do Cabo: vãCJ sem aquelle principio 
que Montesq II ieu jlllga nect'ssario no governo 
popular-a virLUde-, por'lue onde eUa falta 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Mas eu não digo 
sómente. V. Ex. tonos os dia:> está vendo 
que ate as leis se rasgam, se morlificam, as 
Constituiç.ões se emeudam de u;n dia pa.ra 
outro, e até posso mostrar um simples de
creto de um dia para (,utro soJIrendo graIJde 
alteração. 

começa em al~uns corações [\ entrar 3. am
bi<:âo e em todos a avarez3.. 

E si10 estes os principios que dominam a 
gente que transita boje pelo governo ama
zonense; não vão paru. outro fim: vão sim
plesmente com o fim de enriquecer, e para 
ch"gar a isto todos os meios são j ulgaelos 
bons. 

Isto não é Estado governado constitu
cional mente. 

O SR. JoÃo CORDEIRo-Na Bahia tres SE' 
nadares fizeram nove. 

O SR. FRA]';CISCO MACHADO-Isto só provará 
que e,te facto estende·se e está cuntanlÍnaudo 
a Republlca, não se restrmgindo eUe ao 
Amazonas. 

O SR. VICENTE MACHADo-E' exacto: já 
chegou até ao (;overno da União •.. 

O SR. JoÃo CORDEIRO - E o mal é 
que em toda a pane pratiquem e:stes 
actos em nome elos princípIOs de moera tieos. 

O SR. FRANCISCO MACHADO-E' exactoj mas, 
ha maior mal. Si pra,ical·us é mal, maior 
mal é animal' e proteger aqueLIes que os prtl
tlcam, maior mal é nlio condemnar os fac,uS_ 

O SR. JoÃ,) CORDEIRO-Mas VV. EEx. só 
condemn(im quanLlo não estão com o Go
verno. Este é o grande mal. 

O SR. FRANCISCO MACHADO -SeriÍ. uma in
justi,a por V. Ex. a mim atirada si quizer 
nessa general idade comprebender-me. 

O SR_ JoÃo COHDEIRO-Não estou defen
dendo o governo do A.l1lazOnas. 

O SR. FRANCISCO rvlA.CHADO- V. Ex., que 
alimenta um t'spirito [le J u::;tlça, eleante du" 
factos apl'esenlados e enunciados sem rebuço 
e sem animadversão, V. Ex. nao pÓl1e ver 
na, minha~ pdlavras sinaoa vontade de resta
belecer a verdade. 

Pois bem, Sr. Presidente; no Amazonas 
disse eu que nâo ha sinão um simulacro de 
governo popular e o governo mantem-se "á
mente pelos mesmos meios por quese in,tJ
tUIU: pela tlirça, pela viulencia, pelo eles
preso à lei; mantém·se pela verdadeira 0.[' 
liança !Te la n,se et de la {orce. 

E' sómente por isto que elle se sustenta_ 
Sr. Presidente, no Atliazon s dá·,e um 

factu tristi, simo. que n'10 sei si se dará nos 
outro::; l~stiid(Js; no AmazonHs os verdadeiros 
amazonen::;e8. aq uella populaçà.o do E8tado 
que se diz ci vilizmta, llUje e>t:1 desappare
cendo, ab60T'Vidü. pelas levas de immigl'ação 
que por [a t,em ido, forasteiros que em SU3. 
maior parte como V. Ex. sabe, nào podem 

O SR. JOÃo CORDEIRO - V _ Ex. tome cui
dado, sinão o cearense apodera se daquillo. 

O SR. FRANCI~CO MACHAno - Não são só 
ceal'enses. me [Jermitta V. Ex que diga; de 
toda esta União para lá vae gente ... 

O SR- NOGUEIRA PARANAGUÂ - Os dos Es
tados do Norte V2.0; mas v<Ío afim de concor
rer para o engr ... ndecinwnto. para o progresso 
do Amazonas, e V. Ex. até deve estimar isto. 
(Ha outros apartes.) 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Mas o que é a 
verdar1e, e que VV. EEx _ nunca poderão con
tpstar.e o tem confessfldo perante mim um mi
[hãu de vezes. é que torlos os senhores desses 
E~tados dizem que o que é bom, o que é tra
balhador. o q fIe tem q uoJidades aprecia veis, 
não sahe do seu Estado, lIJas que só vão para 
la aquelles que não podem no seu tncontrar 
abrigo por qualquer circumstancia da vida. 

O SR. PIRES FERREIRA-Não apoiado. O 
Amazon.·s é um territorlo quasi despovoado 
e e just,) que o procllr\om os brazUeIros de 
outros Estarlos. Lá. <::stii.o muitos pi"uhyenses 
dlstmctos, que ITlUltO se recommendam pela 
5U:, intelligencia e trabalho. (Ha outros 
apa·,res.) 

O SR. PRESlDENTE-Attenção ! Quem tem 
a palavra é o Sr. Seoadur Machado. 

O SR_ VICENTE MACHADo-Quasi toda a 
magistratura do sul é composta de moços do 
norte, mas por isto nrro se lbes pá de atirar 
essa rnjurla. 

O SR. FRANCISCO MACHADO-Não posso 
dizer que a do Amd.zonas seja toda de gente 
de lá. 

O SR. PIRES F6:RREIRA-O meu nobre 
amigo dá-me lIcença para Uill aparte? E' 
uwa fineza mais que lhe quero dever. V. Ex. 
é olho do Amazunas ~ Si não é, está em 
iguaes condições que os filhos do Piauby que 
procuram o Amazunas. 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Declaro a V.Ex. 
que não sou filho do Estado do Amazonas; 
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mas V. Ex. distinga o que acabo d,) dizer: 
não estou me referindo ao trabalbdor do 
Amazonas, mas áqudles que dOlLún"m o 
Amazonas ... 

O SR. PIRES FERREIRA-Não tl'ato de domi
nio; trato de piaubyeus8s que vão trabalhar 
no Amazonas. 

O SR. FRANCISCO MACHADO- ..• e que lhe 
estão dando aq uella du'ecção sob a, mascara 
de um governo popul",r. (Cru:;;am-se di,' eren
tes apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Feço aos 
illU5tres Senadores que t,lmem c:s m'lS nctDs 
para responderem, porque é impcss\,-el tl1zel-o 
em a partes q ne são q u~2i discur~o~. 

O SR. PIRES FERREIRA-Eu pedi licença r,o 
orarior para dar-lhe UI]) aparte, <lfim de 
defender os meUs patrícios. 

O SR. FRANCISCO MACHADO-V. Ex. foi prE'
cipitado, p 'rque não pÓlte "ef2n,ler '.celbor os 
seus patnciüs do que eu sel"Ía ca::;az de me 
defender a mim mesmo. 

O SR. PIRES FERRIlIRA-Estou de a.ccorrlo, 
e por isso é que achei que V. Ex. fazia uma 
injustiça DOS meus patricios. 

O SR. FaANCI-CO MACHADO - Não I.hes faço 
injllstiça; e 31 V _ Ex. conhece a Sltuaçã,) 
pohtica do Amazonas, dave :,aber que me re
firo a quem a domina. 

O SR. PIRES FERREIRA - Não trato da pü
litica do Amazonas. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Estou fal
lando destl1. machina administr>ttiva que 
finge ser um governo popular, quando de 
popular nâo tem mais que a mascara. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao illustre 
Senador que a hora está dada. 

O SR. FIUNcnco MACHADO - E,üito, si 
me á permittido, requeiro mais o pl'~ZO d8, 
lei, a pruroga.;ão por me'a h'lea, ,b.1':J. dizel' 
mais algumas éousase c'oncluir. 

Consultado, o S(maJo concede a pr;,'cngação 
de meia hora requerida pelo SI' _ F1'3.ncisco 
Machado. 

o !Sr. Presiden-:te-O honrado Sena
dor pÓ de continuar. 

Não faço injuria a niuguem, e pelo simples 
principIO dequenão gostarei que m'a façam. 

O SR. E.'TE"ES JUNiOR-Mas olhe que o 
actual administra!10r tem 4.000:000$ em 
coÜ"e. 

O SR. FRANCISCO MACHADO-VOU já respon
der a V. Ex. 

Tenho pressa de acabar e~tas conoiderações 
que estão sendo por d.-mais enfadonhas, por
que em verdade, pelR fórma por que são 
f,.'itas, attenta á nen/rum,! 8utoridade da 
humil,je p~ssoa que as emitte, e1las não 
pudem agrad'lr. nn.o ubstante. Sr. Presidente, 
.'erem protegidas por um fundo justo. que 
é faz,-r do gove' no que fni instituido para 
felicita)' o Bla·:il uma realidade. 

M2.s. Sr. Presidente, n8,O á isto o que se 
observa lá no pobre Amazonns. Esse E~tcLdo 
pnreee que está pagando o crime l"DOrme de 
ter sllhtrahido á proprra nntureza as melhores 
de suas gl'andez2,s e opulenci»s, porquE' nas 
conrjjçõe~ em que se e~contra hoje o governo 
do Alilazonas. não é elle, (le certo. o que se 
ac:ha 110 gllso dellas e logra dellas tirar 
melhcr provelto. 

E,tarnos vendo, Sr. Presidente, que se an
nuneia para aqui, quasl que constautemAnte, 
que o '.m<1.Z0náS tem 4.000:000$ úe saldo e 
nada deva. 

Isto faz-se, quando na lei do orçamento 
n. 184, de :24 de maio de l~gô, encontra-se a 
seguinte dispOSição: 

«Parte 3'-Disposições gel'aes 

Art. 1. c Fica o Poder Executivo autori
zado: 
... , .. ~ . . . . . . . .. . ....................... . 

15. A contractar no exterior do paiz, pro
curando os meio:; mai~ garantidores para o 
Estcldo, um empl'e:lt,jmo nunca SlJoeríor a 
d"us milllôes sterliuos, pociendo fitzer na 
preseu "e lel orçamantaria tOdas a.s Oper<1ções 
de credIto que fúr6ill nec()ssarias á reaiizlIção 
do mesmo.» 

Om, quando se m~nd8o dizer para aqui que 
11a, .1. 000: OuO$ ri e s<J.ldo, se pe~ e e se conse
gue autorlzação par'1 contrallir um empres
timo, cuja appilcação não se deteImina. 

Uili SR. SE;!ADOR- ToJvez para dguma 
O SI'. Francisco Mac1hta<rHo- empreza. (Ha outl'OS apartes.) 

Sr. Presidente, metl comprebel1dldo pelos O SR. FRANCISCO }IACHADO - 1'5:0 existe 
meus nobres collega3. tive a inte!ici':v1e de "r:lpl':.,Z':' n,.nhUIil2, ,:;'e não sej3. de desapro
desgostal-os. por suppm'pm que, 2~, em V,'dZ prlação de preulos; á p ,ra entrar s8llielb<lnte 
de .castIgar o. VICIO, c?mo yrecenc.o faz"l', q llau,ia. nas algibei-",:, dGS amlg,ls da situa
estIvesse pi'atlCailclu ouero VICIO. lçãl~, 'l á COQ~,a is·Q 'lue me f3voltc,. E 

A minlla intenção é c,lstig'ar o 31~ro ~iTI VV. EEx. não ~I;riern dei:i(l:L' de aco :lpanhar· 
quem o commette; não :3 de mcCi0 3.1guill COIT.- 'I ilH . :'est" ]'2vo1t3. natur: I, r:)l'ql-:'~ á "da 
mettel-o. jUSCi'; acuJle;:,", o crime. (AparteS.) 
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Sr. Presidente, ~uando se diz que o Ama
zonas tem 4.000:00U$ ,le saldo e que n"da 
deve, aULtJrlza·se um emp]'~stlmo d" 2 mI
lhões sterlinos t Quando se d,z qUA se va,e 
abrir syndicancia contra o crime comm\·ttido 
no dia 3! de agosto, ctegam as n ,ticiD.s de 
que o criminooo se occultou no palacio do 
governo t 

Digo que um governo popular :'::0 Ar.l<\zo· 
nas é u:na pura chiITlera., porque qu,.,ndu 

vejo que «e "rega lei a liberdade de 'Totos; 
quando se diz que o ,es~11taLlo dJ.s ur!Jas é a 
mar.ir~stação di"~ soberan:a do E.;c~do, Ul1l 
grupo de mdividuos, eJn ves;;Bl':lS de eleição. 
al'mallos ,;e c:,cer.e, l'eVÓlv~l' e puulnl e:,tl'â 
na l'edacção de um ol·.~ão d· pub:iciàade para 
a~gr8di[' aquelles q • .le o clil'lgem e emp,',ste· 
lar lhe a typugraphw .. 

E' isto, pGrver:tura, seria, Sr. Presidente? 
Poderá. u governo r6pr'esent'1l' dignameme a 
soberanül. do Estado, quando p:ua vencer 
uma clleição pr ec;sa empregar tOu:1S as VIO
lendas, pl'eeisa comilletter es~es enormes 
attentados '~ 

Sl'. Pre:iidente, niio ha razi'io ::<el1llUilla 
calma, fria e b',lll dispost,~ que do ,efe' iuo 
não tii'8 :1 conclusão de ~lle quanto la se 
deve wr feiLo, pOl' paree do gOVeToO a 4 J~s e 
mel, noo ui:tSSOLl e ne'n pó ,e pas,ar de uma 
vel'c1adeirlt I"rça. Sl é que niio loi mais 10:lge, 
si é que não "6 "dtliclOnou ao attentado ele 31 
de dgo,to,á óypog-ra}Jtl1a do .tmaoonaS,P..lUltos 
e mu:tos OUtI''-'S peiores. 

O SR. ALBE?_TO GO:SÇAL'fE3-V. Ex. não 
póde antecipar estas observ:J.\'ões, porque pôde 
ser eleHo o can,;id'lto I~e V, Ex. 

O SR, FR.-\.NCl'CO 'JACHADO-O nobre Sena
dor cOID;Jrellcnue q'2e n:io Il1? ;'etiro :1 oppo· 
Sição que te:n tUl\O a sofl'rel', e nem siq;Jer, 
pód" praticar. a bem do ~eil direIto, ~5 'T:ú· 

leneias que só os governos costumam pra
tic;!,'·. 

Sr. Pl'8sidente. V. Ex. e 0 S.,~,Dado SiGern 
que o juiz ,eCC10na! de IvIôn6Js Im aq "i }1I1' 
mim muito justamente acc::Si1'O, g vista, de 
Um r~e:,pacho que 8,S. deu em ?eÜçÕe3 apl';j· 
sent'\Llé'.s por amIgOS meus. 

Pois bem, esse j !]!Z, qU8 púr 2S8'3 simples 
facto (~<:~larei S~13pê-it-:J á jUl'isl:ic~.D"O feoei'a!, 
ainda cOl~Ci:jÚa, ao que nus C:)Q2t;?\ U"_',S sua~ 
violencL.,s, 

Foi di1qui nome8.:o um b:1eha~3l eB d.ire:to 
por uma das nos-as F,'cul(wd~s para I" sup· 
pIeút.e do subsciLuto ,ia jcli3 .,e(;·cIonal. 

E~te mOt;O paga. os dlrslt\·s ,ia norn'2aç.::o, 
vua :la juiz S8' clOnill, pllf3. ibe defej'ir o jUl';).· 
menta e da,·! be posse e este, segundo c"nst,l., 
reCU:.iê1-se a fazel-o. Porque? Com que di· 
reito? 

Porque? Quero admittir Que foi porque 
este suppunha que a proposta. não tinha par· 

tido de S. S.; ma~ é um eng~no. A nomea
J:ão foi feita por propo~ta nelle. 

Tenbo. portanto. : azão quando digo que as 
cous:<s que 1ft Sé estã() passa.ndo, em (a,or do 
canr',id~.to do Governado!', não podem ser to
madas a sério. 

Como sabia que não podia vir á tribuna 
sem que, ao terminar as minhas considera
l;ões, o tizeS';H, a,presentando um requeri
meDto. vou ober]z-c:;r a esse preceito, ma.n
dando á Ml's:', um rf'querimento, que foi 
suggerido pelas ultimas palAvras do Repu
bli, a, :J.O terminf,r as reflexões de que fez 
Dl'ecedel' o teiegra.mma dirigIdo pelo Gover
midor do AmaztJnas. 

Diz o Reptlblica: 

«N o A m~ ZOl1c,s-Os nossos illustres chefes, 
gel·ero.€S Quintillo Bocnyuv:1 e Francisco Gli. 
,'pri)), recei,eram o telegramma que abaixo 
public;tmos, e que foi expe"ido pejo eminente 
Govern ,doI' rio Estado do Amazona~, Dr. 
Pileto Pires Feneira, Não ha quem não eo
n heç:1 no Brazí! inteiro a perfeita correcção 
<'<o.io :en Govel'll:vjor daquelle pt'ospero Es
ta 'o, ,:uc á flrrneza, dos principios republi
,'ri nos une a toleTanda, uara com os ad ver
'"'j'io~. O foCt0 que elle' a8si::mala merece a 
ep' onç;'io de todos, e certamente niio se 

term ct:1C_O si. impeilido por ver,1adeiro pa
t iot,smo. o Governador do Amazonas não 
l1ollv~sse ,!'anr:1a'!o para Canudos as suas dis
ci;c'linal1a3 mWCil18 policiaes. 

Eis a':ui o te!egramma:» 
Qjeill eS..:fsveu <"sta, linhas não conhece 

ne certo n, "r.[3iJizaç~.o (deixem-me assim di
zer) militar ,lO Estado do AmaZODas. Nf~O é o 
corpo que seguiu para Canudos, que faz falta 
a. policia da Ga plto.l ; e os nobres Senadores 
se convencerão ,ti3tO quando souberem que 
com a f fÇ9, publica do Estado gasta-se 
1.355:5~ 1.$840. 

O Src, JCAQUlíI" S.-\.RMENTo-Sómente com os 
v8:-;cim2nto~ ? 

O SR. FRA~TCISCO MAcHADo--Não Sr.,com 
tU"lO, ad,!;itt,~rr.cs. 

O Sn, ALBERTO GONÇALVEs-Para Canudos 
r'Jl'am só "lUO pt'Uça3. 

O SR ;;-RANCISCO lIücHADo-Ouça o Senado: 
«Venciment"s do:; ('t;1CI3ps e praças dos bata
U,ões r'o ITstado. corpo de bombeiros e piquete 
,Ie cav!'iZc,rú',;53;Ú51$3"0. Somrna total 
l. 355 \)51 ~;840.» -

I\iio f ·;;·~~ant2- eu trr nob.'·do que a nnticia 
do atte;1L~I.;o;\ ufl)cli:a do Am,1zonas não foi 
,'ece~)id ~ com 3q uelia. indi"nação que seria 
Je êSpé23.l' em toda a imprensa, todavia vejo 
em (10t.$ jm'niles umas palavras de con,olaçiio. 

No L"7epubl,:ca lê Ee: «O facto que elte (o tele
gramma) assigné\lé\ merece a. reprovação de 
todos,» 
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E na Ga~eta de Noticias. nepois da transcri- f Segue-se em discussão, que 8e encerra sem 
pção ,lO telegrámma expedido do Pará pelo debate, o art. 2°. 
seu 00rrespondente, telegramma que em sua Procede-se á votação. 
synthese já e conhecido pel,) Senado, pois que , .. 
por mim já foi lldo, encontram-se as seguin. E appl'ovado o art. 1'. em eScrutmro se 
tes palavras: creto, por 20 votos contra 14. 

«M:1Ís eloquentes do que quaesquer com
mentarios que nestas linlla3 nzessemos a um 
acto ,{e tamanha selvageria, faliam os pro
prios termos do telegramma que se acaba de 
ler. 

Contentemo-nos com regi~tral-o, como sym· 
ptoma exacto que e da desorientação dos es· 
piritos e dt) extremado sentimento partidario 
que urna tão elevada lista de erros vae dia a 
dia preparando para eterna vergonha da 
Republica e da civilização.» 

O SR. ALBB:RTO GONÇALvEs-Aqui,na Capi
tal, bmbem lbi atacada a imprens:1. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - E 'um mau 
exemplo. Aproveito o aparte ,1e V. Ex. para 
decl:1rar que. infl'lizmente, essas sementes 
não foram semearlas em t.erren"s a~irlos; ell s 
proliferaram danrlo ['ructos até no Amazonas. 

Vou ler o meu requerImento: 
E' li,lo. apoia,lo e posto em discussão, que 

fica adiada pel:J. hora, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que, por intel'medio da. I\lesa, se 
solicite do Governo Feder·al in ['orll1açõe, sobre 
o contlgpnte com que correu em auxilio :i.
forças federaes que oper:,m em Canudo, e 
Esr.ado do Am:iZunas. dect:.l'ando·se qual o 
corpo que seguiu e de quantas praças se com· 
punha. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 
1897.- F. l1Iachada. 

ORDE~I DO DIA 

INCLUSÃO NO QUADRO DOS PHAR2\IACEUTICOS DA 
ARNIADA DO PHAR;,rACEUTICO CONTR.\.CTADO, 

E;' approvado symbolicamente o art. 2". 

E' o projecto adoptado para passar a 3' dis
cussão. 

VENCIMENTOS DO DR. TlBURCro VALERlANO 
PECEGUELRO DO AMARaL 

Entra em 3' discussão a proposição da Gil,· 
mara dos Deputados n. 7, de 1897, autori· 
zando o Poder Executivo a pJ.gar ao Dl'. Ti· 
burclO Valeriano Pecegueiro do Amaral, 
:;Jreparndor de medicina legal da Faculdade 
de MediclOa do t<io de Janeiro, os venci· 
mentos que neixou de perceber, desoe 2~ de 
outubro de 189:2 i.te 26 de maio de 1893, do 
logar de preparador da cadeira de chlmica in· 
organica medici! da mesma Faculdade, abrindo 
o necessario credito. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos. e a proposiçii.o a pprovada em 
escI'utinio secreto por 2J votoô contra 4 e, 
sendo adoptada. vae ser submettido 11 sancção 
présidenclal. 

.;() êi;fI". P resid.e;mte - Estanrlo eSQ"o' 
ta'a 8. m:>teria ria ordem do dia, vou levantar 
a s'~ssão. designan,lo pill'a a do Ji3. seguinte: 

Trabalhos de C0Jlll11is,ões. 

Levanta-se a sess':io <is Z llOr[l.S d1. brd". 

ACTA E;,r 8 DE SBTEl!BRO DE 1897 

l° TENENTE HONORARIO ANTONIO C,~NDIDO Presid:ncia da Sr. J. Catund" (1·' Secretan·a) 
DA SILVA PlMENTEL 

Ao meio-dia, acham-se pr-esmtes os Srs. 
Continúa em 2" disêussiío, com o parecer SeIl<J.dores J C~tun(hl, JOoie Bernardo, J.;a

favoravEI da. Commiss,\o de Justiça e Legis- quim Savment'J, Fr:1ncisco Macb[l.lio, Manoel 
lação e contrario dPo de Finanças. o art. I ú do Barata. GJme8 de Ca~Cr<), Pires Fel'reira. 
projecto do Sena lo, n 10, d3 lE9i, <1utori- Abtion Mila<lez, Joaquim Pernambuco, Rpgo 
z<1ndo o Peder Executivo a. inCluir llO qilacl~o Mello, R"s:, .Junior, H'nriqn8 Coutinho, Do
de pllarmaceuticos da Armada, -'(em prpjuizo miogcs Vi~(Jn.te_ Fer·!1, ... ndo Lobo,Paul:1 Souza, 
do mesmo quadro e no posto de 2° trnente. o C<1la,}c) .. 'qUllmo '10 Am'lr<1l, Vlc8me Ma.
pharrn~ceuto contract[l..!O i o tenente h"nol':J.- cl.taJo. E.,te-res JUlllor e julio Frota (:~O). 
rio Antonio Candido da 8il7"- PimenteL DelXam de comparecel'. com causa partici-

Ninguem pedinr\o a. palavra, encena-se a p"-da, O~ 81's. },Ilanoel ,le QU\llrOZ, K,ulino 
discussão. Hom, Almmo AtrOllliO, Rosa e Silva, B. de 
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lVieoàonça Sob~in ho, Leandro fiíaciel. Enge
nio AmOl'im, POI'c!Uncllla e Felicirt'lo penna ; 
e sem -lia o:' Srs. Ju~to Chermont. LaUl'O 
Sorlré, Ben'edicto Le,te, Nogueira Paran~.gua, 
Cruz, Joao Cordeiro. Ped!'o VelllO. Alvaro 

'2:,' lir1a. posr,as em discussão e sem debate 
appl'ovadas a acti1 di1 sess:~o ao terior. 

8' lida e posta em discussão a acta da reu
nião de 8 do corl'ente. 

Ma.chado. Almeida Bal'reto, Gonçalves Per- O Sr. Vicente Nill:achado
reira. Leite e OitlClca, Coplho e Cumpos, Ruy 
Barbos3 .. Severino Vieir:l, Virgi[io DamazlO, Sr. Pr~Sidente, depois que entrei bo}e aqui, 
Quinr.ino B0c~,yu "a, Thomaz Delfino, Lopes llpsta cas·l. ftll que Vl que, tlllha SI~O dlstrl
Tr'ovão, E,iua:do vVan'Jenk,,[k Gonça[ves bUldo para a CJr(lem do dIa o proJecLO que 
Chaves. Roetrigu8" Alve~. MOl'~es Bar!'os,; fixa a,; for ça,s de terI'3 para o proxllno exer
Lfopo[do de Bultll"res, JoaqUim de Souza, A. i CIClO, V,~:x sabe que bontem deiXOU de 
Azeredo, Generosu POJlce, Alberto Gunço.1- I haver ~es"ao pOI' falta de numero, estando 
ves, Gustavo RICh~_l'd. Pinlleira M:.lchac!o e' determllladas pal'a a _ordem (lo. dIa. apenas, 
Ramiro Barcellos (39)', trab"lh .. ,g de C"ir!!nJ,s~oes. O proJecto que fixa 

(() §ll". iF'll"0§ffde-ut0 declara qu~, 
senJo meio-dia e l;.m ,.uar·w e tendo compa
reCIdo apenas 20' S1'S, Selllldor'es, hoje nào 
pórie ha \ er spssão, e designa para ordem do 
dia da se/,iuinte ses~ão : 

Z" discu'siio da proposição da Camv,ra dos 
Deputados, u. :20. de 18\17. fixanrlo as forças 
de terra. para. o eXtlrCiClO de 1898, 

95' SESSÃO E;\l 9 DE SETEMBRO DE 1897 

p, esidencia do Sr. J. Catuncla 

'o meio·dia abre-se a ses~áo. e.st,',ndQ 1li'8-
sentes os Srs. Senadore,,: .1. C::ttunila, 3nsé 

as f"l'ças de terra e um proJecto Importante 
e pa ra IDUitr\S Srs. ~eDa(lores foi uma ver
dadeira sur·prtza. a colloc",ão desta materia 
Da ore'em dos nossos trabal hos de boje. 

Assim, ppço a V. Ex, que me informe si, 
realmente. na sessão ultima foi designada essa 
materia para a ordem -lo dia de bOje, porque 
pareceu-me, ouvir. logo urpois de V. Ex. 
declarar que não havia s8,.são por falta de 
numero, dizer que a oI'cem elo dia conti
nuava a mesma, isto é, trab,tlb.os de com-
mi$~ões. 

Si V. Ex quizcsse ter a bondade do ex-
clui!' da orJem do dia de lloje esse pl'ojecto, 
prestai'ia um serviço de ordem puhl,ca e re
levante; e. no Cl\SO de não se poder fazel' isto 
vel'-rne-héi na c()ntiogencia de requerer o 
adia.lllPnlo da discll,s<io, para qu:) a materia 
seja. collocada oa ordem do dia de. amanhã, 
porque, repito, foi uma ver'dadeil':l sUl'preza. 
a di,cuosão della, mal'caua para hoje. 

Bernardo, .Jo:.quim Sê.,rmento. r-mncisco M:~- O §i1'. 7?T8su ~'·enle-O qLle está em 
ch~v'.o, Manoel Bar.1t:.t, Lauro Sodré, ,Jusco discussão é a i1cê:J, do dia ô; toda.via, dou uma 
CilermoDt. Benedicto Leite, Gome,"'e Castro, e:-:!Jiicilção:.lo iUustr~ Senador. altendendo i1 
Nogueira pnranaguit. Pires Ferreira. Cruz, sua reclamação, que realmente a torna ne
João Cordeiro, Pedro Velho. Abdon Milanez, CeSSü.rla. 
Almiélda BJ.r~2.to. Juaquun Pe!·nétmbu20. B, Hontem, quando annuuciei que não havia 
ele M,"nr'onça Sobrinho, Ro-" Jurliol', Sev',rino sessào ]l'll" falta ci(J numero, não \1esignei logo 
Vieira. Virgilw D<1i!lazio, H~nI'iq l!e Coutinho, a orei_em d" rI;a. 
Dommgos Vil'(O:L.J, Tllom,;z DeICiDo, Fdklê-110 Informada, ')o~érn, de que os avulsos do 
Penn~, Feflr2nd,) Lr,i;o, Mor::cs Barros, Caiado, projedo de fixaçiio de (,1rças de terra 
Leopoldo \t0 Buillões, Joaquim ~,e Souza, An- acliu.viJ.!1l-Se na Cas:L, mandd distribuil-os e 
tonio Azerer!o, ViC8!1t, Machado, I}U~t,wo Ri- iucluir o pru,eclo na, ordem r~o dia; isto em 
chard, Plllheiro MiJ.chado, Julio Frota e Ra- attenção ao aIliantamerJto da sessão legisla-
miI'o Barcellos (36). tiva, já na sua primeira prorogação. 

Deic;:am i3-e c:;mparecsr com caus~ parti- De mais, não b.av i ti, cous:.!. alguma de que 
cipada os Sr~,: \IanoeJ de Qr\eiroz, Raullno occupal'"se o Senado; era pois, muito natural 
Horo, Almino Aft'onso, 1\1\'31'0 .... 1acharlo, Rosa que déose para 2, discussao um projecto, já 

, rnuit\J COilhecido, que veio da outr" Camara, e S1l Vil, LeaHl~ro Mac; -1. Eugenio AillO!'im e que ÍÔí'lJ, publ1eado no Diario do Congresso e 
PorclUDcula; e S8111 ella os S;'3.: L*ollçalves Iôra d!stribU!l10 hontem no Senado. 
Fene:ra, Reg-o Mello, Leite rõ Oltlcica, Coelho 
e Campos. Ruy B<ll'u'Js·" Quiqt,mo bcJcayilva, Pareceu-me que iJ.ssim attendia a uma ne
LO[lts Trovão, E, VViJ.I;denkOik, Gonçalves ce-sidJde do aJlalltJ.mento dos nOêSOS tra
Cbave3. Rod.rigue:; Alves, Pa.u!a Souza, Ge- balhos nesta se~sao. 
ner()Sll Ponce. Aquilino du Amaral, Alberto Não havendo mais observações dá-se a 
Gonçalves e Esteves Junior (23). I acta por approvada. ' 
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o Sr. 2° §e~retall"io, servindo
de :10, dá conta do seglllnLe 

N. 27 - 1897 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 

o Congresso Nncional resol-ve : 

Ar't. I.· Aos alurnnos da E-,cola Polytech· 
nica. que se matricularam de accordo com as 
exigencia3 prepar~ to rias dos estatutos que 
baixaram com o decreto n. 5 600, de 25 de 
abril de 1874, fica em todo o tempo perrnit
tido coucluil'em os re"pectí-vos cursos pelo~ 
di~os e~t",t u tos. 

Do Ministerio da Justiça e Nt'gccios Inte
riores, datado de 6 d':l s<eternb::,o elo corr"nte 
anno, comrnunicando ter sido de·,o! vida, na 
presente rlata, á Carnara in iciadora, de con-
forrnidade corn o al't. 37. § I", da Coüstitui- Art. 2_° Revogam-ee a3 disposições em 
ção, a Resoluç5,o do Congresso Nacional que cout"a.rio. 
reconhece como <le caracter official os 8X'\meS C:tmara IlnR Deputados. 6 de sf>ternbro de 
verificados no Lyceu ,1.., Ag~olj[\mi:;, e Veteri- 18!l7. _ Ao'th",' ('eSGI' Rins. !'residente,
naria de Pelotos, g"tado do Rio Gra,'d8 do Julin de Mello Filho. lo Secretl\'·io.- Carlos 
S';J-I, na Acarlemla d~ Commercio de Juiz de I AU9"510 \Talente .\'ovues, 2° Seéfatario.- A' 
FOI'a, Estado de Mlllas Gera.e,·'. e nos est,the· Co'"mi~siio de fnstrucção Publica. 
cir::Jentos congeneres ... os dt-'::1ais Est"dos. e á ." _ 
qual o Sr. Presi,lente d" R"'publica negou Dezesete au:hentlc~S da ~~elçao a que se 
sancção.- Inteirado, archive-se. prncprleu no E,tarlo do Ceala. no 'lia 16 de 

" ' ~g"sto ultImo. para preenchImento de uma 
Do MIlllsteflo da Guerra, de 6 11e se- vaga DO Senado Federal. 

tembro corrente, envia;y'o a Men,a"fllll 
do Sr. Prpsident2 da Repuhlica, remeaecn"o 
as informações pre.i;:ac1,ts pelo ID(ls:no Mi
nist8rio, subre o r:oquerim?nto em qu'e o 
teneo te-coroGel honorario do <'X8rcito Dr, 
Jose Lino Pereim Ju,]ior, pede que se !h8 
abone o soldo cOí'respond'~nt: a <,sse pnsto, 
em rprnuneração de seus SErv:ços rluranta a 
campanh .. CODU':J. o I;over~o do Paraguay.
A quem fez o. requisição. dC3"olvendo depOIS 
á Secretaria. -

Dous do lo Secretario d:l. CJ.m:J.ra dos rl~pu
tados, da tados de 6 do corren te mez, en vianJo 
as segui n tes 

PROPOSIÇÕES 

N. 26 - 1897 

o Congresso Nacicnal i'Gsolve 

Art. 1." E' autorizado o Gove"no a ma.n
dar rea(lmittil' o bacharel Antonio Ferraz da 
Motta Pedreira como contribuinte do Monte. 
pio dos empl'e.\l'ados do MínistBrio dn Ju,tiça 
e Negocios Interiores, com a condição rle ;'e
colher as q 'lOtas atrazr,das. r3!enda a ;)ena em 
que incorreu pejo Id,cto de '~r sir!o âpr2<;en. 
tada a sua pretenção róra do pl'azo marc"do 
TIO art, 20 do decreto TI. 942 A, ele 31 ele 
outubro de 1890. 

Art. 2." Re vog3.m-se as disposiçõe\l em 
contrario. 

Camara dos Deputados. G de seGPmbre de 
1897.- A.rthw· Ccsur Rios, PI'('si<lente. _ 
lLttio de J:[eUo FilA0, lo Secretal'io, - Cro'tos 
A"gusto Vullente NiJuaes, 2" Secretario.- A' 
Commisdão ele Finanças. 

Umil dita da quI' se prncedeu no Estado do 
Paraoá no c'ia 25 i e julho do corrente anno. 
pél.l'a preenchimpnto cio umil. vag~ no Senado 
Pedel'aI. -A' Commis:são de Conscítuição, Po
deros e Diplomacia., 

E' lid,t e sem deba,te approvGoa, e -vae ser 
remet,Ya á o11t;'a C"ffi'.Lra, a l'edacção final 
cios praj~ctns do SenCldo n2. 5 e 7 de 1897, que 
r('i!Uin o numero, classes e vencimentcs dos 
empregndlls da AlúndegJ. de ParanClguá., no 
Estrrlo do ?ariIlà, 

Continlla a rii,cu,,~ão do requrrimento do 
Sr. f,'rancisco Macha,lo, ap,'es'"w,aclo l1a ses
são anêerior. cuj" dlscuss:10 ficara 2.<liada. 

Ning:l1fm pe indo a palavra. encerra-se 11. 
discmsão, sendo o requerLP.J.ento approv3.do. 

Il.) §r_ Vuc:enile n].n~~aél<D - Sr. 
PrEside'lté, o D,al'io Officíal ue tres dias atraz, 
r.\"ndo conta do expedIente do Iillllisterio da 
F'azenda, deu publ icidade ~, um officio do de
!e'<;il.1Í0 riscai elo Thesouí'o I'ederal, na Cidade 
de Curit.Y!Jc\, in1ormo.u"0 ao Governo de que 
diversas municipa'ida,!es do EsLldo elo Pa
raná laziam cri minos2. eIDloS:lO ele vales. 
OUt""5 júrnaes desta Capital d21'am publici
dade DO alludllio offici,l. e isso ohl'iga·me a 
vi~', 'iL1 tribu .. a do ,"e,,,"do, COr:lteslnr formal
m;:-!~t3 o fiJ ctn tr;tzido ao (!onhpci men to do 
Governo pelo delegado fisc~d no Paraná.. 

Nüo é ~Xétcto q':}8 IT..i:ilie;i)al1à.1,lles do :11GU 
\'~sta",o fa,""ll a,du Jmenêe emIssão de vaies. 
Re8.iuen06; ha t!,('3 ~n:FIS rní1.j~ [,U nj8nOS, 
qualldo em riive,':3:lS localiiades do ESLJ.do do 
Panwá se íaziiJ. ~en;ir axtrllOi'(1itHridfll~nte a 
fil!ta ele dinuelro miado paro. troco,;, a1.,·n· 
mas municipalidaGes emittiram vales, ape
nas, porem o facto deu·se, immediatamente o 
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Governa.dor do Estado tomon energicas pro· 
1Tidencias, no sentldo de eVl tar o racto; e o 
que é exacto e que hoje posso a88' gural·o, 
dentro ,10 Esta~_o do Parará nenbum", muni· 
cipalid"tle eXl-'lora a emi;rsão de vales. 

Lembro·me bem de que pouco antes de vir 
tornar parte na acturtl õessão, a Camara 
Municipal de lbituva pretendpu fazer uma 
emis,ão ('ce vales. Foram, pc,rem, taes as 
merlidas tomadt\3 pelo goverlJo do meu Es· 
tarlo, que ella nã') levou a elfeito o seu desejo. 

Ent.retantfJ o delegado fisc,c[ no Paraná, 
desejoso de mostra.r ao Governo que cumpre 
os seus deveres. traz ao conhecimento do 
masm,) Governo, em longo e estirar10 offieio, o 
facto de que mUlllcipalidades do meu E:;tado 
fazem emis·ão de vales. 

Para, rno,;tl'ar a mendacidade (la informa· 
çiio pre,;tat1a ao Governo, pelo rlelexado fiõcal 
\lO Paraná. m10 preCIsarei mas rIo que cita,r 
O facto de que, acompanhando o oflicio do de· 
legado, Vlel'am cinco ou seis specimens desses 
vp,Jes, que foram buscar á níficina lithogra· 
phic:i, onde eUes foram impresQs. 

O SR. SEVERI:>iO VIEiRA - Encom:nen· 
dados. 

o SR. VrCE0:TE MACHADO - Encommen
dados. 

Ora, V. Ex. sc.be, Sr. Presidente, que 
to,l:l,s as oillciúa, ULto,aaphicaô,quando faze 11 I 

trab ,lhos dI.! Cl'rt a. ol"c\em. gUlll"hm alguns 
exemplares; e, natura.lmelJte, alguns Jeste, é 
que rOl'aGl t'OJ'!lecl,los ao dele,:'ado fiscal, que 
os enviou para o ThezfJUI'O. Esses vales, 
porém, são sem a assignatura do Prefeito 
Municipal e sem outros cal"acteres que de 
nUDcifm terem elles clrculario para o fim 
que as municipalidades despjavam. 

Ora. o q lJe e U0. ':rer é que, não havendo 
na uircula,'ão Lenl um r1es:,es vales, o dele
gado lhca,1 lançvu mio de~se recur~,(), luclo 
busc l·os á llthographia para envial·os ao 
GOVêrno. 

Ora, no Estado do Paraná, em nenhuma 
repar~içã.), a não ~er nas depeo,lentes da3 
municipa.lidades, que então faziam essa emis
,ão de vaieS, circularam taeS bilhetes. O The
souro do E,tado nunca. perllli~tiu o recebi
mento deUes, nem lá, nem em qualquer ou· 
tra c1ependench do mesmo The>ouro. 

Já vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que 
não t; exacto o que allega o delegado fiscal 
no Paraná, quando diz que só na repartição 
ferlrl'al não se recebiam esses vales. 

Felizmente o telegrapho facilita hoje aos 
Estados o conhecimento das noticias. que 
são post(lS em circulação na Capital Federal; 
e é assim que uma das munlcipalida~es 
accusadas, a de paranaguá, ao ter conheci
mento do fucto, mandou-me immediatamente 
um telegramma, que passo a ler: 

«Senador Machado- A camara municipal 
de P:l1"anaguá não tem em circulação emis· 
~ão alguma; a que teve resgatou ha mais de 
dou. annos. Saudações.-João J. Guimarães, 
Presiden te». 

O illosmo facto d8u·se em relação a outras 
locnlidades do meu Estado. 

Posso, pOIS, assegurar que a informação 
prfstMla ao Governo pelo delegado fiscal em 
Curityba, niio é exacta, não corresponde á 
verdade; e que dentro do meu E,tado não se 
proprlgou essa crnninosa emi~são, u,.ada e 
abusada em alguns outros Estados pela atU
tude enel'gica que tomou o antecessor do 
actual governador, o Sr. DI'. Xavier da 
Silva. E uma unica tentativa que houve, 
clepois de já ter assumido o governo o Sr. 
DI'. Santos Anàrada, tambem devido á. atti
tuàe de S. Ex., não poude ser levada a 
etreito. 

Foi, Sr. Pl'esidente, para adduzir estas 
consider"ções, que pedi a palavra. 

ORDEM DO DIA 

O, .~R. SE:ERlNO V:'EIR~-O f:wto PÓ,~~ eX'Il'ORÇAS DE TERRA PARA o EXERCIClO DE 1890: 
pl.ca.·se. O.mo V. E~. 0.18se, pocle se. !esto 
de um delicto frustrado, mas tambem pôde . _ . _ 
ser uma telltativa de delicto. Entra em 2" dlscussao a proposlçao da Ca· 

mara dos Deputados n. 20 de 1897, fixando 
as forças de terra para o exercicio de 1898. O SR. VrCENTIC MACHADO-0:ão nego que ha 

tres anuos atraz tives:;e ha,ido essa tenta· 
ti 'la; mas o facto não tomou proporçõ~s 
maiores, c!evi!io á attitude energlCa do Go
vel·no. 

Devo ainda citar ma t()~ico da informação 
do delegado fioc2.l, para m03L:':tr COlllO elle 
foi pHr,.ial aese·a infl'rIll3CGo. 

D1Z eilA, c"m um certo e!1tr,no, e como 
CUem está aiw.mente con"eccdo Gl) modo pur que cumple o seu dever, que:só na re· 
panição a seu cargo é que nito cil'cu!J.v:lrn 
taes vales. 

Senado V. lI! 

o !Sr. Wiicen~e Machado
Sr. Presidente, logo çue foi posta em dis· 
cussão a acta da sessão de bontem, reclamei 
de V. Ex. contra. a in>erção na ordem do dia 
de boje.da. proposição Vinda da Camara,sobre 
fixaçi10 de furça.s de terra. Achava que tinha 
havido cerL<1 surpre;a, o que, aliás, mereceu 
expllcação pOl' parte de V. Ex., no facto da 
colloca~ão desta ro, teria na ordem do dia, 
pois, não tenrto haVido sessão nos dous dias 
ultimos, devia prevalecel' a designação da 

7 
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ante-penlJltirna sessão. que m:irC;3.V~' ti'::. Desde o inic;c r;0;:.'sa {ieCl,!",da t:' l,,:-~y~t::'tic~:,a 
balhos rie lommi:sões,Multos S,'". Sc'na"'.T':C'. 'uta, ,> Gove i,,' ,h U~iil() tem ,e "erJti<1'-' na. 
sinão quasi todo;, uã,) tlnllam C",l!I,',~iill~nr,O ":ll'ig'''çãu ,'e 1ll;J.11(l r p;',l'a ,; s"rrõ~s r;aqu.'lle 
do fado de ser lJOje submetti 'o a debate n" E;rudo poder-os S CQIJLlllgcr:te, de COI\'a fe
Senado assumpto de tanta magnitude e i,r:- dera!,um,' vez qtlP ,os podcI'e,locl1es careciam 
porta.ncia. Eu, Sr. Presidente, estJu ne~se de elemeuC, s para que plIdpssem abd'" t' o 
numero. movimento insul'reccional que atli se f"z 

Ma.s não puderam valer perante V. Ex. os sentir contr,l a p~z publica. e. quiçá, cunti'a 
meus perlidos, paI'a qae Dão fosse sujerto a as oroprias instítIJi<:ões repubtiC<J,nas, 
debate o projecto r\~ rixaçã. de fur<;as, e 01l1'a r',e est· tempo, tor:üS os que co~it;1m 
venrto que nlnguem tuml>va a Pillavra, das ,:ousas pnblico.s, tGem visto a ueficiencIC1. 
indose encerrar sem discussã" asslImpto ('e d .. nOo31> úrganizadio ll'ilitar, e o df8CUIÚO 
tão ,,1t::J. impol'tancia, resolvi OCCllpar a t~i- cl'lmiouso c"m que o Guv"rno tem olhado 
bun>l, de mudo que os meus illustre" cOllegas para os assumptos que se pI'entletn i1. cl"óse 
vão passar alguns mOllleniOS desagrado.veis, militaI', que, parece, elle nào quer ver [il,de· 
ou vindo a palHvra incompetente ("liO auoia rOSa. co"'o pl'eciso. sei', pal'J. <L go.ranth da 
dos) do mais humilde membro desta Ca5o., psta"ilrdade das instituições e para J, defezo. 
(Não apoiados.) da Pat,.ia. 

Encal'ecer a importancia do projecto suo Inr, lizmente, Sr. Presidente, a insufficien· 
jeito á discussão não é necessario, Sr. Pre· Cla de nossa f01'ça miiit"r e a f:tlt" dp um:!. 
sidente. O largo debate, que sempre teem organizaç:l'J poriel'lis .. , necesso.ria, p~lr:J. que 
proposições desta ordem, lJesta e na outra ella prls,,', preencher o elevado fiuI a que se 
Casa dO Co' gresso, nlOstr:t de sob~jo o in de'itino.. são fartos que se teem impo,to pel:\ 
teresse que merecem dos represento.ntes da evidencio. das occurrencias, e que só uma 
Nação. falsa noção de patriotismo póde mandar ca-

No momento presente, o assumpto do. pro- lar. 
posição, que fixa as forças de terra para o Já durante a revol1Jção federalista, que en
exercício de 1898, cresce de importancia. sanguentou os tres Estados dn sul do. Repu· 
quando se lhe ligam factos de o.ctualidade. blica, 11m dos qU<les, aquelle qUl! tenho a 
e que largo subsidio fornecem par:l o estudo b·,nra de repl'e,emar; já r'ur:.mte ta:llbem a 
ea critica de tito relevante materia. malfada('a revoltr da esquilrlra.que irrom~eu 

Ainda ha poucos dias, por occasião da di~- a 5 de setembl'o de 18\)3 no. ballia desta Co.
cussão do projeeto do orçamento do Minis pital e qlle p<,rtnrbou a fereni':ade da vido. 
terio rIa Guerra, na Camara dos Deputados. "e tGdos os Estadus, o facto que venho de 
um illustre repre,entante do Rio Gro.nde do acceutuar eviJenciou se pe!'feltamente. e re
Sul, que, á autoridade de representante tia clamou a attenção de todos o.quelles que 
classe militar, reune a autoridade de alta "ent,m o peso ue responsabilidades publi
competencia nestes assumptos, fez, com a.d- caso 
miravel franqueza. um perfeito esturlo sobre E posso dizer. Sr. Pre3idente, sem I eceio 
a actual organização do nosso exercito, poz rie cõntest~ç;10.qlle 50 devido 0.0 extl'ilOI'Ulna.· 
em eVIdenCia a acção do Governo, em l'elação rio patriotbmo das Cii>fSes arm;1.d,,~,~l coope
a esse importante ramo da a:ministração ração "ine<ll"t e :lbnr's[l.r1o. '18 tori.as as ouüas 
publica, desdobrou e poz em relevo perante cla:;"es, prineip,dm,·nte d~, m"citlo.,l e repllbli
o paiz o estado actual das corporações mili-j cana, e sobre tudo á cautelo., [Jrudencia a 
tares, reclamo.n,io as providencias exigida3 extmordin",rio ,alor do benemerlto ~oldo.do 
do patriotismo do Congre:,so Nacional que nCSSil oc~n"i50 occupava il cU!I1wmncl::. 

Não me proponno, mesmo po?que não me do porler publico, foram IÕVJt"dU8 rle8~stres 
e possivel, fo.zer tanto quauto fez o lllustre que >:oJerliJ,IL! comprr1mett2r o. proprio. 'i"i'a 
representante, a que me refiro, m::s na altura do re"imen republicano. (Apoiadas.) 
de minhas torças adduzirei algumas consi· Si se falia úa fur(;o. annad" pelo seu ladu 
derações que me suggerem as disposições do numpriro, V. Ex ,abe, Se. Pl'e5i,~eflte, que 
:projecto em debate. não ha neste pa'z quem não reconheç", a Jn-

Sr. Presidente, ha mais de cinco mezes que sufficiencin. do numerO ele :,0Idn.d08 que deVem 
a alma nacional ancei" e se debate em in- compor o nl'sso eX31"cito ;-in:,ufieienci:> do 
certezo.s, rleo.nte dos factos que se desenrolo.m numero decretJ.do nas lei" vOLadas no Con· 
liOS sertões da Bahia, e que creo.m essa si- glesso, aque é t;"I'ÇIl,O accresc8n.aracir~uw
tuação angustiosa, que abo.la o n08"0 credito stancia de Dão haver quasi que meio de pre
no exterior e fornece ensejo, dentro e fóra encher esse numero até o elfedivo lixado 
do paiz, paro. nvolumar-se a campanha que I n<iS It-is annua.s. 
contra as institui~Ób republlcanas, movem A .00"'0., Con,tituição, obedecendo."' um 
brazllell'os de~naturG.dos,verdad"ll'vs IlllffilgOS l esp,l'lto m",~ hbl!l'<ll do que ~ratlco, lImitou 
da PJ.trla. ,ao voluntarIallo :,dII preIntO o preenchi· 



mento cios claros elo exel'cilo; vedou absoluta
mente o recrutamento fJrça r1 0, e ás dlf
ficuldades rtue sempre sur"irclm para a ex
ecução da lei co 8or'te,0 militai', não roem o; 
governos 0P;Jo·to as medi,j~s necessarías pu ... 
ohr;garem os E8tatlos á Eati,fação do que, 
em virr.ude do art. 87 da CODstituíção. lhes 
é determinado Ilas leis :muuas, concorrendo 
com os contingentes nella taxados. 

Difficil, sinão qU:.lsÍ Ímpossi vel, tem se 
tornado, pois, o preenchimf"nto dos claros do 
exercito, e o facto é de importancia tal que 
carece de merlidas pr"mptas e efficazes, que 
evitem o deslLpparecimento do~ corpos mi
litares, pelas baixas ':jue se dão e que não 
teem substituição; e me juLio no direito de 
affirmar que actualmente não ha um corpo 
do exercito que tenha o num3fO de pessoal 
corre~pondente á uo.ida.le hcticrt que lhe é 
propria. 

UM SR. SENADOR-Isso é incontesta vel. 
(Ha culTOS apartes.) 

O SR. YICENTE MACHADO-E, Sr. Presi
dente, não nos e pos,ivel neg-ar que se teem 
dad c, aimss, C; ue sIo v81'rl"deil' s attentados 
á disposição constltucioual, pois mais de uma 
vez teem os goveril"s lançado mão do re· 
crutamento forçado, o q lJe é Uéil crime, e até, 
mais do que is"o, tr.l.n,t"ererll p ra 03 c rp03 
do exercito l'iUa.,]·,a." q .. aliél.caríns ,"U guaraa 
r.acionccl e que serviam nos b'rta.looes df-ss:J. 
milícia ci;;i2a, e, é rllo~oso confé~sar, até Oi' 
patriotas. que se ali,tu~un em bat ,llroes 
ol'gatlÍZ[l, ~os pctra a ,1rJfe~g, d3. H.e;.ubl1cê1. amf-a
çaá;~, t'ora:n com :>elll, IDs \',ol"ntainente a 
acc' itar a v81'iftc.:dio de jJl'll.Ç3 nos cort os c,e 
linha! (Ha dive)·.w, ap,,·tes.) 

E,:1 de-peito de ind!) isso. o exercito está 
com o S3'l nU'liero I'euuzidlssimu, e Lanta 
certeza toem dis-o os podeI'es pllblicos, as~im 
como ti .. im(), 8si0ilida.de de sel" ej'e compieto. 
que ne,ses simu!act'os de ol'ça;nent"s, flue [lor 
aqui vlltamcs, tem sido cons:.antp a an"walia 
(le se consignar vE'rba rnuit , irIfel'illr ás des
pezél.s decr8tadas nas le s de fix:1Gão 'e forçJ..- ! 

E' um exquisito recw'so financeiro que, 
confessemos, a~é nos rebaixél.. (Ela mUllos 
apai·t8.,.) 

N:í.o quero, Sr. Presidenle. TIem (levo fazer 
neste momento uma exposição theo~etica, de 
uns tan'o8 principioo que tenho sobre o modo 
de organização ce exercito, quanto ao pes
soal. e á sua acquisiçiio; teria para isso de 
embrenhar·me pelo terreno do direito a con· 
stituir, qll~_ndo me ~into obrigado a ater-Ire 
ao nosso direito constituido e as rlisposlçoes 
de nrs,a cart:1 politica. • 

Sabe·o V. Ex .. Sr. Presidente, que temos 
uma lei li ue estabeleceu o sorteLJ militar. 
que n\.mc~, foi rev"ga,la e dWlia. escar em 
pleno yigor e teil'lo perf2itil 8xecuç[0, e pela 
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qual faci! seria dar eifecti vidade pratica. 
á ,jemocratica disposição (lo nos:;o co digo 
fundamental, que esw,tuiu a obrigação de 
toJo o brazileíro ao serviço militar, em de
f~sa da Patria e da Constituição, na. fórma 
elas leis federaes. 

Essa lei. Sr. Presidenta, que concorreria 
efflcaz e decisivamente para a grandeza ma
terial e moral do exercito, não tem tido ex
ecução. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO - I,so é mal 
muito antigo. 

O SR. MORAES BARROS- Porque e uma lei 
inexequivel por sua natureza. 

O SR. VICENTE MACHADO - Inexequi vel 
porque? No Estado do illustre Senador, 
que acaba de me dar o aparte que tomo na 
devida consideração, no Estado de S. Panlo, 
no rle Minas Gemes e em uutros Estados da 
União, quando se tem procurado dar' execução 
aos trabalhos de qualiticaçiio pelHs junti'Ls, 
como inicio para a. exeCUÇãrl da lei do sorteio, 
os lllovimentos que se formam, no sentido de 
impedir, teem sido de ordem a collocarem os 
governos na contiogencía de não prosegui
rem: e é facto do conhecimento de wdos qlle 
diversas vezes. no Estildo de Minas Gerae~, 
são as pT'oprias mulheres que atacam él.S 
junta~, impedem o seu funcclOnament:J, ras
gam e inutilizam livros e listas, .. 

O SR. PIRES FU:RREIRA - E essa interven
ção é poderosa. 

O SR. VICENTE "fACH.\DO- .. , e essa inter· 
venção poderosa, como rliz o illustre Senador 
pelo PÜ1.uhy, e respeita,,,l pelos sentimentos 
que a ditam e dominam, tem impedido a "x:
eCllção rl.a lei. 

No Estado de S. Paulo, o mesmo fiictO 
se dá. ... 

O SR. MOltAES BARROS - Em S. Paulo n5.o 
Ilou ve q uern r:l>gas,e listas. 

O SR. VICENTE MACHADO - .. ' e si não 
hou ve quem rHsga,se ltsms. como affirma um 
seu illustre repl'e~entanLe, o que é exacto é 
que nem o tl'a bal bo preliminar das jun tas 
qualIficadoras lla sujo teito. 

O SR. ALlrIEIDA B.-\.RRETO di em aparte. 

O SR. VICENTE MACHADO-POUCo colhe para 
o exame do f,cto que aprecio o sab"r que 
neste ou naquelle ponto l'asgarJ.m·se ou não 
!iscas; o que me parece fcira de contestação, 
e que o proprio trabalho de qualificação do 
pesiloal "pto para o se!'vlço militar, não t"m 
sido feito na maior Darte dos Estados da 
União. < 

_ No metI Estado as junt(LS de 'lualificação 
sao (Lnnualmente nomeadas, o GovernJ as 
nomeia e expede circulares para. que seja 
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feito o serviço :1 ellas "lfecto, ma~ ni'io pos~o 
assegurar que tenha etfactivaIhsni,a eilp 
sido leito em todos os pont08 1'0 me:smo Eô 
tado. 

Mas para qUe particularize,r, Sr, Presi
dente, quando o facto é que em quasi tlJdo, 
os Estados nem ctisôo se cogi t::t ~ 

O SR. JULIO FROTA - Nã,o; as,eguro a 
V. Ex. que no Rio Grande do Sul se telll 
feito o alistamento militar. 

O SR VICE'iTE MACHADO - Qu:>oto ao alis 
tamento, no Param., sin;1o em CO':1S as loca
calidaúes, mas na maior parte, tem sido 
feito. 

O SE.. MORAES BARROS (di)'igindo-se ao SJ-. 
",lio Frota)-O Rio Gr,1nde jiJ. deu algum sol 
dac10 para o exercito, por mdJ des:;es alista 
mentos? 

O SR. JULIO FROTA - E' o sorteio que ú,i" 
Alistamento e sorteio são C011Sa3 dilferentes 
(Ha oHtros apa.'tes.) 

O SR. VICI';;;T!!: :'/L\CHADO- M"s, Sl'. P"'·sí· 
dente, sem mais coos,den'ç:'ês. 0e C',TI;O c1...,
necessaria" o que é ;óra, de duv,d:~ " ql~:~ :1 
lei do wrteio não tem si,io e::;:ecutadCl, e i'stl:U 
convenciLlO que por d8sidia e fl'aquezé~ do, 
Governos. 
Q~e importa que em um ou out,o E.it2.,lO 

se tenha regularmente pr:1ce,liLlo ti, CjlJali
ticação, qu::mr\.o não se venfic,1 u sorteio, c 

essas qualilicações por si só Dito ~el'Vem pai" 
o preeochiml'o to dos clarus do exercI co? 

E r\evido a isso, Sr. Pl'3sidellLe, e em Ob2-
diencia ao que preceltúc> a Constitui,;1;), 
desde a primeira legi~hLtul':t orl\io:,ria, dep"is 
da prochmaçáo da R.e9ubli~a, tem-se cugl 
tll.do dos meios d()"se p::'eenchime1lto. 

O SR. ALMEIDA BA.RRETO-Isso depend'" do 
corpo legislati vo. 

O SR. V,CENTE ;VL\CHAD,)-:!;m toc>s :18 lei 
annuas de tixação de fOl'çc>s t >lTI SitIo sempl'e 
consignado que cadll. E3tado conc~;,'!,a. cor;] sell 
contingente corre,pondente e prup'.'rclOnal ,\ 
representação dos mesmos EstaduS no C,n
gresso Federal, e ainda no proJ~ct8 em dl'
cussão vem essa disposição. 

Isto tem sido cumpriJo~ Tem tido effectivi
dade essa dlspo~ição legal? 

Não, Sr. Pre8idente, e nem o Govel'no dJ. 
Uniãu tem tido meios para. directa ou illdi
rectamente, obrigar os Estados ao cumpri
mento desse dever,que Illes êraç:J. 2. !8g13~aç;;o 
federal, e nem vejo tamuem o meio pelo qual 
possam os Estados "n 7 ia~ ~arJ, o ,Governo 
Feder'll O pe,>oal com que sao COt:1UUS para 
essa contribuição de sangue. 

E, razoavelmente, Sr, Presidente, de que 
meios se milizal'ão os Est<1dos para a obten
ção dó pessoal dos contingentes com que àe-

vem contribuir? E:lles teem de se subordinar 
ti' qUê fli'pce a nO,08a carta, prAi r.ica, e ella 
,Iiz que o pr:~en~bimento dos daros do eX81'
IcltO só se fal'á pelo volunt'rlado s:om premlO; 
,1e Illod,' que SI este voluntariado se puzesse 
em evidencia e si elle unicamente ~udesse 
-ervir para o preen,'himento das '<1gas. tanto 
e lle se poderia 'lar com o r~gimen da lei q ne 
,listl'iuuiu a08 Estados o numero de cel'tos 
cnQi.ingentes. como si tal lei não exisr.isse e 
apropria Uni:io tivesse de promover esse 
Vollllllarl,H1o, que r.;.:.lizesse prestar esse ser
viço á Patria. 

!.lue el2111cutos te,'m os Estados mais do que 
:t l:niáo para prc1ffiover e:ise volunt,aria:1o? 
Ner:bum; e creio até que a União cem me
luores Ji;'eiêos o porleri;], promo'7er, mesmo 
,em ?l'ucllr;.r illudir, por subtlleza, a dispo· 
,ici'i c,;nsLi\Union~l, qU(J ordena que esse vo
luntari"do sej:1 sem prelI',lo. 

fi: digo I',to. SI', Pr3s1riellt~. porque se teeffi 
IltiLiz0,do. pal'a que 9sse '[loluu; arw.;',o se )Jt.nha. 
~n1 a~dic, 11H~lU~~ lnd1;'2C!tus, CO:1l0 Sê"Jam a. 
dis1:ri;-'UiÇão eill l~Ull:ei;:'o C.'3 li:lpoJ.'~a~cla cor
r3S!Jt·r:l.í:jnt:j a cect.J nurns;'o ce ~sçus de far
llaiienw C> OU';rQ3 n'cu]'~os, já 1·8,ra os que 
'·;..rij(~ai:l 1?~·aça. já para os que e re sen
gajn.:n. 

O SR. ROSA JUi"I,cR - 1330 não constitue 
Q""miO. E' o f:1J'(.brrH~n'.o que se óistI'ibue 2.0 
rSCL'ilt;:-.. a p!'i~elra.l?~'3.ça. 

o SR, V;CZNTE MACHADO - Fóra de dilvir1a, 
é um pr8:uio e pC'ocJI'il.-se il.S"lm illudir a d~,
p'>'içac cl'r:sti;,Uclonal pOl' amor ~ tn~L!t.Ulçao 
mlliía'\ qüe p,'ed3a ser mantid~ e ql1e pl'~
cisa ,1e homens uva isso, S ate. Sr. Pres\
d-nu', ac::o que\le to,juS cs meios que_ o p~
tri'0':~S!nÜ tem 5'Jgg~T'~d,) para. :1uluç~o (la 
'l\t:':-JtJ,Q de pessc'd pdro ü exer·~ita. t;ah"ez 
~::i'e .+ja. o :·à,\s ;,ccel(, .. ~v,;:,l. O reCl'ut0~meuto~ 
~:;,·e nio, j):is é a8o:~i na ~2i e não fi<.z soldados 
'Iue :':.;nSlTI ao f::8ICILO e:1 °3.f.n,,! 

Temos, porém, Sr. Pl':-"icienttl, a di,posição 
legfJ.,} 'F;'~ oürig.;. Cd E.,tiluo.::;_.ao f~l·~ec.lmento 
,1e con,jl'geIlte~. mas e.33a. c'<sposlc;ao e nu1la 
e não P;'OljIlZ effdCo algum, desde que nao 
tern a União lD,"i05 coercitivos para tornar 
exigi 'leI essa obl'ig:1ç[o. 

Penso, Sr. Presi,lente, que facilmente se 
o'~ 'iari.t esse incon '/ellipn te,:;i fo~se accI'csciJa 
á dl~pcsi,;,:'io a obrigação rle COUCIJlTer ca~a 
E,t,ad,) CU"l SOillilla c9rres:Jolldell te em" di
nheiro. uma vez a.;;~ naJ en V\assem o COllLm
tente m",rc:J,(!O em lei, 

Deôse mUi1o, o-'elo que, ou os ii:,t"I'.CS pro
illuverütJll a eel!1,-~~;J, auS c'~'n·~i.Lg8nt2s, ou 
Ca,cÜli:l.riü[ll CGíkOrren' '0 com ümheil'o, á 
Umão a obten,'ão de voluntariús. pur meio de 
gTaüiicações, Ull de qualquer outro modo. 

E V. Ex. s",be; Sr. Pl'esideme, que com 
dinheiro n5.o é difficil fazer e8sas co usas • 
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Ql1e custaria, Sr. Presidente, a Estados po- accrescida outra que os constitua na obri
derc3J8, cueios de elementos e recurso, g"çã" de, na falta de remessa des~es contin
pecCluiarios. c()ncorrerem ce,m certa S()mnm. gentes.entrarem com somma em dinheiro para 
qU2,ndo lhes fos,e impossivel ;j,nancar á pr'O- ;t U«ião. dlnlleiro que será exclusivamente 
duccividade do t.rabalbo, o ])e,so:11 necessaT'io ,Iestinado a promover o voluntariado para o 
pan a formação dessps ~ontin."entes? Com oreenchimónto dos claros do exercito. 
esse dinheiro iria a Vuião buscar em outl'O:'- . E é muito mais elevado e patriotico esse 
pontos. onde ha superal,'undnnci,l de gewe e concurso, rlo que esse movjmento que se nota. 
careDcia de trabalho, o pessoal de que pre· em todos os Est, dos para a [armação de for
cizasse para o preenchimento dos claros do ças jloliciaes pClderosas. ve"dadeiros exerci tos 
exercito. 10caes, cujas organizações ultrapassam os 

Fara a organiz8ção elos corpos de policia ele limites do lim a que se destinam, que u~am 
alguns Estados. nomeadamente elos do r<:,tad" :1rrnamentos de g'uerra, muitas vezes mais 
de S. Paulu, V. !Ex. sa.be, Sr. Plesideute, ;,el'felçoados dos que os usados pelo exercito 
que teem os governos Incap~ maClrlado p:\r<1 o> federal. 
ESt8/'0S do Norte da Republ iC8" onde Co ~ecca lnclúo, Sr. Prpsirlente, nas censuras que 
de vez em qU>todo :<8 foz sentir, acarret,andp p"ssam re,altar destas ohser'vações,es'a appa
a fa,lta!e trabalho e :1. f afie, emiss<1rics qLlI" ra'o'a e custosis,ima organização milttar da 
vão agenciar voluntarioso policia do Distrlcto Federal, que ahi se os-

P'JIS b,'m, esse trabalho que é feito parn tenla, desvi:lda do seu fim, desvirtuada na 
satisFazer a nece,;siâade ,'e pessonl no'! corpo,' sua. a,,'ç50 e constituida em factor e elemento 
pe,lkiaes, esse dinheiro que a "G";Jenr1.ido p:lr>J p(\litico. COI'1 prejuizo dos credJtos de um re
a formação e mllIlutenç;'ío oesses ;:equenos Jmen livre. (Apoiodos,) 
e::;:~r.cito, fstarfnaes, pol'\l\le não servil'iL tam-! E ainê.:1, Sr Presidente, não quero deixar 
bem. porque não concorrerá ,'o meSDO modo le p,'l'te, como ar'gumentu valiOSO a favor 
para que a gr',nde fOl':;a na"ioilal, que e o de::isa contl'ib\lição que deve ser exigida dos 
exercito, que é a gc,ralltia da N'cçii,o, tenha o I];s(,anr>s, o segumte facto. 
seu effectivo completo, tenha o "eu pessoal O" Estarlos mais rIcos em elementos e po· 
tal e qual lbe determinam as leis da Repu pu lae~ão siio os que menns força fe leral tllem 
blica? estacionê.da em seu territorio, e dous delles-

O SR. MORAES BARRos-Havemos de ser \<linas e S, Paulo, não teem mesmo quasi ne· 
forçarlos a recorrer ao vOlunti>ric:do, que é o nhuma. 
unico meio efficaz. O" batalbões estacionados no~ Estados são 

ViiI ~R. SEN'DOR-O ullico meio é o sor 
teio. (Ha outros apartes.) 

O SR. VICENTE VlACllADO-E O exercito não 
serve a este ou iLquel!e Estado, serve a. to,los 
os E3tarlos, a todaa Nação. Elle é, máu gr~do 
a opmião de mUItos que nãu lhe dedicam 
sympaT,hias, o grande e"lemento neintp!,redade 
na iOflJ.I, o fOI'te laço elA uniJ:o que p!'ende e 
res.s[ua~~da o 1~(-'gime!1 f~(lel'ati·{o. (3iuitlJ bc,n.) 

Pois bem; si este pX8r~ito praC1s1, (19 lIo 
mens, carece de conr,cDgentes d L PI~S;()i1l
esses hom,c'DS. esses l'oEtr ng'"ntes de7em ser 
fOrne,!idos por tO'~CB os Ii;"t;;dos. 

(Trccarn-sc 1nuitos apu'Y"tcs. O Sr, Presi
dente reclama attenç,io ) 

O que eu dIzia. Sr. presl'1ente. e que, me 
parece, nào da va, log~r p2.r8. &s,a éele1vna. 
era que. si para os coipcs de poliCia cs E3k~
dos teem fJ.cilitado o dir:h·3iro dos l'83;;8ctivos 
erarios par:1 ageQciar vclilnt"-rio8,' porque 
não pooer'i:o fazer o mcs:'"o q\::l2,JO se W:rta 
d'J cu:nprimenr,o rle um de'7e,' ;:ara com 2-

üniã l ), de'72r que lhe é taxado !l8, (:o:ltititui
ção e TIas IP1S ? 

./::.\:-110. SI'. Pr" sià8nt,~ J conspq Ger:. :;é'~ caIr 
O,q~i·3 ::erlU,O e:~pendjLl,), ~iue á tl.::;;J(,si,..io que 
OrJt'l:~'i1 os :::..J,:[lJdO~i C. eUCi'ar8m com ,;CnGID· 
genLB;::; de L.uID.e~s p;.:t1'3, o exercito, (.6ve 3el' 

nu')/eos !jue. si b m que limitadamente, pro· 
'locam e pruluovem o voluntarlauo ; e estando 
qnasi todos os CUI'pOS de força do exercito 
eslacion:luos nos pequenos Estados no norte, 
e n08 si bem que extensos p"uco populosos 
Estarios do Sul, acontece que são estes que 
com maIOr numero concorrem com pessoal 
para o exprcito. sem o concurso do:; Estados 
"ico~ e populosos, e ne,te~ cas()s. S. Paulo e 
',Li nas GpJ'aes, qlle não cr'ncorrem com qua~i 
nada. (Ha diversos apartes. IMerrupção.) 

Creio. SI', P resirlente, 'Iue ainda devem 
8,t'1.J' be~n preseutes ao espiritO dos S('~. Se· 
O:J.rlol'e'l as pc"lavr~s, cheir,s de patrIOtIsmo, 
'1f]ui prorcun,'iada·, o anno pe,;sado, por occa
sião da, discussão do orçamento da Guerra, 
pelo illmtre representante do Rio de Janeiro, 
o emerito Senarl.cr Quintino Bocayuva, cujo 
nOllle declino com a reverencia que a todos 
nos merece pelus seus talentos e grandes ser
viços á Patria. (A.poiados. lvluito bem.) 

Deante do Senado,que o ouvia com elevada 
attpilçao, dpmonstrou o illustre republicano, 
o extraordinario perigo que para a viria fe
derativa representam esses exercitos locaes 
f,)]'ill8"rl0S em tortos os Estados, e ql1e sob o 
[JI'etex1o de garamicl pal'a os podee'es esta
duaes. são vel'dadeira ameaç l até para a 
integl'idal18 nacional. (Muitos apoiados.) 
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Pois bem, Sr. Pre~ldente, qUf\ a autorida,je I qUf'. rle~org:1niz~rl, e f'eS:1rm~"!a por pffeito 
d:l p,davra d,' benemerito v~xillal'io da ide>! da revoltil., rlissn carecia. po S fl"rrrj <in arr;Ia
republicana venha em auxilio das minhas ment,(\ foi entregue na ealiitul"çã,() rla U'pCl., 
dtspr'eteuci0sas observações, e que Slrvam rie e o que esta,;,,", em a1recar.aç;;o roi l,'vario pe· 
amparo para Que r"uctifique psse pensamento los "evolto:;OR, qu"nrlo occullaram o Estado. 
que deve tornar effectlvo o concurso dos f?s- O Governo rlo meu Est'Hl0, sUQ'gerlLlo pelns 
lados para o engr!1ndecimento do exercito I avisos re.·enados a que mA refhi. e expedi
nacional, e que o dHlhelro, que de modo ge- . 00S pelos :Vllnl~ho, ,L, Guer~a e do InterIor, 
neroso, com estardalhaço ás vezes, é empre- solicitou a comp~'1 dA a,rmamento. e a solici
gado nas organizações policiae~, seja um taç,io const~,nte do officio qUA então enviou, 
pouco desfalcado para. o cumprimemo de ele correu todos os tramites, t\;ve i,.formações, 
vado dever p I ra COm a Un ião. (:1poiados.) mas, afin;;.! de contas, o Governo, o mesmo 

SI' .Presidente, cnn 'li vocon~tantemellte com que malldára as circular~s, decla' ou que não 
militares, no E,tado do Paraná, que humil· tinh'l armamento dis~oni vel, e que por isso 
demente aqui represento; existe nelle Ulll'i não polIa vender! 
grande guarnição mJ\ltar. pois oada menos de Não me foi possível c~mprehender o motivo 
quatro corpos alli estacionam, além de coo dessa resolllção e aCCl'eseent.al'ei, ali6.s sem 
tingeotes da~ commis~ões militares, colLJn'as I poder adtiuzlf pfilVa algtIma, que con:;tou 
e fortaleza. Sei as ditficuldades cOln que 1'1' nessa occ<J.siãn, que não :;ó a"s Governo., estü.
tam os commanrlantes ';e corwos,ditficuldades r!u;\es, ma~ rambem ;J. ~overrlO8 e,tr~\ngeiros, 
principalmente por f.llta rle pes,oal, e conheço rLi f,,, to off,rec'mento rle ven,la .. 
o triste estado "que o Governo cundemna a Talvez nos I'esel'vados d<l Secretaria do Ex-
maioria de,ses corpos. terior alguma cousa se pud€sse colher a re-

Para que não fallar a verdade, não dizer speito. 
sem rebuço, com todo o desassombro, o facto O que, porem, creio que não padece r.uvida. 
como eUe é 1 é que gr'anc1e qU'ltJtldade "e arm;1.mento devia 

Não é só por falta ele pessoal que o eX"r· existip Da lntendencia da Guerra, j6. pe!as 
cito sente-se muitas vezes em uma situação sub,titllições de tV;.IOS d.e ;ermas, j6. peja ac
difilcil e sem poder re'lllzar o fim a que elle quisição feita pelo Governo de grande porção 
se destina. rIo typo actualmente em uso, etn numero 

As questões do armamento e de transporte I muito su perior ás npcessidades rio exercito. 
e meios de mobilizaçãn são outras tantas que Vem agora ao CJSO perguntar, Sr'. Presi
merecem serta cogitação por parte úos P8- dente, si com r,oda essa abúnJancia de armas, 
deres publicos. (EIa algtms apa'rres,) verdadeira plethor;1. de elementos de destrui-

Desde a proclamação da Repubhca, e cir- Gao, infelizmente npcessai'ios, est6. o nosso 
cumscrevo as minhas observações a este pe- exercito armado? Estará E'lIe con v€fiiente
riodo. temos visto que .constantemente o Go· meote prepari1.,io para enll'ar em acção de 
verno tem mand<ldo vtr remes,as de armas um momento para our.ro? 
para fornecer aos corpos do exerc,to estacio- Pos.,o assevel'ar que não, e afllrmo-o ba
nados nos diversos pontos da Republica. Tém seado nos fa.ctos que se offerecem á fJb~er~ação 
vindo tal qllantinade de armamento que, ,\e todos, e na informação que, involuotal'12.
pouco depoi8 de assumir [) Governo o Sr. DI', 1ll911te talvez, presta o propr:o Gover:lO. (Hlx 
Prudente de MOl'aes. combinado; os Mini-eras dive,.sos apartes.) 
da Guerra e do Interior, mandaram officios Ainda ag'J1 ['a , quanno tinham (le partir 
reservados aos Governadores dos Estados of- po.ra o mys[sriuso matadouro de Canudo, os 
ferecendo á venda sobras de armamento que corpos do su I, llm SOCCOlTO o.e outro~ I, ue li 
existiam nas arrecadações da Capital Fe- se batem, V. Ex" viu, SI', P:e,údente, que 
dera!. os batalllões do Rio Gr<lnd.e, Santa Catharina 

O SR. PIRES FERRElRA-V. Ex. me poderá e Pa~aná úarn ob"jgados a f~z"r escala pelo 
informar em que época 1 porto rlesta Capit~l, para r.ceberem arma-

o SR. VICENTE MACHADo-Um anno e tanto mento. 
para dous. O SR. ROSA JUNIOR-E' pOqU0 o :1l'rn:1-

O SR. PlRES FERREIRA - Recebendo-se o 'nenco esta.va em dep.,sito. 
armamento moderno e tendo de SP recolher a O SR. HE:"RIQUE COUTINHo·-Era PU1':1 sub-
depositos o armamento antigo, era pre erivel stituir o armamento 
ceder aos Esta,los para al'mar SUil~ milicias O SR. VlCENTE ~t\CHADo-Ete facto prova 
do qu~ e~t1'a!,ar-sp. mal em r~I:~~·5.n" prevIrlen,'i'l. e cl'itprJo elo 

O Sa VICENTE MACHADO - E'l mesmo, I (loverno. Dil- ,11I8.S Illlla: (,U eS".t sUbStitUH;ão 
Sr. p, esirlem-, fcli lorrador I,a' a' Governo' de arma'llento fui feita PO!' :trm~s do mesmo 
Federal, de uma Dretenç lO de cumpra de ar-, typo, Irocand,,-se armas eS[l'ag'ld:ls por ar
mamento para a POltCt;i do Estado do Paraná, I mas perfeitas, e neste caso confessa o Go-
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V?rno que ma.ntinha os corpos de' sul de,ar-: Or:!. nií" ,"-:ri.,tem al'lI1a,~ na llltendencia da 
war[os. pOIS '1. tonto t'fjUlva[e LJ et"l'em com GU8,ra? ;.ã,1 existem ~sse; inst,umentos ne
arilJaS "9'ra:!':1nas; ou foi feit;) a sulJstltuiç,10 ce»ari"s PiH':L o sel'vi<;o tlr's s,)f<ladns. em 
no senti,lo ele tcoca de armas de UIII typo arrer·adaçRo. nos grandes depositas ,la União? 
para. "JIltro. e neste ca-o. compr'el'Jende V. Ex., Ni10 se votam uns orç"mentos verba::> para 
tir, Pre.idi'nte. o gJ':lnde inconvenit'nte de se o pagamento de soldo. etapa e gratificações 
;t'l2nturarem á luta solua.rlos com um ar- ao pessoal do exercito? 
mamento que lhes e desconhecido e sobre o No meu Estado, !allo delle, porque são 
qual ncnllUma instrucção tiveram_ mais do meu conhecimento os frctos que alli 

E' a deSld 8. e impl'evldencia do Governo, 5e passam. uma parte da guarniç'ão militar é 
augmpnt"IJr)o o nUII ero de victlmas neosa Occup1cta na construcção de estl'adas estl'a
treme!rda e nefanda camp:tnila. tpgicas. a cargo de uma commissão de enge-

.Vlas e,;sa:i arfoas que agora foram entre· nheiros militares, que ha muitos annos exi~te. 
gues aos pbres ""tdados,que mar_chara.m para O SR. PIRES FERREIRA - A lei determina 
o SInIstro matadouro dos sertoeS da Bahia, 
foram compradas p;rra o exercIto e h'l mais 
de dous annos esC:>.n nos depnsi tos do Govprno. 

Porque não h:wiam sido dlstribuida,,? 
Porque não t'orar;r rernettidas para as gu.rr
n'ções rle li)rça fecleral, estlcionadas no, Esta
dus? 

Porque se conservam es-ao forças com um 
ar!I:alllPn to,cuja sub,tituição foi rlecretarla, ~u 
mesmo sem arm;r men r,o algum? Que re,ponda 
a tudo iSl.iJ o atto tino arlrninistl'aóivo do Go
verno. (Interrupçr70. Ha rliver::;os n}Jnrtcs.) 

E·tou a ouvir ja r.alvpz a 11.~cus3.çio em 
ai aJ'r.PS ri," LHa dil paf.riotisrnn, pondo em 
eVIdencia estas cou~as, mesmo porq lle opa· 
triotl"mll, sef;und,' a original ll1tuiçiw do,; 
Ilomen" desta sitlIaç'1o incapaz, é cal:1-r todas 
&8 fr.lquez:ts e incapacidarles do Governo. é 
velar com o silencIO [,oJo, o::> desastres com 
que elle c~mprolllette a ,ol'te d:\ j{epublica e 
at~ a dignidade do paiz! (Não apoiadJs e 
apoiado' ; protestos ) 

O SR. PIRES FERREIRA-V. E:r. nio póde 
dizer isso. (Ha ouO'OS ajJartes.) 

O SR. VICli:NTE ;\TACHADO-Deixe·me V. Ex. 
que eu falle com tacllJs. c procure os de mais 
conhecimento meu. 

No Estado du Par~wci. existem os S8" uinfes 
ewpo-: 1:3" e 14 recimentos de cav~tlJal'~a.. 
ti' regimento de artiliIaria de c,.tGlpauba. U!lJa 
ala do 3,' batcltuão r1.e al'Lllh,lria de pnsiçil', 
e IllU bat<\ll1ão "". inf<tntal'ia, :,lém <'ce contin
gente. de diversas al·mas. esp;:luadus pelô.s 
colonias e commis"õe, militares. 

Pois bem. Sr. Pl'e·irlente, eu poderia em 
U' ucas pala 'Tas expol' a SI tu;,~'ã() rlpssp' 
êorlJrrs dn exerclto nitr:iooal ne-ta n~.rr;Jçii.f). 
na qu;J não 11<1 ~x"c;ero : - a cav ,l!, l'Ía nJ,n 
tem c3vallo.'; os tancelr()s nãu 'eem IBnç;;s. o~ 
cl::cvweiros lliio teerlJ clavinCis. a artlllJarh 
n3.ll tem polvora, a illfttutaria. nJ,o linha ca' 
rabinas, sinão dS velhas que aq lli foram sub· 
stItwdas; os taf'pos, quasi qu P se póJe dlZP1' 
que não teem qu ,rtels e "s solJa.dils não teeil'l 
soldo, porque a Detegacia Fiscal ma.is rie uma 
vez não tem dinbeiro ou autoIização para 
pagar-lhes. ,.Ha um aparte.) 

iss·) . 
O SR. GOMES DE CASTRO-E flzem-se essas 

estradas? 
O Sft. PIRES F'ERRElRA-Fazem_ 
o SR. VICE:-;TE MACH.\.DO- Ahi hei de che

gar; m:lS vou prímelramente estudar a ques
tão sob o ponto de vista pratico, 

Pen<o que o soldadf) póde e deve prestar 
ess~ ordem de s(Jrvlços ; mas. bem entenrlido, 
prp"tal-os de modo q ne. satisfazenrlo um fim 
t'conomico, não esqueça o fim prinCIpal a que 
,e destina. 

Na Allemanha, onde o ~old<ldo é tambem 
utilizadO no s6t"viço de estradas de caracter 
esr,rategico e sujeitas á a·1minlstração mili
téL!', issCl é feito e de modo que o soldado 
nunc:!. dei:xa de SH soldado. 

Seguem p0r exemplo para esses serviços os 
batallJôps completos. com os seus comman
,jantes,officiaes e sol"ados, e estes me~mos 
trab.,lh:wdo corno opPl'arios, exercitam-se 
corno soldarl s. sujeitos á me8ma su borelina
çiio e ebciplina dos quarte1s, fazendo exer
cícios rie armas e tudo quanto concerne á in
strucção miJitaT_ 

O que se dá no nosso paiz é inteiramente 
dlvel"o; nãn ob,,'dece a conveniencia alguma, 
iwoulla a disciplina militar e não é eco
nomico. 

A' di'posição nt'Fsas commissões militares 
são envÍiLdos conting· ntes de solda"los ele di-
e['~as arma" prum iscuamente, soldados de 

JQfantal'ia e de cavallal'ia. I'e artil,.al'Ía e (lo 
bataltlã"l de engenbt-iros; tod,)d sob o com
manl

'
" r!e um officlal ;.ubalte"·no, que por sua 

oez fica su bOl'ell oa11.0 ao chefe 'la cornmissão, 
em regra, ele patentt' supe"I01'. 

E bem se vê que o soldado logo clesappa
J'ece. e elltio ele moela completo DO que diz 
respeito á in,tl'ucção militar. E, de facto, que 
exer cicio pudem fazer soldéLdos de ca v allal'ia, 
inf ,ntarla. e artilharia. reunidos e formaodo 
urn contlDgente sob o commanrlo de um 
c.fficial ? 

Nennum, Sr. Presidente, e si o soldado 
perde ahsolutamente pelo lado da instrucção, 
pelo Jallo da disciplina os laços se aífI'ouxam 
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e desapparece até a subordinação necessaria 
na hierarchia miEtar. 

O SR. PIRES FERREIRA- Não apoiado. 
O SR. VICENTE MACHADO - E qllando, Sr. 

Presidente, taes soldados voltam a quarteis. 
unindo·se ao~ corpos a que perrencem, eLles 
não são nem soldado., nem opera rios . 

O SR. PIRES FERREIRA - Estou 6.e accordo 
neste ponto; mas quanto á discijJl~na, não 

O SR. VICENTE MACHADO - Até pela far"a 
q,ue seria. a unica cous· ... pela qual poc\~r\am 
ser reco"hecidos, ella desaplJareCe porque a. 
não usam. 

Em lagar das calças escarla.tes enfiam 
a bombacha de cores variarIas; o do'man 
substituem pelo p(l.letot do paizano; o hepi. 
pelo chapéo rlesab..do do c~i pir:1; em vez da 
cara.bina trazem á cintura a garrucha e o 
facão; em summa, o soldado inteiro eles· 
apparece. 

o SR. PIRES FERREIRA-Neste ponto esta
mos de accorc\o. 

O SR VICENTE MACHADo-Felizmante que 
o ilJustre Senador por Plauhy ampara-me 
com o apoio de sua opin'ão, para que tique 
bem claro o inconveniente que resulta do 
systema posto em pratica pelo Govemo na 
construcçào das chamadas estradils estrJ,te· 
gicas. 

Aproveitará o systema pelo lado eco
nomico, propriamente dito? Lucra o erarin 
publico com esse facto de tr"usfOl'mar os sol
dados em trabalbadores, arr:1ncJ.ndo·os á 
ociosiclade dos q uarteis para o serviço de 
construcção de estradas? 

Não, absolutamente, Sr. Presidente. e a 
prova é que nas construcções deste genero, 
no Estado do Paraná. alé u do solda,Io ha o 
trabalhador civil a salario diario. 

FeliCito-me por ter ouvido o aparte ha 
pouco dado pelo illustre Senador pelo \lara
nhão, o Sr. Gomes de C:btro. pe"guntaodo 
si essas estrad .. s se fazem; e acho agora op· 
portunidade de dar inteira a infol'lnaç\o. 
que muito deve aproveitar ao legisladol' qUi' 
vota e consigna no <lrçamento custosas verbas 
para essas despezas. 

Essas estradii1! estrategicas fazem·~e? Per· 
guntou o illustre Senador. 

A resposta não póde ser dada sim ou não, 
carece explieação, que vou (lar. 

Desde 1885, ou antes meslno. mantém o 
Governo uma com missão no P:1r:1nó' p1r;1 

terio da Guerr8., a commissiío tem sido sem· 
pre ma:!tlda e a verba tem sido sempre 
f(astl, com o acloravel al'P ·ndice de n.lguns 
creditos ~upplementares. (Riso.) 

Estrarla e8uategica não possue o Governo 
uma siquer no paran2-, porque não se póde 
chamaI' estrada trechos espar:,os e sem liga
ção que por la teem sido feitcs. 

Realmente, Sr. Presidente, alguns trechos 
n.e e.,tradas teem sido feitos ppla Comrois8ão 
Milit, r de estradas estrategic3.s, Cilm largo 
disprndio de dinheiro. ill:1S e~ses treCHOS sem 
U",ação, uns com os outros, mtel'vall;:dos pl)1' 
I;"raO,1"8 ext",nsões de matta. ou por quasi lU
transi ta veis picadas. 

I 'e,ses tl'echos o mais extenso, segundo 
estou informado, é o que vae da villa da 
União da Victor:a até o Jangada, em di· 
recç<Ío á cidade de Palmas. 

De q,ue servem es~es trecnos de estradas 
sem ligação en tre elles e que não se pres tam, 
portanto, a um transi to regular? 

PoderiJ, o (joverno utilizal·os em um mo
mento daco. qlJan,lo prechie fi' ,bilizar for
çJ.s ~!ara a ú',Juteira? Absol lltamente não. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Tal vez seja essa 
a estrategia. (Riso.) 

O SR. VlCENTE MACHADo-Singular estrate· 
"ia r D,~ morio que estas estl'alÍ(j.:; só servem 
para pesar sobre os cofre~ depauperar1a:; da 
Lnião. que a,'ém do mais está obrigarIa á con
servação desses trechos para não pel del·os 
co'n pletamente. 

Em summa,a União g;)sta quantias enormes 
na construcção de,~as estrada! de estrategia 
muito singlllar, como lembrou o illustre 
Senallor pelo M,wanhão ... 

O SR. GOMES DE CASTRO-Eu não quahfi
quei. 

O SR. VICE:"!TH: M.\.CH.-\.DO ... e ainda é obri· 
gada a dispenrlios consi ler:l.veis Inra a con
servação, exclusi vo.men te a cargo dl/s cofres 
felleraes. porque o govel"llo do Paranó, nào 
quiz Hem ,ievia mesmo tomar a si o O[JU~ da 
""nser val~ão do trecho da U o ião de Victoria 
ao Jangau.,", que quiz ,·ntreg"r·Jhe o Gover
nu Federal. (Ela wn aparte.) 

Isto. pOl'ém. Sr. Presidente, foi uma di. 
gressão, e qClerD voltar ao pontu princip;tl 
ao qu",l sabordinei "8 considerações que vou 
fazendo. 

Eu dizia, Sr. Presidente. que o eXeL'cito só 
está ar:nado, só e:,tá municiado, sé está bem 
farda .. ·.o, aqui na Capiml d<.l U[Jião ... 

const!'ucção de estra'(iiS e,trategiccls. Anti· O SR. PIRES F8RRELR.-\.-Não apoiado. 
garu€nte. no templJ do imperio, mantida pelos '. . 
Ministerios da Guerra e da Agrlêultura, e O SR. VI:8NTE lV!ACHADO ... quasl que ex· 
com dotação de verba nos dOU3 orçamenr.Q:; clUslv111uen"e. 
respecti vos, e depOIS da procLlmação da Re.j O SR. PmE~ FERREIRA-E não está em 
publica., unicamente subol'clma,.la ao Millis· Canudos? 
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O SR. VICENTE MACHADo-Mas então queria 
o meu IlJustre cúl/p;,a pelo Piauhy qlle o 
Governo leva~s(j o seu alto patriotismo, pa· 
triotismo corno elie Ci entende, ao ponto .le 
m:J.ndar para Cauudos soldados sem" l'mil s e 
sem munições LJá mio acha doloroso S.Ex. 
que lá os deixe nús e famintos ..• 

O SR. PIRES FERREIRA-E' lá que está o 
exerci to. (Ha muito.~ apartes.) 

O SR. VICENTE MACHADO- ... tendo en
vindo muitos com armas cujo manrjo elles 
igllo"avnm, pois as receberam à IlOr" di1 
partida? 

Isso seria demais. Diz'me o illustre Senador 
pelo Plauhy,que o exercIto este. em Canudos. 
Sim, está UiDa p'l.l'te, m~~ n!i.u é todo ex
ercito. e a parte que está nos Esbdus 8 que 
ainda não seguru pót)e ser chamad;t a IUur· 
char pHra alli, e si o G07e;'no tos·e prpvidente 
e liga8se importancia ás causas de adminL,
tração mílit:J.r, o prepamriil. com tampo. 
dando-Ibe tudo que é nec:ossario e '·ssencial. 

Cumo o Governu telll "eix~do as gUi1mições 
fBderae" nos E:;tac'os ? Sem armam~n to ... 

O SR. PIRES FERREIRA-Não, senhor. 

bilita. as repartiçõe" federaes respecti vas com 
as orJe~s neressôrias par'a isso? 

E8s" despeza nào é extraordlOaria, é or
dinaria e prevista; e, "j o Governo bem cum
pri;;sa o seu dever. não deixava o misero sol
dado anus. tres e mais mezes sem receber o 
seu soldo, e não gastaria tanto tempo ne,sa. 
custosa burocracia que tudo embaraça, tudo 
protella, com prejuizo do serviço pulJlico. 
(Pausa.) 

Tuelo isto, Sr. Presidente, difficulta e im
pr=de o nosso exercito de ser o que elle deve 
ser e o ~ue quer que elle seja o patriotismo 
Dacion" I. 

E' ptll' isso, Sr. Presidente, que cr.ntra elle 
'nuitas vezes se levantam censuras desca
bidas, urnas vezes sorrateiraIll9nte, outras 
(l'aa,~amente. "mfacand" de aniquilamento 
;1. pl'<>pria irr-tituição militar. 

Nãô sou, Sr. Pre"ie1ente, dos que pensam 
que os e::;:ercitos permanentes são irrsuffi
CI en tes na guerra, incapazes e irnprol1.ucti vos 
1l;;. paz; não chegamos a. perfectibilidade que 
dispense a exisT.encia de exercit ,s conslde· 
ra'78is; elles sã,) e será;), por mUitos seculos 
3.in·1a. a gararrtia dil.s ol'ganizoçõec; politicas, 
e os assecuran."res da personalrctade inter· 

O SR. VICENTE MACHADO- ... sem farda· nc.ci"nal das nações, perante o mundo. (Muito 
m?nto e até sem soldo. hem.) 

O SR. PIRES FERREIRA-Isto não é possível. Os exercítos são neces,arios, tão necessa-
O SR. VICENTE MACHADo-Mai8 de uma r'ius c'mo a guerra. que é um mal que tem 

vez, sabe o illw,tre ~~eDador, teem appa eCldo a "ondemnação de todos, m,IS que ainda não 
reclamações aqui, na C 'mara, na imprensa. a eliminaram do srio da I\uillanin."de. os con· 
perlindo que levem ao couhecimpnro d l~ po· gr S808 da P'IZ, do desarmamento gemi, nem 
deres pu b1icos. que as ,j,-IAg"cias fiscae", as ;1 arb,tril.ç;em en tre as nayões e os sonharlos 
alfandegas, a~ l'epartições da Uniao, Ilão tepm trl:JUnaes Intel'nacionae,; ! 
sido habilitadas com ordens para p_giimprrto N{to creio tambem, Sr. Presidente, e sinto 
das gU<trnições milItares. de modo que só com até prazer em fazer e,ta. revelação na ausen
grande a tm'l.O são esses pa!!ament"s feitos. cla elo meu companheil'o de representação, 

Ainda outro dIa, um íllustre representante não creio que a !<uerra seja di vina. um ele
do Rio G!'ande do Nort'3, secllnd<tdo Dor' mento ,le castigo' pa!'a a hUlnanidarle pecca
outro não menos illustre representante' do dora, como julgou o nobvel eS"riptor calho· 
Amazonas, sujeicou ao conheCimento do Se- lrco José de Maistl'8, nas suas magníficas 
nado um requerlmm1to de in[ormaçôes ao Soirees de .'). PI te'sbo"rg. 
Governo pela falta de pôg'cimento ó.~. prets dei Mc1.s, Sr. Presidente, si os exerci tos perma· 
guarnição de LVlauàús. ti: " requerrtnento fui neC'tes S'lO nece:isarios em todas as nações, si 
!'etlradu porque. pelo Diario Official, desse dia, elias nãu podem se e,quivor do, onus que 
appal'ecia " oruelll do Go .;trnu piJ.ra ess'4 ~~carreta a luan uten<;,ão de forças ma.ts ou 
pagainento, provocada pela. reelamação da m~[lOS consid"l'aveis, m>tis ou menos nume· 
imprensa. rosas, nBcess"rio se faz que este, exercI tos 

E isto é tanto mais admiravel e extranha- s~jam bem or'5"?llizados, que preencham a 
vel quanclo es;;es pag2.mentos "ão de desp'.'zu. eleva la fLlncção social a que se destl nam, e 
prevista em orçamento e lÍot:J.,.la com v8eb3. que os governos não olhem para elles corno 
sl1fficiente. !'ar·,sit2.s, e ás vezes com 'lesconfianças, de 

O que. pl)is, justifica essa omissão do Go· que em U1l1 mom"nto (lado sejam capazes de 
verno'l Tem el,e a verba clelT2ÕdGi.\ na lei tneuLir' á SU3. mIssão nltamente conservadora 
annUil., t~m pel'feito conheci'n nto (~Ú numero no seio d,1. socie,lade política, 
de curpus esta~loiladus n,;s E,tad.'ls e rio pes Nã.o sei. Sr. Pl'esi,lenre, si érro assegu
soai de qUcl 811e'3 ,e cumpoeln; Bane o "ue I ;"a[1'10 que, sillãu c"mplet,amente, em parte 
G.37e aos s0~'~I~uJÜ3_pGe,~ pa~.aln(.~n ·~o de slJd~, COtO tO(!c':, a. ~erteza\ é f'.sta. ,lJ situação _ do~ 
etiLpB. 3 grc";;lca"oa3. [OITll.g'e!il ;';i~r:1 os 3.111' p'''leres publlCO~ no nosso palz, em relaçao a 
m'~0S dos corpL'J mcntad03 ; e porque uão ha· torça mliital'. 

Senado V. In 8 
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Be"l 'luizera, tliscur.in,lü a~3u'nDto de buta, I P is já n"o Ae te,a a:'c'.'Silf~O quo neste petiz 
ponderanci:1 e ma"nitu le, n,i" f""ll' pO'lWS', e,ü,le L' rnilif.,ri<mll?! 
qu. p Itless~m irl'it"" 03 e,;plrl:,o~ p81 C·I:I- ,\.ü! Sr. Pl'"si,lenr'p, de r,orla~ as iniustiças 
troversiJ. de opiniões [lartidal'JaS; m I.S n:i.o é que 'eelTI sil1LJ fei fas i minha Patria, rle t ,las 
faci! eVItar isso, pul' mais isento qWol Ir,e p:!', ai aCC1ISaç(leS ~om que ru,lninC1'lI e,;ta Repu· 
reça o ponto de visr,,~ "'m que me ""lInco. hlim, ni'i.o lla npnhlllD" mais insubsi:,tente ,10 

O nosso exerc,,!) não te:n U<Ila or~anlz3.ç:Io qu" esra-de que no 8r:,zil existe e:;e :1Ii· 
complet;], e p~r{pitcl; ? ísI,Q accre,cen'e·.<e ment" o espiril.O ('O militarismo. 
que as lois que são vota,las "iU relação a elle, n .._ 

ou ,ão illudldas na execuç,lo, ou n:I,o são .0 ~R.l' PIRES j<Ii:RREIRA-,Fel1~mente bSO 
cumprIdas; e que nãn tAl:!, l'lstitui,;ã" ,ão nao e (.]tú por um IllllItiu, ruas por um 
respe; ta ve\, 91do eO:1si-lerad,. como merece. Cl VII, 
E isto p<lrque~ O SR. VICE;'l1'E MACH'Do-Sim, é ojuizor1e 

Porque, Sr. Presidente, /la, em re\;J.ção ao um civil q'le "ma a I{e[lllhli'"'a, e o contl'a
facto, n que eu e.ham:Lva outr.' r!ia, IU:l,la l'i'l so por1em pens:w milirares ou civis que ao 
mputanrlo um req\le~lment(). um'. politica de r!e estem. 
desconliaoça das da·se,,; ;t. m<l.,j"s, Es'u:!emns a vida p0litiea das repu:Jli':c.s 

Mas será esta rlescon:1<J,nça legitima, ;,inr'a sul·>I./lJ-ric;a<1as; com:'a"ern·se os seus perlo, 
para o observi\"lor ffi:.l.IS SupHl'ticial, desde rios com os dH, R~;Jub!k", BrasIleira. e com 
que ~e plJrcorra o curto esta,dio di\. oO'<S'1. "Ida irHA'l'a bna fé, <er!)' Sllg,!'stõps de "rdem sub· 
repw,lic:tn't e se ob,;el've a acçii/J qua nellJ. aitdrna, dj,,~I[]·m,9 O!l,!e esr,à o mllltiI'i,<TIO 
tem exercido a for~'a a,rlUida ? Não, ab.loluca· no Brazil ? Onde, qu',n<l, .. e como ,'e tem eUe 
mente, !1ii.o. 1ll"~nilest>J,do, allQulland" e substituindo a 

N,lo se C'J::Jnemn,1., nlio se pó,le CO'l·~nmn3.r vODcact~ de our.r'as cl·s,es elo O"-IZ ? Onde e 
uma instituição, a',im com' a una CÍ'I",se qm,nrlo deixou o exercit,) bl·aziieiro de ser a 
qU3 a repi'esente, plr !:'tCW-l espé1,;'~OS :1qui e ch",e emiu"ncemente conserva lorcl, para SBr 
alli, e qll~ por ,u~ rl""tur~za ni1u por1e1n as~e· a cLls'~e ndlcabnenr.e an~rchjc:t e ruüe~ç:,,· 
gurae a re'poIls:tbilidade c'lll",ctiva. ri.ora ,Ia p3.Z e da t'r'li::Jq'lilliJarle di, nação? 

Esses fp,eêos;i exisr,i"s,llH ou si s', nes~e,n, Nun 'a, e'~a é que é ,L ver lade, e por 
pela :3uccessão de act05 In·~OO"l eon f'ormes coco hom'a do nO'30 paiz ternos ol'gulllo em pro
a lei e a moral soci ,1, p'!r llOrva nOlsa e '::.15 cI ·.m ,l·a, 
in'tir.uiçôes pollticas IjUA adopti/oos. é pce· UnI SR. SE;'l,'l.DOR - O exercito brazileiro é 
ciso com des'lssomb'o affirrnal', qu·, AlIe, náo :.1 gaL'alltil!. d'IS lll,titlliçõei. 
colhelTI as n')ssas c),1s3es arm,l<~a:l, alt'liJent" 
compeoetr::tdas de sua mlssáo patrioticJ.. O ~R. VICE:'<TE M,'l.CHADO - São, Sr. Pre-
(Apoiarios.) si,lc1nte, sóme rtg os que sonham com urna 

Aos inimigos d:< Repu'::lic:l., q!lf.J tam:,em o ,illbvel's',o c,mpleta 'lesre esta 'o de cou~as, 
são d,) ex"rclto, temos rnais di' uma vez orlo os que 'liio :.tm,.m e nilO qw-)rem amar ~sta 
vido di,~€r _ «o ex'ó]'cico é politico; o exer- Repllbllc:<, ()S que di~em que no" no" chafur· 
cito mer,le.se na prl[itica » da'nos 'la misr.l'l" do~ regim,·ns IDIJi1aristas 

Nào é eX:1Cto isso, nem (l ex~rcito é político, e que o Brazil nib E'scapa ;i. r3gm gera.l das 
nem o exer:ito lll2tte·se no, politica. rep'lblica~ sul ame:·icanOls. 

O que, porém, rh~m'm ~ [,1'a :l, ex tmorrlinwia ,Ylas, si os que cum b.1tem a inst.ituiçiio, os 
má fe rl'H que is·;o affi"!U()"n, é [) clu'garer'l a que !(Cl€npam a rórlL~, repllhliciJ.na, tpem o 
essa. con ,rus:io pelo tJ.ctd ,le tw,ver miliéal'8s ,)ir:-);to. ~i ISW é rl,r3IL(), de <l.tlrar C.cs ollJOs 
invesf,irloil rle mall<IM,o p,)liticu e envo!vic1us ,lo mlll1'lo ail'Irm,çue'j ;JAstêiS, não e j,so licito, 
mesmo na lutei (lo" DarCi,lo;. e tOma as pr 'ptlr',:ões de ve1'.l.,rleico crime, 
Ma~ pe:'i\unta' el ~ I) millt ,r rteisou r;~ seI' q u 'nelo eS93. atfi"m,,,;iio,',,JI',I'L de .iléucÍac:d"de 

ser ci r).3.d;io, e quem lhe <:reiJU e"s;J. inc;J,paci· "lrc'Jla,amjJal'<Jda no:; hombrvs g-bos c:GS 
dar1e da qUil.1 não cogit,l,lfl, ~em a Con,Hitoli· illr.ei'e~SAS plrtioaI'io~ de occaSl'Lo e nas dispu. 
ç5.o, nem;1, lei,? tas ocCa~iOlliJ.clas )'elas cscilL,t;~'es d" vil/a 

E ,lo facto ele llélver militares envolvirl.tlS pulitic:1. (1poir:"lus ) 
em politic:!, ('xerce:)rl0 man \'tt"s p liticos, SI', Presirl.ent:·, estou convencido e fallo 
póde"se e/li boa fé cOilcLuir que ° exel'cit, é COnIO ropu:rllC •. 01) Eli<CI':J,vo de,s,\ cOfl','icção, 
polir,ico? que quaurlo oellhum l't'ceio U11 du virla llou· 

Ah' ~Jas p:1ra o espirito onseca(l,) caquel V63"e >obre a S <Ile ,t",s insi.lt,UlçÕes; quall(lo 
le, que c«n"entralll n) e ,erclto;. arneW::L ,'e a vi<l;,. pulitica ell',I'aS"3 em tr3.UCO periodo 
tO(',.os o' 'IIale, 'Iue pO'S<1ID vir, as,im CO(/])" de calma; quxllClo a llqUld«Ção d.- touas as 
re3pnnsi1bili lar!e acr,u~II'e torl<l.S J,- pel'Lu!'b,,· nos'<l.S pendeucIIi, .. inr.eroaciunaes 'lOS col· 
ções d11 nUS3a vi'l" politici\. e eCOnllfUlci\., tu11" locasse iuteiramente ao abrigo da possibili· 
é licito sUPilur, Cutlas as conclusões são legi- da,l~ ele uma crJnten(lca arma ·a ; alUda aS31m 
timas e logicas! lllesmo era preciso engrandecer, nobilitar, 
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e p,vnr 39 cla.ssPS :1t~:1(~,as, porque ell~s ~u.o o 
h'(1r;o poderuso qu':> nos :lsSeX!ll"). UU}H, Pn.~riil 
g:· .. [}ll,lJ, pei.1 illtp"rJ,J"de do te;·)·jtorlo Da,·jo, 
llJ.! e pelêL inregTltillde política do pa'z, 
(Ji'/!ito be,n. Ap!iitldos.) 

O SR. MORAES BAllp.os-M,,> quem é que 
,IS rebJ.i xa ? 

O SR. VII;E:'oiTE MACfIADo-Mas quem ~ que 
as rebfl.ixa? pergunt'l o illustre Sen;ldol' por 
S. Paulu. Rebaixam na~ e jlllgam-[]as de 
modo diverso do que devem ser julga
da3., _ 

O SR, MORAES BARROS - Isso é in triga da 
opposiçáo, (-lpartes; contes/açries). 

O SR. VICENTE MACHADO - ... aquellps que 
entendem que no pai!' exi8te e ([ollJlUa o mI
litarismo; us que p,'ns m qll~ a cla.':,e mllI
ta.r so deve vi v~r dt'ntro rb lei para o SiCCl'l
ficio. m"~ 1lUO pai a té'r direi loS; o., que elJ
tendem queo müitar é () inxtrumento pa3SIV" 
de um manJo IJccasional; os que não quere!)1 
ver no defensor da P:tll'ia o cid.dáo que se 
fez slJldado, e no sol,t:tdo o ciúa<1ào qU9 
offerece i Patria o mais preci050 das tl'l but,)~ 
-o trIbuto do proprio sangue! (Ai,oi"do-,; 
muito lJem.) 

ES8es são os qil~ querem rebaÍx,;r il classe 
militar. 

de a,rr~b·.bme:1to partidario; mas devo dize!' 
qu·, aiolh ba pou~os d·as ü pa!z todo seu
"iu Se sU2'pre e'I"ido, ~)GJ'r)ue o:; orgãos da. 
I rnprensa lig-;;,la ao G07erno e que receoe 
inRpiraçõ~s dO proprio G, Vej'llo, ao mesmo 
tempo que em 1,]<,nud03 cs nossos soldados 
c'lhiam h0ni'il.ildo o nome ::1.;>. p3.tr'a e as tra
dições do eX2rclto, prOC1.:,ravam diminuir a 
est·,tllr<:\ moral e o valor miJit,~r (10 general 
com mandante das forças em operações! 
(Apoiados e apa~t&s, ) 

() SR, MORAES BARRos-Era um jornal que 
publicava f,r igos do seu corre,-pondente, 

O SR. VICE:'iTE MACHADO - Foi q uasi, Sr_ 
Prpsideote, u!!! cur'o d" a.ppb.u~( s a attitude 
da lmpren,m governista, em todo o P"IZ, r~
ceb"ndo :iS inflJrn'acões que aras,tdha V'l.m a 
p.>·putaç,\o r!u general Artlmr Oscar:.., e forne
ri '.:i.~ pO" um C01n"ÚS-1J"YIJ.gewr liLterario 
d~ um dlario desta C 'pital. 

O SR. ~10RA86 8ARRos-Ninguem quer re
hal)('.I' o exercito que estit êefendendo a Re
publica em Canllcios, 

O SR. VICENT8; MACU,DO-,\i) ilLClstre Se· 
Q,t!or 'Co .. S Paul,) que me aparteia, digo 
que a lm!)rel)Sa officml rle sua terra, 0.3 
"rg,io, d,) partido que alli smtêntalTI os pre
sident~s d" R~publica e do E, ado cercaram 
dos maiores encornios e tran,creveram COl[( 

lou 'lamin!.J(\s J.S ca.rta,· do cOI'1'espnndente do 
J."·,',,l '/0 C·,m.'."leyC>o, que cu··pilllla.vam in
lucia.; subl',' o generJ.l ArLlwr Osc:::.r. 

A i:npr~il';J. oPi,Osicionista "'o gonrno do 
O SR_ MORAES BARROS-M"g o que é eXJ.cLo mpu E,tado proced3u do mesmo modo. 

é que se tem PI·oCUI'.Ldo incutir a de~cun' O SR. MORAES B.~RROS-,~S cartas do 

Sr. Presidente, p8!1W 11<10 f.lzer parl.e, 
não quero fJ,zer pJ.rte uesse ilppO.ilCi'JIIIS!ilO 
perver,o, 11 que Se referi u o Sr, Sena.dol' por 
S_ Paulo e que intriga o Governo com a cli:bse 
militar. 

fiança no exel'CI to, Sc :vianoel oellÍcio cenSu!',crêim o general, 
O SR. VICE:'<TE MAOHADO :.... Quem procura em cllef'e-eb o que é, 

incutir essa de::confiailça no exercito? O SR VICENTE MACHADO-E V. Ex_ nega 
que esq~ Cil.rlas fo,~em puhlicad.,s n:l im

O SR. MORAKl BARRO, - A imprsllsa dJ. pre110a govel'ntsta de S_ Paulo, no meio de 
opposlç.ão. ""ppJausus? 

O SR. VIC8:'>TE MACHADO-Nilo é ex,wt.o ; O SR, :/IOP.AES BARROS-OS jorDaes todos 
quem gera es~,~ desconna:lça e o proprio Go- teem plena lIberdade de kanscl'evel' o que 
vel'llo. qUizerelll; isto não quer üizer rebaixar o ex-

Si essa impren,a d<1 (pposição fi ilccmada ercil,u, ~oi;; n::Jguem pode pretender rebaixar 
de alg-uma "ous", si P,,5''' oppos,ção Ui!!]' em o exercito qUê se e,L;J, sacl'lticando em Ca
soffre guerl';~ Len,I.Z, é p'JI'que es-a opp"slção e ouduó, em delesa da Rôf'ubJICi.I, 
amiga L10 exercito, e pOI'q"e ella deC0n.j" os O SR. VICENTE MACliADo-Quizera sempre 
generaes que offerece:l1 seu sailg-ue á co.u.,a ollvi!' lle V. Ex. e,sas p:llaVl'as, e de todos 
d" R~pllbllc" e l'ecúbem e,'11 t:'oc t 's salnlc'!s 
~, ~ v '" us govt'rnistas t<1illbem;o t:.,.'to, porém, é sem

de lama que sobre as f:"'(ji13 glol'iosé,s atll"llm [Jre a.tfi ll1o.dO, m"s a verdar'e c.elle nem 
os ma,ti[]s d·) cO;'I'llhu governa,m~IF;'.1. 

T semp;'e se revela; e digo Isto sem querer 
(Apoiados e n(io apoia,lu', rocam·se muicos attingir aoillcl~tre Senadur por S, Paulo. 
aparte,. ) 

E plra que, Sr. preSIdente, continuar neste 
O SR, MORAES BARP.OS-'.! s n 'o fei o 00' terr~nIJ? P"I'" qU'l arrooLar COIJéI'a milIl as 

verno que prOtu ou iJ,Ljrd.I' ,~lpic)s ,'e l<1!:!:a. irils üilqucli'cs que, ás cl"ras ou nas ~I'evas, 
O SR. VICENTE MACHA.DO - ]\'0 Cé·:-rer do entell"e,n que p"'-l'a segurauç" da i:{epublic,,

meu discu"su tenllO affirmado que nãiJ quero é p!'~ciso anliull"I' o t:rerClLO, e que penStl.m 
excitar paixões, nem provocar mani!e:;taçõe~: que elle é uma força que pesa ~obre o The-
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souro, mas que não deve pesa,r sor.'ra" Pi
triotismo 1 

Mas vou continuar a.s rninl1as ob3erva·-õ0s 
sobre a lei de forças e me relevem o·, Srs. s,~· 
nadores, si lhes tomo tempo e paciencia. (N(70 
apoiados. ) 

Sr. Presidente, não apresento em·on r1a al
guma ao projecto de lei ,le fiJ::açilo ele to~ças 
de terra. Desejava reproduzir a,!ui no Sen:,,)o 
a emenda que foi repelli,la pel<J. rnaiO['IU ela 
Gamara dos Deput,dos, qU9 devava a 3.000 
o numero de alumll08 ,Ias escolas m,litc~.I""S. 

Devia ter fundamente calado no anim"lo~ 
que se occnpam cl>m 08 grande3 clpstino" de 
patria., a m ,neira f'lev:\da e ;:Jat;'ivtiC;: CO,11 

que largamente fundamentou a. emenda que 
cOflsi.u<.Iva e~s t provirJenci<t. o illust~~ e 
nota vel representalJte de Pernam"1]c['" o 
Sr. Barbosa. Lima; e hoje que me e rIar.I> 
discutir a proposição em debp.te, uoo ~D3"lJ 
deixa.r de chamar em a,uoio das opioiõe3 qUi' 
externei sllbre a insufflciencia de mei'" pAra 
o preenchimento df' pesso>J de; nJS"lS f'urG"s 
de terra, as que com r~tra priJ/icLencla expla
nou n, outra Casa 110 Con.,;res,o. o d,,,t;.lC:·O 
De utado a qllem tenho a honra rle me re
ferir. 

Inque,tionavelmente, Sr. Presidç;ote, com 
a elevação do quadro de a[umn'ls rias escola, 
militares, po'ier-se·hia cuncol'('er em 'az e 
poderos3-rnente para q I]e o Govel'n<J tI ve;;;se 
uma fonte 'Paro\. augmento do pe~so.LI d" 
exercito, e 11m pessoal de orlem supel'illr. 

Sabe V. Ex" Sr. Prssidenta, qlJe T,üd)s o, 
annos um grande numero de moços quI' 
elegem a carreir,t militaI', sol icita do 
Governo matl'i"ul" nas e,co[as mlliLares da 
UllIão. O Governo, em regr'a, r!eter~ essns 
pretenções. or1enando a vel'ifiêação de prJ.,;a. 
com destino ás escolas. E:rigiLlos, p'rem. 
certos r'3q uesitos de hll,blli t"ç1io. al:;;iln:! .:les::es 
moços não consegue',n Ldg:'esso 11:.\.' e·;colo.s, 
mas, tendo verificado pri;lça, vão 50r7il' nu, 
corpos. 

E' um contingente ql;e f]o~coj're par3- o 
nreenchimellto dos chros 3:10 '~·.:;ll '01' "e\'(
âccresceot,\r o n.aqnelles q'-le. tenio O;'Ci,:O 
matl·lcuJ..~, ~~mtu,jo nãú o')~,oe:n C!a, Cc..':,ell',' 
escolar as atlprovações necessacic\s para neila 
prosegu Irem. 

E' este um pessoal ele escolhil, B q ne con
correrá. para a elevação do pessoal (te pr"t 
do exercito, e vê V. Ex., Sr. PrOs\dente, que 
nenhum prejuiz') ac1virir. para, o pniz Cl)~!! () 
augílleoto (10quar.r:1 cios alUl1!anS ;1,,8 e~colas. 
por·quô.nto, qLl"n lO mesmo n5.o 1101.1 !eS.!8 eS'3a 
circumstailcia que vpnllo dd !lat'ru~. a ',I,[",n
cler, "b:ierninando a instrucç,~" mi"tar, p '0-
moveocl0 G g03tO pela cai"'8in 'as o,."iHS. 
CO;1corr~rã,o os pOller'''s PU'j1!C:O::J r·?·r::. ;:'1 2:1-

gr-andecimen'l,O moral. Ll~i~EccrJnítl ~3 mt1~s~~tl.J 
do exercito. (A.]loúzdos.) 

Não preciso, Sr: F':-(!sidente, encarece!' e 
evldonctar", 3u per:o"lLla e (10 resSDal obtldo 
"C\'lilt'?nam<~nt~ 00r fsse mOLo, sobre esse 
entre o qU~t! iJ,ctu,dmen(9 se :'\rrebanba.rn os 
e!ementcls pd.i'a as classes de pret, das forças 
armadas. 

Precisamos prlcurar selclados que se com· 
peneLrem dtl sua funcção militar, que com· 
pr~h811dam e elevem o~ destino~ das corpora· 
ções arma,lu,,}, e oesLas conàlções nunca po· 
d8"-88·l1i<1 desprezar o valio,o concurso que 
para o e~ercito tr'1r:i. a adopção di> medida 
que nest,e mOlllento ffi'.'rece as minhas oi)ser. 
vações. 

M<ls, Sr. PresidAnte. a despeito de tod8.s as 
~ffi r m<lções q 112 pOSScLm articular em ~on tra· 
('io os qu,~ sL:stBntJ,~n o aC(lIo.1 Governo, 
qu"l'O ;no-tl'ar que o lUeu ~spir'to, assim como 
o ~S.,irltO ria op~O~JÇãD de que faço pULe, é 
2iTIinetÜP illente governamental e con~er"Va· 
do", l1ão, :,or~rn, dc"se governi"mo e con:er
"~,nt'SiTI(J de encommelláa, q,lfl alardeia. a 
,<'-nt.e, que n.omin3. e,se s"rm,'clo que nos 
~overna, (l que 58 t"ariuz no (espirito de 
dHm'lliçãe das I'eis e de, Con- ti tuição. (Apoia. 
dos e na!) apoio d s; t."oct:w~-.\'e di, ersos aparte".) 

E por' is'lo declarei rlue em anda alguma 
o,preseotaria á pro.oo,ição. 

O Governo e ,viou a sua proposta para a 
l..,j rie G.x 'çào de forças á Ca fl<!.ra,esta, depois 
'e largo debat.e adllptuu a Pl'opoSlçã" ora, em 
.11-bH.te no ~enado. e a ell:l. "arei o meu voto, 
l'eservando me ;ilhs o dlreito da ac,'eit;l.l' psta 
,'u aqufilla emenda, que r~l)ubr cunvenipnte 
A Que for "prpse'lLJ,·.:\ dur-anle a uiscussio. 

Eu, cumo já. al7ir!Il~i, nilo <1[lresento ernen
dn. algl1mit, ,.lor:1:.te elltel1(10 que a não' erem 
lidopea la". ou a 1li~0 pu leI'em SGl' adoptac1as, 
~lIien,\as q'Je revd'"ffi um pl~no mEl,litado e 
completo 80bre o a,sumptll, é !IlHlhol' que a 
iJl'I'Post~t tr I ,lSlt3 t\~é o ~Jvde:' EXeC!ltlvo p-u'a, 
l'e~~b8r [1 s:1nc.~E.:., nos ln~~Ci103 termos em 
que veiu ria out·"- I;amal'a. 

Quanto á. emendi;l a'Jcpsp.nt,,-da na Camara 
,i 'R Deputa.;;),; G ql18- 3-li i t 'L !·ppllllidél. e 
',ne CÕI1:ii;::~il'7._ o ;lug'ne~~0 do q'n.r',ro de 
,1In'nnos d~'l ",colIJa rJilita:'~s, '.'li nãJ [1 1'9' 
pr·"lu:;::o aQui n,} Seo<J.d.o, a!éln dos m,-,ti'Jcs já. 
exp ist.,S. !~:u'1. qua. não h"venilo probaJlli. 
dada de viu:;ar, não se ::lig1' que uma nOVi;l ex
plor:',ção se f,,;; nüs pho:llao"G8 da ex )~cito na· 
cir)unl. 

DioJse e i1 de IFincilli'j a V. Ex., Sr. Pre· 
sicE'!Jt',forn-ceul0 t.ambem d2 ;'l'ompto prova 
i:l'med:ata '3, m\!1hét ;'''ôerçã,l, que este pro~ 
.iect,,~ tinl1a si,L c~.d)c~~jo na ordem do nl:'\ e 
sujpitú a d'.lbcct.", coa CE[·tcl. surjJfeza para 
r,or1'kl. 

E,tcu nQ. ~cihuna ,] neilJ. m, c8ns'2rv'::.'ei 
,11.:":;.8.. pc" D.l;-(~jll:) mO:::;'31t~>\ !:5.o )(..,.~ .. ~~:~:tr 
que a r:::J!'-!il.·,1 1).2~"., 11 jJD~'," tl';;Zé1' luz ao 
ass:;'lJlilGü, lllas UE1C;).Illi:i.JI,tl p,)rljue V. Ex. 
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havia anmmcia,'o a discussão e ia (lar-lhe o 
encerr;,menlo l'e:rimentiJl, spm que ne',hUi11 
dos Srs. Senadores hou ves~e pedl(lo a pa 
lavra. 

Isto, porém, r.5.0 seria wnveniente que se 
dé,se, e qua<l'~o mesmo a pr"posiçãn f03"e de 
ordem a r.ão POU?!' Sér c2usllrada, ee[l, justo 
e ra)'oa vel q \1e ° Senado, discutindo-a., e::wr
cessa o s'u llire:to de cl'l,ica, 

Não entrei em grand:s .letôl.lhe3 em rel<1çã,~ 
ao projecto, nãO;:;:).8 p'"roitti a,é aqui as 
franqulas autoriz:J.dJ,;i pel'" habitas de entrar 
em a"sumpro d~ poEticCl geral; entrer.antD 
devido mesmo lalv6z à. minha incompetmcia 
(não apoiados). ti n de tncor em um ou o:itriJ 
ponto que, sendo pertln, ntô à. J:la;eria em 
debll,te, resvalava. cOiJtudo. para. o terreno 
das considel'a,õe. iJolí ;icas. 

De factos i;lLair'-amen,,, e,tl'anhos DO as
~u:;]ptl> niio (\h~ rCCU;!t;,. mas V. Ex. Wil per 
mittirá. e~tou eer'i.O I que nãu abu;)J"ne p~ ti'\

buua. sem u,ili~ar-r::;8 lIas cance3sões t<'io ,le 
U'O nn àebates das 18b annu:J.s. (Ha U)), 

apMte,) 
Comprebendo q'.lanto é desag1':J.l:J.v~l, prie 

cipe:.llLeute 1123 Cl~'CUffi:n.aill·ltl,,~ E;~pe,::ii;e~ em 
que 111:S l.cllamo5.a inid'Cala,ã0 ';e SS~l1mptlJ" 
U8 ordem ;I8l'al nos pr JjBC',OS subediuadus i1lJ 

est,!t!~~ a?r~c.laçi~-,.~1'_~ S~~~.~~\~':l ~F\ ~ 
V. "'~ ,,6,,:lO, .. ]C. P ,,,IUc.nt~. queLa'-') 

ha p"uco j~:;tifk"r ~, cClllocaçt,o 1;3. oi',1em du 
di;).. do pr:J.iecto dê k:ix(!çi:J '~3 rorl~-as, fl,-~~;:;p 
telAo fei~(l. pG~'q~le e3,D.LJO,) j~~ em j~1810 da 
prol'o!(aç50 d.~s 8essôés, t:mdose esgot do o 
pedodo orrlWJ.l'io das sessõeg, e eota ela 
apena.s ,t se"uaua p' o;Jos!çêio de leis ann'la, 
qU9 vinha a e t:1 C;ls:t. 

08 facto, de;Jois r1() p;'oj"rfo, ji convertidc< 
em lei, que tiÁQU as !b~'J:;i., IFlvae'~ rl~',. '?8~n
bl"ica, e ql18 lc,:':'o no P;'j !2eirn mez de se:jsão 
foi aqqi di~cuti:10, :-() i.:,g"'J1'3. '.'eiu esta :'ntra_ 

Orã. allan,io tâo at.i.·'1~~H,~J~S ":3:st(J',':1()') Il0 
CümiYi'iJ~en to de !l, ~~:Sl.) dev'::r i!r~l1,'i ·Jf!,l~ 
QI!3.n,lo nto nos J':'5~"~rig'1mGs do;, n'J:3,"G~ 
maiot'2s dC\lerpS CO!lst~tu~'UJ;)',):3, u5.o é ;j,gra
éa""el entr;~I' em "L éS (I}S 'U::3:-iÕé'S, a nós-, ~\'\n
cipalrnente, oj)~osiciDnist;,s. ;;os qU~~f3 iI. tina 
forç,'l. o G!)V31'DO oue.~ n.:lr.;;I~ :t responsa
bili(~a/le d.:L e!-:c.crií{(1~a::3 d:1 ,"'e.~2ão legi31a:;i1T~. 

As Í!'aoquezijs, porém, do debate, f['anque
Z"8 tão de uso e que vieram do r!?gilIlen 
po.c,sa,co.e que ';·em SldJ aeceita" e ac:nic:adas 
pEto reg'imen \Tige[]t~. lêV3LD.-ille a 0('·Cul..:aL' a 
atT:>nç:to rios 8rs. Se'l:c,c~,vres, com e:::am~s rie 
fscê,j3 des,<.L nat,:rpza. i) que farei, pCr(~rn, 

com a m<.LX i llla ,o'Jr:eu:tt1e "8 pldavr:'.s., . 
A.Ct)l DJal.ia, d.e .,e:'; ,C1Ú:<~,. de pIlHei) alD 19;;, d3. 

R\.~publica, e ,1B ~udo (iuan~'1 mo...u~ 8. qU:~l:·~i.!.l 
CJualirical' os a.-1lle"os au GllVeI'llO, a O[!po ição 
parlamenlll.l" de que fdÇO parte tem ne~tes 
ultimos tempos sido oalvo de todos os alaql1es 
por parte dilquelles que se esforçam em (l:1r 

~.'rh&s de seu apoio ao Sr. Dr. PrULlente de 
\/oraes. 

Gru (\os factos que mais concorrem pal'a 
~$3e movimento descompt\ssndo e agllre:3si vo 
CC:Hl'a ('s republicanos que dest"arn da, loas 
em que Oi O'overui,tas embalJil.m esta ne/à.sta 

,i,~açCi.o go,,;'ernamental, é o de termos sido, 
ern ma'cria, qu,'si un"nimi,larle ua actual op
posição, :' pokdores sinceros. enth llsiastas, 
'~enodado, alguns, fias convencidos todos, da 
refi' do governamemal que teve à frente dos 
negocios , pll blicos d<J, Nação esse homerr,t de 
e;;:tra ll'dmarlO valor que se chamou FlorIano 
Peixoto. 

O SR. AL1IIEIDA BARRETO dá um aparte. 

O SR. ViCENTE MACHADO-O nobre SenJdor 
pela Pilrahyba aparte a-me aqui á meia voz 
que foi esse glo!'ioso Ma]'ech~l que escangalhou 
I,urlo. Coue por c<Jnta de S. Ex. e833 
,),;ir,üo, que ppço licfoça pi,r:t qUôl.1J11car de 

""i.:::on;;<i.l, e que a.! ásé a, piniiio tl,. muitos, 
é ho.i~ a opin;ão de todo, os que governam. 

E digo, Sr. PreSidente. hi>je, porque désses, 
quasi tod')s hontelll apOiàI'am esse Guvel'Oo, 
'1Ll~ C:I<J.iI,am li" m-ta,to, e creio que o maior 
"dio à opp",Ü;ã.o é justamente pelo facto de 
t21' esw. ~empre re,istldo a pssa coragem ue 
"CCU';,çl)eJ fJOsthUfDi.13. (Apoiados e não apoia
,Los. H" a.lg",ns apo,l·tes). 

:';as isto pouco V2m :10 c~(so ; para 03 ho~ 
mellS que guverlla1n, o período de governo 
que teve ic sua frenr.e aqueile saudoso e in· 
lemel'::.to ~i'adii.l)-fol o período rio desrospeito 
.. lei, dos ataque3 il. Const,tuição; foi o re
'!imen dc. anarchia financdra, do desbarata 
,lo; :iinl!eiros publicas, tudo que lta via de 
peiar, emam ; e quando accusalD de mtrans
i ellC'i.1S "8 ladici.1liSIDO, quando formulam f) 

:nimbo/a.nte liberlo de jacohinismo contra. os 
']l1e cunstitaem a oppcsição actu:J.1. accres
~B:lt,\m como uma notu, nàoriir'ei lufamôlnte, 
~()!S 3. tl'.nto Cllll,la niío ~e abalançaram, m:J.s 
,l\~ Uf!.I[!. vehemente ceosura, es'a dedicação 3.0 
':temem qUe h(je já não exerce a governo e 
q'iJB ',ó u"s failã. peia saudade e pelo exemplo. 
(Jlu;! o bem. ) 

MD3 Si'. Presirlente, era preciso que os th u
rj[el':>rios desse symbolo de governo que por 
a::.ti se ostenta, 08 sustentaculos dessa si
\,u:tçii.o que dumina a alta administração do 
il:l,:~. ahnss6c:J :<.Lrgo debate para o cJnlrnnto 
de t,~,:t'S c::: [,wtos cullr.mantes do govérno do 
'Jlarecbal Florlano. Cl'm uS do governo amor
plJO rio Sr. Pindent8 de MOraes. 

--,~,~ucem·nos de iluricnismo irretl~ctido e 
int:c'-nsigLute; "úl'em·nos " péC!lcl de inímí
g s 'J. Con,tiêllÍçi;o, q:le n'l; l'e,gaL<lc:Jos a 23 
d2 novérnblo de 1891, e que mui[os que am
pil.r~.m o Governo actual enxovalharam com 
o gúlpe de Estado; chamem-nos de sediciosos, 
os q ua um dia se acolheram á sombra do 
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trllno branco (\li, !.'ev()lt3. de 6 ele sei,em1lt'o, e <1ch.tva a pl'Opria sorte das instituições. (Ha 
que h'je óão psteios clest<J Go,(-rno; maó omúas "p"rtes. IacerrHjJç,'o.) 
quanrlo quizerem que es~as accus'çõeil co Nos penodos agiLado~ de reorQ:anização 50. 
lham no animo popular. ti'éLgam () invrilLa.l'j,. cal e politica. e o Br'a n.quelle que então 
do:; acto3 desta si~u;>çâo que defende:;) e atraveS3ilinos, para bem servir à Ipi é neces· 
ponham em confronto com J. acção po!itica ,ario muitd.~ veze~ pôl·a rle parte; para 1'es· 
e adminL:itrativa do ~O'lerQO do I.h1'echal ! guardar ()s pacto::; pollticJs fun,iamentaes. se 

Desre~peito a lei '/ .. Houve d.esrespeito á. taz preciso esquecer as garantias que elles 
lei, naquelle periodo, sim; nós o confessamos ojferecem para 08 periodos communs, para 
e o clefendemos, e não nos envergonh" mos as situações lrdillarias; li isto algures, e é 
dioso. M~s, estudemos aeto por acto, des3',~ uma verdade. 
todos que, dizem. contrariaram a lei e pos Si naquella occasi[c não fesse esqueci,la a 
tergaram a CODstitn'ção; e, ampar3.udo os lei, n[o 1'03,e posta de lado a Con~tltuição, o 
e justific:indo·os. encontramos sempre um que ,eria des,a propria lei, o que seria. dessa 
eleva o principiO de ordem publlca a res- Constituição, o que seria deste paiz, o que 
guardar. encontramos a salvação da n"5sa seri., da instiwiç[o l'e~lI blÍ<:ana? Si preva
Carta Pulitica e das instituições que sUa lecesse o principio da caudilhagem mIlitar, 
firmou! (Apoiados.) I'P 

Todus epses actos foram praticados sob o que alçava o co lo e atirava um mam,esto 
a, Chel'e da Na.ção, que sorte nos aguar

dominio de um p'c'incipio sllperior, for 'ID daria? .. 
goipes sobre a desor~em e contra preIDerlitadi3 
subversões da ordem ()onstitucional, tinh,un O SR. AL"lEIDA BARRETO - Não havia tal 
uma justIficativa elevada, e nunca. Sr. Pre- c:1udilhagem; foi um conselho que Se deu. 
sid.eD.te, obede.cel'am à acç:io ~ybdi.erna de O Sr,. VICENTE: MACHADO _ Treze officiaes 
palxoes que naoeoobl'ecem. (,. wto bem.). O'enpl'aes aS:;I;rnam um manifesto diT'iO',do 
. FerIU-se um ·/w a !e~,que e~ta)~elece a ~~ta'l ~o (;II"(e da Naç,io, sobre as:mlll[lto de or'~em 

hCledade dos cargos illhltares.po. um ded eto oliLica e o illuótre Senador qUéLlit1ca isso de 
querelO1'mou f\ll'çarlc\lllen t,e lml1t~re::\ de,:retu gonselh~. S. Ex., que é militar e que sabe 
a~slg,nado pelo fr8~I~ell~~. ~c' Re?u~llc:1 e 'Iue a3 leIS mIlitare~ pro11ibem que os mdi
refe,endado por 1l0U~ (lOS SvU' IDElbóruS... lar~s se di: ijl1.m collectivamellte a seu supe-

O SR. AL;'llllD.\ BAll.P.l!JTO-Foi um abu'lo, rlOr tlieruchico. 
ou antes um crime. . . Muito vale a boa vontade para julgar os 

O SR. VrCENTS MACHADO- ... e que ]lri vou actos qUe pntic',llfios \ 
officiaes do exerci cio de SeUS postos. O SR. ALi\lEIOA BARRETO - 03 senhores é 

O Sr;. AL1>IEIDA BARRETO- ... o maior dus que e-t:1O qUBJ'rmdo levantar ail escolas mi-
crimes. litare,; contra o Governo. 

O SR. VICENTE MACHADO-Si foi uo crime, 
Sr. PresÍ/lente, ,oi c"mmettido por ",mo" á 
ReS)ubllCa, porque o 'eu ôm eI':l. e3mag'aI' uma 
temati va d~ desorci2ID e fulmirlar a primeira 
manifestc;ção de c:1udi!h:;gem militar ne,te 
pa·z. 

O manifesto dos treze 'leneraes, fatidico pelo 
numero e fatidlco pelas sua, crm-eqllenci,·.s, 
não ~óJe dei:::ar de ser aj,im con~idel'ado. 

O SR. ALi\I~lDA BARr:'ETO dá. um ap3.rte. 

O SR. VICENTE'IACHADO - t,Ias já. tenho 
di to o bastante sobre e:'3e /lcto, e não quero 
entra.r em considerações que jloderáo molestar 
collegas que muito aCiJ.to e respeIto, e que 
nelle fOl'G.Ill en vol vidas; e pelr isso vou gene· 
raliz:1r as minhad observações. 

!nfringiu'ôe a lei nesse tempo, não se res· 
peitaram di:3posições da ConstltuiçB:o! Mas 
assim era precIso ... 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Não c.poiado. 

O S~<. VIC[NTE MACHA.D0- Sr. Pr8si<lünte, 
eu IÚO querIa di7er, lleUl tenho dito cou~a 
alguma que j!ls'iliqlle e,s<l. vlrulencla com 
que o illu,tre Senador pela. Parabyba me 
apttrtF;t; mas sinto-me obriga lo ;t diur que 
isw e umll ofIe'Jsa, não a mIm nnicalllE'nte, 
mn,s 'lO pa,ti,lo de que faço parte, e <llfirmo 
qu" não é exactn, 1l!1.0 é Vernl\ ie eôsa incre· 
p ,çãc,. (A;;oiados; ha dire,-sos apM·tes.) 

Pur honra Jü. nossa tradicçij.,) 1'epublic:lllCl, 
por honra de nessa ac(;ão politica. por llOora 
de nusso paiz, pl'ote;sto; não andl1.mus le
vant.an,lo as e'~co1l1.~ ludit;:.\l'cS, não andamo;; 
p~o\'oc"-ndo hoje, não Pi'uVOCal'iamos nU;Jca 
manifestações des,;a orliem. 

Contesto a exis'encia do f,\cto que o 
illustr'" Se'melor avantllJ'ou a atlirmação; 
poile:'à .. ;. EI. negaI' o rn:1l:it'c~-to dos U ge
nel'"es, que 11a de pJ.ssal' a lli~toria, pl'OVO
cando-Ille o juizo de:lapaixunado <> impar
cial'? 

O SR. VICE:NTE: MACHADo-... as,im o recIa· Sr. PresideEte, quaes s,'ío os outros hdos, 
ma Vil. a manutençãel du. ordem, t'umlamente quaes são J,S ulltr:,g illegül,Jades commettiullS 
amel\çadu, e vincubda a. essa ordem se pelo gC'1el'nO do :,bl'e~hal Floriuno Peixutol 
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o SR. ALMEIDA BAR:{I;;TO-V. r:x. esquece 
o dé Sfl illanda~' ckl)or ;:overuaUOl'es ? 

fi S;>.. VICE;>;TE ~·IACH.\[)(l-O [·a.,·tu da depo· 
siçã ' d" ,0V€l. n "j()re,? E pode V. j'.X j,ffir
mar que a responsabilidade dello ,:aLe uo M,,
rechal Floriano 'I 

Sr. Presidente, no mani.f'sto dos 13 ge
n8raes, es,e fac co fOL apreciado com tanta 
boa fé. que o sub,creveu um ou mais dos 
que tomaram parte activa neLle ! 

Mas, Sr. Presidente, o que lIie seria licito 
agora perguntar era, si a gente que apoia 
est.e guverno pode forrnulár essa ac,·us'lÇâ.o, 
póde articular esse capitulo ou libello que 
se faz contra o g"Overno passado? 

E porer'iam dar re~pusta ,1 irectamente ao 
illustre Sena'lOr pela Pa1'ahyba, os próeere, 
dessa sit uação, o propl'io Sr. Pre~Íllente da 
Republic<1, alguns dos ~eus mini~trus, todos 
eU'ldvidos nessl' f<1cto. 

Estuu fatigado, Sr _ Presidente, e fa.tigando 
a Ca:;Il (niio apoiados), mas llinuapreci,o fazer 
ali(umas perguntas. 

Infeingiu-se J. lei e postergou· se a. Conóti
tUÍ(;ão dur<1nte o governo do Marechol Flo
riano 1 Puio bem, tT'a!.;am e citem os factos e 
ao lado de cach in[racç50 colJocarei uma 
data e um facto que a justiBqup, €I o" t.enho 
de sobra! 7 e la de abril. a r volta dn. tUL'tJ.
leza de Se nta Cruz, G. inv"são co Rio G' allde 
do SeI, o levan re da esq uadr:L a fi de Sl- temb,·o. 
e as perturbações que todos esses factos pro
duziram! 

Na InglaterT'a, n:1 livre e constitucional 
Inglaterra. poder me hão dizer os lllusLl'es 
sUi<tentaculo" deste go"er;;o, e que .'-"in os li
bellistas cio governo pas:"l<ÍU. qUCles :;ãu os 
limites da ;lcção tlo Pode,' Executi,o ,'eJ1.uce 
das situações an'")]'m~,es, (1a3 gI"G.ndes commo
ções e (las pertu' ba<;õe:J crue pO~-J.lrn sUl'glr ? 
Não me poderão ab>ol!l'a:uente diur p' 'rq ue 
em tô.es cÍl"cumsta!!cill.s, só depois de prati
cad,'s o' act\ls de defesô, dos pi"leres pt:blico.
contêll. a anarchill, S1 a ardio, fose ella qual 
fos!'8. fui a SJ<ifi"ltUt8, lia. u bil! de inciel,u'i
dade; si h0U ve ex,:e'Jo ha O empeach ",7Z( I 

Aqui, couoa notç,veL Sr. r're,ilLllte, "c
cu' ~',i::-~e da i1l6g;.:es (3 de ü,ttGnti1LnrÍ·3 á 
CJlllS, Ltuição os :lctos do i,):? I'e::: h" I "lcriano 
no governo e p.;'~\ abL;:, os di'er's,·s 'l1ovi
mentos revolu iO:lç,rios, mas n pOGer que ,;0-
deriJ. p,'oce3~al·o nelo o t'tz, antes approl'ou 
todos os ,eus actos; e per ,nte a Oplll 5.0 na
cional, qUJln o rrmis le;:;bram : t ocid<lnes 
COill!lJtttHbs, quantu mais jnVtstêil1 c0Dtra 
sua memoria, muis ~,ug'llenr.a se ~ a:lmi
ração e o r:"peito pele) glorioso mort·1 , em 
Uill3. verdadeira sagraçé"io oaClon 1.L 

O SR. ALMEID.~ BARlJETO dá um apute. 

pori,mo e r,o ('espr'~zo pel.l. lei? f,' ess~ em que 
t-:e ra.::;;.:;'. a I".:SP ~11:ao e~crlpti1 da IGl, esse em 
aue se annuila e ,e po:sr.el"i!a a ConstitliIÇ;l.O, 
UDlcan,,·n:e por um,10,tPnt"ção de tyrania. 
caricata, por uma ridicuI<1 exlJibiçiio de força 
e de poder, sem o amparo de uma justificatim 
supenol' _ 

O que é a in[rc,cção da lei nestes casos? Não 
é narla, dirão os governisLas, porque ella 
at.tingiu a [;·ctos minlmos e sem impurtancia_ 
Puis ahi é que está o crim~. Ma~ si o facto 
attil'gido pela intri:.cçã.o da lei é um facto 
~llllmo, um facto inSignificante, que não 

emocil,na a alma naCiOTI3J, que não pr·ovoca. 
as manlfestaçõ~s doespirlto publico, é porque 
elI" falia unicC\mente :i. pequeuez e acanha
mento do (loverno, ao dc:sejo de se mostrar 
furle e poderoso. 

Em qLJe poderá emocionar o espirito pu
blico o facto. por exemplo, d<1 nomeação de 
um sub jJretor, com preterição da proposta 
exigida pur lei? 

O SR. MOP-AES BARRUS - lsso não vale 
nada. 

O SR. VICENTE >VL~CHADO-Ah ! E' o qlle eu 
afflrmava, é um facto q1le nada vale, é um 
!lJ,CIO que pela p("qu~nez niV] , f'mociona, não 
pr(i,cca perturbaçõe~ da ornem publi"u ; mas 
e urna lnfracção da lei. infmcç;io inm;!. e que 
a penas st-rve para demunstrllção de um des
pocl:,rno Clll'<cl\fO, para a ostel1tação de u~: 
excesso de POdH df'snece:l:;arLo_ 

fOOIS, SI' Pl'esirlente. o que custiwa obe
dece]' a lei? Nar'a ; mas como n tacto é pe
queno, abrange uma zona limitadd de il:
teresses, nitO cheg<1 a todos os pontos do paiz, 
provoc"nd'J a I·ei1Cçâ.o ilLi wed ate,. o Governo 
o pratica, porque assim mostra-se forte, 
e nao vé no silencio q us a':'olhe o acta cleôpo
tico o d~sprezo, em nome de intere.'-ses supe
l'iore~ da or 'em PUbiic:J., pela pequenez do 
m(Jve! que o iIJsp1rou e censo. que é rtal
mente a submlsão ao seu poderio! E em 
,egui('a os SeuS defensores veem e afflrmam, 
com um dbl,tante da dec:J"lellcia rOmél.na: 
({esce é u:n goverjjo que vjv~ Ileotro dn.. lei, é 
um gú,eno que regpeit:J." Constituição.» 

::ir. Pr>-SlQellle, U~ f~cws iJum;wo" uns 
["allam pela graudeza, OUêL'OS pe!<1 pe· 
quenez. 

O S,~ MORAES BARRos-E3se sub-pretor foi 
propuóto tl'ES veze,;; V. Ex. veja as infJL'
mações. 

O SR, 'irCENTE MACHADO - Inful'mações 
vieram mvitil~, e nao :'81 <1 quaes dt·'a, 
pe;lar: -infol'rnaç,-,es dadas pelo Gov"rno 
,!ir'é;<:tnmente à., Carnara~, e illfoj"m"~õe" cadas 
pelus seus Oli1l'io,«s~det"L1S01 es. já aq UI, já 
Da impr"n,3.; e:las s,o contca"izem, pois utfir

O SR. VICENTE ;\t!ACHAOO - Sabe 
Sr, Presidente, qual é o regimen 

~. Ex. ,I marI<, or3. que houve Pi'''pOSla, ora que era 
co des-, essa pl'opos~a lieôDeces~arHL, 
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Sr. Presidente. este e outros actos de in· 
fracção riA lei é que hão de assegurar o jlliz<> 
sobre o actual Governo da Republica. 

A in rracção de lei pratica la em um mo 
ment.o darlo. lJara eliminar Ilma situClção 
chpia de afflicç6es e angustlas pl.ra a Paêria, 
feita para garantir a ordeUl publica ou para 
resguarrlar a sorte de uma instituição, com· 
preIJende-se, deve ser acatada, é respeit<.tvet 
no seu fim e intuitos. tanto mais se ella 
attinge o fim q1le collim1;-mas si a prere· 
rição da lei se faz pür ostentaçRo de t'orca 
pelo despjo de demonstraI' que se occupa um 
alto posto na hierarchl;J politic3. da Nü~·ão. é 
um acto de despotismo inutll, qu~ merece 
torla a severida.rle das leis penaes. q nanrlo oão 
o esmaga e suffoca o despreso da Nação! 

O i':R. MOI{AES BARROS-V. Ex. precisa ir 
exemplifica nelo_ 

O SR. VIC;iNTE MACHADO-Não basta o caso 
do sub· pretor 1 

O SR. MORAES BARROS-Já 'lOuve resiJosta, 
foi proposto tres vezl'S _ • 

O SR. VICRNTE MACHADO - Res;Jond911-0 
V. Ex Dgara 1 Pois bpm, foi responriico, ma.s 
não foi justiticaelo; mas ainc'2. a~sim, pede~n 
mai3 f'.ctos. quando alem deste eXIste aq1Jeil~ 
em que se jUlgou o Governo autorizano a de
rogar, fazer e publicar lei3 de o!'ganizaç'o 
judicial'ia. (R" nwitos apartes.) 

Mas, Sr. P['?sidente, o nobre Senad,)l' por 
S. Paulo ainda me niz 'Iue exel'lpl!fi~ue_ 

tencia; mas o r1ireito de interpretar a dispo
sic::Jo consi.icuciun"l é direito de V. Ex. e 
tambem meu. 

V. Ex. acha que o Governo r..;obilizou e 
utilizou a !lua rda nacional no eX8rcicio de 
um:> attribuiç;::o sua; eu com a C,·nstituição 
na mão e tendo á vista o seu art. 34, § 20, 
que deu privativamente ao Congresso essa 
attl'ibuição, aftlrmo o contrario. 

V. Ex. se em brenha pela be1'fiJeneutica 
pilra interpretar. eu ape(]a~ leio a disposição 
cDnstititucil'ncil, chra como a luz meríolian;l, 
e que não carece da inõerpretaçiio. (A.poiados; 
apartes, ) 

Mas não posso sustentar esse debate assim 
por (!Ial"gos. esgotil.ndo-me physicamente, 
porque inteilectuülmeute [)(Iuca, muito menos 
seda preciso pal'J. esgot;,r-me. (Nao apoi"dos.) 

Eu queria, Sr. Presidente, que V. Ex. me 
r1isões,e si ha maior ostcnwçiío de de~potismo 
(lo que esta? O Governo tem c.u diz ,er maio· 
ria !la Cü!ll:lra dos Depurados. affirma-o 
todos os dia:]; conte, com ma'oria aqui no Se
nario, Cl:mo pruc!u:na e não tenho meio de 
con~"st: r: que c:iffic;lidade, POIS. encontraria 
elIe, si a o,'dem pu"llm reclamava a utili· 
zaçào d,1. gU:.'.ftla nacional. de pedir ao pedar 
competeute ql:e a decretasse 1 

[,Ias o GovaDO é Ui11 go .. erno forte, forte 
peio extra.ordinu riu a.poio qUi' lhe d5.o aquelles 
qu,) o sustc>nr3.m, forte pe.a l,>i, f"I'te pelo 
oS)Jil'ito de (Ir'[em, forte pelo espíritO consti
r.uclOnal, fOl'te por esse fetLCltismo lie legali
dú.d'~ ... 

Temos uma reloção de factos qd6Si':0 outT'03 
tantos attentados á. lei, cujo rOóJ.rio eu podi~. 
destiar, atteotados em releição a [aGias de 
somenos imporr.ancia e qUB aIJenas l1em n- O SR. ALMEIDA BARRETO ]C OUTROS SRS. SE-
sknm a fraqueza do GoveI'no, porque, como NADc'RES dão apartes. 
V. Ex_ sabe, os ~ct()s de força e de violpnci,l, O SR. VICE;{TE MACHADO-llÍeS a que vem 
são sflfnpre os característicos nOs governo, aind'). o caS'J da retiJrmf1. dos 1:3 genera~s ~ 
fracos e que t.emem 8. opinião ele que se di- (,/:1'igóncio-," ao Sr. Ros(/. Junio)') V. Ex. e 
vorciam. soldado. si bem que pE'12, ~eform3. este,ja for::c 

Mas não quero fazer i330 que along· .• rh .j() 5erviç') do e:r.ercíto, e n5.o pócle dizer-me 
inutilmente a minha t;lret'a sem result"rl0 como militar, Soi) nena de me autorizar a 
apreci:1 vel, ~ per isso, vou apfnas rel?m bI':tr dBclaração de que rlesconhec3 as leIS que 1'8-
um que é um attentado enorme e flagrantE' gern J. sua cl",se, que os militares rodem 
contra a Constituição, que é julgado por nó" collectlvamente se d[ri"lr aus pocleres pu
que aqui est::cmos na agit:tção destas lutas, I blico", e aos seus supel'iol'es hierarchicos. 
mas que tambem ha da recléber o julg,;mento (Cru:am-se muitos apartes.) 
severo dos q(Je nossucceder'e;:n, at~enta.io que O SR. PRESlDENTE-Att,"nçio! 
reflecte um sequestro de ::cttfl bLllGOeS ncs:;J.s, 
pelo dil'p.it,) que avocOu a SI o Podpr ExecutIvo 
de mobilizar e utilizar a guardJ. nac[onal,sem 
inter'venção llo Congr8sso Nacional. (H" di
versos apartes.) 

O "R. ROSA JU;.JIOR-N.õste pc,do c 11t,o,tO: 
V _ Ex. Quer dar á lei u~J. imerjll·etJ.','il I que 
não é veru"deira. (Cru:a .. ,-se o,t,ros ,p(uces.) 

O SR. VICEN1E MACIIADO - Consid~ro 
muito J. opimão de V. Ex., que é militar, 
reformado, é verdade, porem cheio de compe-

O 2R. VICENTE MACH.-\.DO - Poso:o r2cOrr2r 
"té a hisiOó'l:l. desse penüdo, em que o nobre 
SeoJ.(10p Dor Ser,ujnG lá úccunava. uma. eadeil'~ 
nt's \ a· C;~a e ~~i ~r:1 h U~;Il dde cü:a,l 8.0 c.;~ 
pa.Lha pa.l'aOaense, Cf ID llJ~.]ta.';a3 1'0""ponsa~ 
bilÍlmdes delltro di) llkU E:-cD,dn, e é muito 
POSSiV0! que 3..S IDlnlt;1S Opi!i!0e::r ci.:' enj~ã,o 
fossem as rr:esmet, que br,je eX"ellr,O,e quaoto 
á6 de V. lix .. " V. Ex. mesmo compt<1<l 
dizer. (B a muitos apartes. O Sr. Presi
dente reclama attençeio.) 
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Falla-se em aetos illegaes! E elles não 
estão ahi senno commettirlos todos os dias_ 
pl'aticados .todos os momentos, com o apoio 
expresso de VV. EEx. e apena3 com o nosao 
protesto ordeiro e constitucional! 

O SR. ROSA JUNIOR dá um aparte. 
O SR. VICENTE MACHADO - V_ Ex. está 

chovendo no molhado; permitta-me a phrase, 
que é usual. 

O SR. ROSA JUNIOR-E' porque V. Ex. não 
me abre chapéo de chuva. 

O SR. VWIlWTE MACHADO-Não tenho cha
peo de chuva, e quando o tivesse era a 
V. Ex. mais proticuo recorrer ao chapéo ele 
chuva govern~menlal; resguarda mais do 
que o de um opposicionista. 

Sr. Presidense, os nobres Senadores que 
defendem o Governo e que me aparteam 
com tanto calor, não me podem negar o di
reito de tambem ter opinião, ainda que essa 
lhes seja contraria. (Ha alglms apartes.) 

Sinto-me fatig'ado e vou abandonar a tri
buna. Creio que satisfiz o nobre Senador 
por S _ Paulo, que me pediu que exemplifi
casse, que descesse aoS fa,etos acoimados de 
ilJegalidade e praticado., pelo Governo, e eu 
o fiz. 

E foram eUes,um a um, descarnados , desnu
dadas, em sua acç~o contra a. lei - o da no
me 'ção do sub-pretor, o da regulamentação 
da lei judiciaria do Districto Federal, o da 
mobilização e utilização da guarda nacional, 
e tantos outros que eu p lr1eria traze]', em 
uma parte, insignificantes, pequenos, que 
valem pouco ou valem naria mesmo, mas que 
podiam ser pratic"tlos dentro da lei, e que o 
Governo os pro.ticou extra-legal,;w.!1te, por 
urna osterltaçã.o de despotismo inutIl, por um 
r~quinte de tymnia caricata. 

No Governo do benemerito Floriano nunca 
assim se procedeu, nunca assim se pratICOU, 
e aiuda hoje, os seus mais ferozes inimigos, 
não sã.o capazes de ,legar a extraordinaria 
boa-fé com que, pela sua acção governa
mental, dei'endia e sustentava a Republica. 
(Apoiados. ) 

Sr, Presidente, já. que o debate deu logar a 
todas estas considerações de ordem po!Jtica, 
ainda com ellas terminarei o meu discurso. 

O SR. JOAQUIM SARlIEN'TO - V. Ex. está 
abusando dê\, tribuna. 

O SR. VICENTE MACHADO-V. Ex. é repre
sentante da Mesa e poderia, de Regimeoto 
em punho, irnp"cUI' o abuso; mas tanto não 
abusei, que o Sr. Pl'esictente não me chamou 
á Oldem. 

Abusam da tribuna do Senado os que a 
utilizam para a politica de campanario. 

Governo da lei e da Constituição! 
Senado V. IH 

Eu O felicito, eu o respeito, e sinto não po
der me prostrar genuftexo deante deUe, que 
tomaria o facto como subserviencia e temor, 
e não como a siucera demonstração do meu 
acatamento! 

Governo da lei e da Constituição! 
Não! Este é o governo da politicagem, é o 

governo da corrupção eleitoral, é o governo 
do ataque 11 soberania do voto, e que desce 
até ás urnas para pedir-lhes que mandem 
mais "ente que lhe applauda oS desvarios, em 
troca ~le patentes de guarda nacional, e que 
lhe cubra as responsabilidades, em troca de 
favores officiaes ! 

Governo da lei e da Constituição! Não! 
E' o govern0 da reacção; é o Governo que 

demitte e nomeia empregados Bubalternos, 
que remove e transfere officiaes militares, 
que em summa, pratica todos os actos que 
foram a condemnação (lo imperio e com os 
quaes pretendem agora fazer a glorificação 
da Republica! 

Governo da lei e de Constituição! Não! 
Governo do entrelinhado e da verba se

creta, sim! Sim, governo do entrelinhado que 
manda vomit:J.r contra os republicanos, que 
o elevaram e o elegeram, que lhe foram com
panlleiros na adversidade e no ostracismo, 
injurias e vilanias nas columnas pagas da 
imprensa diaria! Governo da, verba secreta, 
que manda espionar os repub!Jcanos e que 
mantem a soldo uma matulla arrebanhada 
nas infimas classes, para satisfazer o seu 
pavor doentio, a sua nevropathia de perse
guido. 

Sr. Presidente, quando este governo não 
merecesse para mim todas as accusações, 
pela constante pratica de todos os actos que 
o c;J,racterizam como nullo e incapaz de bem 
servir:í. Patria ; quando outros motivos não 
me dominassem o espirito, para negar-lhe o 
meu apoio, só esta restauração repulsiva dos 
abusos ma:s condemnados do regimen ener
vante <10 imperio, que elle utiliza e endeosa, 
determinaria essa minha attitude, porque 
me seria impossivel dar o meu apoio, nullo e 
fraco que seja, a um governo que do esgoto 
da verba secreta tira a lama que borrifa 
contra todos aquelles que não commungam 
com as suas praticas e desvarios! (Ha muitos 
apartes. O Sr. Presidente reclama attenção.} 

Disse aqui uma vez em aparte que o Go
verno se defendia pelo entrelinhado mantido 
pela verra secreta da policia e aguarda.va a· 
opportunidade de uma discussão politica 
p"ra fulminar com a minha indignação esse 
mesmo governo, que solicita diariamente cre
ditos supplementares e extraordinarios do· 
CongJ'esso, que pl'oclama pela voz dos seus 
amigos que a situação financeira é desespe
radora, esse governo que é o governo do· 

9 
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esbanj:lmento e o precursor da banc:l.rrot;t ! 
(Contes/ações e apartes,) 

lembro, sãl) tambem os que hão rle pedir uroa 
·,rma vara combater ao la:'o rlos bravos que 
morrem e se sacriticam em Canudos! (J1uito 
bem. muito bem. O orador li vivamente com
primenlado por muitos S,.s. Senado,.es.) 

A situação financeira. é desesperarla, ap
pella-se para o patriotismo de todas as classes. 
para a abnegação passiva do contribuinte e, 
entretanto, Sr _ Presidente, paga-se o premio 
da revolta pela indemnização ao~ revoltoso:, 
do sul, e pagam-se os entrelinharlos na. im
prensa para atacar os que pl'ofligam esse 
desnorteamen to. 

o Sr. Ahlle!da Barreto - SI'. 
Pre,idente, urna das minhas maiores preoc
cupações no actual regimen republicano ha 
sido a pouca rlisciplioa do nosso ex~rcito, 
cau,ada pela falta de escrupu!o na escolba elo 
::ie u pes8cal. Peço a algum dos situacionistas que me 

diga. si mesmo no tempo do mando.rinato 
político do Sr. Lucena, nas ph·,ses ma.is ca
lamito,as da vida da Repllbllca, em transes 
dolorosos ror que elh tem polssatlo, nas 
situaçi5es affiictívas q'le lhe tEem reservado 
os excessos do~ govern03, si se chegou algu:;;a. 
vez a restauração ominosa do elltrelinbar\o, 
a cargo da irresponsabilidar!e dos Romões, 
alimentados pela verba seCl'et:J. ? 

Não, Sr. Presidente, e durante o governo 
do Marechal Floriano, tão accusado agora 
pelos amigos e sustentaculos rio Dr. Prudente 
de Moraes, não existiu a Discuss<io Politica, 
não appareceram os Clevelands. e essa ca
terva de defensores, com um estylo de fan
earia e um patriotismo pesado na baIança 
dos seus interesses. (Ha varias apartes.) 

Sr. Presidente, tenho cansado por demais 
e. benevolente paciencia dos meus illustres 
collegas (n"o apoiados); occupei por cema· 
siado tempo a sua preciosa aUenção (n"o 
apoiados) ; mas discutindo a lei de fixação de 
forças, não pude deixar de :tlongar-me em 
considerações geraes dB or,iem política, 
oriundas desta situação que atravessamos. 

EUas eram necessarias ; porém por dever 
me julgava, como membro da opposição, obri
gado a fiJ.zel-as, mesmo porque é nece~sario 
orientar o espírito publico, {aliar com fran
queza á Nação. porque amanhã o Governo 
diz que estamos no quinto mez de ses"ão e 
que Dão ternos orçamentos votados. que o 
Tllesouro se depaupera e se esgot.:l. pelo pa,p· 
mento do subsidio a representanteS que não 
cumprem o seu dever, e que a ['espousibili
dade lIe todos esses factos cabe a essa oppnsi
ção que elle chama de sediciosa e anuchica, 
a esses magarefes do sul, corno eile chama os 
republicanos que oíforeceram o seu sa~gue i 
defesa da Republicd., a esse partido que eU" 
trahiu (apoiados e ncIo apoiados; contestações) 

O exerci to continúa a receber indi vidurs, 
sem a menor noção do que sejam lelS e T'e
>!uiamentos, sem a educaç5.0 indispensavel, 
llem as coodjçõe~ de moralillade es,:enciaes 
., uma corpol",\ção importante e a uma socie
dade adeantada. 

Eis por que o nobre Senador que acaba de 
occupilr a tribuna se queixa do Governo do 
DI 'sso pa.iz, por não ter em esta.rlo normal um 
bom exercito. 

Emquanto, porém, nno for executada a 
lei de 26 rle setembro de 1374. uoica que dã. 
ao Poder Executi vo facul'iade para preencher 
os claros do exerci to, não poderá e:lte dispo]' 
de pes~oaI capaz, irloneo e digno. 

E' mistPT' sej:1 observada essa lei, e que o 
Governo exija tambem dos seu" :1uxiliares 
nos Est:1dos o cumprimento de11a, com o 
que serão annu:11mente preenchidL\s os cl:1foS 
exÍscences. 

No anno passado 'lilterminou-se qual o 
numero de pracas que os Estados deviam 
fornecer, de con t'cll'millade com a lei consti tu
cional. Não me consta, porém, ti V2S8ern 

attendido a ~<3rne1hante ,lelibemção do poder 
legislativo. 

Não me posso deix:1I' de atlmü':\r, como S8 
pretelll.le condemnar urr: governo que tem 
cump~ido o seu devei'. envidando todos os 
esfo]'ços para mantel' o sDcego publico A ;;a
rantir a liberdade promettid:~ ptla Consei
tuição. 

As acclIsações que lhe são dirigida3, por 
isso que nio assent:1m nJ, r;~ziio e n:! jl1stiÇ:l, 
cahem por si mesmo e, a meu ver, não me
recem a menor con~i'll)ração. 

Cabem aos mili tares, inilludiveis deveres: 
sustentar o palieI' legalmente constituido, 
g~rantir ° Chefe d:1 NJ.ção eleito pelo povo. 
principalmente quando elle se empenha, pelo 
cumprimento exacto de todas as leis e do 
pacto fundamental da Republica. 

a esses republicanos. os qllaes el1e niío ama, 
porém que detesta e odeia, lI,as que siLo til,!) 
acostumados ao sacrificio pela Repul>lw3., que 
no dia em que esta correr peri~'o e que para 
amparal·a for iosufficiente o bnço dos que
governam, elles, esses republica nos que um 
dia souberam defendei-a nas linbils de fogo 
do littoral contra as balas da revolta de se-

Ora, o actual Chofe do Poder Executivo 
está nesta CelSO. Foi eleito pela nação inteim, 
e não por partiJo, ]lois nt')uella oCNsião Dio 
havia partidos, que so agor:1 estão :1ppare
cendo. 

Quanrlo :1 Constituinte concluiu os seus 
trabalhos, o nome do Sl'. Dr. PI'udente de 
Moraes, que a presidlra com tanto brilho e 
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elevação, mereceu desde logo ser lembrado. 
como segura garantia do cumprimento das 
leis, para Presidente d:J. RepublicL E,;ta é a 
verdarle, que e5tá na consciench, do povo bra· 
zileiro. S. Ex, não foi. pois, eleito por um 
grupo, ou por um partido; quem o elegeu foi 
a Nação inteira, 

Mas o nobre S-cnador pelo Paraná allegou 
que as forças no seu Estado, e em alguns 
outros,não teem rLrmamento nem fardamento 
e que os fornecedores estão até hoje sem re
ceber o importe dos respectivos generoso 

O SR. VICENTE M\CHADO- Alguns. 

O SE.. ALMEIDA B."RRETO- Ora, ahi tem o 
Senado mais uma. accusação sem base feita ao 
actua.l Governo. 

E' impossivel que isso se tenha. dado, por
quanto não temos tirlo a menOl' reclamação 
por pa.rte dos prejuJicados, si prejlldicados 
existem. 

Dos Estú,dos do S111 teem vindo b~\talhõ8s, 
com destino a. Ca.nuJ0s, b\talhões, que em 
che~ando ao Rio (~e Ji1oeiro recolhem, por 
ordem do Governo, o armament.o que tl'a.zem 
e rec3bem outro mais moclerno P, completo. 
Isto prova zdo e dedicação por p;trte do 
Governo, que não qu~r f:1zer embarcai' oata
Ihões para uma campanlla com armlmento 
ha mlü to distri buillo pelos corpo i desta C:J" 
pi tal. 

ESS8 fdct.O, plre 'TI, nê(o q nor .lizer eSle.:a 
o exercito completaln~ll te d.3sarmado e dei:-;:e 
de perceber o~ SE'Ilo; vencimentos. 

O exerci to está P:!Ju e!ll dia; 03 fornace
dores tambem esrão "",tist'eitos. 

Aindl neio ouvi uma só queixa nesse sen
tirin. 

N3.o m~ chegou !lOS 0117id03 noticia (le 
terem os fornecedores rleix3,do de receber a 
impc1l'tanciit de seus [clrIlecimentos, e nem 
ouvi dizer que o exeré'i:o nã'J ]1'1j~ percebido 
mer.salmente os se'l; vencim~ntos. 

E', pois, e,:,avis,;im ~ inj;.Jstip imputa~n. ao 
govr'rno actua 1. 

Referiu se o nobre Senéldor pelo Paraná 
á D.]lresentaç,ão de um;~ emenri.·;, aus'men
tando (18 I.~OO P'\i'3, 3,OOJ o nurr,ero ,'e 
alumno,; ela Escol,l, ~lÍilit:J.1'. Ign:)[;U';j, S. Ex. 
que 3.000 alulI11JOS comt;tuirã,) UIll;t granrle 
di,is1ío, ou talvez me,;Jl1O c1u~tS divisões do 
nosso exerci to ? 

S. Ex. pretende qU(J c"m ess~s elementos 
poderão ser pre"llchidas as fileiI';l9 do exer
cito: mas suc~erleri1 exactctmente o con
trario. 

Esses alumnos, cm '!e,~ ['e se Cl.pplicarem 
aos estu,los perc~r!'~rã\J o.s l'ila~, ouvirão, 
COmO tem aeúnte'~II1,), comelhos ele certos 
individuos, [lesejlls03 de possuirl'l11 €s~a força 
arlllada e numerosa, pélt'J. lograrem executar 
Ol planos de pertul'baçl~o da ordem publica, 

occurrenci[\ a que n03 roi da'lo assistir po 
mais de uma vez. 

E não preciso encarecer os prejuizos que 
Jisso t~m resultalo para os proprios alumnos 
e para. a Republica I Em vez tle 1.200, redu
zlria esse numero a 800, como antigamente, 
porquanto de,te mo rio os perturbadores do 
socego publico não poderiam ter em grande 
cont2. o concurso ela alumnos. 

O honrado Senador pelo Paraná. tratou 
tambem ela reforma d05 13 generaes. 

Semelhante reforma injusta, violenta., in> 
constitucional, deveria ter a.carretado a res~ 
po~sabilirjade do VIce-Presidente da Repu
blica, então ;í. frente do Governo. 

Não se deu a mesma. responsabilidade, por
que o Senarlor naquella época não era capaz 
de se levantar contra a autoridade despotlcJ., 
que ente:xava em suas miios toda a sobera
nia ,la, Nação e era ao mesmo tempo, chefe 
do Executivo, do Poder Legislativo e chefe 
do Poder Judiciario ! ! 

Assim é que o Senado. rejeitando uma 
emendél para que as eleições, em lo~ar de se 
realizarem a 30 de outubro,como estava mar
cacto. fossem feitas em 30 de dezembro, não 
acccitou a prop0sição ca Camara dos Depu
tados. 

Sanccionélda,Butretanto, essa lei, repflllindo 
o adiamento da eleição que devia ser imprete
ri \'ellllPnte feita no dia 30 de outuhl'O (le 1893, 
o Sr. FlOI'jano P~ix0to, soccol'l'eudo-se da dis
po.<ição do n. I do éll't. 48, ,h Comtituiçii.o 
qUe 3LJ dá attribuições ao Presid,"nte ela Re
V:bl cu [J~I'a 8ancciuun.r e promulgar as leis B 

re,o]uçõ'JS do Congreôso, rnandoll adi«.r por 
m~,is (18 uma vez ~lS eleições. 

Quem óe atreven a respoo31bilizal-o? 
Ha l'cr<Í. pro";). (l,e maior despotismo. maior 

cl'ime do que invl1dir o recinto do Senll,do ou 
rIo, Cr-m"ra. e arrastar Senadores e Depubdos, 
a.ti~ando-os em uma enxovi;1 e d;).hi depor
taI-os p'l,~'a outros Estarlos, conClllC~l.Dll0 as
sim :lS lmmunirl>l.lles, tio pereh'lptoriamente 
CDnsagréldas no art. :20 da Constituiçio? 

Qllem o resp~nsdb:jizou por ter prendido e 
destenado os :ie!lS Juizes? 

Não; o Govel'flo actual ate agora nada fez 
semelllante a isto; não praticoLI acto al
gu:n contrn, os textos con:5tituclQnaes, não 
ffi;l.nllou depor- governadores, nem mAsmo os 
dfSpotél3 ainrltt existentes em alguns Estados, 
aquE'lles que te8ffi como normas a.lminiEtra
tivas os ass:lltos '\S typ)graplli:ls. e o pJUCO 
ca;;o ás leis emanadas do Corpo Legisllüi vo, 
fazendo com que se p"oced;l, umJ. eleiçio, não 
oberlecenJo á disposição de lei moderna.amea
çD.nclo mesmo aos que prccuravltm p61-a em 
execuçii.o. 

O Governo actual não incitliu em ncnhum 
desses factos e provoco a qualq !ler dos nobres 
Senadores á. citação (le um uní~o artigo da. 
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Constituição que o actual Governo tenha vio· 
lado. 

Não venho, porém, á tribuna tr:1tar de po
litica; a esta digressão fui obrlgado pelo 
amor á verdade e por não poder assi5tÍl' a 
accusações i nj u stas, 

Militar, costumo usar da palavra só para 
dizer o que sinto em favor ou contra minha 
classe. 

Vou cingir-me á proposição da Camara 
fixando as torças de terra. 

Não desejo tomar tempo ao Senado com dis
cussões inopportunas. No regimen antigo 
a fixação de forças d<3 mar ou de ten'a 
dava ensejo a discussões politicas; hoje, creio 
se não deve seguir pratica tlio parlamen
tarista. 

O § 2° do art. l° da proposição diz que o 
exercito compor-se-ha tambem: 

«Dos alumnos das escolas milit3.I'es até 
1. 200 praças e de 200 para a escola üe selr
gentos.» 

Não trata de officiaas de pl',tente. 
Vou otrerecer uma emenda 3.ugmentau,lo 

um parClgrapho :10 art. lo, porque nelle se 
falia em praças de pret e não em officlaes; 
entretanto, e sabido que o Gov81'no concede 
ás vezes licença a 200, 300 e 400 officiaes para 
se matT'icularem nas escolas milibres. 

Continuarão, pois, a frequentar as aulas 
desses estabelecimentos officLaes de pn.tente, o 
que se me afigura da maior iucon veniencia, 

O offieia), em intima communbão com pra
ças de pret, fica enfraquecido nO respeito que 
as praças lhe devem e que e garantido pelos 
l'egulamentos militares. 

O conb.cto e a convi vencia de offlcilles e 
praças de pret é ainda pr~judicial pOi' outra 
razão de ordem public,,: quando Sç trata de 
qualquer levantamento concra o Governo, aI, 
guns officiaes são muitas vezes o~ primeiros 
a con vidar as praças a acompanhai-os nes~e 
movimento sedicioso. 

Na armada, o alumno estuda até ser pro
movido a guarda,marinha, dahi em deante é 
desligado da escola, onde, creio, só fieam cur
sando aspirantes. 

No exercito deve succeder a mesma ccusa, 
Convém que 09 officiaes não permétneçam nas 
escolas de parceria com pmças de pret. 
(Ha um aparte.) 

Os meus receios não são injustificados: já 
se deu uma tentativa di3 levaiJte contra o 
governo. O anno passado foi indispensavel 
medida energica, tendo sido desligados {OO 
e tantos alumnos. 

N:1 Camara dos Deputados fl)i, [lias di'pDis, 

Concedeu licença a todos esses alumnos in
subordinados, que eram officiaes e praças de 
preL, para se matricularem, sendo preferidos 
aos Que obti vel'am lIcença posieriormente, 
ra2ã,1 pela qual muit"s pl'aças qU<J vieraOl do 
norte, com o proposito exclusi vo de se matri
cularem, não o poderam fazer e ficaram ad
cliclos aos corpos desta guarnição, contra os 
seus desejos. 

Ultimamente, em mt.rço deste anno,cleu-se 
outr'J acto de insubordinação praticado 
pelos mesm::lS 400 e tantos alumnos que 
pl'omoveram outro l,nanta, no intuito de 
Dio ser cumpricla a ordem de entrega do 
armamento e:nstente na escola, medida esta 
a que toi forçado o Governo por ter nuticia 
ele que elIes se Quer!am aproveitar do al1u
dido armaffi~nto para lle novo 38 sublevar. 

E' o :;:ue me COilsta; não o afflrmo. Não 
cOD"ém a repl'orllJcçâo desse m:1l e para isso 
ailresentarei uma elllGucla fazendo retiral' to
dos os officlaes das ~scolo\s B dus estabeleci
men'~os ond~ se a~h'''m a!umu<JS, praças de 
pr2t, dô.ndo·lhe o Govel'llo o destino que en
tend,"r mais conveniente. 

:VIinh<\. em~:í<1a visa unicamente auxiliar 
â,8 praças de ;;ret nô. pt'osecução de seus es
tudoJ, tão n"cessMio~ ao futuro da nossa 
patria. 

Isto C[uanto ao § 2" do J.rt. l°. 
O "rt. 3° diz; 
« Emquanto n:i:o fôr e:recutado o sorteio 

militar, o tempo de s~rviço para os volun
tarios ;;erá de 3 a 5 annos.» 

Parece-me essa di~po~ição muito inconve
niente, emqua;lto não for 2xeclttada a lei do 
sorteio milita)'; julgo, portanto, mais accei
tav"l o art. 3' ,la prop,Jsta do Governo, que 
rliz:----:«o tem;;o I'" 2GI'nço lla1'<I os voluntarios 
sera qe Cll1CO annos.> 

O :1rt. 3" da propo,ic:io e qU:1si igU<ll ao 
q~le se acha no art. 3') na proposta, havenl;o 
apeoas a ciiflel'ença que apontai. 

No final deusB art. 3° ha o seguinte: «po
dendo o engajamento dos que ti verem con
cluldQ esse serviço ter lagar por mais de uma 
vez" por tempo nUnca maior t;tmbem de 
cinco anuos de cada vez.» 

Julgo mai~ ;1cercado r1izer-se-por tempo 
nunca menor de ti\?S annos-porque nunc;t 
maior de cinco annos-e prohibir que um 
s0111ado que haia concluido o seu tempD de 
serviço, possa nelle continuar por mais seis, 
sete ou oito annos. si :J"sim desejar-

Ha outro inconveniente, que é diZ8i' o 
al't. 4" o se;iuint<l, e solicito para isso a at
te:1\; io dú SGll',d,.; 

apresentado um projecto mandantlo que esses « A.;; l,caç~lS e ilX-lh'tW'S que se ellgdjiJ.I'em 
alumnos voltassem rie novo it Escola. O Se- paI' lil",is tres <1ilnOS 8 eli1 seguid<1 por ltous, 
nado o rejeitou. Como procedeu, porem, o I pelo mell\)S, terão rli1'8itJ: em cada engaja
Sr. Ministro da CIuerra daquella época ~ mento, ao valor, recebido em dinheiro, lias 
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peças de fardamento gratuitamente distri- ti<J.,e <J.prendem a ler e um oflicio, colhendo á 
buidas aos recruê3S.» custa na Nação, tudo quanto se póde desejar 

Esse dispositivo não pass<J. rle uma lei ga·· para uma boa educação. 
rantidor<J. do direito elos paizanos. Conheço muitos officiaes de nosso exercito, 

O sold<J.do que tem baixa do sel'viço do ex- llOje em postos superiores, que começaram 
ercito. passa a ser paizano; póde fazer o quI' na companhia de artinces do Arsenal de 
lhe aprouver, e qmmdo desejar voltar para Guerra. 
o exercito, mesmo engaj'ldo. tel'i o igual di· II Logo que se dá o desligamento de taes es
reito do~ que continuam no Se~'llça. Sel·á tabelecimentos.são os alumnos mandados apre
gravis,;jma injustiça para os que ainda, neUe sentar aos corpos e considerados como praças 
permanecem. voluntarias, não podem servir no exercito, 

Supponho ter sido esta emen,la redigida uma vez que tenham soffrido sentença, pojs 
por pai7.anos e não po;' militares, p,;rque as p.roprIas praças uma vez sentencIadas sao 
estas sabem perfelta.mente que o suldado que deslIgadas. . 
dá ba.ixa não tem o mesmo direito elo que o Por consequeoCla, acho tambem desneces-
que permanece. Sarla \\;;ta par~e do paragrapho e nesse sen-

Mandarei tambem urna emenda suppri- tIdo onerecereI uma emenda. 
mindo a palavra-ex-praças. Antesrle concluir, Sr. Presidente, seja-me 

Diz o "aracr~aplJo UI . o do. t 50. p~rml.ttIdo dIzer ao Senado ql1e as J?romo-
<' b" llC 'Ir.. çoes teltas no nosso exerCIto teem Sido em 

«A gratificação de volud<1rio, estipula,'a favor de certos e determinados individuos; a 
na lei 11. 247, de 15 de dezembro de 1894, I fatal compulsoria concorre para isto, pois 
será abonada ás praças recrutadas no an- abre no exercito muitos claros que hão sido 
tigo reg-imen e as provind,ls dos diversos I preenchidos de maneira escandalosa. 
estabelecimentos militaT'es de ensino pracico O Se!1ac1o é testernunh:1. de que quasi todos 
ou profissional, não tendo per,iido direito a os Ministros da Guerra se promovem a si 
essa vantagem, ex-ui de sentença formulada pl'oprios, preterindo a outros companheiros 
de accordo com a legislação vigente.» mms antigos e de serviços iguaes, q~ando 

K,te paragraph,\.r1ando direito!lserem coo· lJão mellJores. 
sideradas voluntarios as praças que foram Hoje, os officiaes do exercito só cuidam das 
recrutad~s, no tempo da mOllarchia, e que promoç'Jes: o corpo de engenheiros quer 
concluem o seu tempo, p"-rece-me um paro.s urna lei para as suas promoções; o estado
grapbo inutil,porque não devem existir mais maior rle l" cIa.sse pretende o mesmo. 
praças em taes condições. Entretanto, Sr. Presidente, nós temos nes-

Quando cGmm:wde; o ]0 regimento de tes corpos offlciatls, até geoeraes, que são ás 
cavallari.o., em 1886, ja não havi!l praça., vezes dispensatlos do serviço do com mando 
recmtadas. Em 1889 c- regimen tl'rnou-se ,1e força armada,por lhes faltar indispensave) 
repuhlican<J: h,l, oiw c'ilnos. As pra';'1s re- I'cquislto, como, por exemplo, o não saberem 
crutad",c, nã.) pOdGl~l sGrvir Dor m','.s db nove montar a cll"c\llo, facto este de que temos 
annos. • tido prÓ7[l, ultimamente com a questão de 

Por c')nsequel1cia, si "inda hOll Vê,' p:,,'v<)n- Canud'JS; officiaes teem sido dispensados, se
tura algumas pr<1ças l'ecrutMlac;. bl'mircam gundo estou ; i1formado , por não saberem 
ellas dentro 110 exerciciu vigente o seu tempo; mOlltar, consic!c,i'ando o ca valIo o seu maior 
e quando as praças ac Ibam o tempo, sej0,m inimigo. 
recrutadas ou voluntarias, teem (Jirelto á Re~ordo-ille perfeitamente de que qllando 
gra.tific,~ção das engaj'ldas. Ol'a. si o Gireito commanda 'la o 2° corpo de cavaIlal'ia, na an
a essa gratificação lhes assiste, par:\' qn8 este tiga provincia do Paraná, apresentou-se-me 
pa,ragr~pho, mandando considel':,r volun- um tenente do estado-maior de I' classe pe
tariasas praças recruto,clas no t<?mpo d:1 mo- dindo-me urna ordenança, afim de seguir em 
narchla? InSisto, pois, em considemr inutil commissiio p;1ra a colonia de Chapecó. Man
esse paragrapllO. dei-lhe dar urna praça das melhores que 

Quanto Cl.OS qlle vêm dos estabelecimentos tinha o corpo sob o meu commando. 
militlJ,res para servil' no exercito, deve:n ter A estrada ficava em fl'ente ao quartel, e, 
o mesmo rlir8ito das ,)utras Draç's volnn- DO dia da sahid!l desse ofIlcial, fui ch!lm;;tdo 
tarias. em1m!'J. :iJ 'T"Z~3 cÍl8!Sl!!ím C'l'Q cuga pdo 38Cl'etal'iú e mais empregados para 'lei-o 
de ~,b:'.I(JS ('e !:lr-cld,r.10nto, ':'.e dlr~:I"il'O '~c\é p,l,S,ar. ChegRndo á ja.nell< ... do sobrado em que 
i)eçed C[:.J P. extra'7ic1.:n 7les.se" 8,talJ2lecicc.'3ntos. est8.va aquartell:J.do o re,"'imento, observei, 

N;Io é :nistel' est2, lispos ção no :ll:udido Sr. Presidenta, eSfl13ctucu10 contristador: 
,az'agC 'l.p:lO. ",_s p,'a"o--: i1 rJue 61)2 Ge 'efeI'él cr2anças, mellinos e garotOS, atraz de um ca
são as mais prrtegictJs. porque em "ISl1" ju" vaUeif'o, que ,1:.; longe r~ccnheci ser officia!. 
veD.t~dG vão para os esta,be18cimentos ui!üa- A,leante delIe 'linha a DrdJnança puxando a 
res, corno o corpo de artrilces, que a.qui exis- rédea do animal em que montava o Sr. te-
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nente, alvo da vaia da. garotada e das erean
ças. (Risos.) 

E era um omeial do estado-maior, no
tavel por sun. intelligencia e disciplina, o.\S
pondo de tudo quanto é nece~s,lrio para me· 
recer alta promoção. Mas, pprgun to ao Se
nado, póde-se promover um omeial superior 
a general na.!! condições de n.té nem saber 
montar a cavallo, circumstancia essencial. 
para bem dirigir um exercito em combd.te 1 

Sr. Presidente, os oftjciaes o que querem ~ 
Querem só a promoção: todos os dias ha 
projectos nesse sen tido. 

A Commissão de Marinha e Guerrn. está 
disposta a. fazer isto, mas não passando 05 
otllciaes para o quadro extranumera.rio que 
jã. foi extincto. 

Estes officiaes que se acham em Jiversos 
serviços fóra do Ministerio da Guerra, devem 
ser considerados adc lidos ou aggreJados aos 
corpos a que pertencem. Quandu algum of
ficial é julgado incil.paz do ser viço, fica ag
gregado á arma a que pertence, in fanbria 
ou ca vallaria; os : 1edicos taru bem ficam ag
gregados ao corpo de sa.ude. 

Não devemos revogar uma lei para bene
ficiar injustificadamente; antes disto é ne
cessaria a justiça nos corpos arregimentados. 

E' por isso que me empenho; niío pretendo 
impedir o accesso ele militares que dizem 
que se não -passar o projecto <la lei, ficam 
com sua carreira cortadiJ.. Longe d8-tti meu 
pensamento: quero que se abram vagcls, 
mas de conformidade com n.s leis existelltes. 

Desejaria tomar parte nesta discussão em 
outro qualquer dia, por ter opportunid"de 
de apresentar o manifesto asslgnado pelos 
13 generaes, e isso para mostr,1]' ao Senado, 
que aliás deve ter conheClmento delle, Ljue 
em tal documento nada mais ~e contem 
do que um pedido ao Marechal Floriano, 
pedido respeitoso e quasi humilhante, p:lrll 
que S. Ex. cumprisse a. lei. Não fui um mél
nifesto atac:1ndo o Governo constituido; ao 
contrario, foi uma petição. 

Não quero ir mais adeaClte nesta questão 
jit passada ha annos, e é preciso dizer a 
verdade ao paiz; de algum modo o Sr. jI,{a· 
rechal Floriano Peixoto não foi o c,lusador 
dessas reformas illegaes: os maiores l'e
sponsa. 'leis foram 09 Srs. Serzedelln Corrêl e 
Custodio de Mello, que as aconselh<tram ao 
Marechal Floriano, que nio as rlueria ac
ceitar, sendo, porém, a bSQ compellido, pois 
aquelles seus auxiliares até o ameaçar.\m de 
deixar as pastas. 

Foram justamente esses dous militares, 
aliás distinctos, que depois, vindo a revolta 
de 6 de setembro, se uniram ti~ando inutili
zados, apezar de serem intelligentes e dignos 
de toda consideração. Sou o primeiro a sentir 
tií,o fatal occurrencia. 

o Sr. Serzedello Corrêa, a quem conheço 
foi muito aproveitavel nn.s escolas militares 
e mesmo nas fileiras do exercite; não direi 
que sej3. máo amigo, e bom cidadão, reune 
todos os predicados para o bom desempenho 
de suas obrigações. (Apoiados.) 

Naquella occasião, porem, S. Ex. procedeu 
mal, pois não r.evia ter obrigario o cllefe do 
governo a ferir a lei, rasgando a Constitui
ção que garante as patentes dos officiaes do 
exercito, e passanr10 pelo rlí~sabor de ver outro 
poder reprovar o que S. Ex. havia aconse
lllado ao chefe da Nação. 

Não me queixo de pessoa alguma; digo, 
porém, que o Sr. Floriano p~ixoto an,.lou 
muito mal, acceitanrJO o conselho de quem 
não lh'o deVia dar. 

O Sr. Floriano já não existe, não póde 
mais fazer mal á humanidade; mas as pessoas 
que o aconselharam naquella época. de borro
res querem tambem aconsel\1<I r o governo 
actual, e, como este llão está disposto a 
acceitar suas inõpiraçõe;, brCldam, grJtam, 
esbravejam, dizendo que o gov3rno nica é go
verno, porqlle não cumpre a Conscituição. 
Não penso assim; hoje ó.e:lta cadeira posso 
dizer muitas verdades; hoje não se manda 
arr3.uear Senadore~ do recinto desta casa 
para d~ster1'<1l-03; hoje em noSso lar não 
t1esconfiamos dos criados. já não nos impor
tamos ele dizCêr o que sentimos, ao ]),,\550 que 
naquella. época,de felicidade desstl gente, nito 
podiamos fallar deante de [amulos, confiar 
em amig08, nem mesmo em parentes. 

Porque, pois, esta CeI8UID<1 cuntra este go
verno, que não falta aos seus devel'es ? Si ha 
alguma COUS:1 por que se possa "ccusal·o, é 
por Dão m<lnJar tambe:];, de quando em 
quando, fazer Ufll:1 limpa por esta cidade 
(hsoS), fazendo calar e<S2S pessimos brazi
leiros. 

Nilo me dernorJrei mais te;llpo !la tribuna; 
jil. disse o que me cabia sobre o projecto de 
fixaçã.o de forças l'e terr;1. 

S6 deu ensejo a esta cc)ofabulaçiio a apre
scnta.çiío das emendas sobre os pOlJtos que já 
discuti; e por isso peço ao :senarlo ac
ceite €stn.s pOllW3 c\'nsiderações l'0r mim 
apresentadas sobre o projecto em ddebate 
como informaçués 11e um militar Que nil.o 
aspira. m:us cuu~:J. alguma na carr3il·8. das 
arm3.S, que só deEeji\ ver o exercitu, a corpo
raçã.o '" que pertence desele a mais tenra 
idade, elevMa, consir\er(]d:J. e abençoad3. ~elo 
povo bmzileiro. (JJuilo bem.) 

Sãc) estes os meus ardentes votos, como 
soldado que quer o bem desta p:ltria, como 
militar l)ue concorreu para esta Repubiica 
(apoiaclos) , e que Dunc:J. foi contra governo 
algum constituido. 

Dia houve em que me deram como um in· 
subordinado que sublevava o exercito e os 
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paizanos; declaro, porém, jámais ter ielo a 
qU:lrtei:3 convidar officiaes para serem contra 
o governo, nunca entrei na casl. de paizanos 
com o itltUltO de pedu> auxilio p lrtl tins 
contrarios ao governo de meu paiz, 

Só aconselho ao Senado e ao exercito, a 
que pertenço, Que obedeçam á lei, sustentem 
a Republica, não prestem ouvidos aos agita
(lares, mantenham·se inquebrantaveis no seu 
po,to. e assim concorrerão de modo decisivo 
e brill1ante para a prosperirlade e engrande
cim<:lQto de nossa Patria \ (Jiuita bem; muito 
bem.) 

São l1das, apoiadas e postas conjuntamente 
em uiscusoilo as segllintes 

EMENDAS 

Depoi3 do § 2° do art. I" diga-se: 
§ 3." E' prohibida a matricula de officiaes 

de patente nos estabelecim<?ntos onde houver 
praças de pret" O Governo provldenciará. de 
modo a evitar es,[1 communhão prejudiCial iJ. 
disciplina do exercito, 

O § :3" passará a ser considel'ado § 4', 
AO art. 3' supprimam-se ~,~ palavra-tres 

annos. 
Ao art. 4" supprimam-se as paLwras - e 

ex-praças. 
O paragrapho uuico do art, 5' - sup

prima-se. 
Sala rias sessões, 9 de setembro de 1897.

Almeida Barreto, 

.:0 §][". lPre8idente declara que es
tando multo ;],"leantada a 1101'2" vae :3uspen
der a ses;iIo, ficandl) a discus;!io arliac1a e 
üpsigna para a oruem elo uü, di1 sessão se
guinte: 

ContinuaçiIo da 2' discussiIo (la proposiçiIo 
da. Ci1mara dos Deputados. n. 20, dd 18\J7, que 
lixa as forças de terra p:1ra o exercicio de 
1898. 

Levanta·se a sessão ás 3 1/2 hor3.s d" 
tal'rle, 

96' SESS;(O EM 10 DE SETE),-L tO DE 1897 

Presidencia do S,', J. Cattmd" (1" secl'etm'io) 

Ao meio-dia abre·se a sessão, estando pre-

quim Pernambuco, B. de "Iendonça Sobri 
nho, Leite e Oiticica. Coelho e Campos, Ren
riq ue COlltln ho, Fernando Lobo. Paula. 
Souza, Morars Barros, Caiado, A. Azeredo, 
Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Pi
nheiro Machado, Julio Frota e RamÍro Bar· 
cellos (26). 

E' lida. posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

Comparecem durante a sessão, mais os Srs. 
Ju,to Chermont; Pires FerreÍra, Gonçalves 
Ferreira. Rosa e Silva, Severino Vieira, Do
mingos Vic8nte. Lopes Trovão, Gonçalves 
Chaves e Generoso Ponce (9), 

Deixam de comparecer, com causa partici
paüa, os Srs. Manoel de Queiroz, Benec1 icto 
Leite, Almino Affonso, AI varo Machado, Rego 
Mello, Leanl\rO Maciel, Rosa Junior, Virgilio 
Damazio, Eugenio Amorim, POl'ciuncula, E. 
Wanclenkolk, Feliciano Penna, Rodrigues 
Alves, Leopolclo de Bulhões, Joaquim de 
Souza, Aquilino do Amaral e Gustavo Ri
c11ard, e sem ella os Srs. Lauro Sorlr&, Cruz, 
Pedro Velho, Ruy Barbosa., QUintino Bo
cayuva,Thomaz Dettino e Esteves Junior (24), 

O §][", 2° 8-ec]["eta]["io, servindo de 
lO, dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Omcio do lo Secretario da Caroara dos 
Deputados, de hontem, communicando que 
nquelli1 Camara, em sessão do dia 3 do cor
rente. rejeitou por 102 votos contra 42, a re
solução do Congresso Nacional, que concede 
à. Companhia internacional de Marahú,noEs
tado da Bahia, isenção de direitos de importa
ção, d'lrante 10 annos, para o petroleo LJruto 
que importar com destino as suas fabricas e 
declari1 de nenhum effeito a concessão de que 
go,a a mesma companhia; resolução e55a a 
que negou sancção o Sr. Presidente da Re· 
publica.- Inteirado, 

o SII", ~o Secretario, servindo de 
2°, declara qlle não ha pareceres. 

E' lido e, estando apoiado pelo numero de 
assignatnras, vae a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhus o seguinte 

PROJECTO 

N. 18 - 1897 
ntes 05 Srs. Sen1dores J, Catundct, José . 

Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Hora, O Congresso NaclOual resolve: 
Fr:l,ncisco Machado. Manoel Barata, Gomes Art. L' Os empregados federaes aposenta-
de Castro. Nogueira Paranaguá., João Cor-I dos ou reformados, civis ou militares, que 
deiro, Abdon }[ilanez, Almeüia Barreto, Joa- I acceitarem emprego ou commissão remune-
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rada, dos Governos Federal, Estadoal ou Muni· 
cipal ou de companhia ou '>mpreza pur elles 
subvencionadas. ou celebrarem com qUil.lquer 
destes governos contracto p1.ra. a. prestação 
de serviço retribuldo, perderão durante o 
tempo do emprego, commis,ão oU contracto 
as vantagens da aposentadoria ou refcll'ma. 

Art. 2.° O subsidio dos Sen~dores e Depu
tados não poderá ser ilccumulado com quaes
quer outros vencimentos, qualquer que seja 
a sua denominação ou natureza. civil ou ml
li tar, de acti vidade ou inacti vidade ; ca bendo 
ao Senador ou Deputado a opção pelo subsidio 
ou peLos vencimentos do emprego ou patente 
que tiver. 

Paragrapho unico. A opção deveri ser de· 
clarada á Mesa da respectiva Camara, apó~ a 
prestação do compromisso, e por ella commu· 
nicada ao Governo para os devidos eíftlltos. 
A falta de declaração importa na upção palo 
subsidio. 

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

Sala das sessões, em 9 de setembro de 1897. 
-Ramiro BarcellDs.-Severino Viára.-Feli
eiano Penna. - Henrique Coutinho. - Lauro 
Sodré.-Manoel Barata.- Joaquim Perno,rn
buco. 

2" si a despeza feita com aquelle regi
mento attinge á dotação cürresp,.ndente, vo
t,ada no orçamento para o Minlstario da 
Guerra; 

3", si apezar rIo claro e::::ístente no exercito, 
á paI'íe as despezas extraol'din;lrias com as 
tlxpedições de Lalludos. as desp0z;IS attiligem 
á verba orçamentari,l, votn.cla pelo Congresso, 
c, no caso contl'arlO, qual o saldo eXJstente 
ou presumi velo 

Sala das ses~ões, !O de setembro de 1897. 
-A.. A.~ei·edo. 

ORDEM DO DIA 

F(\RÇAS DE TERRA PARA 1808 

Continua em 2a ,1iscuss1i.o. com o -paTecer 
da Commíssão de Marinha. e Guerra e as 
emenrlas oíferecidas, o art. lo da proposição 
da Camara d~s Deputados n.20, de 1897, 
fixando as forças ~de terra para o exercício 
de 1898. 

o §r. Julio lFH"olla não pretendia 
tratar da lei de fixação d3 forças de tel'1'a, 
porque tinha certeza de que ontroR mais 
cor; petentes se occupal'iam r~ossumpto; 

O Sr, Antonio Azeredo-Sr. ffias na ausencia de alguns illustres collegas 
Presidente, desejando tomar parte na dis· que, lhe consta, pretendiam tratu das ameno 
cussão do projecto de fixação das forças de ~as apre,entadas pelo honrado Senador pela 
terra e carecendo de aLgumas informações, Parahyba, relator do parecer. que 138 discute, 
venho apresentar á consideração do Senado ,ae occupar-se de duas 0'; tres dessas 
um requeflmento. emendas, que entende merecerem contesta· 

Conturme carta que recebi do meu Estado. -.. . " d çao. 
0.,0 regllDento de cavallarla, estaclOna o em O orador lê a emenda ao § 2' e diz não 
NlOac, conta apena~ 40 .pr~ças em seu efIe-· compreheoder qual o prejuízo que resulta :í. 
ctl':o, asSlp comg nao dJspoe em sua arreca· disciplina ria communbão de offlêiaes com as 
daçao Slllao de _3 clav1Dotes e de nenhum praças n;),s escolas E' unja ;lecessirlaLle essa 
cavaHo. comrnunhão, que tambe:n se dá nos quarteis 

Entenrleorlo dever apresen tar_ algumas e acampamentos. 
emendas ao _proJecto em clJscussao, precIso Tratando da ultíma presumida revolta da 
das tnfol'maçoes que vou requlsltar do Poder Escola Militar, diz o orador que mUlto pou-
Executlvo. caso o Sena,lo consmta OIS:-;O. cos oIDciaes.alumnos nella se envolveram. 

O requerimento é simples e peço licença O orador foi alumno da Escola Militar 
par~ ~ ler. (Lê) . ,_ quando já era official, e acb:t que a. commu· 

E lldo. apoul.do e posto em dlscussao. q1!e nMo do official com o solda,lo convem, por. 
se, encerra sem debate, ficando a votaçao que o omcial dá o exemplo da disciplina: . 
adli~da por falta de quorum, O seglllnte Além disso, não se pór1e privar a officlah~ 

REQTJERDfENTO 

Requeiro que sejam reqUisitadas do Po
Del' Executivo, por intermedio do Ministsl'io 
da Guerr:t, as seguintes informações: 

la, qual o etfectivo real de praças do 7° 
regimento de ca'l'alla.rÜJ. estacionarlo em Nioac. 
Estadu de Matto-Grosso, e o numero de al'mas 
e de cavallos do mesmo regimento; 

dade do exercito da instruccão tecbnica ne· 
cessaria para o curso da sua arma, pOl'q ue é 
prohibida a promoção S8n f'3':e curso. 

A approvação da emend" r,s::,n"ria neC2ssa· 
ria a fundação de e~t:ll:eLc,-,en los eSiJeClaeS 
par:J. os officiaes, com g;'J.J.'.:) a~Cl'esc:mo de 
despezas. 

O orador ~assa em rei.-i:,t,-. o qua occorreu 
na Escola !vlüitar!lo teILl"': ,lr, ,X'lUm~~I'rl,o do 
general PolYdoro. Os aluwnos sltbI617J.ram:se 
contra o commandante e officiaes de ser-nço 
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do rlia; e apenas quatro ou seis alumnos, en- o engajamento, ou o reengajamento de 
tre e11es () dístinGto mili tal', que roi mais praças j;1 habllit:1.das, que não depenuem 
tarde comp::mbelrD no Paraguay, o general mais <1e instl'ucção. 
Tiburcio, foram m:J.nd"dcs para Matt0 urosso; Tratando da ultima emenrla do nobre Se
outros pouco . ., Coram para, o Rio Gran(le do n3.,lo;· da ParahybC\, diz o orador que deseja 
Sul, e algun,; outros foram presos discio:i· despedir-se amigC\velmente de S. Ex., e con
narmente e ma~(\ados para as fortaleza:l da c"rda com a supjlressão proposta pela dítc\ 
Lage e Santa Cl'nz. emenda 

N:i.o se deu a isto Cal'3ctel' de revolta; Dão Conclúe, lendo o art. 6' da proposição da 
se eliminou a e~cola toda: não se deu baixa a Camara, e declarando·o desneces,ario e ln
alumnos em castigo, como se fez 'a"ora', por- uti!, á vista rlo art. 72 da Constituição, que 
que agora. para. punir alumnos. que com- não admitte privilegias de nascimento, e o 
metteram faltas dlociplinares. o Governo teve reconhecimento ele cadetes é um privilegio 
a fraquez3. de dar-lhes haixa, em vez de de nascimento. 
Dunil-os milita1'Inente como devia. Refere tel' indeferido, corno commandaote 
• Referindo-se a outra revolta Antiga, pro- do 6° distrido militar,todos os requerimentos 
vocarla por um capitão Brito, diz o orador I clus que pediê.m o reconhecimento de cadetes, 
que os alumDos, revoltanrlo-se "outra esse e que o seu pl'ocedimento foi approvatlo pelo 
capitão, revolt"ram'se rlepois contra o com- general Deodoro, por meio de um aviso, que 
m·,1ndante. general Polydoro. obriga a torlo o exercito e não sómente o 6' 

Foram arrombadas as port~s nessaorc~sião; districto. Si tem havido novos reconheci
a revolta foi de toda a Escola, e do batalhão mentos de cadetes, o culpado é o Governo, que 
de engenheiros f]ue li aquartelava; artilha· não faz cumpri.r o preceito constitucional. 
('am-se, armaram-.,e, tiraram do deposito 
vinte e tantos barris de polvora., de duas ar- Ü ~it". Ph"es Ferreira foi con
robas cada um, e os collocaram em um aloja- sultado pejo nobre Senador peja Parauyba a 
mento por baixo da secretaria do commando. respeito das emendas, que desejava apresen-

Resolveram depois ir buscar preso o gene- tar, e fez·lhe ver que a emenda relativa á 
raI Polyr!oro,colIocal·o sobJ'e esse alojamento, separação dos offlciaes que estudam nas es
obrigando-o a üar contI'a-ordem 11 determi- colas militares não era praticavel. 
nação que havia dado, para f]ue os alumnos Entende o orador que o nobre represen-
ficassem impedidos no estabelecimento. tante da Parallyba devia indicar ao Senado o 

O gener!11 Polydu["o niio se alarmou com o melO pr2tico, para tornar exequivel a sua 
facto; foi á. Escola. arma lo apell~s ele um CI!- emenda; sem o que não pócle acceital·a, por· 
cete, ('ntrou e deu suas orelens. qUe tem pensarJo nella, e não vê pos,ibilida(le 

Entre os envol vldo:> cita o o\'3.do(' B0il- de Sé'r e:recut<:.da. 
j:tm1n Con"t~nt. o general CantlJarii1. T"'~,,~ Niio ~. possivel f]ue se façam escolas sepa
Freitas, e (!iZ q!ll' o gen~ral Polydoro man ;,1;] )':1('as P:;?i.l offici:les e p;Jra pl'nças de preto 
prender no dlB, ~pguinte seis alumno~ n8_ f(]l' O 01'3ctor rGt"ere-se á disciplina nas escolas, 
taleza ela Lage. nào se feelJOu a Escola, !lii,o ~e onlle n5.o previllecem os galões; muitas vezes 
fez desligamento em massa. Fic"ram preso., silo promovidos soldados a alferes·alumnos, 
outros seis na P.1esm<' E:icola; e qunnto ao dei:x::tnc1o para trás cadetes e s:1rg.;ntos. 
resto, o gen8L"a1 F'0Iy(1.o ro, com l:'gl'imas nos Sobre este ;188 llmp(\J, teem t:ogicado direccoreiõ, 
olhos. passou-lhes umet reprflhemão ele pae. como os generaes PoLydol'o, Severiano e 

Era isto que se fa.zia no tempo em q~18 ,mtros, e Dada teem podido remediar. 
havia rigorosa í',.isciplina nas escolas mili· Nas escolas, excepto a administração, quem 
tares; não se tranc:].\'a o estabelecimento, mais sabe é quem mais domina. 
nunca se mandou desarmar wn corpo 2.C:1- Não se póde estri1nuar que um alumno-
demico. soldado, estudando mais que um a.lumno 

Respondendo a um aparte,diz o orador que capitão, seja melhor classiticado do que este. 
est:í. Sf. r\\ferindo a factos d2 1858 a 18131. e Niío concorda, pois, com a emenda do nobre 
que nesse tempo havia. na Escob muito :tI'. Senador peI. Parahyba. 
mamento e palóes cheios de munição. O orador expõl} os motivos por f]ue tambem 

Nunn houve. r·'·is. inc')oveoier.te na erLl- não l\Je pal'GCe justa a emenda que se refere 
IDllnh:í.o '!e offici:::..;s Cal', l'ral;G~; '" :l,i·; ha ,i,: pr::.ç.s d~ ;JrGc ; entendendo que te9lll cll
l'az50 ,'i'a ,'.8GJe!lda do nobre Senal1o:, :;:el3.1 )'cito 2.~ l'e~'Jli:;'5 0ue se l'dio ao :p~izano, que 
Pa;'[l.hyb~t. . I ;1ssellta, pnca voluntariamente, as ex-praç:.s 

J._ ol1tt'r~ en:end0 n;~re~:ent;'jda por S~ 3::.. q'_~le te~--:m, r~lc menos, a seu f3.vor ao p~e:3urn
~ef-,r,~,se ".0 O,l't. ~" e mallca s'l[,pri:rJi,' "s pÇ20 de C;U8 eODllecem o manejo da arma e 
p8.;:Hrs~-ç ex-p"aças. os s 'grerlos rl:J. pl'Gfissão. 

O Ol':'.l~r:'l' ~ornuate ess~ ,"manda, mrsi,,"~ I'C~O DL5correnc1o sobre o assumpto, mostra o 
,t vanr.Jgem tie se aproveitar para o eXilrcito orador que a ex-praça, que torna a engajar· 

Séuado v. ur 10 
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se, não j'ecebe premio, mas sim gratificação, 
que é a palavra da lei e a vJ.ntagem uo vo
luntario. 

Referindo·se ao discurso do nobre Sen:vlor 
pelo Rio Granele do Sul, diz o orador que não 
ha cadetes reconhecidos depois da Repllblica. 

O nobre Senador pelo Rio Granrle, como 
commandante do 6° distrlcto, mandou dar 
baixa áquelles que a requeriam e ainda não 
estavam reconhecidos c"detes; mas corno 
procedeu V. Ex. em relação àqueJles que já 
eram cadetes antes da proclamação da Repu
blica ? 

O orador diz que S. Ex. 03 telerou, que os 
conservou. 

Alguns cadetes teem concluido o seu tempo 
de serviço, reengajando·se, porem, du"s () 
tres vezes na esperança d,~ promoção e Des"e 
sentido o orador adduz varias considerações, 
r~s~ondendo a "li verSGs "partes. 

O orador teve necessil.l;J,' le de apartear o 
discur~o do nobre Senador pe:o Ri" Grande 
do Sul; aproveita. porér:J, o ensr-jo de achar
se na tribuna p9.1'a respm;der ele novo é\ S.2:r., 
affirmando flUe. em 1841, époc::.. em que () 11-
lustre Se na. 'OI' C>J.1'SOU a Escr)la YIlliw,r, t:11-
vez o Exercito inteiro não possuísse 40.00IJ 
cartucllos em todos os seus depositas. N.'io 
era possivel, portanto, eXIsti"s8m em tão 
avultado numero em uma. escola ;!li liti11', 
mórmente porque o c:1rtucname anti;,o tra 
de papel, facilmente ex~)losivel e deterio
ravel pela. humidarie. Os reg-ulamentos mio 
litares vedé\vam ate o accu:cmlo ele muni
ções rle guerra de33a n[\turr-za. 

Creavam-se por isso depositos que custa.
vam grandes sommas. Não podia. por COll
seguinte, haver m.queile temp,) ::lO 000 ou 
40.000 cartuchos ::w. Eseola Militar, facto que 
se dava ultim"mente. 

A opposiçiio ao Sr. Pr8sidente d2. R~pu
blica não deve ser feita no terrsno dos as
sumptos militares. o que pOl.leri ser cOlisi
derado uma instiga',ão dil'i:;irlu " U:n9. ela-se 
merecedora da mais consideraçil,o TI:}r parte 
do eleme.,to ci vll. - , 

A Republica niio tem que receia.r das ['or
ças armadas, sempre vlgilan tes em defesa. 
d9.S actuaes institUições, eomo prova. ainda 
hoje o pugillo de bl'avos que se batem em Ca· 
nurtos, demonstrando o seu acendraco amor iÍ. 
causa republicana. 

Tratando desse assumpto. o orador ent2nde 
que em relação aos acontecimentos de C:t
n udos são injustas as ~ceus\çõe, assaca tas 
ao Sr, Presidente da Republica. s ao Sr. lis
neral Arthur Oscar, cUJo pror-eder tem sirto 
o de um bravo. 

Diffiéuldades teem surgie'o, mas eUes tam
bem se fizeram sentir dur'ante a revolta de 
6 de setembro nest,t Capítal, or:de o Governo 
se viu emban:.çado para fornecer fardamento 

.10S guardas nacionaeô, facto. aliis. reprodu
zido no Rio Grande do Sul, no Paraná e em 
S. P3.ulo. 

E' impnssivel que fLlllccionem todas as 
molas governamentaes a tempo e a hora. 

O oraJor aC'~l\sa todos aquelles que n5.o 
teem o p'llriotismo de proca'ler com activi
d:1de e presteza em relação aos factos d e Ca
nudos. cOIlcorrendo para a continuaç'lo da
quillo que e uma vergonha para a uação 
brazileira. 

COln grande magua vê diariamente ac
cUc'ar-se o general Arthur Osca:' pela demora 
de notICias :3Gilre Canud()s ; mas e;;tà certo de 
que es~e lllu'tre general ,;atis['ariÍ. com suas 
explicações aoS mais ex'gpntes, ju.,tiac;;ndo
se perante o Governo, pois esr,á. certo que nG:o 
lw. pT'OpOSJtIl da p'Jrte de S. Ex. de desconsi
'.:e;·;lr os ;"lt~s poderes do paíz. 

O, accus .r.OI'es jll'2c,,:am le;nbl'ar·s2 de que 
o g-I'il'õrd A!'t~Ul' Oscar "e aclla a cerca de 100 
,lias no c'oCmpo de ba[alt,a, cumprindo valen
tememe o S3-U d(;\'3r Nilo sa retirJrú sem a 
victol'lft,ou S3rn Ler derrams.do o .seu generoso 
saogue, 1<11 é o concci to que f0rma o or:J.dor 
d,s q uahda,le~ r::ilitares des,e bl'1050 official 
;iener'"l do eXE\l'clto bl'aztleiro. 

O Governo do Sr. Dr. Prudente de Mones 
3indJ. niio r~eixou um só momento de esfor
çar'5e para presi,igiar o general .-\.rthur Os
ca.r, CUj2, libGl'dade de acção foi e tem sido 
plena. não havendo justiça ua parêe dos que 
aCCUS8,m o Go\'erno <3 esse distmcto general, 
pOI' falta de mat2rial bellico (\ de viveres, 
que n.penas depende da tlilficuHade de trans
porte. 

ProseguinGo em SU"lS considerações, o 01'Q,
rlOI' refere·,e iÍ. questão su,cikdc. pelo nobre 
Sell~l(lor pe/oJ Paraná em relação a arma
mento ofi>recido aos Esta-jos, aproveitanclo a 
opportuni'ia,le para recordar que se devem 
du ao exercito meios de se wroar forte e 
!'2soeitaclo. auxili,lm:o t',mbem o Governo a 
cumprir ,1 lei do sol'tein. 

posse liCito :lO orarlo!' e=::imil'-3e do c:uacter 
ele soldado e formu!c.ri,l, um appello (\0 Go
verno que pr)]' qllalquer modo, que nlo se 
des,/íasse Uill momento da di,'cipliJl<1 e do 
cllmprimento de de':er, procur:J,,;~e fazer com 
que os alumnos excluir!os das escolas milita
J'e~ possam obter matricula no anno vin
douro. 

O orador reconbece que os seus jovens ca
ma"o,das dellnquiram peran:.e 118 leis da Re
publica, p2la qual se teem batid,]. Na quali
dade de general sente·se, pois, constrangido 
para llirig1r esr.e appello ao Governo em fa
ver daquelles que realmente. incidiram em 
uma pena. 

Essa ülta grave a que aIludiu, rliz o ora
dor. talvez não tenha origem só na simples 
ineX]:leriencia da mocidade. 
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COllcluind o orador, em nome da Repu- I Annunciada 11 votação e, verifica·ndo-se núo 
blica, em n :e dos interesses scientificos ,lo haveI' mais numero para votar, procede-se á 
e:l'ercito, p! e ao honrado Sr. Presidente da chamad" dos S/'s. Senadores que comparece
RepubJica" jos serviços á cama publica eo- r:lm 6 se~~ão (35) e deixam je re~pondel' os 
cal'ece, ma animidac!e para com os alumno, Srs. Raulino ROl'n, que communicou á Mesa 
das escola militares, magnanimidade que o motivo por que se retirava, e Caiado, A.Aze
S. Ex. difJ;unsou aos revoltows de varias redo e Pinheiro Machado que não fizeram 
Estados do .sul e da Capital Federal. communicação alguma (4). 

Nioguem mais pedindo a palavra. encerra
se a discussão. 

Segue-se em discussão o art. 2'. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Segue-se em diEcufsão o art. 3'. 

E' Ji~". apoiada e posta ccnjunctamcnte em 
dlscussao a seguin le 

EMENDA 

Ao art. ~o: Supprimam-sG as pabvras: 
« tr~s armos ». -Almeida Ba'Teto. 

NioglJem peJindo a pllavra, eocerra-,e J. 
discussão. 

Segue-se em discus~ão o art. 4". 

E' li!a, apoiada e posta conjunctamente. 
em disctm:ão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 4°: Suppl'imam-se as pal:J.vI as « e 
ex-praças ».-Almeida Bcn·elo. 

l\inguem peilillllo a p:davra, enCl'rra-se a 
discussão. 

Segue-se em discmsão o art. 5". 
Supprima-se.-Almeida Barreto. 

Ni!lguem pedindO a palavra, enCfrr<l.-Se a 
discus:Cio. 

Segue-se em discussão o art. 6'. 

E' lida, apoi:lda e posta conjunctammte em 
discussiio a sezuinte 

EMENDA 

Ao art. 6": 

~Uppl'illia-"e (E' inutil por ji existir di~pc
siç:::o ide!ltica na lei n.SD A, de 30 de j:1l181rO 
de 1892, art. 13).-Momes BarroS. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra·se a 
discmsiio. 

Segue-se em discussâo o art. 6'). 

Ninguem pedjndo a palavra, encerra-se a 
(liscus::oão. 

Fica adiada a votação da proposição por 
falt<l. de quonon. 

o §r. Plre!!lid.ent.e-Estando esgo
tada a materJ8. da ordem do dia, vou levantar 
a se5são, designando para a da sessão se
gUinte: 

Votação em ::" discussão da proposiçâo da 
Cam::ua dos Deputadccs n. 20, de 11<97, que 
fixiJ. as 101';'0.8 de terra para o exercicio de 
1898 ; 

:.;a di,cussiio do projecto do Senado n. 10, 
de 1~97, autorizan~o o Poder Executivo a in
,Juir no quadro rle pharmaceuticos da Ar
madc., sem pl'ejuiw do llie>IDO quallro e no 
po~to dE>~" tenente, o ph:nmaceutico conr.l'u
ctado I" tenente llünorurio Antonio Candido 
da Silva Pimentel. 

Levanta-se a s~ssão ás 2 1/'2 horas da 
tarde. 

9;' SE:'S.\O EM II DE SETEMBRO DE 1897 

Pre,idencia do S'-. J. Cattmda (10 secretro-io) 

Ao meio-dia al're,sB a sessão. estando pre
sentes os Srs· Senadores J Catunda. José 
Bernardo. Joaquim Sarmento, Manoel Barata, 
Lauro Sodré, Justo Chermon';. Gomes de Cas
tro. Nogueil'a Pal'anaguá. Cruz, João Cor
deiro, Pedro Y"l!lo, Abdon Milanez, Almei(b 
Barreto, Gonçdve,; Fel'feil'3.. Rosa e Si! va, 
Joa'luim PeJ'llêmbuco, B. de Menr1onç:l So
brinllO, Rego Mello. Leite e Oiticic2., Leanuro 
Maeiel, H.osa. J'.1ll10'-, S~ver'ino VieiriJ., virgilio 
Dam3.zio, Henrique Coutinho, Domingos Vi
cente, E. vVandenkolk, Felici<:l1o penna, 
Fernando Lobo, Rodrigues Al ves, Paula 
S(lUZil" Moraes Barro" Caiado, Leopoldo de 
Bulh0es, Joaqu!m de Souza, Gener080 Ponce, 
Aquilino do flm~ral. Alberto Gonçalves, Vi
cente IYLlchado. Esceve,; Juuior. Gustavo Ri
ch".rd. Pinheiro Machado, Julio Frota e Ra
miro Barcellos (43\. 

DlJixam de comparecer, com causa partici
pada os Srs lvlanoel de Queiroz, Raulino 
Rom, Francisco Machado, Beneclicto Lei te, 
Almino AffollSO, Alvaro Macbado, Coelho e 
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Campos. Eugenio Amorim, porciuncula e r E' posto a votos e approvado o art. 4°, 
Gonçalves Cbaves; e, sem ella, os 81'S. Pires salvo a emend<t do Sr. Almeida Barreto, a 
FerreIra, Ruy Barbosa, Q. BociJuva, Tho- qUDI é rejeitada, 
maz Delfino, Lopes Trovão e A. Azer edo (16). E' posto s, votos e apprc '7ado o art. 50, 

E' lida. posta em discussão e sem debate sal'Vo -a emenda do Se. Almt-'r[a Barreto, a 
approvadaa aeta da sessão anterior. qual é rejeitada. 

E' annunciada a votação do art. 6', ao 
O Si". 2" Secretario (servindo de 1°) qual foi oíferecida urna emenda suppressiva. 

dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Quatro autbenticas da eleição senatorial a 
que se procedeu ultimamente no Estado do 
Paraná. -A' Commissão de Constituição e 
Poderes. 

o Sr. 3" Secretarno (.~ervinrlo de 20) 
lê e vae a impl'lrnir para entrar na ordem dos 
trabalhos, o seguinte 

PARECER 

N. 107 - IS97 

A Commissão de Instrucção Publica, ex. 
aminou a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 27, de 1897, permittíndo que a.os 
alumnos d·C!. Escola Polytecbnica, que se ma· 
tricularam de accordo com as exigencias pre
pa.ratorias dos estatutos, que ba.lxar~-\Ol com o 
decreto n. 5.600, de 25 de abríl rie 187.,1. se 
conceda concluirem os respectivos cursos 
pelos dltos estatutos, e é de parecer que o 
Senado adapte a referida proposição. 

Sala das CommíssõeR. II de seteobro de 
l897.-Domingos Vicente.- Vágilio Dall1lt;;io. 

E' posto a votos e approvado o j'equel'i
mento do Sr. A. Azeredo, cuja votação 
ficara adiada na. sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 

<O Sr. MOll"aes Barro8 (peZa 0'1'· 

dem)-Sr. Presidente. segundo o Regimento, 
a emenda sUDuressiva deve ser votada antes 
do artigo; entretnnto relembrarei ao Senado 
que a emenda SUpp1'8ssiva tem o seguinte 
fundamento. 

O art. 6" dispõe que a contar de I de ja
lleiro de 18gS não sera mais admittirla no 
EX2rcito Brazileiro nenhuma praça com a 
cla,siticação de cadete. Entretanto, disposi
ção identic:l. se acba na lei n. 39 A de 30 de 
janeiro de ISg2, art. 13, que diz: 

«Fica igualmente extincta a classe de ca
det"s, continuando os existentes até terem 
baixa.» 

E' o que tinha a dizer 

<O !'Sr. lLei~e e Oiticica-Sr. Pre
sidente, si fôr approvacta a emenrla, desejo 
que fique consignada a declaração do nobre 
Senador por S. ~aulo de que supprime-se a 
emenda por desnecessaria, visto estar já 
consign~d'1 na lei. 

O SR. MORAES BARROS dá um aparte. 
O SR. LEITE E OITICICA - Estou de accordo; 

;:lara não parecer que o Senacl.o, regeit"ndo 
est8. emeu'la, de~e;a que continue a classe de 
I~adetes, é qu" quero q'le tique consignada a 
declu ração. 

O 811 .. MorrAE3 BARROS dá um aparte. 

O SR. LEITE E OITICICA-Estou já com 
medo de interpetrações doutrinarias e au
thentícas. 

Parece que o Senado supprimindo dispo-
VOTAÇÃO DE MATERIA ENCERRADA sição da lei que manda de I de janeit'O em 

día.nte não ha.ver mais cadetes no Exercito, 
não quer cumprir a Constituição; e para 

Procede-se, com o seguinte resulta,lo, á q LI I, se torne bem cl~ro que a suppressão se 
votação, em 2' discussão da propo~ição da do. sóm:'n!.e por 'luejá ba.lei de accordo com o 
Camara dos Deplltarlos, n.20, de U'97,tb::l.udo artigo da COrlstituição, julgo q;16 sérá conve
as forças de terra para o exercício d~ 1898: I ni(',{~~~ a.c~,~.',~s:er:::;." se,:s::'il[ll'ima-se em vir-

E' posto a votos 8 3.;Jprovado a an. I", tu ,,- ' (; a. ",go uv.! da LI.» 

salvo a emenda do Sr. Almejd,,_ Barreto, a O SR. .'!ORAE'l ]3".TIRos-A emendv. traz 
qual é l'ejeitada. es~,~ 'l;;pli~J.ç·;.osatr6 pJ.i'e!) •. b8sis. 

E' posto a votos e approv:1do o art. 2", O SR. LEITE E OiTIClC.'I.-Então estou de 
E' posto a VOGOS e UilDi'OVa.c:o o :l,!'t. 3". 

salvo 3. emenda do Sr. Almeida Barreto, a 
qual é rejeitada. 

aCCQ"!.'t10. 

PC3t2. a 'rotos, é ;).Pllroé·a.da a emenda do 
Sr. Moraes Barros, a.ssim concebida: 
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Ao art. 6°. Supprima-se. (E' inutil por 
jiL existir disposição identiea na lei n. 39 A, 
de30dejaneirode 18\12, art. 13). 

E' posto a votos e approvado o art. 7°. 

E' a PI'opo,ição, com a emenda approvada, 
adoptada para pas~ar á 3,' dlscussão. 

INCLUSÃO NO QUADRO DOS PHAR1IACEUTICOS DA 
AR,UADA DO PHARMACEUTICO CONTRACTADO, 
lo TENENTE HONORARIO ANTONIO CANDIDO DA 
SILVA PIMENTEL 

Entra em discussão o projeGto do Senado, 
n. 10, de 1897, autorizando o Pod(~r Ex
ecutivo a incluir 110 quadro ,le pi1arm~ceu
ticos da armada, sem prejuizo do mesmo 
quadro e no posto de 2' tenente, o pil<l.rmêl
ceutico contractado 1" tenente honomrio An
tonio Candioo da Silva Pimentel. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discust·ão. 

Posto a votos, é o projecto rejeitarlo em 
escrutinio secreto, por 22 votos contra 21. 

Ü :§;r-. P1"es3(]1ell1-e- Estando esgo· 
tada a mn.teria da ordem do dia, vou levantar 
a ~essií.o, r1esignando para a da ses~ão se
gUlnte: 

Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a sessão a I hora da tarde. 

9S' SESSÃO EM 13 DE SETEMBRO DE 1897 

P;'esiclencia do Sr. J. C[(tuncla (1" secretario) 

Ao meio· dia, abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores: J. Catunda, José 
Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Horn. 
Francisco Machado, Manoel Barata. Lauro 
Sodré, Nogueira Paranaguá. Pires Ferreira, 
Cruz, Jo5.o Cordeiro, A bdon Mihnez. Al
meida B:Hreto. Gonçalves Ferreir:1, Joaqnim 
Pernambuco. B. lie Mendon.,:a Sobrinho, Rego 
Mello, Coelho e Campos, Rosa Junior, Seve
rino Vieira. Vil'gilio Damazio, Henrique Cou
tinho, Domingos Vicente. Porciuncula, Q. 
Bocayuva, TtlOmaz Delfirlo, Lopes Trovão, 
Feliciano Fanu), Fernando Lobo. Rorlrigues 
AI·léS. Paula Souza, Moraes BalTlls, Ca.ia.do. 
Leopoldo rie BnllJ,les. Jo:\quim ,1e Souza., A. 
Azeredo, Gendl'OSo Ponce, Aquilino do ,\mn.
ral, Alberto GOl1l;n.lves, Vicente MacllUllo, Pi
nheiro Macllélelo, Julio Frota e Ramiro Bar
cellos (43). 

Deixam de comparecei', com cn.usa partici
pada, os Srs.: Manoel de Quriroz, Justo Cber
m'nt. Benedicto Leite, Gomes de Castro, AI
mino Affonso. Alvn.ro Mn.chado, Rosn. e Silva, 
Leandro l\laciel. Eugenio Amorim, E. Wan
denkollc, Gonçalves Cllaves e Gustavo Ri
ch~rd; e, sem elIa, os Srs. :Pellro Velho, Leite 
e Oiticica, Ruy Barbosa e Esteves Junior (16). 

E' lidé1., posta em discussão e sem debate 
approvn.(\n. a acta da sessão anterior. 

(j) Sr. ~o Secretario, servindo de 
lo, declara que não ha expediente. 

O Sr. ~"Secretaroio, servindo ele 
2°, declarn. que não ha pareceres, 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE C01nnssOEs 

o Sr. Presidente - Constando a 
ordem do dia rle trabalhos de Com missões, 
,larei a palavl'D. aos Srs. Senadores que a 
queiram para assumptos de expediente. 
(Pausa). 

Nioguem pedinr10 a palaV!'C1, vou levantar 
a ses,ão. deSignando para ordem do dia da 
sessiio seguinte: 

Ja discussão do projecto do Senado D. lS, 
que determina que os empregados federaes 
aposentados ou reform:1dos. civis ou milita
res. que acceitarelll emprego ou commissão 
remuner~da do Governo Federal, estadual ou 
municipal ou de companlJi<J,s ou emprezC1S 
pelos mesmos subvencionadas ou celebrarem 
com qualquer destes governos contracto de 
serviço l'etriblJ ido perderão, riUl'ante o tempo 
do empl'égo, commi~são ou comracto, as van
tagens da apo~entadoria ou reforma. 

Levanta-se a sessiío á meia hora depois do 
meio-dia. 

99 ' SESSÃO Eili 14 DE SETEMBRO DE IS97 

Presidencia do Sr. jWanoel Victorino 

Ao meio-dia, abre-se a sessão. estando pre
sentt'S ns Srs. Senn.dort's J. CDtunda. Joa
qllilIJ Sarmento, FratJci~co Mucilado, Manuel 
Bar" ta. Justo 'CIJermOll t. Renedicto Lei te, 
(,ornes de Castro, Nogneil'a Paranaguá. Pires 
Fel'relra, rruz. João Cordeiro, Pedro Velho, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves 
Fel'reira,:Rosa e Silva. JoaquimjPernambuco, 
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Q. Bocay~va, Rll.e Mendonça So.brinho, Rego 
Mello, Leite e OlllclCa, Rosa Junior, Severmo 
Vieir,t, Virgilio D3.mazio, Henri!)ulJ Coutinho, 
DOf!1ingos Vicente, Porciuncula, Lopes Tl'oviLo, 
Felrclano Penna., Fel'oanllo Lobo, Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Mor,tes Barros, Caiado, 
Leopoldo de Bulhões, Joaquim de S'Juza, A. 
Azeredo, Aquilino do Amaraí, Alberto Gon
çalves. Vicente MJ.chado, Gustavo Rícharrl, 
Pinheit'o Machado, .Julio Frota e Ramiro Bar
cellos (44). 

Emfim, creio que o principal autor do pro
jecto é o meu illustre co\lega. mas, ou seja. 
"ó ue S. !i:x .. ou dos signatarios todos, a ques
tiio é a mesma: eu trato é do projecto. 

Sinto acallhamento, porque conheço a. dif
ticllldade que ha eln arcar com o talento, a 
capacidaue e a eloquencia do illustre colle
ga; por úonseqnencla, vejo-me realmente 
embaraçado. Conto. porém, com a benevO
lencia e a generosidade do meu illustre 
amigo. 

8111to constrangimento, porque no projecto 
trata-se de assumpto que diz respeito á classo 
militar. e, por coo;,equenc'a, tambem affecta 
à minha pessoc'. Tinlla mesmo resolvido im
por-me silencio sobre este assumpto e o_ei
xae a outros mais competentes tratar rlelle ; 
minha. consoiencia revo[tJ.-se contra isto. e 
bem contra a minha vontade vou tratar do 

debate assumpto. 
O projecto tem dous artig0s, mas refere-se 

em ger,,1 a accmnuJação de cargos pelos 0[
ficin,es refúrmados e pelü:'! officia.es effectivos. 

Deixam de comp'll'ecer, com causa partici
pa.da, os S1's. Manoel de Queirflz, J"sé Ber
nardo, Raulino Hort!, Almino Aff0nso, Alvaro 
Machado, Coelllo e Camp;]~, Leandro :vIctciel, 
Eugenio Amo1'im, E. Wandeokolk, GOllçal
ves Chaves e Generoso Ponce; e, sem ella, 
os Srs. Lauro Sodré, Ruy Barbosa, TlJolllaz 
Deltlno e Esteves Junior (15). 

E' lir1a, posta em discu3são e sem 
approvada a acta da sessão o.nterioi'_ 

O Sr. r §ec."etarli.a declara que Em primeiro 10gaI'. desrja va que o illust;-e 
não hu. expediente. colteg-a ou algum dos outros ilJustres r:lem-

bras desta Casa. me dissessem si lhes consta 
O SI". 3' @jecr<':'t~:H:·io ( ~er'llíndo que ou oxerça alguma outra. t'uncção.rlurante 

de 2°) declara que n5:o ha pa\'ecerl'S, a se,s<l.lJ do Sana,io, a niio ser a Je Senador. 

ORDEM DO DIA 
Não tenho conscLencia disto: estou con

vencido que só estou exercendo o cargo de 
SeDa.c1or. 

Creio que foi o artigo ria. Constituição que 
ACCUl\1ULO DE vENcnIENTOS DE E"(PREGADOS diz-s5:o pl'ollibidas a.S accumulações .ie car-

FEDERAES APOSENTADOS ou REFORMADuS gos remunerarios-que motivou o pr'ijedo do 

Entra em 1" discussão o projecto ,lo Semdo, 
TI. 18, que determina que 03 emprego.dos 
feder~es aposentarias ou reformados, civis ou 
militares, que :J.cceitarem elllprl'go ou com
mis:,ão rE'munerada dos Govei'Oo~ Fed'é'l'i.ll. 
Estadoal ou Municipal, ou de comp8nllias ou 
emp1'8ZaS pelos mesmos subvenciow,d"s, ou 
celebrarem com qualquer destes Gove1"'1os 
contl':l.Cto de serviço retrihui rl0, perrkrã.D. 
durante o tempo do emprego, COlllilÚr,Si'(D ou 
contracto. as vantagens da aposeat2,dol'ia ou 
reforma. 

iG .81' ... lTuli<D 'Fir'<o>ta-Sr. Presidente, 
V. Ex. e o Senado dilv8m cc1mprehendel' o aca
nhamento, a timidez, e o constr:wgimento 
com que peço a palJ.vra. para tratar do pl'O
jecto em discussão, do qual o principal ou o 
umc,) autor é o meu lllmve collega repr'él
senti.l.llte do L~io Grande do Sul. 

honra-lo SenJdol', e creio Que fOI motivado 
é<,i,mbem pDr UiIla lei anterior <i. Constituição, 
o decreto n. 945, de I de nO'l8mbro de 1890, 
úecr~to que, tondo sido expedido pelo 130-
V6rl!0 Provisorio, tem força de lei e só por 
uma. outra lei poderia ser revogado : creio 
'lufl tbi este o illtuito do meu illustre collega. 

Trato do ~1.ssumj)l.D tambem porque [Ja~ece 
que pode [Jair,H a suspeit~ sobre nós. m0.re
ch'les, genela8s. e outres officiaes distinct,os 
~ue têem J.ssento no Congresso. que nó" 
desc1~ a pl'omulgaç5,o da Constitus~ão, da 
qual quasl todos felmos sígn'l.tarios. pelo me
nos eu o t\ü. 2.cisim como os meus illustr8s 
coIlegas de representação que amda hoje con
tinuam 3. ter a~8eDto nesta Casa. que e~tamos 
desde aquell~ data r2cebenl~O inde,idamente 
o nosso soldo, e. por consequencia, desfb.l
cando o Thescmro daquillo que não nos per
tence. E' a suspeita que pode pairar sobre 
nós, e foi prinCipalmente por esta. raz::\o que 
me resolVI a romper o silencio que me lla·riC1 

O SR. RA~IlRO BARCELI.OS- Não ilpoiado; Imposto acerca do assumpto. 
são todos os que (,sti'io aS3ignados. D.z a Constituiç:io, e Dão me recordo bem 

O SR. JULIO FROTA-A assí::Si"mtura ás vezes de ,memol'ia, quae~ os termus, julgando, 
importa apenas no apOi<Lrnel~to p. évio. Eu porem, que e malS ou menos o se"uinte :
tambem daqui da tribuna poderia votar P;]fil São prohibidns as accumuI{lções "de cargos 
que fosse apoiarl.o o projecto. remunerados. 
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Creio que meu honra,lo collega. laboi'a em 
um grande eq ui voco, está no pl'esupposto de 
qne posto ,é emprego, 

Creio quesito causas muito rlistinctas:posto 
não é emprego. o; postos militares siio os 
di versos gráos de hierarchia militar; <'stes 
postos é que dIo direito a eX8rcer certas e 
determine.das commissões; e pelo posto quo 
se pôde ter o emprego. ma~ o posto não é 
emprego, O posto é ° premio ao mUitar pelos 
seus serviços, 

O marechal, pOI' e~,:r'mpJo, que, pelo. SU:l 
hiel'<1l'cbia militar, é <1 primeÍl'<1. paten,e do 
8:lwrcito, tem o S8U posto, mo.s isto não e 
emprego, 

O Governo é rlue lllP pôde d,\]' os car?;os. 
as commissDt's ,1 desempenhar; só pôde exer 
Cêl' o" cal',:oô de cO;llmandante em cllere 11,,' 
xercito e de corpo dI) exer,jto, de ajudo.nt.e
genera!. qu'rtel-mestre g8nual, de co;nman
dante da Escola Militar do Rio de Jane'ro e 
de inspector d" corpos e repartições_ E', por
tanto. muito rrstl'L,to o nnmero de cargos 
que pólG exerce)' em virtulle dl3 SU3. alta pa
rente; mas é em virtu,ie .io POiltO que eLle 
pode exercer esbs attribuições. 

O SR. LEITE E OITICICA - A Constituição 
não fali" em emprego; diz accumulações re' 
muneradas-quaesqner que sejam. 

O SR. JULI') ?ROTI.-V. Ex:, ha rle me per
mittir qlle eu T' gr:;.dl;[t!;ncilLe tl'at:on')o do 
assumpto conforme entenuer, sem ade"-ntar 
o que V. Ex:. descjlt. _ 

P<1.l'a mim ha estl' equi\'oco, c:;ta confllsao 
de posto com empl'egu; n;\o trQ,tQ,rei mais do 
assumpto e jJé\~s;,rei "deante, 

Realmente. o ,lecreto n. 04G, de 1 de no 
vem bro, est"-belece: 

«o soldo será o mucarlo n~s 'irguint8s t:J.-
bellas. ~ 

Os officia8s que CX81'C31'em ... » 
E"t:1. ;ora rt ,1isjJGSiÇ:lO du rleCl'2to do Go

verno ?ro,'jS(,flO, decreto que tmJl" fOl'ç:1. ,le 
lei. 

Segunô,o SG rleprellende (lo prnj2cto, pon:ce 
([ua o illustl'EI eolle.::], ou os illustres co1\e
glt~ s~~·ni1.~arios do file2)illO pl'ojeCtlo entenílem 
que esc<1 lel esb r1eL'Og:Llb [leb disposiç'ão 
con~clt,u.:i0~i'11. 

Eu. po;"~m, PS'<1 minh" parte, não estou 
convencido disto. 

Peço permi3'll.o ao illust"e Se:Jallcr p;'.r~ 
1118 llize" que ililo crJnsir'e;'e fo.lta (le co~·t.ezi;\ 
lhe per,unt8?: já leu com 2,ttenç;),o 3,lguma 
p~ct8n t,:; d." oflici::1l do e:::erdto 011 de1 Mm~1.u:t ? 

I) ::in. RAMlRO B.llWELLOS - Não, sen1lO!', 

O SQ. JULIO FRl,T,I.-O meu iílustre col
lega n,:o prestoll :ttl.911ção, segUQllo declara, 
á pa.tente dos orIlciaes elo exercito e da <11'
mada. 

Diz o art. 74 da. Constituição: 

«Art. 74-As patentes, os postas" e os 
cargos inamovi veis são garantidos em toda 
a sua plenitude. » 

Ora, pergunto: pôde o Congresso tirar
nos estas honras, privilegios, garantias e 
isençoes, que a Constituição excepcional
mente nos concede? Poderá o Congresso, por 
11m projecto seu, por uma lei ol'dinaria, tirar
no, est 's honras, estes pri vllegios, estas 
g~rantias e isenções. que estão contempladas 
nas patentes que no; são concedidas pelo 
Govel'lJo? Creio que não, porque a isto re
,ponde o art. da Constituição. 

A CO:lstltuição diz que ficam garantidas, 
em torla sua plenilwlc, as patentes dos of· 
flciaes Jo exercito e (la armada. Ora, de· 
vido. t3.lvez, á minha incompetencia e 11 não 
co ri hecer bem as difficuldw' es '1a lingua por
tugucZa, é possivel que não tenha. com
p('ehendido bem est11 disposição constitu
cion;1L 

Diz ella que-garante em toda 11 sua ple
nitude.-Mas o que garante 1 Será simples
mente a pacente, o pJ.pel, ou twlo o que 
contem es"e ));1pel 1 Não serão e"sas isenções, 
privilegios. honras, todas essns rlistincções 
eSil~ciai's e excepcionaes para <1S classes ar
m,l,das 1 

O SR. RA!\llRO R,RCELLOS dá um ap:lI'te. 

O SR. JULIO FROTA-O mel! illustre col
leg-:1. ôeclara com toda a frc,nqueza que nunca 
leu com a devirla attenção uma patente do 
eX:;l'cito ou da ar:nada. Por, i3S0 peç, licença 
par,'], léól' umOl, que tomei ao acaso, quando 
salli de casa, e que e do te-lUfJQ da. Repu
bl!c::\. Não SEi si será a ultima, mas qual
r[uer dellas serve, porque todos os dizeres 
S;l.() os mesmos em tod"s as patentes, desde 
alrel'e~; a.te IDJ,l'ecll2.l. -

Diz a pa.tente que tenho presente, e que 
"st:i á Llisposiçã-o dos ôeus illustres colo 
legas: 

«"~lÇO s2,IJer aos qUCl e3ta carta po.tente 
vir'~i:i llalO, POI' r~ecretLl de 7 de ::\lll'il do cor
r:7nte ttl1no (1892). resolvi c0nced31~ a g:oa-
11u:lç:Io dn posto de marecJ;)J ao gener:i-l de 
,!ivi~:lo -JUlIO An ~clelO FulcJO da. FroLt (l 

::..ssim determinei qUé lhe fosse expedIda a 
pr8sente carti1 COiLl a qlW.J bavel'á o soldo 
que lhe tocu.r, etc., e gosará de todas [1,8 

11Our"s. gl'~Ç:ts, jUl'isdicçõ'~9 e preeminencias 
que direitc.mente lll'~ pertencer. í> 

Portanto, creio que 110 titulo está in
cluirlo o soldo que me toca, inherente á p,,
tente_ 

Si me ll:IO éll~allo, no ,mno pJ.i3itdo, o llleLl 
illu:itre collegr __ honr::\do Senarlor pelo Estado 
que tambem tenho a honra de representar 
fazia parte d,t Commissi'ío de Fin3,nçQ,3; e 
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tendo vin(lo da outra Camara uma disposição 11lll ca.rgo publico. Não ha exercito só de sol
semelhante a esta que e3tá no pl'''jeeto, pro- d<ldos; nos exercitos existem soldados e offi
hibindo expres1amente o pagamento do sol·lo ciae$ correspond~ntes a cuda unidade te
aos offlciaes do"exercito, que fazic,m parb do cl1llica. Que as patentes são cargos, prova o 
Congresso, a Commissão resolveu, de pleno 'ut. 73 da Constituição, por onne devIa prin
accordo, pôr de parte esse projecto, porque cipiar a l~i.t,ura o seu illnst.re colJega. E tanto 
entendeu que o soldo era inherente á pa- é a3sim que cada posto corresponde a um 
tente. cargo no exercito: o capitão é o commandante 

Entretanto, com grande surpreza minha, de companhia. o m[1,jor ~ o fiscal do batalhão, 
surge agora este projecto. E' possivel que eu o tenente-coronel ou coronel e commandante 
não compretlenda bem a materÜl.; m~s lendo de batalhão. etc. 
a patente, vejo que ella dá-me este posto, Ora,o in,[ivirlno que exerce o com mando de 
com o soldo que me tocar, e accrescenta uma companhia não exeres outro commando, 
« ... e gosa.rá de todas as honras, graças. etc.» logo, aqllella disposição não se refere á ac-

Ora, pergunto ao Senado: : esta patente cumubção daqnella cargo. Portanto, a que 
só tem o Valor do papl;1 ~ Pá de o Congresso, I accamulação se refere a lei ~ A qualqI18\' ou
em vista da disposiç:'Lo con:3titucional, que tra funcção, a qualquer outro cargo. 
me garante a plenitude de todos os direi tos O qw é claro,o que a Constituiçi1o quiz pro
concedidos na patente, tirar-me esses di- hibir foi que um mesmo cidadão exercesse 
rei tos ~ duas funcções retrlbuidas pelo The;;ouro. 

Tal vez eu esteja em erro; e si o Congresso Lembra que o seu collefa di,se que a'1uillo 
assim resolver, ficarei convencido, porque que é de seu posto, e uma preferencia e que 
n5.o sou dos que fazem qUBstão de dinheiro. as gratificações qlle recebe são inherentes á 
Já aqui appareceu, ba d01\3 annos, um l)ro- patente; btO não parece verdadeiro. por
jecto que tn.tava disso mesmo, e eu, p,va Clllanto. senrlo a retl'Íbuição de SBUS serviços 
mostrár a minha abnegação, votei por elte. dividida em soldo. gratifi'cação e etapa, tudo 
Era um projecto do SI'. Corrêa de AI'aujo, e i3L') garantido pela sua patente, o honrado 
eu não lhe fiz opposição. Senador apenas recebe, q1lando no Senado, o 

Agora, porém, passado tanto temrJo, e de- soldo. E qllll.l a lei que prolJibe o receliírnento 
pois da resolução da Commissão de -Finanç;ls da etapa e d<ts gratificações, si tudo Isto est;i 
do anno passélllo,causou-me especie a aprasen- lig'l.do ao seu posto ~ 
tação deste; e, zelando pelas minhas ga~an- Si a Constituição prohibe esta vantagem, 
tias, pelo3 meus direitos, pela minha pro- prohibe tcembem a outra., porque ella não dis
prie:l<tde, porque entendo que o soldo, que tingue. 
percebo como marechal, é propriec:ade mi- AConstituiç:'Lo garante aos officiaes <ts van
nh" fui recorrer á Constituiçiiu, e lendu-a tagens do ,eu car'glJ, é verdade, mas a mesma 
com maxima attenção VI que, no art. 74. ConstituiC'i'í.o impede que o offieial, dei;mnrlo 'I 
ella me garante a patente, em tOlla a sua serviço militar e passanJD ao ~er membro no 
pleai Lude. Ccagce5so, receb3. '1S dous venci mentos. 

NãQ sei si a patente se refe~e simple:J:l1eute .-\.8 g-ar:1ntias inllerenti,s ao posto, estas, 35:0 

ao posto ou a tudo o m~Li3 qae se lhe segue. ,'espeitacla8 pela Constituição e só a elias se 
Não sei si o Congresso páde tirar-me as non- l'efdre o art. 74. 
ras, privilegios, isenções e distincções, que Após copiosas considerações, occupando-se 
ella me concede. Por emqual1to, nada mais aiada a respeit,] da facilldarle com que se eon
accrescentarei. cerla aposent'ldorias injustas a individuos 

Mais uma vez peço ao meu íllustre collega perfeitamenta validos, termina dizendo ser 
que me desculpe, si tenho a ousadia ree en- tempo de pôr-se em execução a Constituição 
trar em discussão, não com S. Ex., porque da Republíca. 
isso me honraria, mas na discussão de pro-
jectos da lavu de S. Ex. e de outros coUe- <D §~. Rosa JUlDlliol!" - Depois de 
gas tão competentes. ter ouvido o honrado Senador pelo Rio Grande 

I do Sul. que combd teu o pl'ojecto rela,th'o ao 
O Si!'. Ra=~i!'o :r1~rcel1oô> de- éwclIIuulo de veneimentDs de empregados fe

clara que não foi seu mtuito, nem dos que '.l.S- deraes 3.po~ent,\dQs ou l'ef0rmac\os e a bl'i
signaram o pl'ojecto em disçu~~ão, '1nnull:tr 1l~:1nte deLec~a produzid8. pelo OUl.l'O illlnl,l'3 
)Jrivtlegios, preCerencias ou qUclesluor cutl'as colleg-a, l'epl'eSI"ntante ,10 mesmo Estaclo, ;lUS
reg:llias que dá uma patente. Discorda por tentando cs pl'iríl:ipios sobrr que repousa <t 
completo das objecçõeii feitas pell) seu collég'l. cll.llid,tde do [ll"Jjecto, eu, apez<ll' de r'eco
de l'el)l'es0utaçi'í.o, qL\audo ,,1fi,'lIJa que <l pa- nhecer-me pUll~O competente em a:i::iumpto,; 
tente n>ío é mais do que um p['emi,) conce- de direito, ",n.cimc neL parte rel"tivil ao di
dirla a.o soldado que bem tem cumprldo o seu I mito constituo::ional, vejo.me em todo c<tso 
dever. Esta proposição é faba; a paten te e compellido a OCCllpal' ,t "ttenç5.o llo Sl;Jllallo 
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pt"l' I, C')ntç3i.(~~· (\~ ~l.l'g;lJ !1..:'"1t0.3 ,J.I;~d~~zilltJ? 2~jO I o SR. R_\.~Uf{O BARCELLO.~ - Nem C:::l Pr'esi
uu'i:r. I ) (~r;tdüi" 0 iUt'stl'l? i'l'iYl'?:--8nt:',ni8 do de'1t~s de p:'(JY~l~cia~ recebiam ~oldo. 
Rio Grau.l'e do Sul, Sl~, Ri).;nirc B;l..fceilos. O Sr~, n.O:i~'l.. JUNIOf'~-Eecebictm. 

P8::0 p~n~lnísSt!,r) ~:,O hODí'3.do amigo par;l 
a.tIil'ml.\-.~ (1~1( S, :::. l;).col'::t em 0ilT, inos- () SR. ?:..~B[[~(O 3.i."CCELLOS E OUTROS SRS~ 
trc~;:clo nt~C' COn~lGr~er beJ'l ~tS di3~)r:siçüe~ lIas SENADOn,]s-Ni1o r2cebiuci. 
lei; C]t!e l'8gem:, lll;;,teria. de qJe aCJ,ba de O Si<. Ros.·\' .J0NICn.-POl' falt3. de illterDre-
Lr'[lta.',~. ta[;ão. H:l ~t di:),Jos:ç'"';,o da lei, Lei ~,ntigtt, 

?"r2i, ]l",m começ:cr.r2[8,'enci,', :',0 ~rt. 70 da que 'T0l.! ier pu:, que VV. EEx. se COD

C'onslltuí·5:o, visto a inSlo,2i1CÚ1. do honrado vençam. 
colle;;:', ,'Obre o al't. 74. O 3rr. RÀMIRO Bc\.RGELLOS - Mas eu estou 

C l'8[2l'i'~a ;J.r't. 79 :iz~ ,<O cid;ldãro investido al'gtl~~entallJu C01U f~)~,..;tOtI, 

em (UitCçeUS d8 rj'.l8.lq',er rios V'es porleres [e- O Sr,. iV'SA, .JUNIOlc _ Vou demonstraI' a 
G2~~:,.(-'S~ !J;~o ~uf~':n-'6. "":':(:n-'e;~r '-'d de outro.» V. Ex. qu:cnto:.lO :iüido, que os verlCim~ntos 

EIs ,1((,,-, u'n', 1lart8 3',\ 'p'ô S, Ex. não dos oJTIclJ.es 10 eX3rcito são rllvidldos em 
atr,<?t~'l~U~i1tI):'súdo ~:J~fun"ç, (3.~., _, ._ 

Trnz2r.., o o Í1"ma:;o :.i'ôil:J.',Ol' tal dISDOSLG<tO partes. 
pí!.1'3. al"gt'!~i2ni:.a!· :::;0 ~r~ p~'ot::;Si:JOS7 dtú';i e!;,~ O Sn R.!~.1IIR:J B.\RCELLCS - 03 SenadOT0E, 
sejo 1.. po,·fia .. '::c]. (:i~cUS~~{J. os Depu'~J'L'1[)s e 1)3 pre~;j!iei~te-l de provlncül, 

0.1) ,-:ÓÚ8 2Xl.:itl-,-' pat~!)-;-"8 Ja:'] 3:.:i:-.tir o sol~ qllB eram :::lili~.a1'2S, nü,o reCer)Ílllll soldo; 
~(. ,S'u 'tento E'd!'G p:'ÍDcipiG. e ,J t1J3pO-;jl:u'u da. este é o r cto. 
lei 'r~[Il 2!:1 rüe'1 ,\:lxit.c, po~q::e i.l. p2..t,-'nt9 é O SR ROSA JUNIOh, - JD. li o art. 79-
ri, (}(~, :>'~c' '~~< orno G2f_.1;10 1,-.t1:vi 1luo 81TI. 1'3- ÚH'0SL clt) li.; 'l!cdqr~.:r t-tf;1.Cj·c7,o~ V .. Ex. nilo fez 
m~'~',~~-!'~ll~;;,O ,~e S~)",T1C:0~. r!?cof!bi)~?n{~o neUe I) reJ.";'J't:.~"c;:}' n [> "8 ;'I,f-iIT) 

me;:,Tr"o G, :V:~t'llG .J.pt-"d:.tu ~ cOL~l1et;:'llci( .. para o ~tj~~-~:.e el":1t~' sen"ct\to'="~.:) praxes seguídas no 
8X2,'él>3io r~o 8;~l'JO. tempc, do !ffi}erio, qiJ:J.ndo er:t promovido 

O -SR. RA1IIn:~ 3,\.RC"SLLOS - En aJilc1a não um on1ckJ. 
re,~~tl\ o m8~1 .3!"lid I. O SR. ?_"\:\IIQO BA1:'CELLOS da um aparte. 

o 28.. ?os.\.. JUi'lI08,-"":l. :J:=: :)i):-:,nqG 110- O SR. 1,OSA JUN10l{ _ L'l;;,o queira V. Ex. 
nor~~·~o. 1:1 '~;\!n~-l:~ tiv'j Cl)i.:J'~~12,)1::J,ci)eS, Q1J,8 df'SeDc~),;nilljal' 1~18\l ~\'i~glH~1ento rM l'3. outl'O 

cd~~l~l'l'=I" :~ll~'ol',nn~:~ ~~j~~;;.!'c~J);.: ~~~~.)J" ;-t'.:-~o C,:~11S,._~.ld.;~8.~O, :pOi3 ponto. :3};GOL: ~;?lnollsti'anr!O q U8, á parte isto, 
~~U 4 - - ~ - -,-'" - • - -; ~ além de fla8 os hO(JT:.l,:.:L)S Sen,LL~or8s deQ()mí~ 

,~llo;lrarlo Sé,~z~ll,;' ,-,~L ê:o G:':;.;;de do rJQ,1D -V2nCllnen',O'i - l.w, o 3,)1'.10 inllel'eQte 

lS:,',~I __ "I,~~,': .. ", ,,--"'~ ~~,~ (1, .. , :,.:._:.,~,,',:.'.,.'.',~n:t0~11}0,: :i~,'_., ~ll':ll~,l~ictT_:--l;:tS"se(~',I:L~1 á p~~tel)te: . 
_ J _~ lJ '_ .~:," '~'~. u' - :..:.. '-::,~ '0 1.\:ao 1n:Jl~:'~1~lei~ 8nti'8~i1nto, -[leste ponto, que 

111n:l. ;>;:í.\'J;('C do t2UPO t~O t.:Q::.r::ri,)~ a '~it;-l.rej con.:--idél'O :~2 iIIl~)C)rt,;;,:;cla minlma.~ 
di~oo.,í\]ÔS:l ~nLig;:ts, qt:e (~t~,::1 UO ',~eclllo po;.,- .-\ppi.1,I'/':,..:812 ca:'JL.'" C,l.Ji1 1..:111 pl'cjecto que Cu· 
S3..l~C, e qü3 L'péZ_l.l~ ,jlSLO ~e c .. c:l1~;.~a ~!I. :!12lJ.O 1 g~t,,~,!;~, ,\.c ,~''::~~\8llLv.::Cj8.:, e S,;b~'8 ell\j ti vemos 
vigor. i C0C,~~3i~o l18 aDl'8ci;,~l' lnml!J030~ di::iClll':SOS, 

2:»).:0. ':'·'"'l:(W quo o 1"9"ci "e'4(') ('''>""';'~I':)~-'''e' se~ldo ali ,':eil8:j :Jrct'::~rio,) )[-='10 honrado S8~ 
de ,~~;:~;~ ,e~t,~$ ~~'-'·jl-.~~'~3,~;' tr~:;.;~"t;~iG~. i n?l~I:t' ~;B:r{ _'d~"":'~J~bc'i(', ·lU8 rLzj~1 qU6sE~u l.10S 
()r::'.., ~~o ,~nt.i~·~ 1~2g1~e.11-qn2"i1ctr sela7r'1-Y ;.1.! rllI"9It(lS LLl rl1JII'lC10J} -,e s~o prcuecto Dn.O obe-
u~';-,~ ~{Ü2.:1.L,3. tr" ':;,;l~i,\<~e 102'0... dec~:::;~'l8 a es e 2un~o s. t..x_. aeclarou.que vo .. 
~- - co ~ t~\rl'l, c:;ntl':1. Jenl~O em maos esse ül3curso. 
( ~·R. ?,:'--LvIIRO B,1.~{CQ:LL~)S - Q~,~ ~"l;'~' o GI':2.:-TI 

S2rHl(~Dr3J '3 D PQtf;,í:O~;\ D?st,e V:,"J~C l:1e que 
V. E:L 7:lG 12/ :~~ DaLenr.a, niio reCBV1J,ill o 
tal :'lülllo ·:DUtn~nt8 . .L 

o SR. Ii.OSAiuNWR-Desejo al'gumémtar 
sobre:J. pl'OL8dencic, dos ,e,;'gumentas de V, Ex. 
Dizia que [lO tem:,Jo do í::Jgel'io .. 

O s~. R_'~:\'[!n.~) B.';.RC~LLO'3 - E i1~S3e te~TI~)o 
n~t,(; ~1~C8::J:tt::n o soVo. • 

:) SR.. ~~os.-1. JU;YiOR - p·9i.Yloe""'illi3 V ~ E::i:. ; 
pr<eu:lo jemoD6t.ar sue o soldo :ôr::c inhe
re::;t3 a ;}l~ . .::nt·2. 

O SR. 8..:'I.~'.lIl~J B_\:RCTI:LLOS->Tuo ~l'L1.. pl'l~Cl~18 
os Se::;a'L,,'!"C0 fj úe:.,l.,.~[,(' .. d:,':S '1LLO u 1'~ [":',:":1)1-· 11.1. -

S~nad o V. 111 

o SI" R.UllRO R-I.RCllLLOS - Mas accumu
laçii.o n[tl) ~ direito adljui!"ldo. 

O SR. ROSA JUNiOR - Tratando dos re
fOl'm't dos provartli " V. Ex. que e direito 
1\dquirldo, 

O SR. R,\ilmw BARCELLOS - V. Ey. na 
pillente niio encontra 1\lJsolutamente refe-
rGnCla ao caso 4 

O SR, ROSA .JUNIOR - O art. 70 da Con
,'3t i 11.11 ,ão, diz que o cidadãoinve"tido em. 
/'-'IICÇÚl'S ,18 qU'dq',et' dOi tres [lO'l0 e, federaes 
l~':,O podetJ. S:{8I'Cer ,i.'] de o trQ~ Diz elal'G.
rnetrte: - ':nof!.'it.d,) e,;J, lu;,"l,CçÔ(]S~ 

Lê''1!O ,te int' Innem si .3 JUncçiío 1\ re[:Jr:na 
(lu a. <.\pO~efHa.u.Ol'la. 



82 A:lNAES DO flE?HDO 

o SR. RAMl!W BARCELLGS di 01,-' o.p:,rle, ; q:1e \'". 8::. n:l0 cO;;llece POI"-iue 1150 82 in
O SR. ROSA JUNIOR-V. Ex. queü':L ?sUe,t'· tel'eSSI,: 

dar meu argumento; eu nii.o proclHei p"r- «O gei12J':lli"si:n,), e:c,: 
turbar o dIscurso de V. Ex. Msist,o, ill8 o 
direito de combater o que V. E:;:. t"m ° di' 
reito de sustentar. 

ConStr!e:'r-"nrio que, e:-~ Q;J8,lqlle~ COtDluisslo 
ern aue ~e lte lJ'OE, o, ollic;,'e" do e::~:'clt,o, 'I" 
al'::~~ 1;"" e das ''':~i.t.:,~e3 all:~~;~;J.S !'lá;) IJ--f'!e:-J';J. 

O SR RAJIIRO BARCELL08-(vIa3 n8,Q p6(',e quali:;,"e de mllltar, (I OU'" faz •. Ofi qU'l 
combater caiu argumentos de,,'te3, ,~:J sisü1.'1l tod.'g ','" seu~ u'~vei'~s c, tOd2.3 ,'S 

O SR. Ros,-\ JU:"!IO:1. - V. EI. e q'1.e não 9"e""g~, .. iv,'t3 de (jue go',,-;;]; • , , 
tem rJ.zão.'ia 3' tii~cus"ão (10 pr,jecto ConoIJ"l',n,\o 9,i1e , de".J 'iS ':("r:tpo·; D:J.IS 
n. 9, de 1:::\,)4, 'J. que me ret'·ri, foi :J.p '~'eno I rpmotc-s. t'oJe,ll ""',.1 ~?mQ['I' re'oot]'-Cl'!OS per
ta(~a uma e,nen o. do S,'. SenJ.ÍOI' p,hL Rdlla, ~1ai!eilt~s oS s'!:C1,s ,los ~_mC,~t8 o _13 b~:l'a B 
cUJo nome poço hcenÇ]. pl'l"a lledmar'. o "m" porq 19 e,~qclJllt_lp,O,. o mio .I,U
Sr. VirgtlLo l)am~sio. emenda \'otGl.da., 3.3sirn I.,tanre:'j ;~3 SUítS lUtlC~;02~, SO(~lQ,e~.' ,~!_!:~t~l~l:.e 
como o projectu, na sessãd de S r.e jUi:!:O 11e~)V" 1;a'l:DB,1l ser cS~Z, J U~êa cont~I;U1çao das 
1895, e que m;:tn,[ou continu3-l' e ,11 'Vigor as I 'Jl'~VaS; , ,_' , 
dispo~kões da lei n, 44 El, de '2 r;e 'unho de I UlllSldel'al I UO, nlla.ln~entc, '1 Ueoll1"PO:8 íDlll 
1892. Essa emenda foi ~VJDrO{",I;~ e o pro. leve SUb'IS:,li' um:J. de';f,ql\:dad.~ (l" :J.tH.1g'o 
jecto rejeiw,do. ., "gli1Jen, que _lmp)l'tc:rm sancclon~,;' ~ G?

Por consequencia, a l"i n. 4~ B, 
em pl'·no vIgor. 

verDO lmposlç'ao ele onU::i sem COJCeS:SLI,O IJ8 
neta-se V::LD tri '::;'2\;:-;; llecl'e:'::: .. .. » (7ntl~'rro//. penda a !ei

lUi{/)-~Ó lerei uS al.'ti.~os io.jisl)e~~3.veis \con· 
tinúet a lt'it".~ra). Tratarei 8,!2:01':J. dos soldos ,\e efl'ect1"os 

dos refo~marlos 9 da sig'nificaçiio que se [le'Ve 
dar a est:J. palavra. 

«Art. I, o O" o~ilciaes do s:{ef,~it0 quer ela 
"( l'rna.Jd, e da...; ci3. "S8:l 3,11:1," Xil~ q ue '3xe,-~GLl1:J 

leia o qUl!,eoquer cOInrr'lÍ,sõ '8 ou emp,'egos ciVIl ou 
raziiJ de C<lrJ.cter ci ,li ou militar. ,'u des8Glpenhem 

Cn.i~gO.~ puliCico,') 9 a miui"ti·'l.tlvoS 11'} go--terno 
g'erctJ d:1 Repuhlic~\, 0'1 no do, 'Istal::'" Uai· 
dos ,lo B,'azil. teem "e~lJpi'8 direiin au,,; 90lL!os 
de SU::1S ~J,\tent2:-:, i,;dep~:ldenf,·.!men~e '\(;S v-en
cJfner,:tos e V'l;'JL;.:lc;pns- que pet' ta2:-. c~_~m;nls
sões, e,llpo'sg'os CIl t'u,"cções Ih8, compic'm. 

O SR, DOML'!GOS VICE:-ITE-V. Ex, 
art. 73 da Constituíçlo, que ach~m1 
para faze!' a comparação. 

O Su. Ros.\. JUNIOR-O art. 73 ua Consti· 
tuição, é soi)~'~ a accum ttlar;ã.o e e:cef-.;iclOS 
de q'laesque" í'uDcções ; não é SIlIJre o que se 
ha.i:' adquirido, como a. lei exp8cüic1. p0i, 
a reforma (, direito arlqUlri:lo, o que vou d~
monstra r com a lei, que V. EA, mostr<1 não 
conuecer. 

«Paragl'apllO unico. Excep~ui .. [ll·~e desta 
rGgra O.s ornclaes pl18:,03 p<u':t respoeder a 
proc2s'~(', ou cUírl)dndJ S~!!~9nçil, ~10:) QU0..8S 

O SR. DOlIlNGOS VICENTE dá um :J.p:J.rte. ,::, [ácma e!J, 1,,~lslaç;io=m vigol', se CCilti· 
O SR, ROSA JUNIOR _ P',lrque a pr~prie. nU<1r{, (1 (~sc"ntal' o !w~io ~oiLlo., 

ConstitUiç>lo diz-o dirsito oue têm o m,~'!is-' ,«Ar;, <:>.0 O" "ffklaec rej,)rm,wos d" exer
trado depois U'l 25 ou 30 aulnos ('e sen-j'ço, CltIJ, do ';ur0,) ..la c,:':m.-iJ., ~ Co,s ela,58'3 anü5' 
Verdade é que e~tabelece que a :J.posent,idoL'Ía X:),8. _que forem .)11:\['.),,".ú'; ,i1 l.eS,~!11QeTlllar 
será conce(1ida depois de inspecção' lllas tunc20e3 ou ',xercerlm e~pregos_ ou ,~om-
firma igualmente o direito. 'mls30e~, ['ri vatlVP.8 do,; úil:c:"eó ~,Q, q ncdl'o 

, actl vo ao exercito e de qU2,esrp~er (;:lS clas-
O SR. DOMINGOS VIC;;:NTE d<1 um "parte'j ses da '1('mada. pB;'ce,6r::o [>0,' iuteil'o o 
O SR. ROSA J<':NIOU-Nã,o é um direito. 301,1 0 que eCOS elfectlvoS compGtlI', segundo as 

, '", l'especti v~,s ]la;;ent83, sendo-lhes p,ra isso 
Sr. PresIdente, vou ler~, dec.eto n. f74, abOllad;, a diífer'3!1Ç:J. eotr'l o soldo ,'a r,~

d~ 10 de Junho de 1890, q~e esta em p,eno fúrma e o integre,l, qU'3 for ;:leCeS'geLO pala 
vigor .. , equip:J.ral.o. 

«Firma o direito a.o soldo da patente aos «Exceptu~m·se clesta liis~;osiç:t':l: os om· 
officiJ.es do exercito, da armw1a e das classes ciaes refol'mado~ com,;uISOrle\illente. os qU:lGS 
annexas, em quaesquer commissões ou eill- em qualquer circumstanci~ '~e "e!"/lçO que se 
pregos que exerçam.» acl:em, p~rceberii.D sempra o solllo em que 

O SR. DOmNGOS VICENTE - E o art. 74 
firma o direito aos inamoviveis. 

O SR. ROSA JUNIOR-Queira enno V. Ex. 
annullar o art. 79 da Constituiç'-io. 

hOllv91'~m sido rerol'illadL's. 
«.-\.l't. 4.' Nlo "b,t'\nte sel'em, como são, 

confer,dos os soLl08 0.03 officúles r~fo,';n ,rlns 
do éx~rC',LO, jo corO,j I:,i\ 8.rUl l IUu. e ',:a; C~'-'SS"S 
ann8xas var'a seus akne' t0S, '~QiJJO u'n::, 

Ainda nlo me occupel da accufiuJação; ,eo,'a ou o~nslo ~m re,ilCln,""'içáu ,i l, ~erV~()o:i. 
refiro-me ainda ao direito. Estou iendo :lo lei, e pór eóta' causa niio pocigram Sêr ueües 1')'1-
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vados. por pri~ão ou penas em que sc-~ ',:li 0:1-
volvidos 03 mesmos sol,:io~ ou 5:1,\ 11l 'Ut'!c'. 
por crimes que mereç~,;Tl processar se; P-tc.» 

l:;to e sobl'tl accumuJaç6cs. 

o SR. Dom"'Go'i Vlc8NrE-De q"e d;cta é 
esbí. lei 1 

O SR, ROSA JUNIOR-E' de 1890 ... 

O SR. DOmNGOS I'ICêNTE- i.ns:;rioras á 
Constituiç:'io. 

O SR. ROSA JUNIOR- ... e que á Consti
tuição respeit,m. m,lndand0 que clOntmu:J.3S'l 
em vigor. 

Rep:trl' o Senado, cOin relaç:'io aos r~fol'
mados sobre os quaes se estó, filzen,lo quest:ío 
ca Di tal, como o decreto [,\Z referencia a e Iles. 

O SR. DOMI:-IGOS VICENTE-\las a Gons i
tuiçiio mandou res;w.itar esse decreto? 

O êlR. ROSA JUNIOR-TorJas as leis elo Go
verno Provisorio foram respeitadas, sal vo si 
o nobre Senanor. como membro da opposição, 
quer desfazel-as. 

Todos os annos este assumpto vem atéia 
da discussão. 

Abrirei aqui um parenthesis, para relem
brar 6 seguinte facto: 

Muitas vezes chama-se um medico para 
ver um doente. 

EUe examina-o, faz o seu diagnostico. ap
plica o remedlO e o doente é salvo. Outras 
vezes, porém. o medico faz o di"gnostico, ap
plica o remedio, mas o doente peiora. Chama
se outro medico; este vem, tem a felicidade 
de acertar com a. m11estia e o doente cura-se. 

O mesmo está. acontecendo com e'te pro
ecto de accurnu(ações. 

No anno p\ssado apresentou·se aqui um 
projecto identico ; mas o diagnostico não fOI 
certo e o projecto teve a infelicidade de não 
melhorar; vieram outros medicos, que usa
ram de therapeutica diversa, mas o projecto 
cahiu, por ser contrario á. Constituição. 

Agora l'eapparece. 
Em relação a magistratura, apropria Con· 

stituição e,tabelece o direito de aposenta
doria, depois de 30 annos de serviço. de 
25, etc., fixando ao mesmo tempo os venci
mentos. 

Portanto, para quem trabalha é creada 
uma remuneração. E' um contracto bi
latteral. 

Si assim não acon tecesse. qual seria a con· 
veniencia de prestar serviços, sem ter um 
futuro garantido? 

Para convencer ao Senado, lerei outras dis
posições Je lei. 

A lei a que se referiu o nobre Senac!or pelo 
Rio Grande do Sul, que primeiro combateu o 
projecto, isto é, a de n. 946 A, de I de no
vembro de 1890, além das disposições que 
S. Ex. citou, contém outras. 

Diz o art. 4°: 

« O soldo é devido ao, officiaes do Elxei'cito 
desde a Jata do dDcreto da promoção a elfa
cti vidade tio posto. 

Paragl'apllo UniCO. Quando a éllgum offiei"-I 
se decl"ra,' no de5p8dl,J da promcd.o venci
meuto c,e antlgu:dc\de :).ntel'lor à d3. nata ,lo 
decre'.'o, entend~r·se·h2. que o soldo é devido 
sómente da d,l.ta do 11iesrno decreto. 

Exeep!,'mm-!le unicamente os que [o-,'Com 
promovidos em rpsarcimeuto de po:eteriç5.Cl, 
que tenham sotfrido, ,le ven,70 ,-,,8:e caso 
p"gar·se·!he o 30\1.:0 da nova. pJ.tf!l e d9sàe o 
dia da antIguidade que lhe foe ;m::l,j8,[la con
tar no rlecreto de su;], promoção. 1) 

Eis a con:,a~r:\Gãl) cnmpl~b r'O diréito 
a,jq!!il'id,:. Vêse que n soldo é inl1eren r,e á 
[)atent~, (IEl~dtl qu~ o individuo se ~ente pre
judicado nos seus direitos. recorre; e verifi
cada a orocedefolcia da reclamação recebe elle 
o seu soldo desde a d3.ta do decreto de sua 
pi'omoção. 

Diz o al't. 8° : 
«Os officiaes effectivos sentenciados em ul

tima imtancia á pena de prisa.o por mais de 
rloua annos ou alUda que sej3. por menns 
t'2mpo, si a condemnacão for acomp[\nharla (Ie 
pena ,le cleg-redo. serão privados do paga
mento do soldo, visto terem perdlr1 0 a p:>.teéte; 
si, porem. a pena for de dous annos ou menor 
tempo de prisão safC cominação de d"gre'~o 
ou bd.ixa do serviço, se lhes abonará o meio
soldo. » 

Eis o caso em que o offlcial perrle o soldo. 
l'ras para o nobl'e Senador ver como o soldo 
anda a par da patente, lerei o segumte: 

«il.rt. 22. Os officiaes conrlemnados a mais 
de dons annos de prisão em ultima instancia, 
perde o direito á. etapa riesde a rl0ta di\ lU
timação da sentença, visto terem perdido a 
patente.» 

Vê-se, pois, que até mesmo na sentença, 
quanJo esta é maior de dous annos, o cicla
(1,110, perdendo a patente, perde o soldo. 

O art. 12 resa o seguinte: 

«o., soldos dos offi.ciaes do exercito effe
ctiv03 ou reformados n:io estão sujeitos ao 
pagamento de dividas e não pódem por estas 
ser gN ndas ou accionadas,» 

Vê, pois, o Senado em quanta disposição se 
faz reterencia ao soldo. Entretanto. apparece 
no Senado rh R~public;l. uma questão capi
tal Sobre ponto manifestamente muito con· 
trario i lei, que vem do antigo regimen, que 
datam mesmo dos tempos coloniaes. 

Quando um lente é prOVido em UI!la cad::!ira 
por concurso, faz jus :\0 seu ordenado; 
quando, porém, nJ.o póde exercer a funcç:io, 
perde a gratilicaçelo, percebe apenas o ol'de.-
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----~. ----,---
nist;), cabeG'::~o J. g:;.>atific;:((~o ~,C S311 0'1b~ I ae:J:~, O e-:rG:'cici~) '3.8 Uil1 caT';o, 138(1:; c~-rt~;.s 

ac1+,uto.. . . ~ . _ __ ~ i' u.ntj\u.:=.DS, que :_;2..~32,:D ê~ ::;8" p~rceuidas :9'-:I? 
Responüo ,':':.t.~n::J. fi,"'; o~"J::'::::ÇCEH CI) ilOUfLl,CiO! Si]·l"í.itl1tO ; ml:'.G o soldo H peJ"mallênt3, e 50 

Senador pelO Rio GJ"2.JH1e I~::' SuL '-;· .. .r8Ir1~~~'].n~~o I pócla C2SS8.I' qu::,O(~C' se per~le 2, tlCl,~'3!lt~. 
o 3cldo do :leu e:)~lfg:::'l ~:".2·) i':).::!~~~J.~:j'2.~('\'O G8 n"'~ R ~;'I7">O ~ARCELLO~' _ 2' '~,l'o7i"o-
cal~go r3n)Un~1~"?J;0~ rí"'~n~~~~~ -'.~Ü.!t. -~...... ~ _J.:.: ,:} 

S. Ex. JüeC-L'01.1, ,.::,_': ,~~·!.~o; .~ StCS~2~:lI_~Lç~ú 2. c, __ ,-,--_1.,'-'_ 

que SS I'::fe"3 7' i"l 3 ;,:.a :'3;2-Ç5,,:. :is v'.n·'~~'~p1c. Oe8.. RQSA Juwos.-O 'I!lliib,' Que dei;r8. ° 
e nfio ao ::;olt:!o llz·, ;,;:,t';i.it-~. aj Ul~ í,me:{::, 'l~le CT(~'O '1 11 \:: e~{8··:;i;JJ ~~,i'2.. fSZ~l" 1)Gl'te do Con
~?fYJQ("D(i,~ r,In bc.'.ta.r' ão, pOI' q~~c,!qt~s~' i@,e- g' '~sso, pEt'!le 'Lodas- é\8 vai:~a,!'e!Ei ,~ sú recebe 
ctl (~e:".!to, deiz<1 o c~ :.:J..:]:7,r:,'lo, !l8,~ p~l'd~ o o :ulb,Ül~iOJ ql1.e não é venciluent.o, neln or
Joldo; o sub--;t,itutL> 10g':~~ r{':e PC',~8',;), '8.:.-:eI'C'?!I rlenac10. 
aquella fnncçi10 115.0 ~,·.:C;lL!J.Ul.:J). pe\'11-::, ;,~, ~:'C\,t!- E nós 'jeli1 '!lor1i8.mc~ esto,beJec:~l' peins ao 
ticaç5.o que Ü1,2 \~s't,::.V~~1 m"rcuc1a p():' lp:i e pel'- eleitoí'2 . .:~_o parã {~ E:~COI11V~ sómQI~te de nIna 
C8be a. que cO:cjJetif1 ao o[fieia! 2, qli.em ~'lb- clOes·-", pr'i71teg:,vi~" comú sej!\ ~, do "obre Se
stitue4 - lL~,dcj' r:eio g,\U Gl"}!1(1:\, q t,~ é l'c.zenrieiro e 

Já '7ê V. J;:I.. q~18 -,~~ü De, ~,CCnlli1.lJi;"çãe; o me~l~,~G, e -.--r8.,.,:: G-~~r3l'\ndo (\3 7'1',ptfl~gen'3 de iJua 
Eoltlu D~~u ::; .Itfri3 ·,:i· c:').ção" pro)}';, '~~:\,:~e ?; (1::: JU~ chuic;], c~)!)junc.:,ar:!.\.GD.te 

Si o ajJLh.úte ,~;~~n·7 ,.tI (lo eA'21'''~:'',o, qH,~ eu L:1Y:n L.S ,JI~ 3~~:P,,·:Ol'. 

o 3::>1'.10 de>. st:~ ... , -:él.!el~t3 G 'rc,~'ia::J :Q,'L':.'~tijJ~:·CGl:'9, .:; ~~R P~,'..lljR.,) 8i,RCEL00:~~ _ J~tl 110,0 DO:)SO 
He:D al'~-= i:!2.C~o-~:L:e 3::erC8, e 6Ü·~t,. illclnbru -
r ~ - \T~:'~ :;'3 ~1t)'~f:'J31 q't'~ ·:.'st-=!,IJ ;;-rtl Pt)!'to At'3gr8. elo aI 'il~1'3:-,,'~0 1"·1 C,-CI Ci1:;"lj f18s r ::3 q ue \.~ei:.c~~ ,_.3 
rlJilCÇÕ'"''' ",-, -, n-""'-:-')' -"'a'~~nl "0 ,.,.'~) ~U' o Si"ê~. J,I)),,- .jU!':I01~.--1:'IL1.3 -oóLla 1.781' os q1.:~e 
SÚt:;í)G~'J~~;t.~il~~-r\~--lí~'~'-'~2~~:i~11;~~:·' ,'~~l ~(~\I',li~~ '-~ e0t;~',O ~qtÜ. .. -

isto i'0rep.:l(; a. ;!,:~'3ü,,3 l1:'~C~'J c1.)i:z~\ :~>:: .~:: :'3'11' 

o .sR. D{..MHIGCJ V!CENTS-~' ~c bl e i:'.ILO J i,:,e 
o Pl'Ojôcto n?:.~ ·i::'qYi(l~nc!PJ. -

O SR, t.03A JUNIOE-J.:ntão r s1'O!'YileL.} .) 
CDn~)~i tuiç)'Q~ 

p. ~~~l~~·f~·:ol~::~~~~~~~}!!~i.;~~{~~'\f~~. t3,r~ -3~)~'On~':3 
C ':.1 In jJ ô e-~;c;; 3:.:'..l>~' .. ii' ;'f,-d 1n;3~ltll,t,:Ôen.3 ,-10 o 

COD.3eguil'eiI.03 !,l':' .. br"!'lh2.uclo CQiI! ciTCl~m~~,,;;f::e· 
ç5.o 9 L!Ji\.11 1;ci:du ,3. lsi 

;~)"Ilc1otlt@QS v:; ebS8,i01':1e rL~r:J '"' oiJe~ 
decenl\J SÓ'!1ente a lTIvtl 708 iU:·213. 

~'. j~QiJ. rC<6') ,7:~;1 r8~1r'':''d' UL2 d.ireito ad~ 
q-,!li'~L{:] d'~ ~_:~L! rU!lcdo:\ê.rl~ pub!ico~ I ql.~O 
',~·~::'UlJ1'3 \ e f,(1J~!t::..:I antJc'J. C:";,}~EJ. 1)or D?yC.8 !.~D 
t}\·-·jE:'20 '"I_~l:l C~inpl'i!n(3i1tJ Ú8 ;~8'l·tn;) (;OiJc1i

GG~:'.3 ':,.,~:J lJOl'{l:.1'-~ '~·.:rV3 ~ fjJíei.d[l,J~ ele s~r um 
;jl)"; c~TIelçOf'I~0~ do s·,:.;rc 6l~~Lola,'o, e se!' por 
eUa '=Je01~li(~'.J "lJ&nl, l'e;)~"jtJ\"::i1t~d-() nu COt1-
g~'e:; u, jJóü:3-3e~ fll'~ "-:11-0 dn 3Ui.-~ Ifroprl2-
CD/~:: ~ 

p(',;..'q~,~,e. aCfZJ:1iLi o .iJO;'\I::: 8en;)dot\ o soldu 
(lUS ú d(l,!,i.O ao l'e{Lll':.ll(-~dtJ. t'qujvaI::1 J, C81~t.') 
OP ~~7!.~l) ,::'3 a~olic~8 qUG 'Ji?l1Cc~seLl1 ju',.'os. 

Dc,y~; . .::J.[;S, ~LS ern, rgcLCL.iJ actuli63, pJ:'o-
O SR. DOM NG')~ 'flcZffTlI: -A crGet'2 vae e '3;.'lr11;' COD;.1UZll' ,:" ~~~~ ~!u~l!ca ~"K,l' 01J":~l'OS e me-

car(l~}Llça 1 - l~('l',~s c[2.LGjnhn:J. - -

() 8R~ R~X1A ,~UNIOi~ ~l.:~lãü t811~0 O h::.bito (~3. 
d2 L,..',! !.w,l' C~~'i:1.?12Ç·.,,:.J ; t.:.llv lle m(Jllo geuel'ico, 

A fuald_ de e ds '1. ~~(. 
L.bisto S.Jl cli::eJ' f:-J'3 dão c1ê'7emOS rl8slcl,Z&Y' 

hoje o que ;:e ~ez D.0!}[>E:)!.!. 

PO.t'qUG, per:ll!t~i,; o nobi'e Se:laàol' qU8 a'3-
d;!.1'6. S. !Lx. é nn,=vlceiro, tfi.z Dé'~l'k~ dessa 
Corn:,,;,úJs5.o, ':2 G!..1.'~ pOUCO entil1r1o; T.G.U::f 
.J. 2I:r~ Pl'~-3t~Jl(ls encher' "3 arCLLS dO Tbe.sOlE'O 

por e~ta-ln8í:·, : (j1~ :!J~.30 giLt~~1l1~11 ('.0 n~~re 
~~::i::'.;,lOl· que ,.=Lé-..S hcarB.,:J S2illpl'3 e.'2CprO'iLQa~ 

.o SR. DOIlIU-IGO;:l VIC3N'I'ID-E' I);j, COJJsti- 31 08 l'8C~1r':SOS JCr:?Ul corilO eG~3 - cleíxL;.,t-3e de 
tuiç[o. (;lJ.g'O." SOlllcs, ajJos~üt,\dol'ias e cutI':J.S eles-

02R.Rc3A .JüNrOR--':/. E=:., c~;nOD;)re·- pezJ.~, 
Ci~!lO~" d~c;te Hc'·c-:.l',i)l'o j).'C' \;1"·1 c'=--C-(' a-pr'\ i) q~:e VD.,·;: exI1auI'ü' Os cofr·'3s 1>ul)ticos, não 
S -.'~':J<L.·' .. ~l' OCl-l't·"o, .. s-·rr~,','",. -I"::: ~,o.' ','-.1"'.: ·.'.\'·~,--.;.'U"'l"_:·.C.~.-.~_':' .. "" ",- , --3 -...; , ;:, n.~l,j "._ á e~L~ desp8zé;'~ e SL1) 2':j qti.6 8-\ fc1.ze·.::L', p'-~"2"'ü. 

S8n:::~or'e.~, n8.o dt~:iil}(1.':;'CJ.~m r; que e3-cl.. L'3 jd:nir 0. pei'tl,trb:lçv>' ·-a ordeill, para. JUa.u .. 
Jcito; si O'l dL~2-iL,lr~ ;\c.:,:")i~'idr,~:: dev3ffi ~e' G:' ~ .. ' il~:~,ituiç5,:, c\.1ja delTI\:l ção t:le prat'::n-
2.:J~',! ~~d\ JS 1 nã.o r:Dil.~ i nto.l-!lO: .Cl....:.te !e is (~;j occ(~~jií,,) I Ó9:,,: :t!.0 e ~UtalCS vSTIdO~IleS 3~1·t?GS I~?- B~.bla.~ 
,euba;'j de'i'b"leJta!-os. l\<\" de-mol'one;lJos, .ó o CI '(J ,'2ci ,lUiI 20J ,<J. a,enç:lO : l·,e,j)re~.;· 

A-;)I·83ei.1tü,-:}2-'.~m ~l' .je'~,:) "'SJ,2llu étCCH['\lU- ~ \110S S -iL~,ctos illi.!.i:lDOS que Dão iIlUilel1-1 11il,3 
la(~'ôes, :3 5Dt~8Ca:1°-,« C~)t:{:'I~ld3·::r:-1 ~-:,'ldo C~lll nL.?1lt;S8 i~0 ;:aiz. ~ 
78i.1drr.e(lto:~, c' .:J, g~l~. ,ií1(~.?y5''3J, co:'"] ort~cnQ,· P3,~~::L (!,-,. e t2 JH'n.:Ge;t'-!l::" Cll1J.u'~it\ q~le ir~" 
d.os ; o '2qUI-'ccü 3 CO:::fi. .;.3~-,'-·, n:1o hLL f.I,C~U!....:Hl~ C3:'" aGS o'lfi'c:g ,:'.'~, Tb8Sütll'O sei'iJ, OH1} '. 
l:1I,--ã.:j ~ l}e.5lle q1:l8 I) i.lcLv·lUUO, ÚL.· C.',:,::O, '?s:á S 110 .. lc.tui i,tê ·3,~~C!l[n· di'. l'~'L)L"êJell ~!(\l/í,o 
hlV·':'-:Sl.!UO ll8 UllW. Lll!~:r;J.tJ7 l1ão TIÓL~.'.::: (~~~el'c·r ll~kii.,.J.l:.tt eer'i,é1S das~(:l:::. Gl.ll.~ga,_;do·~ó::: ;\'CCtIIIli.l

("li L!:a ; e é Cf (~'l..u"i:,·J i),O e':.:er: . .:1ClO ctub a CU.ndti- lUÇÚlJ '·:.c ~OJl );:-', 01'l:6It(~d ~ j Cultl sub',ictio. 
~uiç5.o estabeleêe :1.:0 accuraula,çÕd. Qlitill cl".llJo-ile'1.,é a;ste lJCi:l.l'aCGer de ,(;uGi,ueato ... 
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'o 8P"- A.LBERTO [i'-'NCALYES·-E' ~T611Gi:ne_::',.);! -li"l~ ~Jelil 0jr-:.1S ~y_! - rlrJo ;'!, )'\h, ~ '":I,~ a'l~'eI'· 
ate ~c:g_',m:~ illlPOS L'S' r l'··~.·" i .:".l:Y'·, "f,:~'. 

o ·R. ·RO.3A JUNI0R-nã2 é ·T·n~~irrL:lJl~()· ?OJ',,') ê!, vaL,.i, :~ 'J 91_'8j·:-:::tO <1,.~~.)i'ry;;·;:,_\~o ';?'r~ 
vG'!..1cimento se~~?..3. ccngrua de v. Ex. CQl20 pa~.·c,," ;" :~C1 :'i,,::r.E:-:'J2», 11'!:.J O n.i)~E[;:1S ':'--::l)m!1Ii8~ 
vJg-ario hoao1'·l'll'. ~Õ:'~J d2 JustiÇBJ:3 L;;;Ô.sL~IÇÜ.:.:. B (1:3 Fjnn.nçPJ3 .. 

?-'?;nso teI' :Joril e'3t: ' j fS82.t:-".,7 [lct:'J'_', 1.~bl'3 :<?8 
s::'1s~ent~1.do fi tl!~a:~; 1,lé:l.S 0:18, 18;"} (1l:~':-:1;, :,~·Grü 
cem,) ·Jt'i·J.. ip t cst~lO t 1 flu 1n:"n(,,'8 ;;i'·~p 'siti os 
de le~ -: B I·.!is c:)ns~ • .g:·(1ck,·; P!EO :'.,~10tO i,~ 21..1. 

Teu lIn c"llcluHo. (í:Ju,to bc,n.) 

t.~\'"~~ ~~~~t,:j:~" ~l'~:!]~~'~~~\~dj~~f~g;io IGe~:fi~= 
t 'r do ::ji=3<~ã,:,. d2 .. :g:1:~.at1o )LT'G. a clZl. 8Pgul!1j,e~ 

I 2. d;s~n.;5S:.o ,J~, ~Y"~)i)O~~Ç:~.o cia. C?t.;D{\r~·b dcs 
D"[11F. flo', '1. ~<'7. d' 1:'97, Q'l(l p81'mítto 8,OS 

(t' §rr". ~vjr~:lilJo D -:i'.u"'T"à:?lJ2'l 1) tO:j}IjU ~.1U(nIlO,3 ,'a :L~Cl~!~ -·!)lT:3CbfÜcD,.lTIat.i.~icuI2.'lo:3 
i'1 pa.laílra. il2, I·r díscUSSc10 cio p~'oj:Jct'~, Pl)P d~ ~'.C:';lTj,!) ~:)t:- ,?,S cl,;}':C3iÇÕ63 C.0S E~t~:;.,UGUS 
Itl~ pl~recer q'lS eHe nr1.o de'Te :-.eguil" os t?!'- qr;,e t,ab:D.· .. 'lt~:O C'Ji''! 'J (h'~l'SGO Y!. 5.é:)(). (~0 ;2,5 
IDOS ol'diuil.l'ios, ,""J1' 8.,1' CIl[li,r:l."!O 010 eS'llrito dê) ahr!l tie. 1: ... 71, C'JGC!,Hr-lrTI 0, j'3:i]l3ctivC3 
d1:l ... Cunstitui·;J.o~ '?; pl1l'liu9 Dão vê ."leH8 COr!- '~n!' ~oS )·;:'109 di:;\..:s 92t~JUtOS. 
venieneh, ulHi,ia C 'c', im0;)rt~!;ciJ, o,I_·U';:'l. I ,,- . ~~ , 

Comquanto int,?r'~' .,:r·.:tJ n1. S,jI't-a do Dl'O- I L~~p~)t,a-:--Je ;:l, :12~.~8.0 n:'; 2 hOr8.3 e .. 1,J ffiUH!-

~ecto, poque r:81·tellc3. 6. cbs.3e (J,os ê"I;Õ~illl-1 tO'l ú8. ,areje,. 
"Lados, ncnlJ um l'0C~!O iSU o or:\.dor rla 3U'1 I 
approvC1oão, por(;I.:9 t'3ri~\ i':S~_E';JO :;2~,~'a 2, illl1-
gis·'ratm·". - . . 

O orador rJellne ns relt.tc3ss Si} L~'3 o a,!)OS8~1-
tado e o E~ti.1l~O, G COn",hle~'~ q~.~d ~ ql;~~t5.o 
n['.o é applieave! ne:n n, cL ne;n ~q'J~~i!etl que 
no seu CG,S;) esti-vOf0:TI. 

100' "ESSÃO 

<\. que"tão ca:W:.! dO Di'0j.,do é " d~".; ê>,ç
Cül])nl(-lçÕAS~ de qu~ tr2"t~\ o ~l.r,~, 73 da G~jJ:s' 
tii1.liçfto F,sr1_ei'al ; e h?, der:;oh ":.\~tLl" >:'0 qn:.,·;~~,'o 
de sabel' 31 a ci0..· I,jc !.lo.i rrF~itrlr2E', .J~ L~cb2', A.o :'!.lI~i(),(Li?" ;"',:)1'3-33 :1 3e3s?i,o, 3 tR"l,i.O i)I'9~ 
ccmpr?hendicla n;l, 2,C·· ... TEJU·\\(\O_ ~)::!l ,~.3~~ 0.3 s~'~. S~~:l1rlor<~:j J. C,~.1.I,P.lll~i:., .}Q~~á 

O on:vJ:)J.1 lê ') ai'tl'..!"n i'~r8:'i'~~o r.bJ ~Gll:·;~.itul- B·~·!'~il.i.·,IO, J-:.;?,q-lim ·:3;,\i';J~8n~,"), N.Ll;')ü:-t Dr.l.r:,t&, 
çfi.o, e su)~.:n~8., 1ue-::;ô· i sffi S0'~ 2.CC,lll:';-JL1·!O:-; G:~·'Q:$ r·.,~ C~','it.ro . . lDR,;·) CI;,'dei(o. Abdoll M1!;:\
C:~,1"6es..pub!i~'(·s, i'~'7L.::· ou rr;,lttt,')Jl·~--·, r~G',l1t;t,\t,r) I ;l'ê~~, ,f~lm~jdi:" B;.'Ji.·r~~-c" _~~. dl~ ~/Í;~!ld(?n.ca 80· 
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seguinte 
!!!>2cre1:arlo di conta do hO:1r:J. de expedir, peço a V. Ex. que se 

digne nomear quem, na primeira. daquellaS 
Com missões me, substitua no estuno do allu
dido decreto. 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Senarlor Ruy Barbosa, de 11 
elo corrente mez, em que, communicauDo 
persistirem os mL,tivos de sauAe que o te em 
afa.stacla dos t~abalhos parlamentare3. requer 
ao Senado a gl'aça rle exoneraI-o da COillmis· 
são de Finauças.-Fica sobre a mesa P<J.l·" 
opportunamente ser tomado em consideração. 

Offieia da Ce.mara. Munici pai da c;lpi tal do 
Estado do YIaranhão, de I do corrente mez, 
remetteudo a cóph. autllentica da acta da 
apuração ge;,al da eleição Dara um Sen:ulor, 'I. 
que se procedeu naquelle Estado, no di" 4 de 
,iulh" 1lItimo.-A' Commissão de Constituição 
e Poderes. 

Officio do capitão-tenente Manoel Ignacio 
Belt'ort Vieira. de hoje, remettel'.do, p:lra 05 
devidos effeit"ls, o diploma de Senador, eleito 
pelo Estado do Mar<Luhão e que lhe foi ex~ 
pedido pela junta apuradora dD. eleição, a que 
se prQcedeu no mf'smo Estado, no cU" 4 de 
julho ultimo.-A' Com missão de Constituição 
e Poderes. 

o Si!". Pre§lden1:e - Nomeio o 
Sr. Senador Aquilino elo Amaral. 

ORDE~I DO DIA 

REGALIA.S A ESTUDANTES DA ESCOLA POLYTE· 
CRNICA, )!A'l'RICULADOS DE ACCO!1.DO C. M os 
ESTATUTOS DE 1874 

Entra em '2' discussão, com o parecer favo
ravel (1:1 Commissão ele lllstrucçiio Publica, o 
art. 1° da proposi'"ão da Camara elos De
putados, n. 27, d ... 1897, que permitie aos 
ai umnos da Escola POlytechnica, matricula
dos d8 accordo com as disposições dos esta
tutos, que baixaram com decreto n. 5.600, 
de 25r\e abnl,\e 1874. con luirem 03 respe· 
ctivos cursos peloS ditüs estCltutoS. 

E' lida, apoiad:J, e posta conjuiltamente em 
discussão a seguinte 

EMENDA 

Cento e quarenta e uma authenticas par- Ao art. 1.0 Depois das palavras: - regu-
ciaes ria eletção senatorlal, R q LIe se procedeu lametlto de W74 - accrescente-se: - e aos 
no Estado do Ce,lrá, no (l1a \6 de agosto das Escola.s de i\Iinas e Militar que reque· 
fiado .-A' Commis,ão de Constituição e Po· I rel'am, ~té esta data, transferencia para a 
deres. E,cola Polytecbnica. 
Dm~, authelltica rareia! da elpiçiio fena Sala das Sessões. 15 de setembro de 18[1i.-

toria! a que se proc2cleu ultimamente no Fe·.-nandoLobo.-Jose Bernardo.-G.Richard. 
Estado do Maranhiio.-A' Com missão de Con
sti tuição e Poderes. 

(]) §iI". ~o §ecreta.lI"iio declara que 
não ha pareceres, 

'O §r. lPiI"esiclen te-O Sr. Senado!' 
Ruy Bl1l'eosa, em officio lido no expedipnte, 
pede dispeusa de membro da Commissão de 
Finanças. Alnda não na numero legal de 
Srs. Senadores. para que o Senauo passa de
liberar. Quani1.o houver esse numero. sub
metterei á. deliberD.ção do Senado D pedido elo 
nobre Senador llel(l. Bahia. 

o §,q-. Fe,q-nalDldo lLobcD-Sr. Pre
sir\ente, estando sujeito ao estudo das Com
missões reunidas de JUõtiça e Legisiação, ele 
COMtituição a Poderes o decreto n. 2.57[1, 
de 16 de aQ;ost.;) do corrente anno. c tendo 
vel'sad;) a~ r1i.:icuscão esp8ciala:eme sob,e 
pCD:OS em que e~3e decreto ebt~ em (;olll"ão 
com o de 28 de março de 1893, que tive a 

o SiI". Vicente r: .. ilacbado
Sr. Presidente, pedI a palavra unicamente 
para m8ndar uma emenda a Mesa. 

Abstenho-me de fundamental-a com maio
I'e$ argllmentcs, e declaro apenas que elfa faz 
extensiva a disposição do projecto aos aluIU' 
nos da Escola Polytechnica, que ti ver,lm 
tO\1.0S 03 exames do curso anneXD e que, por 
qualquer motivo, deixaram de matricular·se 
temIa as"istielo as aulas como ouvintes. 

A minha emenda está concebida nos se
guintEl, termos. (Lê.) 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em 
discussão a seguinte 

Elt! ffiNDA ADDITIV A 

Ao art. lo acc1'escente-se: 
Pal'agrapho unico Gos(l.rão identico favor 

t Idos os que fizeram os exames do curso an
nexo (algebra, geometria, trigonoloetrla. 
rectilinea e desenllO geometrico elementar), e 
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que pOl' qual'juer mo ti vo deixaram llo IDi.itrí· 
cu!af·,e "te março de 1806. 

r!e 25 d'l abl'íl de 1874, concluírem os respe
ctivos cursos pelos ditos estatutos; 

S, R. -~in 15 de setembro de 18g7.
Vicenle lK.ch ,do. 

3a discussão da pro[losição da Camara dos 
DE'.]Jucados, n. 20, de 1897, que fixa as forças 
de terra pa.l'a o exercicio de 1898. Ninguem m:J.Ís pedin-lo a palavra, encerra· 

se a discussão. Levanta-se a sessão a I hom da ta.rde. 
Segue·se em (liscuoisão, que se encerra sem 

debate. o art. 2°. 
E' annuncia,J;j, a votação do art. lo (la pro· 

posição, sal vo a.s emend,ls, 

<1) §rr". V3c d u.íl;e Rilaclm:lldo (peltl 
ordem) - Sr. Presid~nte. não só no pa
recer, corno no projecto que foi aqui distri
b;]jdo em imriN)3W, está cOils;gn::do o se 
guint<l: ' 

«O;, aJumn05 da EJcohl Polytechnica que se 
1?utt r icularern,. » 

Parece-me que no autogr.:LplJO vindo da 
Camara dos Deput3.dos está - que se ma, 
triCu,la;oa,n 

Isto tr';lnsforma co,:lpletamente O sentido 
do lll'o.]ecto, e. por isso, peço a V. Ex. ql1e 
mande l'ectificar, para se saber o que se 
vota. 

.o SIl". :?T'e",i,<ie(!]lte - O que se V.1e 
votar é o ,lutogt'apho, 'J nelle eslá - os aluo 
ITWOS da Escola Polytecll11ic:l que se matri
cularam, .. , 

Posto a votos, ê llpprovado o are. l", salvo 
1l,S emclld;ls. 

?osta a votoo. é approvada ,1, emenda dos 
Srs. Fernando Lobo (3 outros. 

Posta l1, votos, é rejeitada a emenda do 
SI'. Vicente :\'lac!J3.do. 

Posto a votos, é ap[lrova r1 0 o êLrt. 2°. 

E' a Droposição, com a emendê\ approvada, 
al10ptada parê\ pass"r á 3" discus, ão, 

'0 6r. Tl'Úc"a ..J]:r2:illl.olI"lpe:a on!ém)
Sr. Pres:dellte. l'eqw'iro a V. Ex. que con
sulte Q Senado sLlbl'e si concede dispensa de 
interstício. para que este prnj2cto entre em 
3' cljscllSSi~() ll;, proxi:nJ. se"siio. 

Consultali~, o Senado concede a dispensa. 

o §lI". JP>l·e,,~c:i.enU:02 - Estando es· 
gctD"da a l1lé1terié1 tia orlem do lli<t, VL)U 113-
V:1Ilta;o :J. sessão, desiguando para a da se· 
g u I mil seôsiio: 
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Presidencia do Sr, 11ianoel Viclorino 

Ao meio dia abre·se a sessão, estando pre
sentes os 81'S. Senadol'Js: J. Catunda, José 
Bernardo, Joaquim Sarmento. R,lulino Horn, 
F'ranci~co Macllado, Manoel Barata, Lauro 
Sodré, Justo Chermont. Benedicto Leite, 
Gomes de Castro, Nogueirn Paranaguá. Pires 
Perreira, Cruz, João Cordeiro. Pedro Velho, 
Alvaro Ma.chado, Abr',on Milanez, Almeida 
Barreto, Gonço.lves Ferreira, Rosa e Silva, 
Joa'luim Pernarnbuao, B. de Mendonça So
brinho, Rego Mello, Coelho e Ca.mpos, Rosa 
Junior, Severino Vieira, VirgíliO Damazio, 
Henrique Coutinho, Domiugos Vicente, Por
ciuncula, Q. Bocayuva. Thomaz Delfino, Lo
pes Trovão,E. vVandenkolk. Feliciano Penna, 
Fel'nando Lobo, ROl\rig'cles Alves, Paula 
Souza. Morn.e~ Barro~. Caiado, Leopoldo de 
Bulhões, Joaquim de Souza, Antonio Azeredo, 
Generoso Ponce, Alberto Gonçalves. Vicente 
'-fachado,Gustavo Richard,Pinheiro Machado, 
JuliO Frota e Ramiro Barcellos (50). 

Deixam de comparecer. com causa partici
pada. os 51's.: Manoel de Queiroz. AlmirlO 
Alfonso. Leandro \faciel, Ruy Barbosa. Eu
genjo Amorim, Gonçalves Ch<t ves e Aq uilino 
do .,'\m'l:,al; e, sem 0110., os Srs. Leite e Oiti
cica e Esteves Junior (9), 

E' lida. posta em dísCUS3ão e sem debate 
approvada a acta da sessão anteriol'. 

o SI". 'lO :§ecrat~I"'io dá contrt do S6-
guinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento em que HermogeIleCl. Marga
rida de Assumpciio, viuvi\ de MarcollIlo Vi
cente de AssumpGão. pede a Nversão, em 
seu [a vor e de seu filho menor Augusto de 
'\.ssumpçii.o, da pensão de 25$ mensaes, que 
foi cI)llce,lida a seu finado marido.-A' COlU
missão de FLOanças. 

3" discussão dCl proposição da CaillG.rIL dos 
Deputa.do.'l. n. 27, de 18&7. que permitte aos 
alt!mnos da Escula Polytecbnica, matricu· 
lados ti" accorc1o com as disposições <ios esta
tutos que bú:::aram CDm o decreto n. 5.600, 

lO Sr, ~Q §eclt'"e'tario declara que 
não ha pareceres. 
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i(i) êlr, lP'il"-e§i rBen1:-e-O Sr, Senad,)r 
RuyB,'l'bosa, em affieio que foi lido no ex
pediente d(l se,são de !Jontem. 30Iicit,D- ;1 SUB 

exoneração da. Commissãc [le Finarças, vist,) 
persistirem 03 motjvo~ que o teem af~st9.'10 
dos trahalhos p[l,l'JNnenb1'8S. N5.i' ll:l.nndo 
então numero reg"l dci:rei de consulte" o Se
nado, sobre <I e::::oneraç[io pedida, o que vou 
fa.zel' agom, 

é muito grilduedo em roateria milil;~r; e, SI3 
o'und,.' C0a~;~,a a.0 ()l'~\dOI\ .92-3::10n jfL lj"lÜLaS núu· 
~~S em ~,C2.;ll,:;:~Dellto .'llilitar. I:l sabe, por
tanto, qU[t83 -;13 eiTIu0Õe~ de ql'!~.úl se ~}3b~ 
aC?Jl1')iJ.do narto do iniml'!o, 

III)je. pOl;é,!~! pe,u2 o Ol'3/1Gi.' li;:':':1ça aO Se
lFl'.lo p~jro. ~x'P0r os meti vo? ~·3 ~lE, (.dv31'ge~
dê,. E, ante,::; de li:\zeI- I), mUlto se !,~CC}inn.1:;.:ll\a. 

á gsnerosidade dos illustrea :3e'l~l'a'2S rtue o 
Consultado, o Senado 

a exoneração pedida, 
nega unanimemt'n'.e ouxel[~i' de forcas nR.o se ,1/;118 el:::.iJo1'2",~a de 

acco1'do com 8.J' exigencias di1 ConstituiGão. 

ORDEM DO DIA 

REGALIAS A ESTUDANTES DA ESCOLA POLYTl]} 
CRNICA, MATRICULADOS DE ACCORDO COM OS 
ESTATUTOS DE 1874, 

Os contincrentsJ IOl'llecidos pelos Il:st'1.dos 
pU'1 a for~~ç§,D do e;::~!'cito -n',ciOl1al niio 
foram deLd'minados. Ficou o GOV3rno eoro 
'13 mãos livres pan, proencbor 03 cbro·, a:ns, 
tentes, on por outr", para constituir o e"!,W
cito unicalnenLB com o jj~s~oal daquelles Es-
tados que nitO pO;;SU8m pl'ote?tor,e:l, ou ti ua 

. _ \l~'() se f3commenr!am POl' '!ualld,l,CI'3 e"peclill. 
EiltTCt em :Ja d18CUSS'IO. com a em~ndi\, uP-, Pel'teuce o IJrador :1 um de,l3,~3 D:stada" e 

provar,\;1 em 2\ a proposição da CJ.llmn dos '11'8Ceia muito s2j~,!YI 03 pl'olehi'ioJ l10 !l(jr~:'l 
Deput,arios, n. 27, de 1H97, que permH~e i\,O:J s~,criticados n;>, Pl',Z r!e sua m:tn:'ão, 
a.lumnos di, 3:scoia Plllytechuica, maGl'iC 1l1a· ~_lém di:,ôo, Ja-n';cio,,, 110je eó:M. lei ,1m <I'OUSO 
dos de accrlfdo com a, e1!sposiçõe:J dOD esultll' !.alltO 'Dais c!'\\llorosc, qUD,n'!O deil':) 88,0 '7icl.i
tos que bDÜar1',1ll com o rl ecreto n. 5.6 10, ma:; individuos que ni1-o t'2Clll pl'otecQ'1o Silê1i.O 
de 25 oe abril de 1874, concluírem os re=pe- a. lei. -
ct.ivos cursus pelos ditos estatutos, Diz-se que o sdrlado q'Je conf!luil' o seu 

Nioguem pedindo a pillavra, encert.'1.-se a tem~o e não for reeng""i2.do, pel'c3\Y'~á o que 
disCllS"â,O. se dà ~.os eng.'jé'.dos. 

poi;; entii.o o GO'7'l"no tel;} o dii'eito rle ill2.n
Posta a votos é approvadn. a emenrl:1, que ter nas Illdrits cio e-;cer'3i~o os que concluíram 

já o havi~, sido em 2" discussão. o seu tempo? 
Posta a votos é a. propo~ição, o> 'sim emell' !L' uma injustiç2. sem nome e '1'.\8 o S'"ilado 

dada. approvada 8, senoo 11.dnptCld8" Vêe seI' não deve alJsolut2>mente ~".[lcGíon[\l' votando 
devolviLlô. áquella Camara, indo antes á Com a iei. 
missão ele Redacção para l'elligir a, emenrla Além dest,cJ moti,ús, ou lros h~ de Ol'dBIl1 
approv(lda, illl1i$ elev"du. que i r.. 11 i hem :10 andor de vcté',r 

FORÇAS DE TERRA PARA. 1893 

EntrA. em 3' discu~são, com a eL':!enrla ap
provadCt em 2", a Pl'oposição da. CdIDs.ra ,lOS 
Deputados, n. 20, de 1897, tlxando as lorcl\s 
de ter ra p,\ra o exercicio de 1898, 

@ §ll". G<Dillfie2 cle 'V.m§J;r'Cl-O pro
jecto E:U viado pela Cailla~a fixando 3.3 forças 
de ter":1 para o exerci cio futuro, lliio teve o 
voto do orl1dor na 2' discussão, e nã.o !:J2. de 
tel-o nesta si continua.r como se acua. 

No debate tra.vaôo neste recinto absteve-se 
de entl'ar, por um~, ra.zão ao alcance de 
todos, -
Tom~,ram parte nesta discussão üs gene· 

raes que illusti'am o senado e a ue 3;;0 ver[!a
,ielros Oln::tln~ntos do exerci to-; e o ora.do"!'" 
simples p,'aca de p"et, já in7alido, não se 
devi" envolver em >;ão Dobra e Illevado ,')
be.te. 

Iniciou a discussão ') illusk3 rCilrCS'lntante 
do P~.)'a.ná, que,embom não use de uniformc, 

pelo pl'o,jecto,-
b'i:rll.-se il" lei de '10l'caoS o numero l1e 28 

mil e poucos homens. 
Coml.mraeb 8,132. ,Jf"DOst;), com il. do Governo 

na ilz:ãçrto (la des!,eza. é:0ll! o MinÍ!terio ela 
GU81'1'8., vê-3~ ~ue só se prde fundos p2,r~ 20 
mil LlOmens; íl"'(\gularid9,de e38(1 já cOlllmet
ti,18, T1'J Dnno antel'ÍOl', 

O SR. SEVli:RlNO VIEIRA -E no anterior ao 
~,n te,'j or. 

o Srt, VrCICNTS; MACHADO - E tamhem no 
antecedente. 

O SR.. GOMllJ3 DE CASTRO -E'l nortanto, Uln 
~.hljsO '/8110, ml3 que E3lTI por ú,oo Ge justi
uca. 

Teve o orado!' occ(lsi,';'o de pedir a' atterl
ção elo Senado pJ.i'!J, scrnelllallte facto, como 
reI9,toi." do orça .. 7uen ta da g·J.e!.:'i'o.. 

E3S "0 di v\:l~~g9nci;:)J 6Ut 1'9 a pl'opr~'3t,a dCJ Go
verno ;:elai:iv-q, iL llXllCf..O d2~ ro~-'ç2 a]'!'D.a.cl?~ e ,~, 
prooost8. do 8'~S!\10 GOV'3-L>no relc~tiva à COH
cess5.0 de fundos, n8,0 ?;:\l'ece seria. 
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,0 prjl1~ipio V'dT'dilrJeil'o é que o GOIT O T'110 
110..0 pade fopç;3, sinâo a que é rest?lctn .. me']I',s 
fi.ece2s8.ri;~ tJl\.ra o ~er7ico d~ 3.gl-' __ !1r~"i1C'1 iu-
ter?J. e ext,mla rlZl Rej)'ljliC(L.' -

blico8 e com a qml1 o pl1iz não pf:lde TIJ:1.is en~ 
f!''?o~1.r. 

Eõr;\. o :,radOl' conv2ncir10 de 'l'lB nós no, 
B1'n:1 nii.o podaDO, te.:: um e;::,3l'cito lle 23 mUI 
hom~m··'. ')0 SI elle eiltelld~ q~J nãD -póde pr25Cill"ir de 

_'-' 11111 pra,ç?,s, np.o Len1 o dlf81tO <ie soiiciLar fundos r.;iJ.l'~_ 20 'llt:. O SR ... 'Li'IllêIDA BAR!tii!TO'- !cito nem é ei::-

Deve.·se ter COIDn supremo ti'ilJ1JJ1o,1 lle:,,<1 0T~ to. ExeidV é. Jlor e;;:s'I'plo, eS~ê de 4DO, 
matel'ia:', verdade do orçamellto ; e um o!,' mil llOlTIens que muitos pi1i:~s te2ffi. 
ç~mento que 3Z1he de SU2. fonte já fi1l:Jific<.~,IO I) SR. GOM1S DE CASTRO-O illnst;'e Sfll1Q,· 
11(L0 lil8rece a. cOilihnç~,. não dirá dos bf'<1zi. do" G~,he que tudo 6 Tel"ti70 neste mundo, 
lelros, mas do eRt,'~ngairo, que ob,el'va G es. As rno[larchv~, (!;1 Europ',: 'l a,[gUi~s outros 
~uda ,(LS forç:;,s desta paiz fl a conâanç'1 nestes 11'~'~,3es que, por. clrclu'?,stanclas especlaes. são 
e mdf3pe,)S[I. 7e! nft nessa pl'Ec:1ria Sit'J2cção OO! Igad08 fi vlv;lr 2~ mado;\. para defesa r!(L 

Quem comp(Ll'o. (L lei d'J forças rle mar e I 0To.F!"' (,~lgtel1CH!" nao CDI13ldanm efTercitos 
terra com a proposti1 (lo 01"çn.me:Jto, isto é, Sl'W' as que con;;aril . centsnas de m!ln.ões de 
com a conces~ão de fuurJos, 7ê ~ue "e lÍ'3ixa lt0,;n:~s. " " ' - , , 
ao Governo porta aberta para lazer ;;01' c,i o L IT- .\rnellCa, os exelcltos 8",0 mais modes-
Ol'ç~m8ntú rJ,\ Republica, ',i3to C0fLl(, 'fi C", '10- ~ os, POl'q,Ilf3. nr,g go" ">IOS democratlcoG, o 
tarlo de fundos reconbecic1arnmte ll1CT1ÍÚGien- 000,',"\0 Senador 'peri-'l1t·c~, qUB Jll8 afl1rrr:e, () 
tes, veT,i"déllro exerctlo, e CJue deve mereCA.:' a-

O C011gre~so (l,;lf1l' qU'l elle tenlla :::::: mil CClln:cnCi>. do Daio; ncs mOfl1G1lt,:,s extremos, 
homen" BIT' I ' ' n ,3 E:';-tre,u(,g" r,JerÍQ'O'I. 'não e o dos ·"olriados' 

, ._!..o t.) ~ -: \'"rm.~ .e -:1'1 ... e1 I~_O OrçíHnG'~lto L'",~~e· "" j 

n,13 Lll' tOI n[;C9 mP10S pnl't\ '20 mil. DFsej!l. G qU9 rn01'arn liOS qn'HI;ei. que fazem nroficr-· 
orador q!le,8sta. i "l'eguli1ridacle (hlS'~?Da'.'~l:a, s,j,o rl:\8 a,rm~,s; é!l. lTn,ção ;1fmalla, é i\ sua 
por hOllf3. 0.0 Sene,dé'_ . gl1'\,l'da nacional, é ao Sll::\ r~S8rva, DOrque, 

T8m o ollldor ouvido di3er 'lll::! OI; (20' ;;01' maiores que f'Jssem os r,:cursos:S, Ê::r. 
curnentos officiaes c~_Lmam t,m d"SC1'9ditL> t8,i COffipr3!1ende que J í3I'V,Zf[ 11ao pode~JO, ])os' 
que 11018 ;J, ]JR,:Z1.Vra do Gov~r!10 nle ,;1('n"~ SUII' :301l :J,S arma.l. nos qno.,telS, ell(~cb"a
(la 11L\A ~~ Ü',~ Uln ~-:.e,ltlc'Jlct~' qU-3 '32 1'2~PÇ-·jt~. \ \~en:~ 40D ou5..?O mil ~O\!!GC.5, a~nda qu.~Jndo 

O orador fa1!a. 3m p!'?se'~ç~. rl9 quem póde ' tri73bSe Jl~,:;UlIÇ[\;) piV<1 ISSO, 
affirm~r DU ile!.:a~ ~"78i'dncl€ ,lo cOileaita' o,~- Peda l!~eoç:~ [',0 !J'nrado Senac.cl' que o 
SIm fOI'ffill12_do. Si. porem, é 2~'-CtO. 'J (ll:e ~](lnrou CLli~1.o S8'1 ,1irwta para lemb"2.f d. dif
CllSS81'p',m, e i ~,t,ilj ti "-,0). a 'lEc~ssi" :1d8 l: 8 ,:e 're- lCr:lD9\ (\~ 1117 ai em, q na ,;;a. :tc hOI, collU8.do o 
eq~D8,-~ o Crel!HO ~Dor8,l da ~1.tria. ~=ilI.lt"3 to- Br,~·zH l;, l.Jf!tillbe~n ql--,p,.) UJ.çao m~ .. lS poderosa 
d,os os ,erros 'lU6 1118 sã.o attl'l:,nidos, ,"\ Doli- do ~<)ntinenta a,,'ericD,no t.em 25 mil homans 
tIco, di) impeTlo dei'X()l) mil eX2mplo d" ~1fo, dfl '~;;,,,rcltf10r'lmaT!o. \,"po.aclos.) , 
uldal,ie a zelé',r e trilons:.:21ttir '18 (~"Cl,1'~ç6r~r<~ fll. EJj(rl~f~ti~Jr.~o tüd09 ~::to~~m <) m0UO cora q1J.8 
tur(Ls. ' ~~ ~,', C·8I"D,S m["n~,i'chla.3 ch, E'll'::>pl1 tratp.m 8uas 

O orarlor deve uma daclaI'2cilú ·,"-C' Sei,'a/lO 2 l'elações diplom~~ic~,'; 80m aquel1e pe.i,z, ~ei!(10 
a, fel;; 1nrque e1l8, se <lcha u~ 2U", iu,iol'e ti. qne 1\3 V0~83 ~,te ce~"a. sl'lIl'er!J verdadeiras 
IInde-. !l.ch:1 'lua ~3)21'rl9U 8. eccas'ão da humlp~.Qoe' ])2,~a na? c:wsare,:a desg-0stos il. 

S(Lj-vrl,'Q P'1L.é do desns~l;'" fi'.1(Lnc~iro que TJClirCl Casll, uranml~o W,",3hll1gt,o~I. , . 
aill2a':,adol'. He,h, não h'l, mais Tceio de' 8\'i. O Elc:J,zll Dao l,oue tar, ~o mll Jlomens j e Q, 

,,1 o: ,~ a sua. CJiPic~p~o; h1 to'es 'li'. flU;o.·';,.o Pl'OT? de q1.\"3 1l:\? os ',OCle ter é qU9 0<10 os 
aGll~s, . pelo D13ilOS, que 7eZ.3S g';:ner- ,:;:q~ e t€m. O t1l1~ ha c l~ ~ asw.da d3 ot~c~2.es em 
patrJ(,tlCBs teem ad "'.'rtido o (:ovar:,o (1;::. ;-;c- oume;:,o mlll W 3upsllor ao necass,J.rlO, 
cess;dade iiIlpT'lsciildivel d~ TBclusir ~3 desfl8' O Sn.. ALM:;;rDA. BARRZTO - Porque foi au-
Zé'\S publfc2.,,:n qurz':OSS9 man:er (l cl','diio do gmanbdo cont,,', a.18i. 
p' lZ; essv.9 -vOZ8S não IIJra'll oU'lidõ,s; as C.'2S- O SR, GOMI>~3 DE CASTRO - C~eO'ar;í, depois 
pezas CO,ntll1~H;.rC1in c, Cfe~C8r, .cvolu:;:ta,L",m·se a d81n.on"tr~,íiü Pi';l,t iCe, do qU8 ~lle!!2. (l o 
e"hoJe a,trJ:l~'!~:n: ~_1111la SOn;<:i!;\ p~i"D, ~ q".i21 110bl'3 ~3ell:dGr se C~l1'rBIKera (loa que 'embom 
o" nossos reC.li 30~ u2.0 mSl.j't'ic'Ie11t3s, "J ,~,~fiCtts ni'io ti"ieS38 bEL ',ido e3.;8 D,l1gm,;üto illN;al, 03 

se. aeel:lnu!_~~rllln de or~:::;.~ento fim o~":~a.1i}entD, ofilcip,es do qua.dro l~ãc ern llUillçfO '3~c8,cmi V(' 

a iTIúeGi1 [tii pf'ogrG3SIVaL!.lellLc ljerdAl:!;'O no uc.r2. as circumstancia1 fLr;tuaQs. 
<0U V'lIC~' ,,o "l·~C'\·c't"" . , ,.' " . .... _, ... ' !.,."''' .... l d_ '.'b. :.."Cl;\'~J .~~011G'l.}lc:;r-! -SOf- ! ~r:lou c Oi'allcr a.!guillas not~~ a. r~~jpeito 
n.~~l.,.11n-S~ \11;:18 pC'3Cal'l:;.3; e e:.se CCl1CU.rso do d;; qu::·,clro do ezcrrCl, o, r:chr2 o llU7I}Sl'O (j,J 
~l\ClU~:st~t.ncL·iS ~u C8.(1a.11;~!{;' de .:ler' ~.~í, é ~J.{' offi:~ia.'-')s em relt-,d1.o á fer::;s de. :>1':3t\ '.om--:ra.
Jn~:n~u;r do orrH ... or. n!oti..,o pu.l'J, esL!G.'.r.J;J.r o r···do CO~}J c dos 0111Cin.83 des e=:ercit.cs ().'~ f7':~3 

!l[\'''Y ,~~[>}o ~Il, rll di, '1LP t.';]llO,S J9 em p",'.".'e'71'.1 no.çre,s,' muF,o lJotleI'osa,~, a All,~m,l,;Úl"_, ~, 
C~llClllv'Jl'se ,oaos 00 esfot'ços 1''''1''l. 8. redfl~ F'rg.nçlhj e. Russia. 
ç:w (la despeza q"l8 a~8oiJel'b,1 08 C::JÜ'83 pu-, Len, si o Seuado ~c'1selltir, €:JSJ.S llot3,8. 

Seuaelo v, 111 ' ·12 
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Segundo a proposta da lei de ferç<:ls, o f que e;;ist'Gl effec+ivament8 28.! 00 praças de 
exercito lIa de tel' 28.160 praç" s. pl"_t. O Sen~lio note: em relc,çã.::. a05 oillciaes 

A infantlria tem aCLualmente 8.j0 o1TIciaes Df,,) e bypo, lIeoe. :3 reali.ac18. são de ']i1rae e 
do quadro e 1.028 fóra do auadro; tOhtl, osso, tecios te8ill 3,ssellto n:1. ;:;,~gadoril" do 
1.868 officiJes. - eX:'lcltG. 

O SR. JULIO FROTA dá um aparte. O SR.ALMEIDA BARRETo-Mas o que S.Ex. 
O SR. GOMES DE CASTRO _ Vê nesse mo-! di: a em re aç:lo aos 17.000 homens. 

mento que tem a llOura de achar-s8 ao lado O SR. GOMES DE eASTRO pede G,O nobre 
no nobre marecbal, Sena r10r pelo Rio Grande Senador que :enin a bOIlda~:e Ih ouvir, pOI' 
do Sul, e espera de S. Es:. o [,vor de corrIgir I OI'a está na lDfu."t:,'l'i~. 
algum erro que commetta. , I O SR. d,L~mIDA BARRE,::o-Maó! niío lIa 

A lllfantarla tem, portanto, 1.8G8 officBes 1 28 000 hemens. 
e 17 mll praças de pret, SUP90ndo compl~to " , _ ° Quadro do exercito. I ,O SR. GO}IES De: CASTRO-Si nao houver 

~ , 28. uOO Íloc:.efJ.S no e::::.:?l'c!!o, niio ba 17.0[:0 
O SR. PIRES i!ERREIRA -: O nobr~ Senaaor na infdnt;1l'ia. 

conta c~m o numero excessIvo de alteres pro-. Por ccnse:'uer;'êü)" C()r.10 êjz:a, o q118 é lly
movldo~ dumnte a revolta. I pothetico é ,'\ 'o:: ~tenci, do s,il'ado, o que e 

O SR. GOMES DE CASTRO- Já mencionou os I re"j é e::::ist2nci:J. do officia.l, Isto é, ar;uelle 
qus eram fóra do quar(ro. Como se deu ésse l

j 
que, ~em, apenas Ur.1a Btap,' dio "xis te, 03 

augmento, é mdagação em qUB não entra.. que teem qUcttí'O e ,',r.is ex'st'-8. 
O SR. PIRES FERREIRA-Porque não eütra:?' . por~"nto. ca:)e~ ~,?,v,e ,pr:aç:,s, p,ara um om

O nobre Senador fa.lla de modo a pc.recer que Cla!, qJ"lquel' qu~ ~cJo. " ~uJ. 0<:1,ellte. 
ba cl'Í!ninosos nessa questão. ':; SR. RA1HR::J BARCELLOS-Isb no C8S0 de 

O SR. GOMES DE CASTRO - Não fallou em ser a fo~ça ['2 :28.000 llor.cens. 
criminoso nem diz que haja cousas oécul as., O SR. GOMES DE: CASTRo-DenoiJ pas'ará a 
O íllustre S!nador collo~a-se em peior po- COll3i"el",r OS :2(:.000; IJ noim, Senac! 'l' ticari 
sição. ",ati,feito 

O SR. PIRES FERRllIRA \lá outl'o aparte. O Senado sab~ qu.e o ~rtl.[lol' h;J. illllito tem)l0 
, es,a connernna"o a !)ao trab ,h;),r, e ·'n",o 

O SR. GOMES DE CASTRO - O que allega e, v;,,, i,ondo e tO',}[1",r10 algu;;,o,s now.3 ; e,sendo 
que quando se entra em um debate. e se' se1: devei' não ,."b,r esós, lei como ella 7<3lU 
sustenta uma opinião. não se deve concorrer I do SenallO, mto te 'e i'3,~e io sinão f;1zer U-l 
pam tornar peior a posição como o Ciobre Se-I est'or~o e dá o resllltado do p2q n'~IlO estudo 
nador pelo Piau!ly p8,r-éce ftlzer I 'lue fn. 

S. Ex. dira, SI permitte ao or"dol'a Iiber-l Na c:1V,,;laI'ia 'na : offieiaes"o qUlldro, 3GJ; 
dade de interrogaI·o, quando esper3. o dest'.p- i ai ';2 do ql't'.dro, :24:'\ ; toral, 610. 
pa".eclmento desses 1.028 oíficlaes de lilf,.,n-I Pc';)., ças ;e P1'9," 8.:J2P':,S 5.948. e isto s0mpre 
tarra, a maIS do quadro? 122. S!cPP03IQlLO '~e 'jue hujô, 28.000 pi'açC1S de 

O SR. ALMEIDA BARRETO -Nestes 20 anuos. pret n,) exul'citG. 
, , O nobre Senai1.'-'l' POl' Matto Gl'OSSJ já deu 

,O SR., GOME~ DE CASTRO- Nestes20 anllos, : notici" de:, verdaúe ,.esta éil'esllmnção 1..;G'lJ,1. 
dIZ um Illustre m:lrechal do ex"rcIt0. I '" - L' L dO O R. RAilHIW cARCELLOS- a tl'cam OUS 

O SR. PIRE~ FERREIRA-Em menos de 10'1 oíüciaes De1,,8, C ,,::'.l 30"~8.,1O. 
muitos dos actuaes alteres sotfl'erão a. com- O ., _ , 
pulsoria. SR., IJOMES DE CAôTR'}-A ~'lhçao enCI'8 

, , 610 OlDC" .. fS de Ca7!.1"'aI'lfl. e 5.\148 !)Caças, e 
O SR. JULIO FROTA da um 3.]Jíl.rTJ. de um oillc'al par, l',j pl'z"ças. -
O SR.GOME:S DE CASTRO solicitn. de seus col- Artilh<11'w.; officia3S do quadro, 3í'1 ; fár:1 

legas, em attenção a se, um h','p2de no a·- do qU8.IÍlo, 13:3 ; total, 50S. 
sumpto e te, a 'õucacia de vi,' f J,llc' r p, .. r~,nLe Pr~cas:le art!lharb, 5_:?1"~. 
pes;oas tão competentes, como si100J ma· A r~I;11:5.0 é de um otlkial ]),,;'0, lO praç2,s. 
rechaes que inteI''llel'am nO debo.te em 2" seguwlo~, lei do oI'I;a.mento 3iío 20.000 
discussão, que o ouçam com bondade, praças; o ccJculo que o OfD"ior a;J,'Ss811ta é 

O SR. JULIO FROTA diz só 'Ler lntervimlo a feito segu:lC1o a P]'Opo3t~, mas como no Brazil 
n. proposw" ema,p:1ntlo ela n1e51lln, tonte, é 

respeito das emendas. diV3r~a, o Gov:ôrno 6.iz: «Eu ni:io pos,o 
O SR GmliES DE C.'..STRO-TI':1b,á, deIlc,s 'ô " r:rçscinrlir de 28,000 Pl';10a5», e pedi'! ,,:cenas 

acha que S. E:l:. andlm muito bdTI, ! fum!", Da,]',c ::<0.: 00. 
Ha. Dortciuto, ru, in&.;lcariJ. a. ,el<1ção à" (, Sg. JULIO FrWTA-',I"s a \(,1 do orça-

um offlcial par3. nove praç,l,s,e i~to sup)omlo meilto 0 .. 3,'1;;,,['3, : F;ca o Governo autol'izo,do ~, 
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abrir creditos extraordinarios para pagal' o O SR. GOMES DE CASTRo-Mas para OS ini-
pes~oal. migos da Republica ·ba o exercito; quer, 

O SR. GOMES DE CASTRo-Espera em Deus pOl";im, o orador que o Brazil possua um ex
nunca commetter ,cmelbante falta. Pede ercito, mas um exercito compativel com as 
venia ao illustre mestre na materia para suas circumstancias: um exercito que con-

. Serve en tl'e os seus corpos de officiaes e o 
dizer que tal declaração não é neceSSal'UL. numeroso de praças de pret a relação esta-

O SR. JULIO FRoTA-Ha apenas um equi- belecida em to,los os exercitas do mundo ci
voco de S. Ex.: as praças de pret se prepa- vilizado, como o Sena.do vae ver. 
ram em seis mezes, e os officiaes não se O SR. JULIO FROTA-Queira o orador ver 
preparam em seis mezes. O exercito póde , 'd 
dobrar, triplicar, quadrupl:car, e é preciso o que diz a lei de forças: a torça po e ser 

elevada ao ,íuplo ou mais si for necessario, e 
que baja officiaes competentes parJ. ume. em tempo de guerra não se preparam offi-
dada emergencia. ciaes de momento. 

O SR. GOMES DE CAsTRo-DeDois satisfará O SR. GOilIES DE CASTRO-Si o nobre SeDa-
ao nobre Senador. ' 

t ,lar acha que são pouco respeitaveis as ob-
O desejo do orador é de paz: submet e ao srrvações que está fa,zenJo, o orador não 

Senado, com o respeito que elle Ibe merece, ' 
. b pr9seguira. as duvidas que, com pezar, o mhi em de 

votar esta lei; e!le attenderá ou não: esiá O SR. JULIO FROTA - Perdão; então não 
no seu direito, e não ficará o orJ.dor com o interl'omperi mais a S. Ex. 
menor resentimento. O SR. GOMES DE CASTRO - Ao contrario: 

Parece que é uma ob.,ervação que não póde ninguem se ehva mais com estas interru
escapar a um !egisladorillustradoe patriotico pções ,lo que o orador; mas receia, porém, 
a do seguinte f"cto: leva-se a economizar, estar dizellt~o inconveniencias. 
cortnndo até serviços que mais interessam o Sente-se c:l.ptivo, e, si Íosse possivel, au
progresso, a prospel'idade da Patl'ia ; desor- mentar mais a sympatbia que consagra ao 
ganiza-se o serviço de vinção, abandonando á nobre Sen2.dor ... 
ferrugem trilbos de ferro que estavam apenas 
a espera de serem coIlocados; estraga·se o O SR. JULro FROTA-Multo agradece. 
serviço de immigração, que levára a vida, a O SR. GOMES DE CASTRO- ... eUa ttria au-
prosperidade a alguns dos Estados da União; gmentado. 
e o povo que pratica destes sacrificios daria Roga, porem, ao nobre Senador que o ouça 
muito má cópia da sua esclarecida inteIligen-, sobl'e este ponto. Considerará depois a re
cia si ,leixasse intactas despez.as militares. ll.ção entre as forças de terra em tempo de 

O SR. JULIO FR0TA-Si não bouvesse ja- paz e as torças em tempo de guerra, e isto 
gunços em todo o Brazil. .. não com autoridade proprL'., pois sendo elIa 

nenhum? em outros assumptos, o que será 
O SR. GOMES DE CASTRO-O nobre Senador ceste ~! Com etIelto, nunca ninguem foi 

não póde votar maior desprezo, e, si o Senado mais pacifico do que o oraàor, porque nesta 
permitte, maior desejo de exterminio, rIo que liJnga carreira de mai~ de 60 annos nunca 
o orariol', a esses barbaros que maculam a ci- pa"sou de soldado raso da guarda np.ciol1~d 
vilização e põem em peri:io as instituições da sua paroclJi[J.. 
(apoiados); mas Isto não justifica:[ inacti-
vidade do Congresso deaute das gra.ndes des- O SR. ,]ULro i?RoTA-D6via ser general. 
pezas e para as quaes não ha. não é possivel O SR. GOMES DE CASTRO- ... o que foi um 
ter mais meios. acto de ju~ti.;a d" Governo, porque realmente 

O SR. VICENTE MACHADO-O Governo devia nunca o or2,\or teve vocaçi\o para o exer-
cicio nobre d,1S armas. -saber rlisto quanc!o mandou a proposta, por-

que era o mais cúmpeten;e para saber a forç~t Não deixarit de notar o aparte com que o 
de que precisa, e elIe pediu ~8.COO homens. honrou o Illustra collega do RIO Grande do 

Sul, aOlarte a respeito da rebção entre os 
O SR. GOMES DE CASTRO-Não está (ljzendo officiaes em tempo de paz e os officiaes em 

que o Governo não t8m a culp2.; fallJ. c'ln o tempo de guerra, porque, segundo S. Ex. 
coração nas mãos. Nâo sa lembra si nO Se- affirm:o\, e é verl18.de, n".o se faz um official 
nado ba direita ou esquerda, si ba queixas !lO mesmo prazo em que se faz uma praça, r1e 
fundadas ou nGo contra este ou aq'~ellc lY~i- preL, ainda mais hoje, que a guerra é uma 
nisIro, si o Presidente da R2publka merece sciencía, ,mbo"úinada a prjuclpios, regida 
ou não enthusiasmc de tcr:os. pelt1.s iTI2.temr,tllicos, pelos calculos de pro-

O SR. Jl:LIO :CROTA - Deve-te averigl:af ba~,ilidade3, que sâo dificilimos, não fal
primeiro si na Patria. na ou não inimigos da íando da estI'ell" com quo, nio sabe se póde 
Republica. dizer Deus, porque muita gente se otfende 
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-----------,------------_._-----_. 
hoje com i~tO, tll(L~ com que r>.l J,-".l~S OTl U. O Sn. G(l;)[lI:S DE "::.I..:TltO-'/e I~f:~e :1l1" :-=-J~a 
n::1tureza., ou o a.ccaso fuz tl:~~c~r c:-rt:~~ ~)l'l" enl I),!, m,d'é ! ('~~so ) ~ 
vlle:..!"ial]os, os F\edericoz 2'\ os l';é1i!oleões, os L~·~tlJJ l~~~\'8L', el~):;",) ele P..i-2:;J_:,~ro.; ;,iri'lB 
'Yellingtoos, eoutros_ I 1.1:;J;1 'llppl'c;;, :-"sc,eit~,,,c, ao j}~'l"él2iro ciJ:::c;i'\o 

Segundo a, leI do orçamen'~o 11a 20,000 p,'a- (b Recu bllC:1. 
ças de pret; porqU8 não se rlri dinÍleil'o ~~infío 1I A. g:_:é.::.r:1~~ c:1ci e [1;:J é a es~~erQ:10:.;' SU~;:l'~{n2. 
p:1ra ~ste nll:nero? H, na i,lf.ll1t;>ril. i;2.0UI] do ~~üz'.' ,. . 
pr3.ças, e o nUiuero (1e officiaes a llue ·'e 1'9- 1'7<-1:) I; SS5i ';;';~~,.raí1, n8..CL:t1.' 1 qu'~ ~:t1St8 G 
feriu, i8tO é, um official pani. (1 Taças; 11(1 9nll~13J COnJ. UIU~~ rec~lnaidad~, qU'j 1',,\2 pas
ca'lêlJaria: 4.250 'Jr.',ças e :j;O cfficiaes, i.ito ffi2.;', 'J.t~, a 'liJéT'r\;;,je ,_", C:J,'nl",,_ 
é, um officiai pa.ra sete -\:.rp,,~,\s. Nã:) é essa ~rJar }.a. n'.:.ciona;" que D~il~1;1 

Na al'tili1::Lria 3.150 praças: 'C.1il pa"a se~e. apenas no,; oti'kL18S, 8 ')re'~i5o r::ze~ de\JG, U:.:l'\ 
Ora, o Senado vü:e ver ago, a a ,r porQ:lo IGI'ça vi '1:1 com a quJ.! a Naç;lo conte nOd ~110-

que existe entre o corpo de olficiaes no: mento; d3 pe,·i!'o. 
exercito allornão, no f!'ancez) no russo, e d r.'1 N0S3~l p3,tl'i:1 est,á, t0df;~) os rjias 3.dV~l'tirla 
mesmo no it3.1ii1TIo, e as praças de ~l~w·t, ta,-·,to ~jor tlí:'d, ;.2êl,.;{,O vi)jnl1·['..~ (1 ô,l'iaClOUCe rsce'1 18 
em tempo d:~ paz como em t~mpl) de g'J2rr:1. l:tdv·::-rG:'-!lcis~ (~;;1lJUeHê p(:~.'·o, e to(1ns s:.-'.J}-m 

E' o :casião de tom;!':.' o Oro.UD J P':J con~l~ QU3.l <1 lO! ç~ at:_:ad6, l>::gIJL~ l.'o di.~ _~~e!!fib~~C;1. 
àeraçi10 o :1fJa..rte elo nobre Scn.:Jctol~ pslo ~-~io .él.rg,:,n~L<I2.. S':.l)~~üe o ·::;l'~L.cr gl':'2 e de 5.0(;0 
Grande do Sul. hO!LC;~S. 

O corpo de omc}aes, ne~te:3 p;~iZ8S, n5.o S8 O ,')R. JULIO FROT~\.. -Sa:ç .. h:c1o <1:-3 l-ais c1:J1-
:.'t;,;gmenta i]llaOQO per desgra~a 8. na'·~.o 1M ' 

-!)asst da p2 .. Z a. !Zue:Ta. O (]l1~ ~(~ 8,Ugm.'3Dt:J...à '!'>"'0. 

j effe,;tivo.:a força, pr:1ça de Dl'3t. I O SR~ Gmn:, DiT, C.\.;TRo-Entreto,nto c ~8-
",' .. " J. n,)tlo ;litO 19n '1"8, .yu'JI o C~llr! '.du cnQ) 0ne ed:-t 

O SR. JULiO Fa0TA-:3i11vO ql.12,,;UO enú"am \. 6. sti' (,UI~IV2,"~C"O. 0. d.8sen'!o!.v:.~. ento -d". SUll 
a.s reser-vas> força ',;i \71, :1. 

O SR. Go;.ms DE CASTRO-EsV, duo,. O ,31,. ALSEW:'O GONqAvY3:j-7elizmer,t,j o 
Quando c1egar a hors. s.?:;re~~ll., do perigo'), :10.:030 G'Jve.'u') ~·:l:-~bs~-:..'1 ,3::-tá ti'a;a:1~~') di.3~O DO 

~e qqe DelJ~ ll'7!(; e::;t.). na:]:v:, G.,~?r!ll0 o :lfJ)t·,~ \ PL\'l.~(l,l1Ó.. ~ -
l)enaGor qT1e na\) ha dG d83~:Y: .)(~ L10.'11' ;). s ua.1 
\.~spndl\ e e::.poL-a aos tf:L1Upejc::, CJJ bril:l':,:1t3 () ".:8., ,?Ol\:I~J:~ P~ . . ·r~,'':':~O -:- A:'..inc1

"Q ;J3in , 

s610 do Rio Gr~ln(18 do Sul, ;7" te '-3 ta, c:a~ co· I po:'qns o _-"_~:;:'::~i)il. 8 "'7L-3~,-;,110 ,~ U~Ve 0SG~J:' :::em 
lurDnas dos ,::ef~n::.c:es dn. ?aLri";"'? l l.T'[.QJi_c. (--llJa"lc,r;. ~ 

S. Ex. 113, de corDillt;..:ldiLr (1.0 ,:))L0~'t,-<~ í:,'~S II ,') c;·'ador ~::.Z.o ~':z ''::~ J.'~;:::1t:ê!'~~::;rn Offi:::t~flS, 
brarros ri,')'g:,anden:;es 9 (~a.fJ~~s'18S 9(:-;):'2~ I )pl\~ C}:~ll'::\"'lo, :'~2,~'1}1ncl,~;, ,~tç< ) 8;cj,n:1plo e a 
caboclos de norte, que 1~8.3i3:cm á:; in~er.:1"jJ:j. ~le~a'-" \·~.1 eXl.),:-'~'t2~Lc~a (:! 8u.~8~~ <: !lCJ!)l'~ (J.8:'3-

ries do clic.a. iQ',T,;tO (ing!';).co )a::l. dl"'»-";'I cJ.'ú, :)011J.r".or, ;,b;O Ric. :",':',;1,:-' de SUl, qFe! 

J~~e ~~~fdJ:~~f: uefssa da hO~ri\ e ~l~~ int's~~i· (~I\\:~~~l~~ ~~~(~~~:~~r~\ é:\~~~e0~~~~ ~):~~~:~~\~; 
A ~l ·t"; ,1,.... . .... 1-"0.; .... .. "f'\,~"...... ~~·o":r(; .... l,~ i:~ C~:0.)_nj. :..~:~1el~-:.8S .. 

Pl Y7EH .J.rl..i o ora.u.vr 2. hlu,-,_ J. 1.l:;'jo"l' ~;,_~r:l, 7· ·"'O~-· ,:-n ~'\:i,~ '-lr,,,,-, ü.Qs ... ·r'-'·'· a ~_.~. 
1irit5'ir de ~jU legal' de Sena,Jo:, o ~1la.i::3 t:iLJ a -,-"llJ ... vL.",~-,-,,\..' ~~'-"'..J ,,-....... v C,-l~'_ S "-].~ 
que poner>). ser E:levado, p;jb, 111B2~~:~c.i78i Ç2,'J. 
genero~nda'~.6 dcs seus pat;'icio0, U~·.:l -~Je,--ldo [I S:3 .. VrcEN':'s ~,L\·::H.\.DO-"~ já teil! tido o 
:lO Sr. Pre::idênt2 ll:~ RepubJ:c2. - !~ci'~,~/D d~ )}'O'2L.V2 .. ~'" ;1.lg,_~n.; üfficiG,ES, CO\u 

p~'--:,tlC,'1., c!e C~(!~_P?",:.t0 
Pede:1 c,. E::: _ que lig'.:,e tO~.J ü L1:8t'~'3" 

a a.tcenção á organizG\~ã,,) dG 6i';i1~'da, n(1~ 
cional. -

Em um Jaiz como o Bi"lZiL e-;} 
2xerclto, em que nào h~ reseT''7 ',~ 
curso supnllio. 

O S~. GO~IES DI!: CASTs'O- ?J,Z o 2~11 d8V-81'. 
(R"o,.) 

qtJ8 un .• ) ha De Y7 0 t:'" ..... ts.!' disto 2erÜ1íllGr~t2" 

êl!2. é o re- rr:;~ :,~;'~~;,;~~~~:;> q ~:~\~o ~~!~';;;'~:.:" S;~I,;9~li~~2 
o SR. IY-~ORAE3 BA:aROs-2' -:"~'SGi·iD 

~3.r pelo Congresso, qu~ é que~~: (l8'!8 
lei orga~ic;··J da, guarda llaciul:a~. 

C~c.e' ~~~ J~?:~~~:';:~ ~~:~l,)'::~~ÕI'~'J'~.~!2::~:;:;:o lE ~;0'70 
dt1I' a Di'.-i) ?:·~fjnl~::J.,~eJ.L' }!3~a~:.:·"L~.O, wZ:J ~'7~ .... 

C SR. G!.í\lE3 DE '~A:,TR:)-O ,:0::,' E0:1~C:O" 
:pOT' S. FQ.l~lÜ pede ao C(:C'c2T23S(., :~ {) (,i'::,c~0r 
solicit;1 ao ?r8~~C~~tlte C~:i, Req!l:; ~C<..~; :iio ,'OUS 
-votes que ~,a enCOQ(;l':J.:n u,'; .me~:_-oo lL:1,2:~bor;::. 
se se pi:12'e~:;. eíu seUd Cí1Ca2S. 

O SR. MORAE:; BARROS l1,i um aparte. 

fI.2:'1d"':l;:llt2 ccr '~~·~ci-·:. -

o SR 
nb.ei:coo 

>::._l.~ :J.. '~O" fe·-. ,; .. ~~' ,~,~.',.~ l',é 
.\.-----" ~,l:':) L':' ~''3;'' .. :'S': ~ilJ,. 

o SR. GOMES DE CASTRO.-L~:;o indíc~ Ôl ~~e
c8ssiCU .. ,Je d3 se intl'od,llZ1~ 13 de~BnVclv8I' l10 
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Bra:;:l, como merece, nrui', in:3tituição I Fa.llrtrá clt> CúDUrloS, conte:lt,~.nc'.o aS3i!n au 
igu".l á que e:::iste llCl Suii-s).: o eL's S',CiO'/ nOO1'9 SéJ1·'rl~·t. 
~al. .. ' _, , O SR. JULlO FROT_~-Não sel1ho~,'. 

A Cj1IudeJ ,lld'30es SUl3S0S COclst1tu8m um 
pai: 1 q7_i:~ 112" rle cJ_~[tIna~' '2tel~Damê::1tG snbT8 <? ~.R. G.r:ME~ n~_lCA~'I'RO-~/Ií1S ~r seu elevaI' 
si ~.S cec·'ilos das I',Lua3 g8'lGrOS&s e o ~mol' e dlT;), sob,e C~Ill,t,OS cada a ver lade, comlJ 
dos bcrr.e,::~, que mOrJ'er.!l pBll'. li berd:lC'.8 9 v, entender.. '. 
"·''''Ci;l.ill. - Antes. porem, contmU?l·iJ, nll comparaçãe 
(D:~põe l~·; "L1iTI e~ercit,o pôTmaoente, poel"Jue que J'azi[l.. 

ns. "r'lrepe, niogu"ID pÓ,le dei::u\l' r1e viver A Allemrtnha, em pé (le paz, te;ct na infan
a;'illcu.r s, .. b CJ3r;a ele c.corl':1.r rOê,hado. Com- taril\ llm offisi3.1 par.-; ;30 ~raças, e o Brazi: 
pPl'acht, porem, COIll as g;'ai1des mOilal'chi~s para oito. Em tempo de guerr 1, tem urr 
qUe o Cêi'2ao~ 8 efSC povo l1e'J3-1'!!Iad:J. "fficia! p".l'a 50 pra,;as. elllq\J;)'lltc que o Bl'a 

Entl'GtaLl:éJ '.1,; grandes 3.utoci'o.tas da Eu- zil um para 20,_ ou ll·'l'a 16, guardando, é 
rapa háo de ,el'r!er m~.is c~e uma n8ute qua.nelo claro, a pTo}Jorçao. 
re301v(Ji'em ut"cJei' ,l. neutr:üidüde daquelle O SR, JULIO FROTA-Tendo em cOllsidera-
pO"lIJ. ção QS offici?9S que excedem. 

Os ca,ntões l ... :v .... ntf\.l·~se-hão como utn [;Ó I \ .,." 

iloC!1em, e cadê, c2.','IJI\~iro ,ia S;;ic~u. serei UID i .o SR, ~OM",S DE CASTRO-O. nobe'e. .Senado!' 
sol~:3do, !la pel'Ícia é0'n 0ue msnojro. [\ [lrma,l pode faze1 o calculo com Illlilta faClhdade, 
ll" pre,.t.ez3., n," ;)2. >"Z.2. Pk .... '3ÜC". com quel .9 S}~. ~ULlO FRoTA-Lem1Jl'a. á S.Ex. Já ter 
dz:~,?nVf;~'7'2 03 S::2," .f:]"jS lnllll~ares, por'iue ~~hO LlllllJe!ll esse calculo. 
spl'8:id(',~s dese1e"'. ::1r.: ';;&" .lesels as escoi::\s. I O SR. GOMES DE CASTRO - E' pOl' essa:,; 
_ Or::., Imo er,\h?',:, . .nI'~/:':·,,;~:~1.e? I~, ~. ~!'e~'1 J.i1imaçôes que o orndor se at;'tza tanto. 

ç~,(J Vê. esc'.'la ri," ,l_ .',' !1,.v ~'~' 1,1 urn:~ cvt1~a r A caYêl.lh1.Tlél tem um ofi1claL e:n tempo de 
9U '3 rieV?l'!,\ es b3. I' ',,,·j,mar"'.U v p:1trlOLlS,Eo (1.&, paz, pc-,l'e. 25 colda,,'.os, e. c:u tempú ele auarra 
];llpre{)sa~ pa"", IE'(;,'.,'ar uc~ .. prop2.g;1n~,) 'tI um offic'al para 30 sokladlls. '" 
f.:';o~ ;l:ste e~~,('~"i~:~" 8:~él'~::"?, 6'YIl1~,~~SLl:), Os ll~bre~ Senadores vão ycmlo como a,. 
f] In 'Lcll,\ ao Dl ~,ú1.'," ' a, pelle." no ~vD ,la. proporçao na,o a u "'me!ltD. como aucrmenta na 
aemo, mocle 1 m1, qU8 ;: 'j e ULD<\: :m~. slm~)les I força de De. porC'~le n~o e só ter ~:" homem 
e fjl1e,;.u ~o,llt,~':'.l'I~'i":!~(j~ê. qlle:,~'·u l]~rla- par ... c"vãl1ariC1" e. preci o tu lambem um 
dor >C\IIJ', L1aT.cT ([,I,D" pc.l,' qu~ v •• J, nao o ca,v, 110. Doc"ntr~.rlO succe,'ecom,l ,.os cavaI. 
desampar'3 11? momel!J~ pl'eclso, _ leiros de r/btla Gros30 que am\uIl it pe ... 

Volt li porem, o or"'~·Jr i1 COmD,~r?çao que ' 
est,w,1. íl1.zendo. ~ , O SR:. JULIO F.aOTA-OU em canôas. 

Que,· mostr,'r ao iJl~:;é;'e IvIi1i'2Cllal S:i1ador O SR, GOl\B3 Dill CA.STRO, .. ou em canôas. 
pel~ Rio Gl'hl1,le do s·" e a alguns OUt,1'08 Na r\Jlei'JanlJa, ha n~t :J.I'tillJari~. um al'!leia.! 
ámigos que tem n<l e,':,;S2 que elles enll?- para. 20 pr~.ças, em tEmpo d,9 paz. e um offi. 
brôC2,l!I. que nenhu.m ,,1\1ztlelro deseJ<l, !!lUIS cial uari1 2)) ~'l'aç3,S em tompo de ,J'uerl'3. 
do que -o oro.dor 17~.l1t~ar o eX81'cito tli Esb. ai·m'.~ é lO~is uelicada, s;lppõe pre. 
!\ltura de sua GublEllS :c: 's,ao ~ cercal·o de p<lI'O, '! por leS') a forçl', de pe nâ.o cresce no 
tOllo o re'peito ,e c~":llleraçao. E~ten~l-2', tempü de g'ue~'fa, em relaçâ.o a ,alla, corno 
entretanto, <lue 30 se O.'""'" ter o que se pode I angmelltn nas OUtI'8.S "rruas, porque no 
ter, alJandonanclo-sa 02 iG~:os. tempo de pe.z jli, a artil:larla esta completa-

A Nação não póde com esta. cal'g,t, pL'eci3i\ lr.ente armada, pl'~cisa ele 301dallos pl'Úicos. 
allivia[-a, l'1á FI'O,l1ça, 1m actua!lllente nv. inf'lllt::1.ri::>. 

O SR. JULIO FROTi~-!\') que foI' Ilec~ss\l'io. u~_: olndal pra 28 praças, em tempo de paz, 
e um oilleia! para 46, no tempo de guerra. o SR. GOMEh DE CAST,:Q - Ao q li!> puder 

supportar. 
O 110\)re Sella ' or vê q'le !la perigo em aI· 

g;unils p[\l[\vras. ParaY,1J homem h3bitlla.,1 0 

a cel·tos comlll,·do}). tUIlO e neC?3' arlo; P 'r" 
aquel1e, porem, que vi','e a v:d,: rude Jag 
pl'i vi1ções, muito poucas COUS<1S sa.o nece33a-
ria.~. 

(l SR, JULIO FROTA-Agora Im üisso o ez
emplo, 

O Sr.. GOMES DE CA~TRO- Esse e;;:empl,,> 
é que 'lae servil' ao or-a.uor· P'"fa m_o~trar" 
v;:,rclade e i1 justiçi1 de suas obse1'7açoe3. 

o Sr. .. ALMEIDA BARRETO-Não a.ugmentnm 
os officiaes. 

O SR. GDi\1ES DE CASTRO-Não allglllent~" é 
sempre a lllesma cousa. 

O SR. ALMEIDA BARRETO-No B!'azil ts,m
hem não augrnsnt2. em tempo de guerra. 

O SR. G01\1;;:S DE CASTRO-S. E::::. vá ou
viniJo as inlbrmaçÕes. si é ~ue o orador não 
a"ta c:ns:mdo o Ser:arJ.o. (N,," apoiados). 

I\. a,' ti \h"",ta ,1;" Franç:t tem um offieial pal'l1 
20 praçc,s em tem po de paz, e um omelal 
paI'a:28 praçu.s e:n tempo de gU8na. 
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A Russia que conta um TTIilllão e meio ele 
homens. em tempo dê, paz. tem um omcial 
para 32 soldados; e em telJJpo de guerra um 
oiTIcial IHl.ra 50 soldados, 

A cavalJarh tem u,n officilll para 26 sol
dados em tempo de paz,e em te'll:;J0 c',e gU8,'ra 
um omcial pa.ra 32 solde,dus. 

A artlllluia tem um orncial ;,lal'a 22 praças 
em tempo de Pi\Z, e em tempo de gu';t'í':'. um 
officiai para 30 praças. 

Deste,; dados, resulta que '.llll cabo ,'e es
quadra. em qualquer ,lestes gr1l.l1ili:'S exer
citas da Europa, (]'1,> podcorn servir de mo
de!o, de disciplina. de correcç:l0. n-' cabo de 
esquadra CO'H,I,anda de 16 a 20 praças; no 
Bl'azll um omcial ,Ie patente comm-'_nd" sete 
a nove. 

D1\ comparação 1\ que o ol"1\do:' ele d~u :la 
trabalho Ite prored·r, resultou-lhe a cunvic
ção de que In neste paiz U:!] corno de olfi
ciaes p"ra commaudar, não um exercito ,:e 
28.000 hom'3ns, porém de ICO.OOO llcillens. 

O Sena,to fican sorprehenctiuo, qua'Jd,' o 
orador Ih8 a[fimar, fllndado no AJmana.~ ca 
GMerra, distcibuido !lO anao COl're!l~e mesmo 
de 1897, que o estado maior ô.o eX3l'cito bra
zileiro compõe-se de 1"6 officiaes ; e o e"ta,lo 
maior do exercito allernão compõe-se de 115, 
ape!las nove mais! 

O SR. E. VVANDENKOLIC-Est" excesso foi 
devido a uma causa anor,ual. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Foi devido a 
uma causa anormal; pois o cobro Sen3-dor 
tem plena li iJerddde , não dada pelo orador, 
mas em virtude do seu manc1.ato, de deduzir 
estes efficiaes extrauumer:..rioS, e verá. que a 
proporção ainda é muito desanimadora. 

O exercito está custando. não diz actual
mente porqup, ha operações de gUerra, e é 
natural que a despeza. augmen;8, mas o exer
cito está custando nos tempos normaes cin
coenta e muitos mil contos. 

O SR. JüLIO FROTA- Talvez men03 do que 
custa.V3, na monarchia, si se 6stabelec3!' a 
comparação ('0 cambio. 

O SR. GOMES DE CASTRO- Pede aO nobre 
Senadur que o aparteou licença para dizer 
que não está defendendo a mona!'chia. 

O SR. JULIO FROTA-Mostra apenas que 
não houve alteração. 

O SR. GOMES DE CASTRO-Não affirma que 
houvesse, diz que o facto é o seguime: 
actualmente o exercito custa cincoenta e mui
tos mil contos. 

Póde o orador assegurar, fundado em do
cumentos c-fficiaes, que fo:"?m distribuidos no 
exercicio ele J895, bHlanço 11[0 (lefillltivo, 
mas provisorio, fufnecido pelo Thesouro, que 
o exercito gastou em 1895_ ':espez3.s apura-

das, p,ji'que alnda fo.lt:?m algumas, setenta e 
seé€> e muitos mil c~mtc8. 
H~ exerc;tr)? 
A l'espo"ta é c101JrDsa! E Canudos vem 

p'~r em '}vi::tenciG. a :litu"ção düplol:'avel a :'e-
3[l()ito de forças III lit,J,res. 

Sl n,),03:Jn cO n~'ietam'Onta erroneasas noções 
que o orB.f1or tem ele organiz:\ção de força ar~ 
m3.ch>. o Governo reSOlveu mandar llm corpo 
de e:>ercito b:1te,' o fana,ico dos sertões da. Ba· 
hLL. Ha n'] q'Ja.d2o (~o e"tado-maiol' general 
cinco marechr,es no e g~nel'aes ,1e rüvisão e 
dezoito g"n"!'aec; ,'e,hrigada; o Gov0J'no não 
achou um marechal, nem U;]} general de di
visão para commanrl,l,l' o COl'pO Lie ex"rciLo 
que f,ji para os satões da Bhia. 

O SR. JULlO FROTA- Niio achou nen1J.um 
qU8 Ih" ffic,"ere "8 eontia,)ça. ,\lem o"gani
zou ura corpo de exercito; organizou Uilla 
divisão. 

O SR. GOMES DE CASTRO- Neste terreno o 
or:1c1or é sutentadü pelo illustre Senal10r pelo 
Rio G!'Jonde ; íoi Uiil~, divisão, (jU3 devia. ser 
commandalÍa por um m~ll'echd ou, pelo me
nos, por um geneml de divisão_ Porque não 
() foi? 

O SR. JULIO FROTA-Era muito mais con
veniente. 

O SR. GO)iES DE CAsTllO-Era mais con
venienti'. por um la,10 e pessimo por outro. 

E aqui, pede o orado," que se o releve; 
sahe da affeição de S. Ex. au Governo. mas o 
Sr. Presidente di1 Repullhca não foi correcto 
neste procedimento a respeito de org,lllização 
c_e força militar. 

DeSeja, porém, o orador continuar na or
dem (le considerações, que ia interrompendo. 

Porque não achou o Cro\'erno um marechal? 

O SR. Ros.\ JUNIOR-Pela mesma razão 
porque np, monarchia não se encontrou um 
marechal, e sim um bl'igadeiro para com
mandiJ-r um exercito em operações no Para
:,:-uay. 

O SR. GOilIES DE CASTRO - Pergunta 
porque não achou um marechal que com
mandl!sse o corpo de exercito, que foi para 
C1\nudoS ? Convidou alguem ? 

Si não convidou, fez mal. 
Recusaram-se elles ? Si recusa.ram, não an

daram bem. 

O SR. JULIO FROTA-Pede o orador 11J.e 
permitta um aparte. não queria dizer isto 
peranée o Senarlo: não foi convidarl0, mas 
offereceu-se e tem a cartn. do lilinistro, que 
póc1e :1presentar ao Senado. 

Offereceu-se no dia em que correu a no
ticia da morte de Moreira Cesar. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Pede licença ao 
nobre Senador para, dar-lhe desta tribuna 
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OS p:).l·G-be~s 'pelo t:'.:::;i;r~ p(),t-=,iu~ic;) ci~-le CC:~D-' L~!c~~:~rl~~:s, qu'~ já. S·~ TeCOuLl1end~~m á es~Lna 
do GJ7erTO ;}'):' qllaesqll~r tit,)!cs. 

O SR .. JuLIO FROT,~ diz ni'io t3r feito Gl.:J.L O SR. RA~nRJ BARCELLllS - E' por i~so 
do que cumpi'ir o 3811 d e::: ôl' • mesmo que s" dá 'l~sa circumstalJci~, que 

O SR. G01fES DE CA"TRl - Hiijlt em C2,l1U' S, Ex. 'está nOla'1do - dependem de con· 
eIos lEU :J.ntl'Q :_:3 :'l~: ~te,3.Úü,:es t:ln;-:,~icos ou de Yits. 
monal'chisras r.ed~.Jo31~;) J~1 r~s,~aUl'at;d.l,J, lJ.l~,j-l.. 
emt1 CCUS8. o~_~ Oi.l~l'a (~l~ il'_'j~ 2~:nbas, ~'D.l·,t 
todos o" b:':.zi!eiros, e C,\llur\;,.:m u:n i.l'i"t . 
!lteto, uma, rêbellio ,u'mlt['l,a c::.ntrlt "é< i~lSLi
tu,<ões uaeíJna. s! e ,'J8.U ~ta ,:.spa' 1 <:i •. , iiO' illlt'S 

IUigUT':~ te que s,·ja nelll pa.yn'e pur ml.i~ 
elevada 1 qut', se ~\:,:3;LOi:E'- ind.) i;:J"e2 ininligoJ 
àa p:~tI'ia. e ,1as it'l~lxClüGões que eli~ a:::::.:8icQ:l. 

Não; o Go\ern I ie~ '.':.(1, .. elll L'.ã, , a,c::::8itaL' o 
olferecilne Ho d~1 S. lx., r---1·:::':-iIlO pI)J'qu~ 
vLlha (ialll gt·a.r.d·~ "'!"h1.nt1gem: Cl.,r á8 f.It'('tld 

11m commltlllÍo, cooua eujlt o,utoI'ida' 'e mn· 
gtlelli S~ atl'e\iii1 ~ ar(:~·.l'a 

O SR. JULIO FRUTA diz ;;e:' ~ido li'\1.1 chs 
razões q ,'e aea. 

O :JR GO:\IES DE CASTRO - .• l)Bi"i1n':e l~ 
q'i'" toch" ,) .. "'lllll""'Õ"" e'-r!1njeê':J.lll todas 
[t~ (i~vej~~V s:~al~v~~~~':' l~lpoi(;[lvs.) lt 1 

o SR. GOi\12S DE CASTRO - Sim; o GoverI!o 
conv i (\:>.; lJ]'.S 'como o convite desce do 8U
p'-:Cior ))".;' , o in(:'·rjlw, é Ur:la odem reves· 
tido, "CI' ('<;l'lliU),;", delic:ld'is, que a cortezia 
acon,eib:t e in:l;Jil':l.. 

Leu I) or .... ,;~nr UlllCt vez, e d2ve dizel1 que 
181'_\ c:~e.io de 0.(1mrr(t~.'~o e dê surpreza.. uma. 
C3,l'ta do !,''l''Frltl BouLnger, Gntãu minist:'o 
:-la :'Iuerr-;J" ds, Franca. ao gen~1'3.1 Sdussle~, 
~overrw,r1of- .inilitar' de Par:z. 

A co, ta e,'a um 'D.o"dJle 2,tticism.o e de 
,1elic:· Cl,·z~., rr.ü.3 enCe!T:J. Vél, no seu bojo uma 
C8tlSUr<1. 

o g2lJ8"CJ S;t~1:;:3iG"i.'" juI.g:1ra-se :J..utorizado ti. 

j"'8.~?~?:~e[· :~:f~~;~a ctj.~~~~t-;~o., ~7f~~~:teu'r ;o~~e 
m~lI ... '-..l !n, fiL1..,3._. O ffiLü:'::i'H o I.cú. ~ u·~rra avUQ1U 

d8 DI'CInDfO, <i Izendu-Ihe: «Meu caro ge
ner.',\ 'ós sa~Jeis que pelas nossas instrucções 

TI: o Senado $:J.be que o ;Jrestigio de uma o mi:itv.r nio póde ir par:!. :J. im!)rensa em 
alta pl1t<nL" cobre o exercite' e vlte leva.r o m~,tRri" de serviço, sem licença do ministro 
enclnlslasmo e [1, coDi'iauçlt á etiill:1 do ruLie da guerra. » 
solLi:1cLO, qU8 julget QU" tO[loS os ~':)ões encer-. I '" -' 't --
flt· a' .'" e' d i.ecr"edodlt vict r" S! o genera uaus:,[·'r G;OS ou ou DltO, TIao 

(. ~U r .... uio;. 6" l.iJ. I.J 01 ~ t V .d. . I ~o.be o oi'udor; o g,~nel"al não o di.~se, mas 
~I;?,s nio foi no:-) pr'oceres. nB~ta3 ClllCO (-alou-se. 

SUilllébc1[,s qele a,T:1DCam a :1lbiraçiio gerai I COl1'ltndo o f"eto, o omdür n;';o tira illações, 
e a !HVeJlt, llL!a':tdo ;J<1oS~':!l J..tltJ ,'na,. cOuenlts ne:n fltz appLica:;ií,o. O Senado faça, si quizer. 
das mSI:S'l<l~, que re'iellt,n a cUllüan,a e a Volt:J.neb á or'!em de '"o:1si::erações, de que 
espe,anç:.'. ela Né:'·i'.o. não se Quer :;rredltl', diz que o Governo não 

. 'i:. ,?orqu'3 nlío b';éJl:!eralll uo !)enBl'~,l de ll,ehon Ú!ll gEDer<1l de divis:\o, que c~mm::m-
dlvlslto ? So 11a nJve, lHO fUI um 80. da"se a divi:iã0 que ia para o i1Ürte combalar 

O SR. COELHO E CAJIPOS - E :90rq~le ? Antonio Ci)c:3elheiI'o~ Esta int8i"rogação paira 
",t8 hoje sem respost<t. eou'lidou e ninguem 

O SR. G }IE3 DDJ CASTEO - E' a interro- acceitou? 
gô.çi1o que t~,w:,e;n fa~" oradur. :~onvldou o Devi".m ter cumpl'ido o seu Ilever, porque 
Govern l

] elle3 "ecus j'ltill? De "jltrIl cumprir o um mi itaL' [la escale. anti;;?, um militar 
seu lÍever. i\'ão con "1(1 üll ? Po' que;? Se valtlt brioso, n,'o recusa o serviço 0\U um ml)mento 
a pena p:'8stigl;J,I' ar:.l;:-~:e cU:!.lr:1í)..ndo e Lar de perigo. (A.poiados.) 
n,tr impo.;"j·!9l DO'T<J des,],oGi'8, q1l8 vie,se Mas o Ministro da Guerr:1 de então escolheu 
cobrir lt8 frontes ,1:" vCl'gonh::~ e os cilraçües UE ger:el'c.l de bl'igaC'l, não o mltis velho, o 
de luto... oitavo da ,ua classe: si o orador contou bem 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - NeS3e,: CltSOS, no Illmanah. porque este tem uns bis, é o 
o Guvemo não co,:vidlt, orl\ena. oita.vo em antigui:'ade, Dizem·lhe que é um 

O SR. VlC8NT8 ivIACIEDO - ';1 llcu79 urna omcial distincto. 

brigada comm:.:.nr;c,cla por um mcl,jol'. (Ha O SR. JULIO FROT,~ - Nlío Illt duvida; dis· 
Ot:t )'OS apco'tes.) tlnctissimo. 

O SR. Gooms DE CASTRO - R8SDO[!(1"rà ao O SR. GOMICS D8 CASTRo-Sim; ao eSCOllllt sob 
nobre Senado!' pelo R;o Grltndco 'do 3ul que este aspecto foi felicissima, o,ffirm<1 o ora· 
ach,l, não ter sid.o oe':\ '3mp;'egallo, "' pnras,3 dor. 
- convidou, !VIlt9, nestlts questões, como faz parte do 

Os bl'<lzileü':js teeD no~ :ranC8z3S 03 m9dl'S ."ebanho qU9 fOfn2C." lt pelie p \m a tosquilt e 
em mtüta.· COU':).', em que Dão 'ieviarn ~.er, que se dlc"llrt - O povo brazlleiro - indaglt 
mas os teeril com razão Dessa ci vílidiCca de sempre a r~spe'to ua despeza: quanto custltill 
e:rpress<1o, com que se dirigem, ordenando a I estlts COU3as ao Thesouro ? 
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Orco .. , (1 org;J,nj:3aç~o (~(1aa á fO!'ç·~J(13 ~~;]J '-~~:·1j·: 
pac8c8 que d ~ ;;r::>po;it,l ~ji ;~~CO.($'i-~f..':.L~i.l. ,)1_'[1 
seI' J. ill~L 8 onerO.3a ao -:-:18S0UT'O. 

O illtLtre :)el~<1,lor ;)810 ,(,lO Gr<1,lde .,'0 ::;,;[ 
disse que ilão l'oi um corpo eIs ex "l'cito, quo 
foi uma hI'ig,~da" 

O SR. JULI") FROTA-A '.lri88in :)l'gl1":l~'"
çi'ío rOi de TI:IJ<1 di "i"i'io. 



SE33Io EM 16 DE SETEMBRD DE 1897 

nõ,o 86 pó I(J exiJL-" estbr:;os patl'iot,ic;Q:] d9 hl)
meas deSt~.lL;:neu tI1:],),-). 

O SF. .. I,LVARO MAClHDO-Diz'~m que este 
iosncesôo f, oi, p:Jrem, obr>t lo aec ISO. 

O cor'Ju81 Gi1(1l0,~l!.O viu'se cu.sua.lmen(,t3 iiU· 
pedilh (le CO!ltilll,llj' a m -.[',:LIa, Lcto jJr,wlilL') 
pelo Gener,!l A-c'tIlUI' 03cai'. 

O SR. GOME, De;: CAHR0-Reconh"ce :1 cU, 
torid:lde elo ap:),[·te (ta S. E.r.; pej'g~]ntl:', 
porem, qual ser .. \. o ggnl:,ralqUI) n,o lntl'n,~~~l' 
Uf!l movjlne!lto !.le 9.ta.'1no l?0:)S2w ser 3~ll'r-re~ 
hemlido pOl' f,,~tcs de tal ol'delll. 

O SR. ALVAR!l iiACILu:;ú-P'l.cil El, de lc:n,,'c, 
tr(1 .. çaf' l"eg't'rJ,S ~Jlleol.'lcél..3 :~cm 2,L~''}l1der ao 1118.0 
exitü cio accuso. 

O SR. GOME3 DE CA.~)T8J)-N5.() i-l":'O'~'fI, ~,:n~ 
SUL'a:), apenas, CO'-!!') br,'},zil-"dl'O, Ii1illenti), o 
facto. 

A ~eI1tÍl' s(~u, 08 inSUJ~~~,3n;_i ôo r,c.D,L;O rIe
viam se!' IlphelUer:;s e, [leIo cGutr;'",o, elh9 
pera1a.n pceffi. 

I\..llldi.s ll'Jj8 ~e affir::!f:I, que O~ ;jfJ)..!u,!1o.3 c,"jkio 
l'GcluzidO,j ~1. rD.tÜ2, l'~'.çIIo. 

O SR. ANTo~rrn AZElolW1-Entr°t;wto,de 11<1 
muito o l\Jinlstl'O r:la G;3,e?rfl~ ~e ~)"cl1?~ nfJ thea
tL'O dos acoil::.ecÍI.ÜGlltoS. (Ha Ol,tt1'OS aparte;),) 

fa.l; (\ de :j}1lili(~:10; si í:;:': -:l:lXl Li~1~1;~j1 115.0 c1.~\T; a 
e':-l':'l":':F~1(lei~ (1, mu,T'ch:1. 

l'Tr~~;t,e G;l,;:;11 TY8f J:l:r:~;~ ~:!'.1.. ,'1. (:':"~,)i'i1. 

r~Qi)r';J llui:\!Jt.n r,SU1:J" ~~~(';\ \ Ll~~a de l}~L:ta
r::e':t~;''' o ~::~::'~it', c1.3l1,lIt,e d-· C~1.nudG::j (3 do,:; pro
je._·t,~ ~ ~8~'E~'JS!)fl rlo . ..; .t::.n:,tk08. 

021,-) fIj~~Ze;3. c'~k:11;):i, eill tli.'icur,'!o :')r' l llGl'ido 
h:~ l'l,\:1, o 1100,'(3 SelJ'l.!,~ol' }leIo PiaiJlIy. 

K8n.lÍz;1/1a J, pi."'3ví;:;ã.o, o l~,.cto e ~'çallneQte 
co"tri.·1 a,lol·. 

Detido:] aiild~ '..lfi ljnno lle;.;ta. c101';i"o:3!1 :3i
ti...~[l,i_'itO. r'Jl'~·':!.'::o :;-::;l'á IE'acla:nu.r u f:r~nlo ian~r-
11",\ Ll,~ Antonio Conselheiro. 

(ic':.'.nl);\ll,1f>:,~3. cle l;G ru do D/:!,~lllupto pelo 
P['!Sllli.t "~:.~Ofl'~i\LlCO. ~)(;rg;1l11C1. 31 Dão ';,3 l}(J(lia 
fazer 111:1[') ,5;Cl111()!l1la !\;l., ol';;anizt\çal) (1[\,-;3 ror~ 
çn .. :;, [l1}!'ip(1,w.i:) <) din\lcil'o dos cun(.ri;)lÜllt~S. 

O O(';~,110l" T/ulv8 ás c{}\.10i'~_81';lçõe::; eue lhe 
rOl\l..m [,~:i,. .. ~,s pel'.} Ü:_Lt lti.." ,), l'~~PI éj81112::Ü8 do 
Rio l-;,'ltll :. (\0 Sul, 3JU '1)) Lte~ 

1J~6ej:'J tenta, li 1=\ ;i~~ ;_t~:J e:r?I'cito, q~.::~, e~;te 
'";r:..i·~, (':;(,1 '.cecit1.c\ C():}J. sua p:!,::'t:~ I I i l'e L: l.t>,_\ L Dl!)

l'Ü..l! 2,:'.-; ~l.. ó. !li li 1 tu (:' lil: D"~ l/20 Le no rni:1.il jo (J~\3 
;'.I';)):) .. S ~!n :';~:~ ch)"tS:~ in ~l'it)r·. ~,:t,~,s, l)or hon~-'Q, 
!lo n(l:~::;~) ·.~;),!lall1entc" n"to se lhe telll l'8(;1.l~lv10 
rnBl')CJ, 

QW'Ll e, 1301'8111, ~t si;,u:1ç~.o do e~:~l'c-i-l/J D2.~ 
cion:tl 'J 

o SR. I;OHE,s DE CASTRO- R.0cool!E)'_:e n:))j Ail11'fn01..~ () &Jl110 ::!~'"l.:.;sado dns ';'~'ib!-~"0 d.o 
fer pruc1'~ut<:) êoutinllar e~l1 :.al t81'~ :jll~); l'?Cf:l ü, j SCllJ..:u t.;.l':~i1J si l \:- i;.,itA).~ 6.000 CI)ll:~C ,) 31il 
o ~olloql!9\l1 1I0 UUfU9i'O (11)3 afl7Br::;~\1'!O,3 ou i);\,Lel't(l:) l~~'nDl), .-~ ü eL'3rcít,o e,'Ha7a :"''2.11 L'..r~ 
dos apo!ogist.(t~-; 1~1~':~ ~;-:1nerH,(S que Sê acha.m ci!l1G..l'itt. -
em 11'enLO ·~1 Clnu,lc,s. ~'ião ·',.;e illclina neln a Con[1l'rrH1. (l_():_:!;Ln,,~i1(J COln ít . al1.:;oi'ülaô.e 
um, nBln a 01J.t.~'O ~a'_'~(), llu 0{·. gçü~:l.':.l I.-,:1_,!" , .),\~) i~n,,-pubti(~~ç c l:l.Gi~ 

T2c1o dev2ei ::)8";' P!'(~[]\~'.J,!.10 no l)rinci\;lQ, ~ul,d_b, R,~!~J,'L!' TI;U!;i'-Va JlJtllh.J" tO,;~,';'!.llL'wa 
~a:;.'Bce lbe, .üe .:,nr;.~o_ a ~",[' i\~j·-il.li1? .. n~0, qUt\,n- e3Gl'e i.reu lLE r~\.' f]·.lr~,l 1!ed~ \'8pia ;).0 
uo nece~si..1.\'!:). i\ ~WÇi1 .. 0 Wl (~,t! LoruLJ.'_I,e. 1 Se-ili:'L 1_0 p[) .. ',~-~ 1~1' , i,r'_~cjl(\3 ; sáo el~jH.c;;~l1· 

O SR. ALVAR,D l\lAC11_-\D8-L'181-;1 :39(-:;::;p1'8 é I r,cs :~ n18r~I~~~ll" a iU'-;t1( J:-,t;~:,n elo ÜOVeri.lO G do 
isso possíveL , Cvi'110 L~gbj::ÜI '10. 

O SR. G01IE': DE' CASTRO- f'erdôe.llie O' 0:),'-. Q BOC,\.YUYA--".pol8"lo. 
nohre S'"n:1dor pela Pal'Ili1yi)a; nii.o cen:ml'::I, O Sr~. GOMilS DE CA,~:TRO Q:'Qcede :'Il'3itut::l 
Illlt:md8 a]lG,1:;'~ qUl t(JlJJ,'J os cLÜdrlL1u3 <l~, ele 'ni'lQS t.i":clio~ di! ':i3Ci'I]JCII a qlla 11ll illltU, 
acr;:1o Ltevr-:1'nlll t3",ll' pl':~l;llllna.i.·GJ. lJ ,iltllJ .~m l'~l'~V? ;1. Cll~:~'lln~t'''nCL3 (13 trj,' ;'_I.ldo 

De Qlleíj~n.L~::1,,3 a MOQt~ St\11tO~ de I\'loilte l'(~I~:J)l:.I') ~lll IUI:14 ~Jll1 ea.nlliin E·l':llJP r8J3i
Santos d .. CailuLic:), não hn. estrada de ferro. t La,(ln el'u, ~;~U9 peh1, COIiJ.LaI3~5,o de ffiô1llol'3.
O n01J'e ge,nel'''.) não pOf!ia empl'euender a lllentes Ui: :,n".tel·,:\l elo 'j::::êl'CltO. 
oper8.ção sem meios da trauspol't<l.' O SR. AL-vARO MACHADO - Felizmente é 

O SR. ALVARO ;.~ACHADO-Não havia meios. um g~[l8ral quem [i1Z 3s~a cl'itica.. 
O SR. GOMES DE CASTRO-Mas si não tiolm O SR. GOMES DE CASTRO - Observa que 

e3tes meios, porque eJllDreoenden a opa. começOl1 e~tc', 1;,\l'L2 cio "eu discnrso decla
ração 1 - rs.ndo cit,Li' ,1 'opi i1 ('t') Si'. genenl L,!.z. 

Respolldei':), (l.'nols (l.,() ;n~:'.l'tedo nGbre Senadoi.' 
O SR. MORAITS BARROS-O GO'/BI"lO forne- pe18~ P".e'111jh,;.: I\,::;"Lr<1 o "'ll~.;'Vl que lhe 

ceu trJdOd o~~ ICei~)3 de aCl~;iIJ ~·V) g'.~n9ra.l eln não DarcC31l IIi\!':', otl"er3c8; re~ 
em chefe J tl~u-il_le caeta b['(J,lIC:L SpostH, 6111 t80pn 

O SR. GOl',I~3 Dl] C .. \STRO O g~ne1:'n1 COTa0. Continua }, ClJ.::'!li~I,l.' (l, ;_üt~llj:J.o do S3D8.flo 
mn,i,1I1anr,e (la3 fOfÇa.S G!l!l1a ou qJ!1 ln-3Ío'J de V(),-:'3, UUGi.'03 T.n:~,kns Il~) ~·tl~-O t~u :31'. :2'~':'2!~1.._~ 
tr'aoc:poi'te f ~'l'(;,llc0cu c.,\;",("\.~ !~;\ L "'0 r: l/'" ;::.': f), '", C:l ,:1.1'-3Ç\ 

ItU~U:=OLl Ih'os ou' 1'11';13 (16U '.) (~0vei."n0? ~Oll'l ]'1 ~'\ '~'--' 1I 11 '1"" , \~\\;-', ,'_I, 1:\, 

Ca"o rlitl~'ll::it:J:::" de t:.1.t:'8 ln~".,~), n;~,I) 1:\8 /_-1" 11'2.i.1y:~!\~'\;:T·,--=;J-8,"~~;~ .:t:..,~.'~·li-~'-' ,:I~I.' x. _ I,}! 
licito nCí1i:.' - TIO illsif) ct~ u,1!(]áo de'3~,rmt\IJ'.J por . IJ~~I i:\f',nn~\ 1_~"8 ?~L'1l t6SIl·~L';J'J.. 

Seuado \r I UI 
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Entende que ninguem mais competente, j<i.1 E' como a Mannlicher distribuida não era 
pelo pre-tlglO pl'OprlO, já pela po,ição de pre- basrante para todos os corpos que tiveram 
sideme da Commiss,Io Technic,t Militar Con- de. ,eguir P:l1'CC CJnudos os ulêimGs qCle vie
suJtiva, poderia produzir taes reparos. l'am do Estado, tão dignamente r,presentado 

Mas o que o generc\l Luz nito disse, com nesta Ca;a, ,lO Rio Grande do Sul, não rece
pezar do orador. embora relev:.do por espi- beram Mannlichel" receberam Manser, por
rito de colleguismo, foi qual o respons.tvel quo não havia mais NIannliclIel' 3. foruecer. 
pel", perda enorme solIrida pela. Naç~'ío, hcto De sorte q:le :tcnntece lloje em Canudos 
que expõe o Bmzil ao peri~'o de ent.rar em este Cacto g'"ralmente arfirmado por tO"08 os 
uma luta armada cnm canhões impr'f>staveis. tacticos; todos os militares que dizem que é 

Não se sabe a quem attribu.r tão graves um perigo no combate: a Iliversir'ada da 
responsabilidades. arma, os adarmes diversos do armamento, 

Procurou-se até hoje vincular a re.~r0nôa- porljue, por mais cuidado que 56 tenha, é 
bilidade do f:lcto a um autor provavel. '.les· posslvel umil. confusão, é possivel ir, por ex
aggl'avar a honra nac'lonal, co,npromet:j'1a emplo, o armamento Maus"r pal'a o ponto 
em rnateria de kJ.nta mon1a, fil.zeodo rfcahil' onde 8steja operando a força armada rie Mau
a devi(l.a sancção penal sobre a cabe,;a.do I '11iclIer, ir o Mannlic!~er par3. o lar10 onde 
culp:ldo? estilo operan'1o "om Comblai m, pois existelll 

Ignora si taes provirlencias foram tomadas os tres typos pm acção em Canudos. 
e o Sr. g2ner~.l Luz tambem o não sabe, não Qllem é culpado deste facLa? 
conheco qual o culpa'10 Quem enrommenrlou 60 milllões rle cart.u-

Mas, como ainda se não inventou morlo de chos que não servem e 100,000 cal'abinas de· 
praticar actos sem causo., de ass'gnalar r"etos feituosas M:H1Sel'? 
sem haver um ~.utor, existi;'<i. por força O SR. JULIO FROTA--Ninguem encommen
alguem responsavel. Esse neto é cOll'.lecido... rlnu deieituosn,·;: natur,dmente o Govel'Uo 

O Sl1. •• JULIO FrwTA-Porqu3 não se manda encomméndo1.l belaS. 
proc,~del' a inquerito? O SR. Go;m:s DE CASTRO - Esta claro, e 

O SiC, GOMES DE CASTRo-Quem póde man- não ha ninguem, por mais inimigo que seja. 
da,' é o Governo. '. d8 um Governo. que tenb~ a audacút U1 at

o SR • .JULIO FROTA-O Governo., 
O SR. Gmr;;;s DE CASTRO-. _. e o Governo 

n~d'l. ordenou. que lhe const.e, 
Continu:t:Jdo. diz 'lll~ a imuund<1112 SclCI'i· 

fica os interesses public8s. . 

O SR. QUINTI:m E08AynVA-.\poLv'o. 
o SP". G\I:'1IES DE (:\STllo-E' U;~l e;'::·.) >·up~ 

pé)r t;'io ec:ten.'" a soli,l:l!'i3.1I:de d,\s cl"5VS' 
Em tClrlas a'l cla~'0s h:J. h llls e lnáos : til') ,,:tS 

Pl'Oti",(12, contam membro" pouco dignos de 
nellas figUi':1.rE'm. 

tribui:'-lbe a per"ers,da,1e de encommenrJar 
ar:nas [,~lins ; mas a verdadO) e que a. mUili
(':1.0 pst:t. ahi e nii.o serve, as al~ma.s não for;.!.m 
r1istribu:d'Js <i. força porque não serviam. 

c'.I;:W"lil comprou ('ste :'Tm'lmen to: n50 é 
cri mé ? N5.o w, be Ma~ não S'~[':i f~,lta ? p esta 
t:IlL.\. nã,) I:f-'ffi rlB srr e':ph \ld-t P~~l'(l.llr,e o juiz, 
pc'r qupm " commetteu ? P01'(!U'J não se f;cz 
eifecti vo iSlO ? 

Em v.rl!R r,s ;.al'tes cio munJ() este~ factos 
sã,n pOSSl v,~í~, 11110 lIa. ex.ercito, por ma.is rno .. 
rn,!i~8,1io que seja. em que não ~e po~sa tlar 
um r,.,~ro de"t,'l- : mo.s ,j que é rli fficil é que 
el18 tiqU"l HTlp11De. e q'le ect.'l .'uç:io nem ao 
menl," S:1ib:. o nome rI:lquplle :1, q lIeJll po"sa 
:lttribuir Semolllante infortunlO. 

R'sp"ito á lei. deve ser o emp2nho gr;r:.l, 
L'~ãD ,P, t"ata. npen'ls <le prp,lUiz"s m~"terla~s 

e SJ[rI do perigo 11 quI' ~e eXl'eJe:1. l';aç~o. que 
se ,)llIga ar;nada, qualh.!.o Ull. r2L'..lldade nio 
e,til.. 

Infol'mR,õ", qu.: c nsiden1 vel'irlic~s. G n,) I O Silo (~0j\IE3 DE CASTRO - Si S. E~. ti
caso C')lItl'3.l'io as de'm;:lt:J. I) (,o\erno, pOIS vroso.e ieito a ]JOnra de ,·uvir O I)rador, veria 
ndo se n)(Hllte~t:lr~t f)ueixu:;;o, I':vJlH o (ll"ld0[' qu~ btJll~ co;n(>ç~~l~O pf-l~t :~l'tillW,ria. 
a deC!J.1'3.1' que liJraril ill1por:~.d,;; li:) l1liíllrJês HO.i'.3 r)lze:n quP ,e \·J.8 faZeT' umv. oora. de 
r'e carm~hos l\Iau'er. cartuch s qUE' não ,el'- ali~,~iJ':lmenlo rio Krup~), p"ra poder servir, 
vinm. munição c.bsnlut.1.melltf) pedic\ L; 'lue e isto h;). I\'ô cus:"r uns mil e téLntos contos, 
O Governo recebeu J() '.000 car:1binas ~ku~er, e naturalmente com prejuizo da solidez da 
dc;'eituo:-ias. irn;:I'cstaveis. tão lmprpstavej:; arm').,. 
que o Governo, qUéLn,Io l'eCabéU tal um]- Si t"N;e licib) ;;'0 orador, ped'i1'ia daqui rom 
IIlGntu. bavia dado á gu.lfda n~cional da,;],· muito re,;p,-ito. não an Plesidente da Repu· 
pit:J l"er181'fl.1 n.rrn:i3 ~iia!lnlicher, e agr'ra, blic:l. m:>s ao ;,1 i "ist.l'o ,h GU8!,;'a q'le Vl.l'e 
np.:.:;t~, emerQ'enc~a r..!1,:1 Ca.nllrlos, teve !.ie 1~~('O· bem c q·l.l-' ;~e (,z: Ir,'ovl(l':"I1(~ias spgll.r~.s ,~ohre 
lh,," n.;; ul'bmas p8.r'.l. distribuil-as eutl'e a o '1"C"lllDt] 

furç:\ que roi para n. B Ihia, e deu·se o MaLlSel' 'A-~~it'n~i;i1 comliçiío para torn~u exigtvel 
p;ll'a c. guarda nacional ir-se instruimlo. do sol,iarlo um" disciplina severa e poder in-
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cutir no seu anímo o amor da F3.tL'~a 9 o r dr";; su:~:-:; tbrcas: in~JS e bl.'aziLi~ü>(), e ,-;2:1 
comprimento no dever, é inspir'n.r-l112 ci):~1~ .3i:ngu8 aiurl:1 -niio ,ô(]e e·;fi':ül' 2C;-:] G !;'~1:J 
ança nos meios de acção que se !in ~unfL:n, que iJ, nlbke v:'i lê,nç::nJo 3DDrc i\ L'or.t,,_ 
Si a força armada perder a fé 11:'" SU.1 :'l',Wt, Ain,lt1, lhe pal;Ji;a vivido e forle o cor::.ç:lo, 
porler- se-ha requintar de sere~lic1ade: o e, quando conte;nph ess3. po.tría, que pedia 
animal humano ha de recobrar o seu in· ser tãos;ramle e tão pesDeit3.da, batendo-se 
stincto e pol-o em <tcção, a fllga h<t de cOi'ri-. h<t tantos mezes CO,';l utni hord,~ de saita<t
gir o que hOllver de excesso, deshulTI<tilo e dores ignorantes; quando vê o TllesourCJ, 
cruel nos chefes. que podü'~ estc1r reso1'giti\i::do, t1b peSc,0,,, é 

Si os proprios officiaes se excusam, si os a car,,-a ele imiJCst.J.'j que o p.",iz C3,:'i·e.s:·(', nos 
inferiores desertam, como levar a i]H,) que hombros, quando vê, repete, o Tllé30Ul'O 
a pobre praç3. de pret abandone a b~.nd '1I'2. esnür!o, a implorar a todas as porta.s, :1 so
que promsttsu seguir, e peça ao seio amplo licit<tr um empl'estimo que todos lhe re8il
dos sertões da Bahia o agasalllo que di., nj,o sam, i15.0 pó:le dei::::~r (le vir il. triJuna afim 
encontrJ. sob a bandeira da nacIOnalllLde de uedir ao Senado Que r8flicta sobre est.as 
que defende? Outros serão os culp,tdos : o c~,usas, que se dê ao Govel'llo a estabilitlH(\8 
soldado, o~o. de que eIfe pl'ecize., p~.rJ. que se saihJ. na 

O soldado é um POb1'8 llOmem, CQm o esc Europ;l., de onde pr'Jced8:n cs capit:':'G3, qUG a 
pirito cerrado pela ignoraoci~" com o co· époc:1 das arrn~.ç;CG e d2..s ';;el'turbaçõe3 paSSDU 
ração saudoso dos entes queri!i.os que 8.b<tn- (apoiados); que C"';lUdos . .f uma nnvem negr"l. 
d01loU em sua terra, arrancado violent<1.- com q'~e ás VeZ3; a élthi'1osphera:!e t3Ula, 
mente pela mão do esbirro a quem o Go- produzindo-se um ven·~ayal furibundo em 
verno encarregou da triste mi<são de lacei'ar regiões 3.te então pacificas: que él Republica 
a lei que o protege, recl'ut:mdo-o violfHlta- não esmorece nem treme (Teante da carabini1 
mente! rIo salteador bailiano e das inspirações dos 

Um homem nest3.s condições só tem uma chefes que a Civilização do Ceari rejeitou 
patria: é aqueDa que lhe garante a Ii- du seu seio como indignos e incapazes de 
berdade; só tem um abrigo: é aquel;.ê em pitrtícip3.r das auras beneficas dos seU3 
que encon tra a paz, a consolação, o aalOr I,la sertõ,cs. 
farnilia; só tem um inimL;o: é o despota E' preciso que ~e faÇ1 saber qu" o paiz t'm 
que o violenta. recursos p~ra pag:\),' urna ui "ir~c. m;lÍt:.s 

Fallol1 o orador em rel'rubm~n:o... Tem vezes supprwp á actual, é preciSO que r;ií.o Q 

combatido aqui esses excessos, uãCJ opera.dos apel't0ffi que d6Í:;;:e,:\-niJ re"pil'ar ltvre::;<?:~te 
em favor do exercito, que r:ão tem :Jinguern e p"nütt:J,m flue as instituições se ,1(J"en· 
que mo.is o respôi te, que mais des8je e18- vol va;n vois que c.incla. uãoci V:êi·· .. ffi teill;o 
val·o, m:ls obsel'vou n.L sua robl'e te"l':t, vi'1 para tanto. 
destílarem aili os batalhões do Pará ;, do Confessa o omdo!' que ~ RôpuJ)iicc1 ts- c 2. sido 
Piauuy, um tinha 80 praças, o clo seu Eg· comh:1.tic1a desde que nascelU; ma lllL'me;Jto 
tado tinha cento e poucas, de sorte que tres foi a l'reToluçã·) ar:.nacla que veiu p3rtu~oal'
b"t<tlhões não davam um só! Estes OIto ou I he o socego, e depois a f:.:.aatisma levanta-S:3 
dez mil homens, pois, que chegar:J.ill a s-r 8m um sertio inhosprto, onda a clifficulda.: 1e 
reunidos n;1S ma,'gens rlo Vasa·Barris, estes nãJ consH.e em kt21' o homem, mas em 
homens qua~i todos fDrilm arrancado, pelo vencei' a n:~mr833. l'ebel:\l. 
recrutamento; de Surta que, quando o br:l- Par:l est<ts COllS::' é oI'cciso b'}:~ -reatad·?, 9 
zil"iro vê que está sob a egide de duaõl con- princ\p:,lme'ite é preciso f[1.\e a lei S8j:1 l"~S
si! tuições, a federal e a de seu Estado, quanclo pei ~,~da., que se e.ltl'egue o ccm2:u~"r") c1 \]U8ill 
elle tem a certeza leg,lI, que lhe deu a so' deve ser entregc:e, () que seja. punido aw;cl;e 
berania nacional reunida em CDngres30, de a qU90 competir e f2CUZ 'l'. 
que não póde ser recrutado contra a sua N5.o l,óda treze!' hor.:1 ejfci to o l,1CtO q~e se 
vontade, é quando elle ti arrebatao.o viok:lta· acaba d\J passar, con'·'nua o oraebr.A ',:\ção, 
mente todos os di3.s e <ttirado nos deoosit'Js esta Capital assistiram hapúucosd:aSJ.p:",·;i;.la 
dos quarteis, sendo de momento P'f:{ outro para Canu,los, com,TIün'!ando um:1 briga':;"" 
convertido em guerreiI'o, manuseando al'm"s u,n general de brig<tda, que foi acom
difficieis e delicadas, como a Manu1icher e a panharJo de um estado·m,· ior; não Dor'i:J. 
Mauser! ,er se g.lsto (louc::, com ST" vi"G:s,n à E',l1\a, 

E ha ainda qiJem se sorprehen,18. quan· I e, sem -se sü.6el" porque, voltou e3t8 g8nG:2J,~ :3 
do a victoria não é obediente :'.os rlesejr!3 e I foi dispensado. 
não corre pressurosa a. en.g-i·il1;;l,ldL~r é), 'ban-l i="~ttü eila rlí3pen.:::~:. ~ i,·!o,s euUio ;;I,::.-.:~~te 
deil'a d" P\\tria, tão mal, tio fracamente I~e-I accei;ou a cornmissão e clr:}jois foi :J,t.j -í.Ylc.nte 
fendida ! . San to? 

O ora.rlo!' sente que está abusando da J)aci-I UM SR. SE:'{ADOR - Re<tlrneate e um ~J..'O 
encia dos SI'S. Sen:l.dol'es, (""a apaiadas) e ~ que cal'ece explicação, 
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(I ~:.:R. G071'P23 !YI!~ '-'!\.~TR{) - n f;\~?-t(J ~ q~',;~ ~~ I 'Ir',-~I;t--.tn~i;, é o 'l'B ~.')L't acr>nb?:c211,lo ~ill 
bl"'ig;8,rl:?~ C:l l11 q~'), ·'y'lllU f~.~\T't11i .~.L ,3 .g-'J;~~·F"; ':VIl'.!'-J'-,S. 0-:1 t,;l,tr~~bõ,:,s e~i',:l_o setv'.o CCI11n':·,n· 
seguiu rap? Cl!H1tir::'3 cornmc'"l1da.d ... ~ ~.l(jl· 'l-~l 'i"l:rj;'} ;'Jo1' c;),)iTlâes c ~-cnpnt33; as bl'lga,~;~s 
fi Ilor, P, se~u!ldo o~ tGle~r~i,lnmns ~ a3 no- i1'.lf m,'jt)I'O~, seQ':Inun 2,c~edl ta, pG~' tenent?:;
tic[a~ qu~ ha. 3sbJ bl·lgê"ll:.'.. '=sca se r9.Jsntinc.o c~)r0n..:i8, 1?o\~qua O:~ coroneis 6~tão sr,3 r:::ti-
de ÍiJ.1LtdecommanLl(, "~nd,), (.AplIJ'/es,) 
Seguia..). bl~ig? .. 11a rC1'~?2.\ninl!o3 p·:7·i~o;30~ .. ~:3in Qllê.;)rlO C Cl' ,dor r,ameça" ~t;):J ce.sorrle-TIí]r-

fl?nq'.lei)clDres,f"j SIE",rehe'did" [lC,' j,'gunços da8 (Jilser'T;,,'iícs, di~se qU3, si ~Ol' um hd,) 
e perdeu G.lgumas pl'aç~s (1 o gado rJlJc; hv".'''!. ej':, cnll"pnior.b 01'!la.n;z~.r 'Jm cDrpo de eX8i'
Fi'..i'a a./irnzntal' o s;,ercj,,o. bto nf..i é ,le cit.o e colloe;l1' b. snl\ f'cnLe uma. pc\tente su
aàttlira.;', 03 qUO conherEm é:' s,Qr.tã0 ::5.0 D0,ior, um;:, ,"sp'ld~, g:01'Íos~, i6. experlmeu
itnol'a,m t1"~ me},? 1111::1[1. de t:rcs IH~C)~>;('p,r'~j88 r,:vl'?" ni1,ll d.e--,cfJnlleceu, comtuclo l o htdo máo 
do lllterior de c~ti?';if!!j como tU !JJ. Bahi1.\ da lef..1i,lran!.:a, ::;u~;~erid<.t. 
lJ;lsf"t ]lara estralll~.Ii\"l' um:;. OOln.tl.:!., n5.o Senllol'e;o, estl\ R"pu blica. aind'l nf:o ccnS2-
llanndo fiMis mei' ~ de rsculi-il,. guiu Lazer Cl'21' ás ll<:",ões do o'Jtro bto do 

B-2r:;Ol'l~t;:\ o or~/l()l' i.~;' S'-:!lldo a r;;,)'!j!Jé!. cl' AtJ;l_nLÍGO, Que 311<!. e Uffi;:t i1l8!,itIJi;:ão ~eria,! 
c1'igA.d3.qf1A 3a~11u d~I~)~i,! q '~ aL':l':/EHROH as accpiL'. pefes l)l'a'::iJeji'os~ que nã.o ba. nl::ls 
na3 11<1 cicimt~, ,'.0 s(,m d" !lluJie1\ ccm 11.") p')ssiil!li:)~.(lq "e /'(;st;1ur:.tçiio; !', que o Sl'. Ruy 
ll;z\,io e3ta,lo-·'laicr. fê.l'hoca, à,:,3', uma. Vel'r::ll;~, qU;l.,a]'J affirrnflU 

Og"ll!~r,~1 de bl'ig?,rJa, jc; 8, ~;ln rr2l1te," () e'LI illll (l.oS 3flUS e~c['ipto,' rl'J.e o rlilemlltc, !ld.O 
soldado sabip, que tLnhe. qt~lern l"~,ji}OD!:e:-:.~e :;!JnsiSl.ll\ ill(J.is entre a. I-tepublica e a monar-
pOL' eíle. - cllln, P'}'10 si'n ~ntl"e 3. lt3Dublica e: [1 ~no.rd1ij.. 

, 1 1· d L'i:::'st. I,,": (!(',!1r:lç(le~~ r.8,O- se dr::-qü~~ dar L'.O 
F01S. F~: H éI, i-JS e~<JO :~eLlei':.;.l 'T0lt~va 6. l 

est,~. c<J.IJibl, trinejpiSCllio e!e Gliludos liefi&.Slad,~ impor-
t"!leio,, 

O SR, VJC8:NTE MACHADO - Taive~ P}]'l'2. U!n corn" r' e 8~~Brcito. um C!)illlllando de 
llftO se errcoilt,I11' Cus C'3 5:>\t,'['Jé, que ;;üuco m"l'~>dl:li 8 ultilll:1D2ll1.e até, ;) Dl':-~enç1 do 
uiJteg o tinba;n )1'1"80 na :Isco)a [\li1it"~i'. l'.111ll:,1.1'1I d.', GUS1'1'fl. no tbe"tro dõs 3contóci

o Gf'v_ GC'lTi!J D@ 'J~-':I.::rTn.\1-L-T,-::r) :1\1:";:-1 .. () Dobre 
SE;;:~ I ior ~5S.:~ i~~j :~.·;t i':~!~ t'.-'~tr2L;C;':'l.i ~r'," G or.,GCf, 
não :lavi:~ DF~rjg-o re~::-e en:;ontro. 0Cl"qUr= o 
SO:dL'-.do ~)l'í1iU~iio Z?,,:-19 tl"Yõ n~) ~(l,ill··!~; I~"a lut~. 
dlil:~te (lo il1ilulgJ. ~Ó }),1, UP1 ídu:o t - a~~":,: é íJ. 
p~,ioflll, ~ s() ua ' __ .lc~ ::]~:i!!bDlo qt1":~ é a bâo()cLl")., 
03 OrilOS f'~'sa~:,p,·l'~C?m. 

i'·l~,c: é prO-Cl:!:O C1'10 Sg ~":(\:ir\ ~)or qUi~ r~./::j[· 
es,~~ "W:Hl(~l' Il "'1"u!t;:Ju_ 

Er. .;\rn ft.cLo q'lS ,3 .... "'(.\ C~~?,~~;:l}j(~Q .... .:,1t-?;)~5,o 
1:0 (?:!JV,2r~~0 ~ -:: n" .. , :~,:,:.:, 2S'it'l. ~Y\~:~~J~~'~~) L~~"::~er-" 
ce:~:ido: o~ oillci~;'-3 S'!l)2I'I.Or'I-:'S ê"~;;2.~1 Vu_:t::.".llt1_0 
t3do.:::. Se:.n.1n:.1o "Jl:~, lid:\, :-1.";' :~~~t~[:.) hi:. 
ponco:: (HU[j, e~a. Ui:l do,=) (lia!'io'':i cl,~'~t,'1I;rv)iin.~, 
ht), b?~IJ~.~Llf,\L':1 qU3 ~p~.3;) set;dn C!)'.ITíL·,l~r}:~l,o~ 
:por Le!1eut~~"'.! ~0~' c:'}'IÜL~,fS ! 

Um g"sner;,l COfil- q1.1e,~ CG,(~~~1 :..,,~~ t.;n]~~~ H
çG::,,;) :3,'hl é e,~t,~:::; ~l.i';:~l:.:21LJtO'-:, ~y"I':~, nl~.{) ~:'l:{~:~i' 
de tono mu3t.r~\n~.~>:-"3 iD.t.!ig~D da ·:3!HDpunlll;-::' 
cios inu8t~'~:1 r~s,r2cb;"':::'G, que se l:v,-:r:-nL~,~n t:!:'.s 
cn.d·::!ir~s do S3nG.dc, di8se-I~2 qua nci,'J 31'0 
conveni3nta qlle,ecl Uffi2. op9r~,çflo ~-ie g:l'"~jTt1, 
o gl~n~ral e~n cl1 l:J8 fu3se (~2.. ãl~$nl;1 {~r:;clua, 
çãn dos seus s'1bo/';:Un:::.do[l, :JCl'q liantl) 2rc-.. 
dilli,:i 1 1130 V"'2r lJt)ct V!]D i,C1.dG ~.f'.2. c~q pr~~.~~ Do 

Íg'Ll21{l:vl~ d3 gt'(~:X), 1:;2.,\"3 ~.t~2,~1d~i· :~~.~snr3 ~J 
dH~igli:l.ltlêl(le ·-10 e'~I-.:lll'.Z.;~~tG; 0- C..JC_ lS-:-O ,'tP
gCll:nt2-.Va 0.8 g'~'ê.,7id?~de, q~Ji,n(lG rl:-:J Q::.,f,;J..lhi1u 
el'a ülrig-il.l,) PCi-i' um O!lki::,t '.·e il:'311'[\ «e 
ou \TO que, 1J31,-, ace..t~O da. (\i1~ig1)jt.llV_t9 ;1;)31.1-
m i l':t e,.6a. clil'ecç:'i.u. 

Dis_,e-lhe es::,e :':"~lJ.er~,l qlje is,~o n~o er~, ÇC.il
'1811lBllt,e; ql 1B nos ó<ieréitO'i re~ulo.res nil.o S'l 
prod lIZllMJ1 tc\tS illcon v&llie!lle,~, 

menr.C3 f'-\1.F;.t~ S1).pp()r~ qu:~o r.20Vl~eDt.ot!nJn.. 
mll1 l if.<.l?Ol'~-:',nciú. \LU (jue a prlflcipío s' a.Cl a
dit:o.. '';.0.. e que ~ob ~:.S !sl-'idtl3 [)('5 f:-tn·--.,ticL/3: 
3gg!OrÜ~Tt~.-~~3::; e rtlr-1;::ldos :pelõ zelo r~ligio8o 
d3 },-~-.!ü'lJil) Scn,3'~;!rel-:o, esta.7o~ ume, ideo, ;jO-
hUCL,,: ;\ r2':-tD.~)r2,('~r), -

Fo~jc..-,'3~ úrer' ·,"liSi,Q, e nü,o julQ'uB o S-en~Jlo 
q~.l.':'; é d'~ pOll'28. im]t1l't 1;11;1[\. '-"' d'65tl'l1ir e~:.L1. 
C1'2I,'.'[',. !Já:) ~ B terá r.;QUSI. gUI,r!o ePJqu(tnlo néJ) 
~e I'C-" per pl'OI'l~$ 2, n~Cr.d~5 ~ c.:~rte=L,b ao ced
t!l.JL:.~;_'. '~·,;rcI)~·l.l Ü<3 q~:e o GU"I'T-::rno t\ct112.i q'..18 
t,e;qC<l é l!l.:1 Gt1 Ver'110 e"3tí1vel, derinitivo, 
;~.C~!;.:J ~'I)~' i A rl'-'5. r!p.rBf:dlllo reic r>r:tl·",ot.i~~!o 
bL'J.2!L..:.i~·1j ~3 .10 ultirno tnoln(~'Jto~-

].' 'n''.:<~·!:..1l 2Y!'o"~:.r pnl' f'~cto'-:, qlle o Cj,U
dilIIL~,reo ffi!ii.I,;:i' 8 12':J '.;r,lÜl'l qa r; 11f\1) S:;ilSi/3; 
ISY"\ :-e ~o' f:'l..::~l\ cCl'~;),lidc-2P' rl2.3 c!e:'pe~'n.:3 
m~Utll.,r'·::~ c:)O :~ !ne'~;E~! l[',rG'.1c~:Jj com qll~ so 
G31'b lk~ O;Hl 'J.~ despezJ.s. 

~~l''"'u cO __ :0e.,;~.Ül" 8 preciso mostrarmos C\ L1e 
estfl,I·JF.ç:J.o 1hz CB,llS~. COIl:I:lum corn o ~en 
(!,X'-H'cíto ~ q'J.~ nELo o tetD8, lUa.3 o ama.; que 
não ~':'1)e!';1 '~l I8 PJ aggr'2s::i5..o, Hl3.S a den~sn., 
ql18 ,'~f.iJ. cfl,r1~\, bdyonei"!~ que Si. N~.ç?io cOntia. a. 
Ui':'l '.'_,) 3~1l::l f:lUJO;~, ~e!T', nJo ;;, ü.lD:3~tÇ[l,~ mas 

U!::..1 (1.)1,:'-") l~-2 p: Z e allI8:oçn,,; l1C\J UHl }'er~ iO, 
nl('.:..~ :_!i1 I;.", r~l_ir..l~; ;Hio um obj\-ctJ te tel110I", 
qu~ tíl':1 o 80 ,:-iDO, D;'lS t:iil obj"cto que 3?
n~Jll;~-3 a p.:::~ .:; o SOCtTIO nas noites t~'~nl.rniIL_~.;3. 

i··.T:!o b(}3C~\il1. porelll J pL~,1~'TJr~3; ~ão UGces
sm'io; os f"cLc". 

O SR. "'1('lC~l'nffi i\fACIIADO - Os fi.tctoa é qUIJ 
1'8n,it\111. 
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o SR. GOJIES D::O; CASTRo-está figurando 
uma hypot:.e~e e S. Ex. tõm Ilma coüsa 
c8r'~~~ 

Or:1, si não !lou7esse sinão u;n, não se (la· 
ria. este ~acco. 

O 22. AI..;II~IDA BARR.ETO !'á um :::..pn.rte. 
1) S:CL GOMES DE <::A.S':'RO-O que ::;.7,~.J3 é que 

o estado 2"er:e~cd lJ;;je é r.c~,iGr: tem c~uco mct· 
l'ecb.~2S. 

Ma3, nes generaes G.3 divisão, ajsse em 
aparl.~ o iU:.J.s,(;i~e S'eJ.:.td0r :)e!.J Rio Gr3nde 110 
Sul. CH'!"S3-hü o Cl;O<jUil.-

NãD ; a phv~a esCD. dizendo; o pxercito 
t8ln Occ:lsiées de orera:;.' po>.' pür(:el}as~ e::lsas 
p,,"oe,:as "i'io mai3 ou menos n:.lmerosas. 
Quani~G sí,Q :~ajLI) a~~2rU3~!S, e tce;n ~:':~is de 
U:cl2.. ,ii-visão, Ch·LL11Jã.O-~:(j C0:C')GS de exercito; 
qual:I.:o ~)ão menos anr:J.P)ro~n..s. q~J8nGO não 
teecJ s:nJ''J Uí1:a (!ivi~.1ol ;::;O,0 -tiivisã.o- que 
S9 Ci)rnpÕBra d.~ dU3,3 0U rLais brjga/1as. 
Quando oper;t el{; p;i,rc811u.::I ~ill(b f.Jenor6:J, 
chamam-se-brigadas, que se comp'Se de mais 
de (lous i"egimentos ou b2-.t<J.lhões, conforme a 
uOllcmin Qçiio. 

Est=s COl'pOS d"vem t8f 427 nraç.".s, ha 
al~'1Ds que bem SO. • 

;'013.3 ha no,,~ g'2nel\\eS de divisão. nove per· 
que !la um í6r'1 d,) flU:tr',l'(), poís nob-se e,b 
bellez~: !)rJC!lra~:3e r3u-_--.L' as summidú.í.:1es, 
flua GK0 2E.;,~-;il.à8.s ~:~; ..:'::'i~6T::S~O, t;il:t~3 G.eL;;.c:l 
que J quadro dava tel' lUl pesso"l de,enill
naJo, m3.l'C~Jl o uum\.~r". D~_,r ex,snluli), iUu'
r~C~l3.~S 4, e d':1ht a JL;1~ tia. S; ;tnira2S de 
clivisâ,j 1.'], PJ.3,sSàt:l<:S I_'S ill8Z::'':;, 9; g2L8I'~~~;:! 
da :Jr'ga'12.. 16 ..• 

O Sa. ,JULro FROTA - ;S80 -vem de lcr..ge, 
O SR GOThl::O;S DE C:\."TP.O uão cUz flue venha 

ua hOj .. 3. 
8d for 0ha,mJ.~l:J tL:l :~_ JT'endiz (18 direito TD.j~ 

liL].~", e si ~he p::-l';';Ul1 ti:- qUGn tos 35.0 üS ::<?~ 
nG~.'~2S t:O ~~'ig:::_~.'> qUl~ tem. o BJ.'2Zil, s}.!e 
reS;O_1' leT6. P~'Ol:!}9t8..illent3-13- f'::.r~d3.c~') no 
q-:..:r.,dr.J; J D::-(l.,\~Of (~tZ qu~ ~;1o I,L 

O 83... AL~.I~Ii)A 3A:ca:2:I'~ - Dezn1to porq:18 
alg'~2:~.s enC;:-'·1:'o.:n .P~'" ':t I) ~FF,d':J, (R~-:o.) 

:J S~. GO~'.lE-; DE CA::l?R'r-O rroi)re S,.in~~c1ür 
y;eIJ, pjr0..hy .',. sRbe o :':.i')8ít() q i 18 () orador 
lhe vot:.t, mas e3~i.-í en tre a. am =mação de 
S. Ex. e o Al.nanai, .Wlital' que dá IS. 

O Sii.. JULIO FROTA-DoU3 '2::trlocdi:litl'ios, 
aggr{::g:1dos. 

i: Sél.. GO',l[~) De; C'l-"T~o-S\m, d<);.lS ex
tl~~cr,_lina:':U5. SilX0íl q ~~,e, a~~tun.lUl0nt::. um 
r'3, 2':; ~',::':'?"'8.,2S fo~ r:-l'ol'~n.:>o, :2~·~iO que o 
SI', l-:':_~ç __ L2:. 

.. ,~ ~!= ~:~ :...'.t.~~r~J-2~' ....... '::.:.-::.-1 ,cl>
ci I" t:::1 =-~:02~lC'3 ll~D, Das a~!lrli1 t2~~1 l~m Je 
f22,,;S. 

TI: , senhores, não admira que o Governo 
faca desbô cousas ; o Congresso tam bem as 
faz. Aindil ha puuco.~ di.'s discutiu·se um 
projecto. mandando. mettel' no 3uadro dos 
pharL!i<1CeULic03 ru:m um, que nao era pbar
macêutico ; e diZia o proJecto, com umn: IU
genuídade que é de a"lmirar-sem preJUlzo 
do <jl1ac!ro. . 

;'ila~ cocno é isto 1 Pois o quadro ,em 12, 
o Sr. Ministro elen a 13 e diz-sem pre· 
juizo do quadro 1 (Riso). 

O S!l. SEVl>RINO VIEIRA-V. E~. permítte 
um aparte? O quadro não teve prejuizo, 
lucrou mais um, 

O SR. GOWJ:3 DE CASTRO-Nã.o; a argucia 
do not.re Se,.al~or mostra apenas quanto o 
seu espirito e poderoso nestes argumentos. 

O quadro perd·~u ; foi prejudicado, porque 
o<lde ),<1, logD.r par" 12 e encaixam m"is um, 
os i2 ficam incommodados, (Ha um aparte). 

senhores, o qUD.[lro é uma abstracção, o 
quadro é o numero do pessoD.! mal·cado. Lem
bra·se(pratic:1mente da Ver(lal~e deste conceito. 

ESôes bonde::;inhos da cidade foram feItos 
para tl'es pessoas. Um i\Iinistro da_ Agrícul
Cllr;'.,O Sr. Alvesrle Ara 11.]0 , que naoe ma· 
gro, a perliao da companhia autorizou quatro 
1'8ssoaS por Danco. Pois, Senhores. cont"essa o 
01':.1. 'or ql18 se viu uma vez muito abarbado 
com este augmento do quadro sem pre ~uizo 
<1011e. '(Rlso,) 

O SR. E. \V.-'u'lDE~r;:oLK-Mas ahi era sem 
prejuizo do pes~oal do q u:.1.,lro. 

O SR, G07J!8G DS CASTRO-O que é o qua
dro sinJ.o o pesEoal que dellc se compõe? 

O SR, E. \VANDENKOLK E OUTROS Sas. SE
NADORES dão "p"rtes. 

O Sr.. GO~lES DE CAST:W-O nobre Sena(l.or 
pen:]" que o orador tem menos sympa~hias 
pelo 8\ercito de que peh armada? Esta eu· 
:8.n2,do. 
~ Q'~'c!:do 7íel' á. (li.,cussão o projecto üas for
C:.1.S ,le mu, si nlio estivel' morto até então, 
pl'oc:nará e:rnminar o q:Je por lá. vai. 

J111gJ, neressario que se combata por t.odos 
os meios e"s~ espirito périgoso de ri valillar1e 
entre ::s clas3es armad,is. (Apoiados.) Nós não 
r.emos sinão um exercito, esteja elle em terra, 
ou no mD.i.'; não temos nem mariDha, nem 
exercito separados, são dous irmãos, Não_ é 
bom estar todos os dias acirrando a desulllao 
entl'e a} chnes c,rma,l:l.s, porqud nós é que 
huvemos de p:l.gar o pato: quem tem armas 
38 bat~ CDm va,nt&gem; quem não as tem ... 

O 33.. Lr;p:,;: TQCJ'I.~:J-;\ pa,] ha. 

O :::r". GO:,fE:":: DE C_'~STRO- .•• apanha e ás 
v;:;:e:] m;;.ito i. .~!':J, ) 

0,(7'-,1 do seu lado esq:..:erdo e em v~z que 
lhe parece militar pelo timbre, que e real-
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mente dirDcil uma reoj'g~nizaç~o militar. E', r Senhores, a 'lisciplina não é infringida pela 
o orador ignorante do [tssumpto, tem por commllnhão de v:gilias, de estudos sobre os 
este bom sen,o natural plena certez[t do me3lUf); livros e no~ mesmos bancos. 
facto. E por i,so pede a attençiio do Senado D"sde que as escolas ni'io se convertem em 
p:1ra a dbpew, que n03 cust<J. a instrucção fóco de p~op[tgandas perigosas; desde que a 
militar. administ~u.ç;i.o da e~cola se faz am,lr por umu. 

Nunca ha de regJ.tea.r vinte!n J.Igum paca 'Iirecção sensata, reôpeitadar I. ele todos os di· 
qU'l se Jé ao 501(I"do bl'[tzil~il'o a instrucção reitos, para pOL1er exigir o cumprimento de 
tecllnica., porque deota instrllcção depende o to,las os deveres, nJ.'J In perigo nessa com· 
nosso "acega, tu,l\-ez <J. nosso. eXIstencia, e com munhão; pelo contl'al'io, e,sa communhão é 
certeza as nOS_ias i"stituições .• 1 guerrD- mo- vant<1josa; e a prova tem o nobre marechal; 
derna. é !loje uma scíencia; n50 PÓd8 ser en- nó" temos desde a primeira monarchiu, con· 
tregue ao empyri"mo e á ignol'ancia. Quer fundi,lo nos mesmos b:J.ncos sOldJ.dos, cadetes 
que S8 dê á lilstrucção militar technica o e otfHaes. e o nosso exercito deu sempre 
mais amplo desen vol vimento, mas n110 sabe exemplos dJ. maior disciplina. 
porque havem03 de ,lar aos militares colle- Ainda ha poucos dias ouvimos ao illustre 
glOS /le illstrucçlo secundaria, de humani· Senador pelo Rio Gf.1nde tIo Sul o facto do 
dades, á custa da nação. General Po!ydoro. 

Todas as classes tazem sacriticios que pn· Os meninos, e nesses meninos havia. al-
dem e qLle não po(1em para dar aos seLIS tilhlJ<i guns bJ.rbados e até com galões (riso); os me· 
instrucção, isto que se chama-in~trQcç:lo ninos reSolveram fazer vlJar aquelle distincto 
litteralw,; depois eUes procuram as C<1rrelras militar, collocando b:lrris de polvora debaixo 
que querem. da sua secretaria. 

Outra classe h:1, porém, pri vil?ziada e que O SR. ALMEIDA BARRETo-Acabou·se isso 
o menino, (] uasi no berço, no. primeira lU alIi meômo. 
fanci:J. ainda, e começa a pes'lr no orçamento, 
estudando humanidades a custa do Thesouro, aIO SR. GOME:S DE f ASTRo-Mas a.cab,?u-sB 
e depOIS se dedica a toda e qualquer carreira h mesmo, porque. Compare li dItfe~ença 
e at.é mesmo a milít<J.r par:!. 11 qu:!.l foi ])1'8- do,; temllos e d~, homens; e da diverSIdade 
parado. Isto é um "bl1~o. dos res~ltarlos un.o deduza,. a ne::esslrlalle da 

Não sabe óJ. razã.o por que se Im de dar it se?:1!'aç~o, mas a p~sslma (,irecG'!-o dJ,s COllSJ.S 
Cl1StJ. do Thesouro, o estudo ,lo inglez. 'do e a ,mfeliz Hlsutlaçao da anai'chla, que tem 
fI'ancez, do allernão e do it,lliano, e "as scien- gan[l~ alguns espmtos e procura fazer caml· 
cias q LIe são preparatorias para os grandes nhos o. ~usta do nosso socego e tia nossa 
estudos milittlres? reputaçao. 

Par:J. que se dê a instrucção technica, o UM SR. SENADOR-V. El:. apresente uma 
emenda. curso completo llas <lrmas; par<l que se façfL _ 

o lml1tar tomar gosto á sua carreira pelo O SR. GOMES DE C~STRO - Nao apresenta 
conheCImento perfdto que as sciencías ex- emenda por uma l'azao. Pois o orador, que 
actas Ille dão; 9ar<1 ~Ufl se o fiÇa. aclquirir o pe~tence ao Senado como o ultimo de seus 
amor á disciplina e ;i, bandeira, vivendo em I membros (neto apoutclos) , na ele apl'esentar 
commurn na Escola Militar, OUllCJ. recusapó' emenda sobre aSsllmpto, militares em um 
o seu voto. porq LIe são des~ez:i.s proàLIcti 'las, COiJgre.'so em (]1!e tee!ll a.'seoto marechaes e 
são tlespezas que nos eVitam a O"uerra pre- alilllrantes? Nao, neto apI'esenta emeoda. 
pu,l'anuQ-nos os ele;nentos de fazel.[t co~ pro Emitte com timidez, lil~S com verdade e sin-
veito e rapidez. cerida,!e, as suas opiniões, conta.nào desde 

. logo com a caridade, que invoca dos seus Porque e que havemos de ter dLIas, tre5 
escola, milit:J.res ? illustre~ mestres, e com a ])aciencia do Se

nado, qUB ha de lev;).r ;i, conta da. velhice e 
da tristezJ., natural da velhice, estas queixas 
ou. se qnizerem. e~tas impel'tinencias. Mas 
quer qlle a ínst?uc,';lo miI,taI' seja t~chuica e 
solida. 

o SIl.. JULl0 FROTA-Já votálllOS um pro. 
jecto reduzidr)-as a uma só. Não temos culpa 
que a CamMa o tenll~ I!emora!o. 

O SR. G011ES DE C_ISTRo-Porgue h;).vemos 
(le tel-as? 

O il1ustre ;;eneral, que tão di~namente ra
prccsent;J, o Eit1.do d:J. Pll,ratlyb;J" 'quiz separar 
n;1S escolJ.S de guerrJ. o oflicial do soldado. 
Foi estll ponto (permitt:1-lhe rlIzel-o) comb;J,
tido pelO i1lustre g"8neral. que representa o 
RIO Gl'anlle do S~l, por morlu ntistactorio, a 
seu ver. 

Si 09 honrado;; marechil~S que o onvem 
promettem nito rir do seu alvitre, dirá que 
leva a tn.l ponto o ,1es2jo tle ter no exerci to a 
verdadeir,," sl~lenci" militar, que não admit
tiriJ. a promoçâo ate certos postos, sinão em 
virtude de concurso. 

Conheceu e ,ünriJ. conhece distinctos officiaes 
que nzeraw estllrlos im portantes na E~cola 
Militar ela Prai:J. Vermelha. 
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Ura delles chego i } a·!:e 3. r!JajOi~ ~ 1,~i::=nu-s-:_~ 
fa3cin!1' pelH, Iltl2I':ltU::--o.. C~C1:1;1I~J 2",2;::', f1Z ~;. 
pC3~jr"!" ni'io esq ~re~~;]dl) {j;:j, cclp,n(;i·" ,~c L():;;t(O 
e D8rnostGenes .. 

Cor0 que (\lreito 8e d;1l'i~, ;~, P3~,,~ hO;;lD'ri () 
:;,CC,-:SSr) ql1S de~!J~J C!Vi)~')-::ti.r ('uF:clles '111":' 
c.ont.inu:.i,rl!lll 8, cu ti-T?:r (;\, ~cj8.~('i·~ {, \. 8n~. 
"profi~)s:1.o. e,sT,udo:1 ('rD,-~, 6!"')'IIl ~:. .~- ',~':, .. nti~:. (lj) 

acerto de SDí.\S funcçõ8s ~ 
Ha. dias discutiu·se \_\0 ::jen:'.cbj ;, 11 l1r::;: 5,0 r1 .. 1 

accufln~laC3o de soldüs ~ DI'~1,8nr\'.-L1-.~e laz:-'l' 
desta aualid0.r~e, CO\tl r3:~,cí1,o 3,CS D;~jciJ,2;~ ~L~ 
TIneso eZi-'I~cito, UL!l;·:. [lb~;lr"l.cG2.0, 61:~,·~il:lo-se 
que 11:10 era. n6Yll c;~rg,) neIJ 0m)I~f'!2"o ~i'>:,
Ya. Uilln. abstracdío) l C';;1l0 ti11 n;1,l) .se de vi~1. 
toca.r no SO~fln '3 ne':J .::-.i"lJ. CU,{lS~ n·3uillll1lü,. 

Oré\,. {) 111:!>ÍS Y'SS::3itu,' or cl l ; e:::G;'c~~,,) h~ zl
leil'G ~~ qnl~i""l f(J,il;}, 8 CC'ill }, in:IIO"l r">~illJq07;:l,. 

O Eülit:tr q~e t2.r;1 ~, ~x\",?nt:~ -1:10 i.~~Cl~'''8 
dell::1 SCí.Jt:'nte l.S ~{)L!:""'? .. ~~.~ 2.,S d, :Jl~ll:_~,Lli;"l.,.)'!:~ 
surj;\es, 08 coutin3~:ci:,o C~, :;-.l'~ I,C:,S: '\1' ;:-:8, 
ü'J t1)'~n2,'"3 d8 CCrr~2:·,8j , i1;:;0; sllJ. l~i'~:: ilél»8 
(~8V8~(;,_:\ ,sll(!.. 7incU][1 é\ :J 1. vidr:. "Ç)'\f {1':.l l,H;/) 
di':: fe·I'::) á,_~.Ul'(t p,xLêt,'=l!(~\G. -10 s,~il~'''JII); Plh 

ütZ cc,;n ifJe 2:~e I",,~U:'::'::\ nl) qU:il'I . .:;] CI -:ll2r
tJ;.1.c:81",'O 1,~bi, na. fU;IUI~i~.!" lJ t-;Gtl id2'.L; e lI) 
CCJi1)i)l) :-1[:, L'"i,;,:..~ll.l;:, c; J'-':~ () .=-1, :rll'). 

s( ,·,OllJ.'~~ílo e J::"l'~C'._. {~,O ,-,1.1 ':lllC':G2j 

Como os f_:2r'viçes :~ão ~iV8r;)(» e ,3 n'3ce.':,gi
~~;~ '8 LLI. ol'(h~m e da, e(::JI1!;!a~?" €'~L8 tl"dtvisão, 
P:~t::\, Cli.l.ro que UillH3 cJ:l.:-=-SES 1'0C8bem l-,or 
llE~a l'~:;a,l'ticH.o p Dllt\'~lB ;J(H~ on~x(),. 

CJ~~ C:';',il1nlJOS são tli':~l'SOS~ nla8 toJos v5.o a. 
RU;l.~. que G 1) nusso Tllescrll~). 

FoI' r"nsPg'uinVe, ,lp,;rl8 que C' milito.[' é !e
gi~I:1,lur COlHO o oradJjl', COiTIO ;_~ão tooo9 os 
0rs. 8eo;.t~·!cr8:1, n5,o h;:l .. r{l.zR.o ü(\l':l., '~cculnuJ(1,l' 
:l~ Y:\.ilL::g3ns de su')., p'"t.t,::Jnte êc:n as que au· 
f81'P- (L1S out.cflsfaucGõi~St qu~ 8~8I'Ce como 10 a 

gl~I,l.(lor_ 

O SR. ROSA JUNIOR-O soldo não é van
tagelDa 

O :"R. Gmms DTI: CAf'TRO- Niio Dle COil
~,~1t1 i~,'for':J, e::.o..lnil~Br a Ilenl~:'ila o eJasterio 
q:18 tGCTl °sb p'J~,Vi"a v;1.nt~l.g"m; eiu todo 
c,;.;-~:), 110: ejil,vH, ql\6 f,oc1as [\,8 deS9an~a.g2n5 

qu(~ me viecê8ill íÜ3éem úe3:Ja 13311ecie. 
O Sp". :2CSA .JUNF1R- jJ S V;l,nta,~'ens r;ã.o 3.8 

·"ic;!rõ?:3; 3011~o n5.o é vauti.l,gem. O art. 7° 
[ull~~ções. 

O S'l. Gn~lêS DE CA.STRO- Senhol'e", si o 
solllD n<1o ó vronti'.Q'em. uão Cl1stla. o2.da l\Oan
lhl(\!",', ;JOl'q '18 quer3l' rBunil' a 11mi), rlps
ViQI,;'.Plll ~,vanl.a,g3111 UC Se!J~ .. ~ol~ e arDor 
pl2.rJjn\co de lTI'JlS. 

" ,~ll") 
~2~~t;:;,1~ o :J8'1 p2,~Z, GL1 \fll ',ll~'f;,l"], O :3R. 2.0,"-::A J'U:.,rIOR- S' [1, legi:JlDçã,Q ElilL-
elI·J '2áo tSin ma13 i.}·:'_;2~ C()l j , ,::c1.~L2J (~:l t?cl' (JIJ8 d13 Ícto. 
gtL~L:'l,; ell.':j })J,:J'~:\ D. -·s~~J:-~-,.~ l)"!,:j~;'!, D~:-~l::t o ~R ~Clll'ITj":;< D'? (l \ '''-''r.'0-0 nr'hre C"c.n8.dor 
r!:'pl1j :J.G:;,o." S' '~~.in herI:, In, 11'~,8' iliii :h.~ :;;[0 ~)c)d(~ (,~·\1~rç:lli~, dLll2.n~:~~/)jL,' t,1]/10 ~ ~lLtDt"; 'Qui-

~~:~\t:~';~~i~~!~:'~~~',f:'~f~;-;~~~,:r::'c",:[~l:;'l"~ i f:i~j:~~~'~~iO d~ lci~~i~'1;~ (:~~ir~~~;~b~~~~ ~~t~ 
que !2. esteve fa:81111'J J .. !eih;ld:\d(\ rln .13il G~- . . . 
CuJo, [)I'gê.t1,za:uJo, !li'lll",;hl ~ :~1Z.21l,1_0 r,UílIP{"if E 1l1n?~' u:-;;t, lhe ~Jer;-.Jltt~rD. 9 nohre 8811,01. 
n. lei. (1acdo um ·2:::e.:!: .~ (' !l'r l , ~ t ~;' "Sq-'l8- d(I1' ~ne lhl~ ~ecord8: t,:J,nt l ) n:!:~o e!'1. ~.s.sJrn 
ciclo:;.. -'3s1iada pats só GB le::Jbr~',l' (la j'10tiÇit comu '::l. b::z. (.iJ"~, .que tOlo ~rer:l'30 U!TIf1 lEI ~o 
e do Ó,'(lltO. 00 ,; BJ'110 Pl'ClY'SOnO, ga,'antmda o, ~e.l'ceppo 

üe:mf\S v 1~.!1 t2.gens. 
O SR. ALi\mID~~ BARRSTO - 1'[;},,-) :~ lO d2i:r.::;u 

ele ser milit2.r. O SR. ROSA JUNIOR dá outro ::lDnI't,S. 

o S~l. GOMES DJ:: {::;ASTP..O - n:-:.o +~i::-:()~!, 
m~3,.narb, ~ll.if~Il:" ~.)l:! 1_~"3 1,_1;11't.'~i , ~;~O t~2-
l?5üCtI& do t"11nISi,2rlo d::, \.':llCIT'!. 

o SR. Ros .. '!. JUNIOR - T.B111 Víl'·~:l:L~ ,li-=; ~l~-~d 
1€,~isL1,~i'\O e;-;decilll, o rnll;t:1.t' (~I>! c co ~ig~..im 
deGa. C18 ,~8r milit;;,r. 

o 8;t G0r.123 "DE CA8;RO - jl(\('T'~ S':)-
11:l.rlOl' iJ 7 0CLI> ilillrl. l"i flllC~ ~?i2j ~I~..'. C::l~t~r.· 
ê.icçKo l~' In f' Gonsttcniç:1'J. 

rl/;J~::,~~;;t;~.i~;o3,,~;~~: ~,;i~~r~) ~i~~!. Cj;1~.~;~ 
~.~~;~~t~)~C:"~:;~I.?)' ~s~~~~'_~;:,~ ~:'.?l;'~::~:'\;~':'~ G D~~O 

"\ L'::I:':':~3 ~~ l!r!;'\ ~ó: 8 I'} T:l":S011:·0 Iffli'(=:l'~l 
r--l~',~'. t!II~0. O CI')Ll': e 1!~n ,·i() , () T~l(-'.p';..i~'O 

_11...L~' ?cg:.L cu .U 1 D..Ge e~.::Lf1.,..:i ~J~d,~'>\1l'2.~'': tfl3 1~~,tLl 
di c:,G~lo. 

O SR. i'úMirS Del CAS1'RO-D2ol!e que el';l.m 
fi,18G,~ as intupr2trlçõéS, lJOlli?, (] Miuistl'o d~. 
Gn~rm do provisorio lllnitar-SA a e.';pedir 
,SUD::! iDSll't1CçÕe~~ á3 pagatlül'lJ,j rnílital'es, parn. 
S",Llar [) abuso que pDrvsIltUl'o, E(l ti';es"e in
tr(1!lllzirlo; lllD.S (,300 &0 J, le'~iGhç5.o ni10 era 
2~tG\, que o (jOilE;!'110 pl\Olli':;f:rio, do 81', m~~

recbJ-I Deocloi:o, clesJal'ou ];01' um," lei. .. 
O SR. Juvo FIWV,-[ioi um decr8to. 

o SR. G(\~lES DTIl CASTn.,)- .. O:.~ por 1Jm de .. 
Cr8l.D, que 1.8[;} forç,c (16 lei, c]'le os militarPG 
Hào peiteisr;;:,;l) a. V3,nt8g-ef:ll do -"!oldo, Qual
qnsr -que fosse 11 funcç.io qa3 eZ&l'C~SGe. 

O JULIO Fru>T1,-No tempo ([,) iD))srio, D10 
h:1liu7irJ~1.; não era 3sdjJ} , 

O SR. nOi.r!E,"3 DE OAST[to-Pe~·g'.!nb. [tO no· 
lJl''? 3eú2·,uor que teül 101Jo c, boue.J..tle d3 nua-
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r~!-I) com Oi/ S8U3 '1pn.rtes: dUl'r\nte toda a 
existEollcla (lo iill;:i8rio,em !lue t,ivemos um ex
eréito muito digno, em que tÍvemos um eJ:
cercito clmmamhdo IlU1' milit~,re" da on!2m 
60 Si', dl.lque "e Ca.:C:Íü.3, que não crê ti vos~e 
,ido p,.:eedido por nLlgu61ll em serviço83.J 
pai? (a2Joú'/dvs); do geilel'ii.Í Osol'io. esr,rr~Ua. c~e 
pl'i~naira gl'nnjeza, o astro rei do Eshulp 6:0 
Ri,) Grande do Sul; Si' generat JGr~;ny!ll') 
C0ellJú; Ínteliigsilcia cttl primoi'. (pü,':l, n;ic 
fa li al' dos vivo$ que lhe "uVem), e Ot'U/!;E;; 
neóGes hOmGl13 Iembrousa de reivillllicnl' '1:', 
direito conclIlc~J.llo pOl' Ur::lc. ps'simü. i"tGl'~8-
tação d a lei? 

Não e pc,~si vel. 
o nobre Senn.d.or (l..,O;Z'uJ.'l' \''],3 ;lO te~Lo de G.r,.![~ 

lei !'~ceute, de ):j90,e quer que elh, pi'8,d~
ça contra o espidto,contl'::l.. t1.. letL~"a cid, CI;n.J"l,
itilição, 

O SR . .JULro FROTA - i\LtS a COilSt1tuiç2:,') 
gar",utiu eSc,e!l direitos em toda e, ~4i1 pleni· 
tude. 

o 8ft GOTl,rm.:: DE CAGTRo-NliJ.~ ü5.u :.:e :).to .. ~:_:_'.~ 
llil'eito::. 

O illmt"e Eell}dor~,t:§ fez-lhe a l!onr,o ['.3 
c~tfl' I~w.leJv;'\~S do Ui' (~or sC01'e (~ir3ito3 3.(h~uj
rll,n~. 

:N5.o e ;), D1CSt11?-. CCl~tJll.. Quo.!":do um dí:i":l I., •. ) 

al1quiTidD é vi'"ln,r!" ]CGlo GOVGl'I10. o Govelln 
prJ.~,ica Ulr~~, Hj!.:!galk8,c·e\lirn;.~~ monstl';_'csk:v;C) 
q\.!e i.J.)l'P au Pl".-jlHiicado o 3,CC3S8ú a,m~ tl'i !)~> 
ll?e:J~ ~:i[\S ql.leJ'er qUG Vl,t::!'O, e tlm::~ lei~ I:~·~,:;) 
kxto e CD;O e"p'l'iéO e di':'metJ"'Ü!1ienle 'l", 
PO,-),O ao te=~o e a/I e~ni~'itc ~~r-:.. Consr,i~di::;:,;.-Il 
r.5-o 9 garo.l1tll' o ô.ll'ei-Gô1 é Cf 81.1' 11!11 pri lTil,-;

gio, é 3iiclil' do l'e,~imerl leg;;,j c!Q, ig'.iü,!r\;"i-o 
piJ,)'O, o regi,::en t!~. lie,i,s'u" ]'Jac'e, !tni1sc1il-_, 
potle 381' oIulol'Q~o, nu,: n,io inj'sto, 

Foi ~D:\'is longe elo que t2nciünG, ',r:.l, e dá. 
pro'V_.s oi" ::;e;" pez;;,' n,o Senado, prO!!13tt811:,lo 
nao vclll:lr n tl'ibull0. 

}-e'!e que (leJculpe J.S deJ:11i:llJG,va.lln,'3 ('IL.:.~ 
;;id81'açõe3 que [e~, !Jào l'e8pei;'1\lIuu a Oi'l'.Ji,:. 
elo rleiJ<J.[e e "i disse eOIlS;1 que devcc"e ser e, .. 
q"ed!ip" (j111,';;0 bom; muito bem, 10 oj'ador fi 
c01njJ1'i·mentfHlo )101' g?'f~ ... nn~e ?-'~tt?Jte?~1) de Er ~'. 
S c ,'adore~ , ) 

<D 2:1". fl~1l:.'L\'8'iJJn ID:'1u'reto-O €E
ti\clo ue m inl.J!1, sam).tl n[o lll~ perDi t, e 0(
cü1?~r pOI' r-.:lui~o tei.:2IJO lI, (lttef;;:rr~ do S·::'a 
nc.co. 

Como I'ebtoT r~& (";cm:Lis,[o de MI1Y'inh:t '" 
Gue'T', fui cO!1'7iJn}o }:elos lllGU? coI1G'5a~ 
p:lrJ. emittii' })i:'.t2CSl' snbre o projecto fi:ralld,j 
aJ L:l'ç:~,s rle ten'n.. p1:l1'Ec2·r Çls:-:e que llã.o de·\1ie~ 
,,,31' longo p;::'j',~,. ql1e o proj:cto puc:E'sce Boi.:':.)' 
L.Dm2dJntrt,n~nte eE! (.lj~('lk.~fio, r::S3rYi:lDd_o 
~1·Tt{ o diJ.\~itl.: de ton:~;:"·t~ pC'ul'te ~GO GGtatB, ~i 
aa iGto fCS_elilGS le'lutGs. 

S"uado v, III 

De aCCÔl'rln com essC3 p,"llSl1mento, aprssen
tci Il.gQ á consld'2ra~·ão do S~l!aÚO o pa.l'EC81' e 
IDéÜS a.!gl~ru8Z) 2ri'!end[ls~ que julgava de im
II;f'I1in.to !ilter8s~e ]lMi1 o sel'\iço e discíphn~, 
do e::2i'cito. 

DOllJ de n,18m co l l,eg1s de ,commiss~o !11iO' 
assentir;UTI a~ em';llClD.S,O que, (,3.Jvez,lllfi-~.!lElsE' 
pcra a SUá l'E',i~idil1, 

A culpa, -pri;lcipê': I'2CÚle so;,re o~ pl'opr:os 
memlJ:'ch di; COlllilliss8.o, q os s'> n5,o rGU~l1r~m 
p;lca tOllw.l'em a respnlls8. bilir;I,L!e da apl'e,en
,,<ç'i.o lle 8illE-lldas c, ll~.o 80 l'G'Jnindo, I1Sarl),m 
dr:pols riD, pai av rc, pronullci,lndo-se contra 
ellils. De\(l ca!JEli' Do totla '" Commiss:'Lo a 
I'~:splJmabi\id,adB, quer de 'll1lend"s, ql!eJ: 
de opinFitS que tenull111 d" S8e' suhmettidü.s :i. 
apr.3Cló1ção do Sena,~lo. 

S"1ii,i, SI', Pre,-,.JBnte, dec:woaV, Ex, e 
~Il [) ·'nado, que f·Ol\S do~ lrel1;~ collegas se 
l1Ial1ire~i.>\s,el1l cc'J;tr" emell' '1" f]l1ejulguei 
il1r1bl"'l1SilVel arrerecer, L'ont.·nc1o com a [\1]

t()f'i:;" Ç'\O que l'eSll~t;\ vã do 81 cargo que 1I1e 
conl1an1m. 

A prillleÍi'!t f(li a que estaIJellci;t a relirada, 
dLlS orJkiae;; de [ldente, U..1lJlllTlllm!J[i.o que 
t~el11 "I;" ]10]1', ;''.:; eocola:j ,nilital'e,:;, com 
]ll',](;,,~ de l'l'et : l';il'ts dalli ;mUlle prejuizo 
ria discipliua" 

Entre é13 ]lrnçi13 e os om ~bes Diio deve 
Gxisti:' bl pl'(Jllii ",'!li'brle. 
Ao~ soldados CIl!I" a obri,r;ado ti!:) rC~]leit[\1' 

f:illptH'iores e :1, estes 118 chai'lal .. os ft (Jl'delD, 
repr1~\1l:'nd~i-Ot; e ;Ll.e pl'8nu~l 0.3, flUo.udO 
llI8'; [':1[1;11'1'111 com o l'espei lo) devido fê g<J.
muti<)u iJ3Ioo)" g'n:'lnl8nto;:; e íeis que tI';ltalll 
C!ti tiiScilJlil1Cl l1lilit:tl' 

lncnl1':el1i"llte nlgllll1 l'esidi' ncstn, sep~rn
çi'5o i [lO ClJntl';lrlo . .tiJ~l'c1,rhL C1Jl11 ella. ~ clisci
ldilU H:I lIJo'.'i1lirl"clo uo exeL.ito, 

O mel1 íllt;sL'G collGê':' r,pl'CS0Gt;tntr~ do 
Rio GI~ll,je do';ul, o SI', JH1l'GcllnI Julio 
f'ruin., COIi;]j,l[Clllk, a emelldn :J, C[lle me 16-
Ih~ll, toi o pJ.'inlc~lro í1 jllstíilcal~;I~ porque, 
dis';3 S, E:(., deSlle o tBl1~pO di) g"~ller'1.1 
Polyclol'Il, tem lw,virJo 18VElE,eS l1ns (:!scol'lS 
1Ililltill'e:·; : Llw;de e,s:t époc[\ jJmtic'1l11-Sll netos 
ci~ insuIJordill1!.I.'ãu, C0ll1111"tLI.1os, pnl'élil, no 
I'flcillto tia e:icollt entre os~onlpanheil'Os o 
di ri!5iclos con lra eal pl'egarloG Llella, ui10 p's
,:1\1<10, porelll, Llo 8dilicio e.,s<I:' qnestõe,. Com 
mais raz8.o, pni~~, S. Ex. L~evitt aceib.\l' a. 
el1lp.nd'l. POi' l1lil1l <lpr,~selltl\d". 

A i,llSuIJol',lin:l,<,-;lo, OS rlistl1l'lJios actuaes uito 
sil.o COlll0 alltiganleute. Hoje 1 C~ alllJ11110S, pl'i.l" 
ÇIlS de Jll'et que [rcIHlueDWll1 as [ll1las, t~lldo 
estrellus IH) I1niforme, contr<J. c texto e:Ipre~so 
rio COllstitlliçiio, <.le~respGit::tnl ate o gGlIeml 
c!ireclor, diI'i~erl1-1be vais, sahelll 1'<11"\ as 
rllilS ch cirl,,([e 1'111 colllmo", de pelotoBs, e 
vão <1, C;l1!1al';[ dn; Deplllacks, desac"t,lIIllo 
o, repredel\t~"111(J,; rh N<lção que se lm\llires
i.arnm cO!1tm a Escol[\ em bvorrbdiscil'linél. 

H 
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Outr'ora est:1 insubordin:1çiío niío l!ltra- [n<lScLllJClnto, cles-onltece fól'os de nobrez~, etc., 
p<tss:,V:1 o recinto d'l Escolc, ]'dilitar ; ngol'a, <ltc.1) 
os alumnos trazem-lla pal'a o lIleio da rua, Ol'a, por Dste texto, os omeiaes do exercito 
qU8sandojusto desnssocego no Po.vo. I quo J'eC0Ueralll c011l1ecor'lções !l0:3 call1pos ,le 

Por esses factos, viu·se o Goveruo OIJi'ig-arlo 1",têJ.lll'l, l10[' SI) portctl'em com 118l'oisrno em 
por diversas vezes n detel'minal' n dosliga- flel1tG ao ini!l1i~'o em deres', rh P"tri'l., n0-o 
mento ,1e aklllls ,J!llmnos e;, mand,ll-nO) P'll':\ podem ill:je 113,11' de t·1,~' cond'.'C(\\"lÇõCS por 
os corpos llr'i'egimel\tados, atim ele <l préuue- lS,O Cjlle ,'lias Iláú ~eem m,'1'8cime'lto ,d~l\lll. 
rem a disciplina mililltl'. Si este,: oitlcilles do eYercito D'\O podem ter 

E quem soffre com estes ataqllGs;í, me5m[t eS'8S honro,os dblincLivos, S';tlli1lJS pLlf S81'vi
diciplin:1? Qoaes [\S maiores pre.judlcil.llos ços de gllB\'I'a, (;IH!)O é qne lllllit pr'lça de pret, 
com esses tumultos, com tll.es insuborrlinct- unI simples ,oldauo, ;liuI!., os cousel'V', do
ções e levuntes? As pl'oprias praças de pret pois el,~ sete ,\Uno:; e meio de [lI'orIlulgalb a 
e as familias [t que ellao pertellc,'lll. COl1stilui'~':1o, f]lIC pmllibr, e:i:l1!'esS,ll11ente o 

Sr. Presidente, Ileclaro no Senlldo, pl'O- pl'ivileglo tle na~eifllento e desconltece 101'05 
metto mesmo, ni'io tl':1Zel' pareceI' alglllTI para de JloIJre~a.? 
este recinto sem que u re,pectiva comnl!ssiio, Não p(".le permanecer a Pl',lticcL existente. 
ou pelo menos a m:J.lol'ia assumn. a re,;ponsn- O ntig'o lle q'1l3 o 1l0bJ'e S0JlilUOr se preva-
biJidade. pam se não repetir o fi1. to que se lecou )lara dizfl' 'rue ~e sllppI'imÍsse o art, 6° 
deu. ,lo l1rojeclo ~ o que uiz:-toutinué1ffi os ex\s-

E' certo que os membros da Commissáo ele tentes até terem baixe., 
Marinha e Guerra podem discor,lar' uns dos Ol',1, Sr. Presillente, a praça, o cJdete, ele 
outros, o que já se tem dado; isto. porem, conCo[,[l1ldade com " lei, rpl<lntlo cumpre o seu 
pilssa-se no seio ela Commi"são, '" <llli fic:} tempo d8 cinco <tnnos, póde :lim]a ellg:ljar·SB 
sabendo o relator quues são os que 11ll.0 ap- por outJ"OS cioco ,\l1DOS, coutinullUdo como c<t
provam a sua opinião e que veem depois dele; clejl')Íi rli:;to pÓll>-J reeng-Jj:tl'-se por nwis 
reproduzir o que sustenturum na Com- ClllCO aUGo .. i 12 cOlltinúa [tincla como cacleta; e 
mÍ:lsão. assim P,l[' r1eallte. 

Não me queixo de nellhum elos membros da Da moelo que este ;lrt. Go vem n.nxiliar o 
Com missão ue M8.rilll!n. e Guel'fa; o Ilnico cllll1prime'lto d'l lei. Si :l,,;eso oii.o pel'liH.
pezar qlJe tenho é do SS. EEx. se afastarem, lleC'é]' tal a,·ti:;o. terell10i cadetes ate J"011i ~ 
niío assistirem às reuniOes "[l'Lr;). 5"!' COIll- IDllitos :lllno;, plll'qllB ,lU,'., váo reeog;.:ja,lldo 
bin:,do o pHrecer e C'I()" Ulll de nos tom:1r n. sei\] prejuizo IJ".,tcs f6r05 cllé llobl'ez;t. 
devida responsabilidade e vir aqui eXIlOl' :\5 E:8tB arligo prohii)e que de 1 tle j:l.lleil'o de 
opiniões rle conformir1?e1e COID o sustentmlo. ]RQS em Ileante ltaj[t praça de cadete; está 
no seio cJu commis:;ão. rle al'col'do COIll a COllstitllic'lO, llão é o :;0-

NãD apresentarei, portanto, mais parecer pÍlisnH rle outro artigo Ile uln" lei de tixaçfio. 
algum, Sem o endosso ela Com missão ou o de ,le !'1)l'ÇlS, qlre eliz:-contilltliLlll os exi5ten-
sua maioria. ées até terem b:IÍ::m, - n qlle é muito lato. 

O que me trouxe á tribuna, apez[tl' ele [0;' 8. r[tZ:1O por rl\W vou mandar UrD', emeo-
doente, foi a acceitaç,"ío tle uma emenda :lO da, l'e,tabelecenclo o art. 6c lb proposta viucla 
art. Go elo [ll'ojecto vindo da C;lmilr,L dos Ih Olltl',\ Call1ilra. Apena,; e,S8 olljectivo llle 
Deputados, trouxe il tl"i;lllOll, 

Diz o art. 6° do projecto : POc!8ria expenLler m,tis algumas considera-
« A contar de ] de janeiro ele 1898, não çõei cOllllelad'i.o it c\isciplllllt militai'; rico, 

será !Dais admittida no exercito IJrazileil'o ll0l"em, no pouco que expuz;\o Sen;:tclo e ~)"s-
nenhurna praça com a qUl\.litlcação de s'1.1'ei l1. olltro aSSllrnpto. . 
cadeta. ~ As notl1."aç!?es ele commanclantes clB bnga-

AI lega a emell,1a :1. oIesnecessie\a,le deste ,(a", de dI VISOBS e de COl'pOS '.Ie e~erc:to 'lu.e 
artigo. porque o al'l. Lj da lei n. 39 A, de actllalmente S8 JCIW,lll cOlllbJt_enrlo us {,:n.atl-
30 de janeiro d0 189:2, reza: cos rle C,'nudos, l1. 1ll81l ver n,IO ["l'aID lc'ltcS 

« Fica extinct:1 a e\:1sse ele cadetes, conti
nuando os existentes ate terem baixa. » 

Esta ultim, parti' UO al'tigo dell callsa :10 
:1rt. G" do pro.jecto da Cam:1ra tlf'S Dep'l\;l(los, 
porque conlinl1'1m a existi!' no exercito pl'liçnS 
com o distinctivo ele nohreza, o fJlle é incon
veoiente, it v!sta det ulti1ll1t P'II'tB (lo ,~ 2° do 
art. n c1:1 Constitniç,Io, C]ue esliltlle" o se
guinte: 

« A Republica não :1dmitte privilegio. de 

de aceQl'clo C,lm os pr'lcei tos recomtl1enrlatlos 
nas leis ue ol'g,wis'IÇii.O milit:1l', que est:Lbele
cem o 1l11lller-o ele fÜrl:3. qae cabe a caell, posto 
COl1lffi,wc!ar, desele alJe1'8s ar," mar8c!J;tl. 1$to 
uii.o tel1l sitio ollservado em l'claçiio <la exercito 
que se 1J,lte no in terio!' cio Es lado d'l Rlhi,,-

Darei minha opiDião sobre llITI comllatB que 
cOillwQo pOI' tel' lido DOS jOI'n,lCs desta Cc
pit.t\. 

P::;'ece'l·lI1e pelo quo li, qlle o actu:1] gene
l'al em cllefe cio exercito em operações quiz, 
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no dia desse combate, prevalecer-se tb occa
sUo para tirar as Vrtnt;lgells que cert'lmenle 
tel·i., naq uellCl mOllleu to ou tro C(ellel'al. 

Com etreito, em semolhante combate, o ge
neral S,w'lget h,]tia-se em frente li Caoud<>s. 
s,) beodo disso, o Si'. general Al'tllUr Osc I r, 
commandnote em cllel'e de tOCI,lS i\S forçC1s, 
com patente igual li do outc'O official, (e c.liJe 
aqui corroborar a opinião elllitticla pelo nobre 
Senador p"lo }'larauh:to. flue sllstêutou que 
paTa COllWJanuar um exercito é preciso um 
militar ele posto supel'ior at·s que Jlc,lln sob 
seu commando), o SI'. ge'lel'al ArtbJll' O,C,"1' 
adiantou-se, desejoso ele alcaoç.]l· a prioridade 
na victoria. (H a diversos apartes,) 

Assim foi que, ma l'chanelo eose general cl)m 
seu exercito perfeitamente sUPl'riclo de mu
nições, n1\o só de guerra como ele l1oCC8, dei
xou a quatro leg-uas atl',lZ o comboio 'lue 
acompanhava a s~ua columna e avançou isola
damente .. , 

O SR. JULIO FROTA - Mas V. Ex. esta 
informado officialmente disto? 

O SR. AL;Il11IDA BARRETO -Esto\! dizendo 
o que relataram os jo!'Oaes qlle pllhlicaram 
a correspondencta cios seus re<[lectiv()~ cor
respondeu tes. 

Testemunhr\. dessa acção, fiquei envergo 
nlwdo do \"el' como naqnelle momento se 
couduziam os orticiaes e soldados. 

O SR. JULIO FROTA - Quem commandava. 
a L'orça lia vanguarda era o general An
drade Neves. V. Ex. está esquecido. ° SR. AL~olEIDA BARRETO - Então po~so· 
estar esquecido de um Cacto a que assisti 'I 

o SR. JULIO FRoTA-En tambem rtssisti ; 
acompanllavJ. o reconbecimento. 

O SR. AL:llllIDA I3ARRllTO - Mas eu era 
olllci;:! comoatcote. 

Não lla equivoco : o coronel Pedra foi 
comm;,ndante ria 2° divisão Lle infant~ria por 
muito tempn, tauto assim que Fernaudo Ma
chado con:óiderou-se preterido, por estar sob 
as orden::; de um ~Itfieial da mesma gra
úuaçã0. 

O SR. JULIO FROT.\. - Não e assim. Pedra 
foi quem sejulgo\l pI'etec'ido, por estar sendo 
commandê111o pOI' Otll brigatlsiro llOnorario, 
que era Andrade Neves. 

O SR. ALilIEIDA BARRETO - V. Ex. não 
póde dizer nada sobre es::;e ataque, por1 ue eu 
commanLt,l, va um batalhão. 

O Sr •. Jl'Ll0 FROTA - Mas eu estava la. O resultado foi serem a, furças rio gen8r~11 
Oscar cortadas pelo:o jagttnço:" uüo cl!"g\ln,lo 
a se\! destino o comboio com as munições. I O SR. AL:\IEIDA BARRETO - O que é que 

Foi cnt1io Que o gen"ral em cllefe pediu V. E:,:. cOlllm'lUdavi\ ~ 
soccorro a outC'a cOlllllllla. 

O SR, JULIO FROT.\.-Mas :si elle pócle 0,'
den<tr, como põdiLl 'IOude viu V. Ex. i~so? 

O SR. AU1ElDA BARRETO - Os j<)I'O'\eS 
dizem que elje pediu e não ordenou, como 
o podia fazer. 

Ouvindo o discur~o cio llobl'e senallol' p,lo 
Maranhão, lembrei-llll) de f"cto occonÍllo no 
Paraguay. 

PerteDcia eu à bri/;<1da cio bravo e clistincto 
coronel Fernandll LMach"do, a qlwl (azi" 
p:1rte cÜ\ divi~ã{) commanelada pelo cOI'ooel, 
depois geoera I iJ~cJl'a. 

No clic\ 22 de setemL,ro de 1868 recebell 
orrlem a brigada pCll'a apl'Oll1l'tar-se, "tim 
c!Cl fazer o reconhecimento 11:\ [lout3 ,IJ S!I
rubil1v. 

Pro"par:1va-se p:tra cumrril' essas ordens. 
quando o coronel Pedra, sallendo, por illior
mações, que na pon13 não lca vi,] inimig<ls, 
tomou a freote ela brigada 'lue ltlMcl\,wa em 
flirecção a Ill,csnu ponté, ~ ncioso p0l' con
quistar a victol;a. 

O SIl. JI'LlO FROTA - Eu acompauluwa o 
reconhecimeuto. (Trocam-se OUt1'OS apartes.) 

° SR. AL"IEIDA BARRETO - Cont;J,rei O 
[,tcto succellielo na bl'igadc\ a que eu per
tencia. 

O SR. JULIO FROTA - Eu estava presente 
e as,isti it. reclamação de Pedra feita perante 
Caxias. 

O SR. AL:\'lElDA B.\.RRETJ - Acl1av;J.-me 
sobre "[Jonte qnnnt0 V. E:l:. na reta-
Q'uarlla as~istia a ess" con vers,l,. 
.. "esse a t:HJUA , um cC\pit,i.o que per·tenceu 
ar) meu 1"1tall1ão e mnl'to 1m pouco tempo no 
Par;)" omeial alicls betS tan to brioso e valente, 
dis:::i(~ : 

« Vem al1i uma peça ele artilharir\., e nós, 
comm:lndaote, 17amos 58!' varridos pela. me
tralha.» 

Ja retic-al'·se, quando lbe [lerguntei : 
-« Oude vae ? 
- " Al!i vetll uma peça de artilbaria con-

duzid" reio in;ll1iQ'O. \'"mos ser varri,los, 
5el11 poder' oppôr resistencia.» CIJ.,gando, por'ém, à poote, GaContl'oU 

grandB ÍOt'ça ele p(lr(l~;lll1yfJS e teve, 8111 lO~·:lI· 
de victol'i~l, o ';e~:;osto de ver a )i>:',<1 ,0,1) E' 80sa uma prova rle como a força ata-
seu cOlulnanrlo cOlnplr~tclmellt0 desl); ~'i.'..tl1Lb", Y'l1ote S8 achavlt intilriÍdacla. 
senuo a bri~'nda elo coron~1 Ferll"llrlo :111- Creio ~Ile em C,1!1u<1os ,e deu f<leto identico 
cllado quem ~salvou a do corol181 l-'eclm 8 con-, '10 ]la~snclo com o COl'üUe! Pedra no Par,lgnay. 
quistou a posiçüo occupacla pelo inimigo. Em logar c!a deixar o coronel Feruando Ma· 
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cuarlo cumpI'Íl' as o"lens que 1'l8 c\e.'1., ,,,,,88.:1-
tou~~e, quôre:ldo Lei' a glol'::! :la to:n;~r 3 
Dosiç;10, viu·se.poré:n.:l.!):1.n,t~)G[tdo pelo.. ~'(.r.·,1. 

que se di~p~rsou .. -\;3ont2ci,nento iÇUCéj 82 ([<lU, 
talvez :lg,~]'a em C.\i1uclos. 

T8Uf~O o g:~ner3L Ar~ilj.!l" OSeS: .. ' c:Jill1·':)c;i· 
n1ento de q;l€ o ge(1eral SJ..Tf3..Q;'·?t Gst~V':~ n,,~,t
cundo a posição OCCU? l:::t pelo in';11 j~''J r~Q :iu'.:.:a 
jJatrlJ., a(!,~anto"-$e rara, cü Jllel' a" ~!ul''''S 
(lO Lli:l; viu-se, pO]'ém, em b"r",·;"!·), p .J'que 
lhe cortnr,,;n i1 r2tJgu~.rr1i)" nC:J,ilr]o ;;S:31!ll 

privado dr.s muniç.õss de ;;U8l'l';) .. r:eixa"",;:t 
quatro leguas do logJ.r onde 50 adw,l'i:l 
empellhado no comb<1.te. 

Isto nãu foi culpa do general; (oi patrio
tismo. D018 j)COCi~:'ttV,'1 fi.lais urn~ o~c~i;;iJ.() 
pa;>3, recoLlInt-ndar o seu hel'ois!no i 3'l'~~Lid~\o 
nD.CiOD:Jl. , 

'o §il~ PIl:"13:i1:lc1üTI ;e- :!';ta.H,lo an83.n
tada ~ l1um e h'HPn'i0 f)f'100"Si inôc:-iptos, 
rCQ adiada a disCU3:.i~,:J (la ?ro~;~\sJÇ2.0, fix;indo 
a.s fúrça" rh': tarl':J.~c1I':1 o e:;:é)~C,"lO de 1898. 

D8Si~:,0 pa.l'i1Ji'dem ,lo di:1 tia. ses,iio S8-
gu:nte: 

(r)nt.ir1'_,a.Ç'io d' 3' l'.i:;CU~.iãl' ('a prélpnsiç5.o 
eb. Ca;na,r~l. d,~~; !::~e')!Jl.a 10S D. :21_1. de 1397, fi .. 
Jr..~ nda J.S j'ú1'ç._~;:; {~~3 t.;.·l':-'1.; p,.i.':.c, o e~:~rccio 
r1e 189é. 

Reconhecendo·se pedido e CQ;Il :lo fur':L.; 
em debandacb, mandou Ch,tms,l' () ge'l~'~cJ.11 (P'-e~iJ3nci" do S,' _ JlIu.;:oel V;c!oJ"i,w) 
Savn.g-et. I _ . 

O SR. JULIO Fr(oTJ .. -Isso e I'21)r:)(lL1CÇ~O d61 ,\0 :meio-dil1, n,1.::'G·S8 a ~;BSS(.:.O. estaD:10 pr8~ 
cOlrespondenci~_ .. . .1 seOie'l. os Srs, Senü.dor',~;J. ~'i.u,nrb. Jose 

O SR. VlCENTE: 'v1:ACllADO-A ""~to ~·'I':·'· 8~rn,o.!'rl(), .JO,'.tlUWl S:u'mcn'o, (caU<l1l0 HOl"n, 
diz o cOf,tr:lrio. .L'L,- v \.1 __ ;':;!.LO./o PrancJ::.co ~,'íacb;10,do, L:l.Urti ~;';OL1,,"~o .Justo C,he~. 

monto GoraE.s de C~~0~~O. N,:.~'uet pi .• , Fo.ranJ.~u:1, 
O SR - AL~mrnA 8ARRE'!'O-:E:o :t"~i"j,, _ 6e I Ci'uz.Jr-iIo C,)i'ue ir-ü. Ped;'o _ V·"iuo. Ai 'm.i'0 

modo nenhum rrúll]~::;·jr "sê" il,scuc'",o'l Ylacb2do, LbdJ[J Yí'!D,'·lé'Z • • '_I"1,uda BJ.Trew, 
Slnto-me lDCOlUrJodal'1o e núI' IS:::;O /(::Q'[SLlT'J GonG;1l"~r2.3 CL:J.~!ESJ~~-S;: b Sd~!:l. [oa.q:iiq\ P0!.'-. 
apenas rneus o..n.L:nte.-; \'GLO~ p'~l'a q:.~,~ ó) na;n:luCi), B. (l.~ }~,:·nds~~ç;J. '~.Jbrtn~lo. R2g0 
exeT'~:ato pe'5'J'essB victoriO:~0, Uf.:'"O. ~(';r~rn. y[eIJo, Lr~it~ e ()iticic~l,. L~<'"',"-lrI~(' ~LlcleL 5l_l)::ii1 
atü1uzii- ~i;::c:'1!'a3 eOn~1I1e!"Jçõe.:. pJ.r )"o7,:lr ,JUlljO;~ • .s8c.~~J:i;10 l:it-j;'a, 'Vn'xi:tO Da.m:~z:;), 
que o art..6· da píOpCSl:a (rUe tl~~ 3,:-1 {'u;,,~s,s di7 Hetrriq 118 Couti ~l!lO. DOú-~lO~ :..!:J) -/ice:] tl~. PU1~~ 
tetl'(l, é n~uita DEC8':::':):~,l.'::;, ~)n1:J 'le~n DC'L:.1l~l~ Cllli>'Ulol., Q. ROG;'...yu --:(1. Lope~J Trt~\7ü.o. Z. 
de Vt:Z co"!:), o Q.btJ.>o d:~, J,jl~(i;.:, rJeTLJ';'--1 vV~~n<:ei.lkoik. "[i'erna:;,lu L(;0'). "1Ddrig'_,es Al~ 
necerem nas nIeiras 110 eX ~:'ci f.~ pl'aç{~s no:-·í'f s. 17.3'" p:, ;.l~;l. S0L:Z:~ .. ~·,Icl''lles BC:.i'~·c:-í, Cc.i:l/O, LeQ~ 
G~ conrnrmj"~2.de ~:~,m ~ '1tU~ ~~,lZ O ljr~. 1,:3 ·11.1. I poíd-J d3 Eu!hô8S, ,;DaqUÍin :,l~ Souza" A. 
lei de 30 de ,Jc.fl21 o (_e lRJ~. qUe rlecli~r'U! Azer~do,(;eGei·o,,, po,,·ce, ::,qTiill(i (;0 AI,:ar;).!, 
que a rnq"'..1l1nto hüilYe~I~~~ c:~_,lo~t'~·~.LCn\..illtl~Ví·l·LtÚl A:. Jerto GOilcQ,l V~~, "'jic2nte :"L.~--:h~j,· \0, G:;3-
DO eX8r ,]tO a.té tel~e~ ?a.Lrra... " r, I tê1,tO i{Í hÜ,r"l\ Pi!1i;~l:';l :\l~2 .. ~e:!.:\J1 Jülio Frot [. 

E' O que Vem pcolllblr o o.l't. ti') d·:'91" .. "cl.o e R:J.mLo BD.;-ceEc:: í-i7). 
de fixn,ção de forç':11i dê t.e2l":1 ~3.!"'a o ('t,nn8 ;Ti~l~ I ~""',",,,!..,,, .. .,..,.:." o-t.~ ., H''") ')-r>';". 

doueo Par·. a. C" ',.- "·se O". r.J 8""e a 'lU "\ _i~'p"'" I De.,~"u ,.,e ~~.l1,:",.ecuÀ' "0111 C~1 •. 1,. pc .. 01 
U ma ·eme~,,!1·0, .. L"JJlit~J'; ~-,(;.lll,:;Ll"""'o, . .j"C~~_~l~I.~(~ C\"p;~d3,. 08 Srs. ~.'L..·l()el de Qt:eü·o7 .. Pene-

i.. (.,;., 1 ~ v.o .. .l,~J,-, •. ; •. ..;l ~ I.f... J' l" • .:::..i-!:) P '~''''L·' ::;o " '-:'l" J. :;·]·n ''"''l'''''O 
C"dc.í°e" e-·t'·lnt" ,;1.:,.:):. O"'~"' (1, ..•• ~oo.~"" 111l':1.0Lv,l,v, ll'-"._~ .lelleJJ..'~ _~,_.!l o nllLd ... · 1 

,A. "'U ". _>.'11 '-' t~ ,- __ ~ ... Ivo~ .J.~Uo l ....... J·1 }.lJ..:..<.J..g~.- 1 C n B I '-, A 
çã.o da Con~t·J.;1i ~;~, l ,C()(-' ho·:. ,"(ill,)U:-i, i"\.uy 2.JriJO~;"1,.:..L1gBnlo !no· 

r-Tad~ m':~;31~n,ceÇ':;j:t", rl]·""·.' nn+···,O"o·l-' I rim" ;C?li~',:MJ'') Pen:v.; e, s·"'. "'Ih" os 8.1'3. 
u. ....... 1 .1 ..... .::l c. (, .... Vi. J.. .U· e,..,("~ 00 1 B ,...,,, T' i" ...... t 

minha ernellda. ao criter'O e sa,be(llJJ.~j;t !TO' ~1~an,o~ .. L ~:~~'at8" J.llOm?:~ _.e.Ü:"!o e r..s~,eOoTes 

Sen:uJo. esp:ro._ ellenc~ ,.t~rn~6 c:tU(:. ;~]~'S i JIJ,~,lO~. (:~)- ,+ .1'- "O ., o '.' 

Ulll3, demoG/,.rn,Cl\'? :,,1 ~....,nf~llC~O ( .. c cllr:n~J1~l-1 ~ lli,.~. :p1)':-!Ja~elL) : ... bCl~S~,,,O ~!~ .... em deOüt8 
n1ento e:raciJclLa.lei ftu"!d:1ment'll d2. B.22t!.L111C,<lo,' ap~0rovada,,:1, z.,cva. da 8es~;a,8 (~.l! ... _i'tOP~ 
(Ji1<i1o be >ll_) 

E' lida, "poi"dJ. e 1l0si,J. ~olljn,lcta::weüte 1 D. êí~·. ]:' ~.ee,!"2·tn:·2 ê) di ccntj, (lo 
er.1l d~~cl1~':;0.,o a, Sf6'uint2' S-2.gUlüte 

EIH3NDA _ I 
RêstiJ.beI8ç1..-~? o ;'l~·tlg~ f)" I!-:' yrcly,.I~8:~;),;) n(ll 

cn.r1;a.ra dGS De:pl"!,_(;.,düs n. :~O. ll-= 1,~'j'71 tl:'u..:lt..1Li} RellU{::riinen:;o em flUe ~VI~ri~~ d~.1 DI~':--'fS Pa-

a3 SI~;;~iSJ.;~;:~~~', 16," .;~l2l))tr: ,-e :39;,-1 ii~~ :i~c §,~~~~l~'I~,I,~~;;.' ;;0, ;,~,," t'3:-~~~li2 '~':~ 
jllmeicla Ban'eto. ,1ogC\l' r:o dh '2iJ c\e.i\.lI1J~,,'1) C·_'l· ent,e ailUO, no 

E~P~DIEI'TTS 
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aito da Fl11!8.EL", no EsL1'!O ela. Ballic., pede póde ürgntnent2.,[, c8iTImigo Clll tee]~a., r:ssinl 
umd. pensão P"l'J, illônteI' se e d. dou." filhos '~Olll" '.]'1 n5,o posso argument:1f COIll V. E::::. 
menures. ~n.' COllllllis,i.i.o de Finanças. no lllQ.f. 

O SR. E. ';YANDEN](oLK-Estou [lizenclo qUA 
-O :3lI".~" ô.aci-e<l:arr-iD dect"m [jue nÓ3 fizemos ~. velngl1<1j'r1a di' e3quadr[),. 

não ha }Jarece!'es. 

ORDEM DO DIA 

Continú" em 3" di3cl1s3~.o, com a emenda, 
offer'ecida nestet. e a approva,b ~m 2:" a pro· 
po,içãu da C<.J:1Dnra dus Depllt~.dG~~ D. 2U, (te 
18lJ7, que fixa as forç3s ê3 te]'!'?, Pl\;':1 o e:;:
orcicio de 1893. 

O SR. ALL1E1DA B.-cRRETO - Sr. Presitlcnte, 
quanuo aqui r,.PD~.rec('u um projedo sobre 
monrepio r::e u[J)01I1·~i'11 '.li'. 3.t'lllada ,'sformado, 
tíye occasí"io de declal':\r que officiaes elo 
exercito reformar1 ü8 tarnherr. COllCl!rriam PO-I'2, 
ü !liontepio. Houve f]'.'elll duvidas,;o da mi1 
ulw. pa1aTTI'il., mJ.s no dia irnlllecliato yim ~ 
.ribullo. e com lloCUill(llltOS officíG.es provei 
mÍ!lha asserção. 

E' o que venho [\zer hoja; não desej:) to
m~\ r tem po á Ca~~, nem emba,aça]' J. pa33c\-

!() §a' . .c:>'1l=8fic~c1. :I8~~T'~'e:to (para gelll <\11 lei de fOl'ç(1.~. 
uma co;p'icaçü" ]Jps<oal) -Sr. Pre~ir1ent~, pelh M~.s dl~sG o nonre Sena,lor por Sorgipe, fi. 

a p8,laYl'a p~,rQ. o[[e,ec~r uma 0xpllCaçao peso q,13m m~ r"[Gri,e qnerJuem comm?m:?.v:\ 07" 
SUD.1. I b,l}> llüo f'],~ (] general Pedl':\, 9 declo.roll o 

Hontem, por nccndãD .ele jlJ?tiAca.r _ump. hO~I'i).r]o Seno.!lol' pelo Rio Grallda do Sul, 
emend:t ao ar~. 6" Fio lJi'oJect.o ne fi;;:~1.çao de i tambem pOi' mim nome,,,l!), q!l(l o comm~n· 
forçM (\e tece'., '.1eu,s8 U!,:f1 iiuvirJa~~ntre lllim j dl1.;1t,o c.a divis:1o Pl'é\ o barão do TriumpllO. 
e cs meus ilo[ir;~dus ccdeg0s _l111~lt;1res, os I A;;ol'a dl~S~ este hOlll':ll.tO, Sp,llador que o 
SI'S. Si'llatlores .JUi 10 Frot" o H.o,a JUlllOl·. b:1r~é~~ do Tl'lumpho commallc1c.,a a V3.Il' 

SS. 1tEA. cluvid".m;n do q'lC .';e tinta P1?B- .:;UlJ,;-C,,,,. 
8:10.0 em um combatA né' t(u~.l teJll2í p[1"ta I ~ m, Ren\lOr, estou c\B é\ccorr1o ~orn S. Ex. ; 
2ctiVét; G, C01:10 e m0,l~ h~lbito qun.utlo cccu pu C8ilHl:ê:,nrlava. uma divisão (la vZ',j;guarda. 
esLG. tribllnr. dizer an8 lTlep8 C~jllf3;,W"S. ;],0 Se-I DC1)~ ·ram os c0ll11TIQ.nl1antes (~e llivlSão na 
n:>r!o e a V. Z:.r. :J.ql1illo qu~ Si!ltO, e só a I ton:u.da 11"\ pllnt.e de SU1ubiliy. F\'.zi:l, ent5.0, 
vI:lI'11acle, venho ~H'.í '. SI'. Pl'?sident~, dellllJlls, ? com pamç:1G ,lo coro bate dado em SUI'ubib.y 
trar (l nenhUI:ilL1. r~' .. /.ã.o lias UiJVÜla,3 apl'esen~ l.!om o comb::rt3 ep..18 se deu ~m Canudos- ~ sou 
tad2.s pelos Jll8!J~ coae.~a:L d? o,Jini5.G rio lileu hon1'ado collega, que sem· 

SS. EEx:, P"];) q ua d~SGeTam nont81l1 em pn l'eS0eit0i _ e collsiderei muito, llão só p~l' 
apa['[c3, 1I~0 ~1;lll~'Il1, e l1ao t .. em :1lnd8. 11".p ~u,1. illnstnçc.o, ~omo CJUl' sua I.~ondade e a1'[1]
conhecimento !.ln que Gccorreu no comb:J.te >"alie, I) Si.'. Sene.llor Gomes (13 Ci:stl'O, q'lD 
ferido net ponte elo SU"llbilly, p'lrq:le o que 3e d.iS33 ·.l~lJa.r inconveniente que fosse entregue 
senh it mio:,." rlirpi/.:1 .. () SI'. Rosa . .Tunior. O comr.~la.nc1o de Uillél lorçr., o comma[l(lo ge
dizi:J. (jue q'Jem COlllln; n02.va o 7° b~t8.1hãC' de 1'al, él. um oífklal (p.e tinlJ:l, debaixo de SU<lS 
infanta.ri[\ en o Sr. coronel Pe~ra, e o Sr. ordF'I1:, oulrl,s (1.e igual patente. 
Julío Frotü, qlle 38 ilch::-~vn á minuii esquel'tl;-1., E' r~ntmen'egra,llr1e e, incon~r'2nl01~ci8. como 
l!.r~rmD.v,~_ que 11 cumma[lChnt3 da di'll~:iO era I ?'prov(lu.~ f1C~i.O sUI:ce,lidona ponte ae ::omu· 
o .o!'. bL\l·D.O 0.':' Tl'!UmpllO. OIUY, CjlJe llúlll,2ill c.:::;,liquel. 

O SPc. JUL10 ~i'noT.:,,-Q1.1rm cmum2.ndJ.vô, a O'~01'\~1]2! 1"8dr;)" el':.1 o c{)mmal1dJj]~8 d" 
vanrru3..rcle do eX81'cit~, n:7.l]ileUn. ilCCl1,sjno. 3~' dnT3ao 11e lnft\nlll·~r}j.t : o Sr. c(lr?nol Fe~-

" nnnc10 :.J~.cb:).do era cclllma.nc1n.L>te oa 5" bri-
O SR. /i LDf:<:mA BARRIlTO-M,'s o que ec", [u.d:?; eu serviél. soh eiS or:lells deste distin-

o Sr. barão do Tl'iClmplJo ~ ctissimo cbefe. (Apoiados.) 

O que eUe ~ommanciava ? A briga,la D que eu pertencia tGve ordem 
O SR. JULlO FllOTA-A vanguarda. de ~,tD.cal' é\ poute de SUl'ublhy, ordem ema.-

nadt'. r~r) cOl'und pel11'Cl, ; IllQ.S 8 brig'l1d3. sDb as 
O SR. ALôlElDA. BA RRETo-Commandava a orl18n" de um coronel de caBJlo.rh, subor-

2' divis,lo de c:J.vallaria. rlin:>.do ao comllJanr:iant~ dn divisão, generQ.l 
O SR. E. '\VAi'fDocNlCCLK-A vi\ngu!'1rda. barão du T;·iumpllO ... 
O SR. ALMZlDA B"RRETO-V. EA:. estava O SP. .. JDLlO FlloT.\.-Disse ist.o; o ba;:ão elo 

no mar; não s".bíQ. elo que se p8S;,aV8, em terrc'. Ti'i mnpl10 C0lillnê.ndav;\ a vangl1:1f:Ja. 

O SR. E. WANDrllWLTC rlil um 3.!erte. I O SR. t'LME1DA BARl1.1nO- ••• foi r·."'.Si' o 
O SD .. AL~lm D.\. RAPcRrlTO-As,im como eu I'sc_J11l!e~imenlo deI, pl)nte, Er't o coroD,r:J. 

no.da entend', 'le aS3umptos do mar, Y. Ex. Nté,JpyaeUi', bem c:Jnllccid0 .]8 ~[),:us C~ 1'[,)

pouco elltfll1'.lel'á dos de tCI'ff1; V. Ex. llrW g l'anl.1eusetl. 
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o coronel commandante d:J. brigad:J. de ca
vallaria. feito o reconhccimentv. declarou ao 
coronel Pedra que as forç:J.s existentes na 
ponte de Surubihy eram diminutas, não 
passa vam de 30D homens. 

O coronel Pedra, que havia dado ordem á 
minha brigada p8ra fazer esse reconheci
mento, recebenl]o essa notici:J.. ambicionou a 
gloria daquelle dia, tomou a freme da bri
gada que ia errtral' em combate, e foi de~ba
ratado. 

Assim é que quem entrou primeíro na 
pont.e, e J:assou foi o 50 bat:J.lhão_ 

Assim é que. qU:J.rrdo a minha brigada che
gou, o 5° batalllão já se acll~.Va em complet:J. 
deb:J.ndad:J., havendo mortos e ferid'ls e muitos 
passando o rio a nado. Encontrl'i o commau
dante do 5° na ponte, sem bonet, conversando 
com o coronel Pedra_ 

Eu vinha na l'etaguar,Ja, na minha frente 
havia uma força muito cODsicleravel. 

Não passaram a ponte. e por esse fado o 
Sr. major Magalhães foi suspenso do com
mando e addido a um batalb5:o, pam "er 
observada a sua conducta no cC1.mpo de bata
lha. E quem o livrou de um conselho de 
guerra foi o humilde or[1,dor. 

O general Camara, depois visconrle de Pe
lotas, presidiu ao consel bo a que respondeu 
aq uelle official. A officialidiJxle da ca vJ.llari" 
muito accusava ao majol' Mag~lhães, (J eu. 

e0il32gui conquistar a posição temivel, causa 
do. morte do travo cc,l'onel FerIl().l1[lo e de 
muitos dos nosses v<J.lentes soldael03. 

O SR. RosA. JUNIOR - O seu batalh5:o foi 
muito distincto. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Pois bem, o 
Sr_ R()',~" JunlOr disse hontem que quem 
commandJ-va o 7" batalhão era o coronel 
Pedm e o Sr. Julio Frota disse que quem 
cammandava., . 

O SR. JULIO FROTA. - A vanguarda, disse 
eu, e V. Ex. está a insistir. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - V. Ex. como 
miiitar deve saber que. quando entram em 
comb.\te dous ou tre; corpus. cabe o com
mando ao mais antigo, que é quem 1'e
mette as partes ao general em chefe do exer
cito. 

i\las, disse que quem commandava a di
visáo era o coronel Pedra, e quem comman
dava a briga,la era o coronel Fernando Ma
chado. 

Aqui está a ordem do dia para contirmar 
minhas palavras. 

Para não c:J,os().r o Senado. lerei sómente 
as partes rebtivas ao que afflrmei. 

«Quartel General em Surub',)lY, 26 de se
tembro de IS6S - Ordem do dia n. 252. 

se~do chamado comI) testemullila, por isso '. _ .•.•..•.•.......... , ..•.......•... " " • 
que me coube ',ornar a ponte. dedar,~i lláo Em consequcncia, poi:>, manda o mesmo 
ter havido culpa da p;ll'te d'j allu·ji·lo offlcial, Ecemo. Senhor elogiar mais uma vez ao bravo 
pois a sua força pas~ou a poute e toi cortada edeuodado Sl'. bal'ão tio T~iumpho. pela -8cI 
pelo inimigo. Des,e meu d',poii:lento resulGou I'l<:Ia que cl~mon"trou nd LlescmpellllO das 
ticar no cornmando o alI udido ma.iOr. forças elo seu commando ... 

Ainda naquetla ponte OUVl divergllncü, O SR. JULIO FROTA - Por conseguinte quelli 
entre os coronels Pe.dra e Fe;·n:1ndo. DlzID. o cOlllman<Java a vanguarda foi unicamente 
coronel Pedra-« Cor onel, pa~sCl a ponte », ao) aquelle que affirmeL 
que respondIa Fernando-,. Ja passeI tres ve·. . 
zes e o senhor ainda nD.O o fez.» O SR. ALMEIDA BA.RRETo-(Conttnuando a 

Assim, quando F"rnando :\l<l.cha,lo foi mur- lo') ... as,imeomo aos S]'s. coroneis Hereulanp 
talmente lerido por uma bala no peito, eu I S,.;I~cho d" Sllva Pecl1'a,~ommandante da:2" cll
estive tocla a noite com o meu batalhão de vImo ele lllfantarta, l:'ernando MaclJado de 
promptidão na ponte de Iról'óró. Souza e .j'.>ão Niéierauer SObl'illho, comman-

Os soldados do I" balalhilo de infant.aria rlcvlitl e~te (la 3' brIgada de ca,v"llarla e 
que atacaram a ponte r9l'Uar.1lJ], e o coronel aquelle (lo 5" de infJ.ntarla, pelo reconhecido 
Fernando, diriginüo·se à forç .• sob seu COIU- valor e efficaz co,ldJuvG,çao quCl prestaram. 
m<J.ndo, disse-veja como morre um coro- Os Srs. ten,cnte-coronel Genuino OIympio 
nel! de Sampaío, command<J.r.te do i" batalhão de 

Nessa occasii1o.~vançn.nLio ;;obre a ponte re- infantaria, m~jor ILidcro Fernandes de OIi-
cebeu o mortal ferimento. veira e capitão em commissão Jose de Al-

Antes de expirar exclamou: mei,ia B<J.rre~.o, commanrlan:es, este do 340 

< Estivesse qui o 34", eu ",ro Te:;ebeJ'irl esta corpo lie 'Toluilt<v·iJs. e ay,L!elle do 50 provi-
bala.» sodo de ca 7<J.narb, s~'[o mere,~edores do mais 

() 3-1" a que ,e referiu o glocioso soluado h01F030 e:o:;i,-' peh' modo digno e brioso por 
era o meu ba;all13.o, em o 34' de vollin- '1',e se lJol'tal':;.m e:c., 8tC.» 
t<J.rios. Vexa-me o estll' lendo estas cousas. porque 

Fui então chamado pelo general em cheCe não gosto ct8 ['epetir elogios que me fazem. 
que me ordenou tom<J.sse a pon tll. A vaneei, Perg 1I::l to, porem, a V. Ex. e ao Sen<J.do: 
todas as outras tlll·ÇJ.S aOl·il':.llll-me :.tIas () quem tem razão-eu nltl'rando o [.\cto hon-
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tem aqui, eu flue assist:l'3. uo combate, ou os rD §;r-. ~ilJlHo Fro1l:a (para uma ex
cf)llega~ que diziam que ni'co en. o comman- plicação pessoal) - Desejo simplesmente dar 
dante da bl'igadJ.. mas I) commJ.neü1IltC d~, di- pequena resposta ao meu illustre collega. 
vis50 quem tinh,t ak:mçado a victoria ? Estou certo de que o Senado deu credito ás 

O SR. ALBERTO GO:-:ÇA.LVES _ Todo3 teem minhas palavras, quando houtem disse ao 
razão. honrado ~enrrdor pelo Maranhão que, quando 

chegara aqui a noticia dos desastres de Ca
O SR. AI.iYIElDA BARRET<l-:1 S,~nado fica nuc1os, havlil. me olferecido ao Sr. Ministro 

mbenrlo que c que lils'e hüntem desta trl- da Guef'ra para tudo que quizesse. 
buna se acha exube,'flntpu;ente provado. Tenho. aqui :1 carta que dirigi ao mesmo 

O SR . .JULIO f ROTA-E eu continuo a pro. Sr. Ministro. _Estou cer·to de que os hon.raclo~ 
VJr o que disse hontem. f Senadores darao credito a.o que proferi e, SI 

. n::io derem, podem lei-a.. 
O SR. ALMEIDA BARRETO - O que fOI que Sr. Presidente, o lllustre Senador pela 

v: Ex. dlss~ honte~? V. Ex. f~,llou no com· Parabyb;1, nos enthusia~mos de suas glorias 
m,wdante Le dlvlsao e tratav'{'se do com- do Pal'acruay, disse que o humilde orador 
mandante I~a bl'lga.da ri", lllf~.r1tal'la~ rios cor· nunca ~omma.n(lou cousa alguma naquella 
pos que attl-Caralll a ponte de Surublhy. campanha. 

O ql1e foi que eu disse? Que o comman- Casualmente, dentro elo enveloppe da carta 
dante da divisão de infilntaria. o Sr. coronel a que me referi, trouxe outra do Sr. Duque 
Perlra,atacol1, tendo·se mlncl'do ordem a ou- de Caxias, carta por mim conservada com 
tr:J.s brigadas )J:ua a.lilcarem, mas elle cioso todo o acat;;.mento e apreço. 
de glori2.s in'7esliu com a 811:1, fo"ça" unic3.-
mente,e drsmnr;l.liznu-se completamente,. per- Achava-me no Chaco, realmente fortificando 
que qUfOm vfOiu ;1, tomar a ponte foi o coronel uma posição. 
Fernando Machado de Souza com a sua bri- O SR. AL:ll!tIDA BARRETO -No desempenho 
gada, ,18 suas obrigações de engenheiro. 

O SR. JULIO FROTA dá um aparle. I] SR. JULIO FROTA - V. Ex:. não me 
O SR. AL:lIEID..I. BARRETO-V. Ex .. Sr. m3.- queir<1 obrigar a dizer qual a causa que de

rechal, ni10 pnde "ontr::riar-me. porqile nunCil tel'minnu est:< cart;J.. Não tenho coragem 
entrou em bto,l11,l, [C?llte ;', fl'en:,e COIl1 o ini- para acomllanhar a V Ex. no qUel fez hontem 
mig". commanl'allc!o furç.:;; armada_ revnlvrndo até tumulos. pa.ra trabr menos 

gen~rosamente camarada~ noss()s, q U8 suc-
O SR. JULIO Fll'T.'I.-Pa.rece-lhe IS'O. cumbiram. 

O SR .. \L:llEID.\. B.'I.:\IU:TO-V. TI:x. talvez O SR. AL:,mID.'I. BARRETO - Está enganado. 
n5i) pCS~:l, al)l'CSI~nt;-,r dp cLcl!'ação de um só 
com:nanohnt," "8 :'J"'-!"'.d". ti,> ,livisão e de O SR. JU~IO FROTA-; V. Ex. até refeJ'iu·se 
exerclro, attestllndo que V. Ex. cornmandou a um offlcul decbrall"o que ~Ile se portara 
forço. armJua. V. Ex. :,chou·se :-empre no covardemente, e eS,l8 officlal e morto. 
seu posto de hOllrCL; era. engenheiro, sabia '[ O SR. ALMEIDA BARRETO - Era muito dis
muito bem fazer abl\lizps. Gbrll' hoccas de tincto; mas na occasião intimidou-se. 
lobo, levnn!ar_ m,'.ng:'ul!lOs, e outras CO usas O SR. JULIO FROTA _ Poeleria demonstrar 
de sua prolJ,,"'lO. que t.omei parte em muitas expedições no 
Ma~ at:1car o inimigo frente a frente, peito Po.l'aguay, comrnandando forçls; poderia 

a peito, Coi I'OUS:I CI';'" V. Ex. talvez nunca provar quee::el'ci commandos de forças em 
tivGsce 'cil'o f\nô"',io ete fa.zer. e. DOl'ê",nt'J, não M:üto Grosso, quancl0 alli fui restabelecer 
póde contrariar-me, qua.l:du refiro um facto as communlcações do Bl'flZil com a capital 
historicu oecorrido em U<il campo (h~ :d~,;IHl .. daqueUa então província.. incumiJencia que 
O qu" affil",'ei 110Iítecrc ao Senado é éxacto, e me foi commettid" pelo illustre Duque de 
creio que ficou soupj,.,ile:1te pi'ova.do. Caxias. 

O SR. RGS.' JV:-::OR-;JJo resta duvida. O SR. AL:l1E1DA BARRETO di um apa.rte. 

O Sé' .. .-\L:lIEID.~ BARRETO-Não rGsta du- O SR. JULIO FRoTA-Retiro este fa.cto (J po-
vida? dia, reCel'ir outros ,p:\rJ. mostrar que V. Ex. 

C SR. Ros_~ .JUNloR-A questiío é ,1:1. int~r- não tRm 1'\1Z5:0. N:'.s marchas do nosso exer-
cito no Par3.guay, eu 0.bci<t caminhe, ia na. 

Pret31:ão que V_Ex. I'eu :iô nOSS:l3 p,la,vl'a3. 
('rel~te COI:l 005 s~.l).:d()rss e pontoneíros e os 

O SR . .-I.L'olEID.'I. BA<tR!i:TO-Si assim é, sen- batalhões de inütntal'Í<1 vinham em minha 
tu·m,:~ '~::1,j,;,~'l;:I[O ~)( [' 1.(11' i;iJ,tBilteS.rlo '1'.Ie, Jll~Ú:) protecç:lo. 

um[\, ""87., SI) ,L::os) ~ Terdade,:, .' _ .'_ '.. O SR. ALilIEID_'- BARRETO-El'D. esse o papel 
Tenho concluido. /~,~~.~'::';-:;-j:;~'-';- de' engenharia. 

I" f,"~ ---;'\ ~ 

~ '..... '\ .. ~ 
~ • ,- , l 

... .J.../ -~ r 
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o Sr .... juLIo ?ROTA- No:) rE)ccn~IGCir!1c\lt!,S, t1.n'~J, ~~87f\!_v?il!10 t:., t,e~'I"l,; e eS:iG ~,t:!i:n.C'!.llJo
ma::'CU(1V~, á [('C~1te d03 rorr:2.S, [:rt.1';1. :1ltl::tr'\T (!e;'.iS0~ sy\n!);'ID d:-1, tbr~~l(~ dn. P'~~113t'2nCli1, j), 

o ca,iuinho que IL9Vi~~ si~gll~X o eJ~e::'~it()! o q:13 C~j::; .. " 110~';-', {?!'8., incorD:::::o:'I,I,!lo pel,~t;J Dgg-r3S~(~e.J 
Luc10 ccn:.;ti1 da:: oi'cl0D3 tlo ·1ia. o q'.lG con.-;ta ~ i.](';D,S fl"IT' n.di1:~ do·:; :-;:'.osci\,rdos, sE'nlln ent~,,) 
felizmente d,t J"i,illlw, ü dl) üfficio!- nec,c,lso.,io que o homem, rOl'Ç:1 f1'12 ,1","~,P\lI),-

LVla.:~, ei3 a CP/_'ta. Jo illuf;tre m~1,:t9ch,:1 D~J- ri':C8 deant-e de.ss:: g,I,;nd6 tbrç:\, fll:B é o 
q U~ ,1e Caxias, e:J,l~Ll\ 111dtí 7ada PO\' u !!lP~ cii.'- D.niôn.L ~.ri~3'J·' ei l) 8GU l\'t1xil)0 ix!.ru. ti vrat ~o 
Cllffist:l,ncia que não devo 1'2htar ao Ser,I!.r!o, ['ec~es peq'.lGno·, il\imigo~ illCOffil1~Q(I()". 
Como j:'!. disse, dia se êd12.V'1, e:;cHl'I'[1.l1~ no .4:~~l',':;c"nti1,"2. o esc,'Ij:JI,i'l' qU8 er:'. 83ffie
mesmo eilvelop[l0 Ilaquella qUEl troux~ p8I'lt Flô!ltl3 o p,pel q':"l lhe e'1bla., ko:c.:do a de
most.:-ar ao illT:t ilre collec.;!1, 'Je10 M:'i'J.ill'll,o. f~S2, do 3:0JSlf,O ctn. ~1l8, Po.t.i"Í'. 
Siio pa,[l8Í3 velllls q 11e gua'_'do com muito or- To1:11 b8'il ;lo ,so ~,fürlllal' li ne s-sse 13 o ]lnl'l 
gulho. q'l~ me 81' be, lJ:"0C,riürJo aio: 'I üqui f1l'.!·L'.lfla,] 

o SR. ALilíLI:\0A BAIt:P..ETC'-E já a. tr3.z!~ .. 
O Sn. JULIO FROTA -SeIT, c1nll iU'L; ji" t.r:l.

zi~, ])8,ra respoc'ler ao ap:lrl,:; que por V, E;;:, 
me loi dado hO[j~em. 

o 3r... JRLICl r; ~)LOTA-Dllç " o illusGr8 G2i1:1,
dor j), lei LurCt d;" c~rtn. c ql~2iI'I;1 ,1izBI'~li o Cu
que tle Ca~las ~~.-1 dirig;irir~ .', mim, si 110u !t:sse 
out.ro chefe ~e';;:pa,lição, 

«3:::-. Frot~~-~:,cce11i 038'(; l"'01;1torio 0J) :1:'/)0-

tecirío esta t3:l'1 ""'~ V. S. 8:'ti8féz-'D8 cct..1Dle
t:l.mente e mo,t 'Ul! que 8ê,',;a CUr2p:'ii' o ',seu 
dever. 

'V!1e.lá bastai>\a :nuiliç~,c, tanto :P?:.t~1 E'Ji.'ti·
Il.Hlri i!. ClJlIlO de :'uzi!, como pediu • 

T"'I~',7rp"s ell} de(:':'ii.\ des::iQ, cln.::;se q!t~ t,;?m Ulne, 
i>:I(içii.o de glo"i~l, e de llr;nri:'" ::ll;e t'OJl um 
cc.:2.r-ó l'8l'ulg!lltP, e cll.io prGsónte é '111.1[\ 
lF\l'i1!l:.i:), p:O,l~a a Re!)u!)}ica, UU]tl. gD.r~;),~lt_ü~~ 
~:'~:'-1.:"\ i-~t,eg:'jclalJIj t:ll P~tt~'~J\~ (_'!;.1GÚ:dns.) 

~ôHo :lo 3""\c:.r"itn nr!1'(jil-':lo '::u:.i qT-G f'llo ~~e 

;d:'j:;iL~~~~~;i~'Ú~~~:;Ot:~t1~1~~;:~.c~;'~~~~~ 
~_.['.:!:1Íno :'8 co:) !iê~J(".~ (1,0 e!~,t[,,~)ilÍ;ia,!~ -'lU i~l-
8:_,1J~JiL!1?rl';:I. li[\, E.'~:7:1hUca. E o SO!l, p()rq~l!3, 
E~;ié),Q. q Ea8.~ t'or3\!: '-jS 81~1'f):1 i? O:', cles;:.c,-ertJ3 
q ilP. SO- b'_;J~. 119 pra.tier.J'~' ~~,jai..n q Uí.V~;J fül'~lTI O.i 
Ç·~S·i~jf.13 ~'-'l1d~m!!8'''::Ü:31 sej Im (rI ~~~ f')rei'f} os 

~."·~}I;:I;::l:,~~,~r:;~::!~L;;~.~~~:~~~:~' i,~~Ji:,,~tJl;T~~ 
•..•.......... , . ~ ................... , ".... L; ~:,)8. :?stn. ';'.r:::nde i'·~<t!i(b,~:e t'cnn'_~l1 ll~~8 

f~"z '1 le!jcií!~d:. (le LCJJ'_:,o:; !~Ó:~ ~ nll~ Ilflj d ,;:) l'iJ.,* 
::/:\,' a fp!. icil]l~:,d.f?; ,-11.l-.3 /2r;'r,('ões J:or<"t7i :!t I ()1}1'::'::: • 

p:1recue,4 O,l' maio, á. 111';1:>, noite, 18G8,
ilI. de ClUJJÍa,~.» 

Nad::l mais dVfJ accreg,'~ntar, PO;3 jili20 
iU'1tit vir ]):11'2, "3ta trllJUri, tOIlFr pnb li l:3S 
nos,.a~ fes-cle-()í,;cio , que .L!.10 Si~ 'ICOttlD P-ID 
discussão. 

!Y;I}S i)8 di2,,::-~ [\, ci.1lo.. ~or3..~-;J, ('a.rl.a. in:-;f,Ct.lJ_Le, 
(,i': ) [;-:dla,l', co r,:} r) ?-ffi U~_ ,?er~~~J -~[\'l'a (\ Pa.I~l·i2t':t 
~::'':--:-J lnilit,[\.' 1,';i:10, I1U';3 é o gT:.-:,E_,ie ph~\i:t,,;.~!D:1 
C'j.rl qas ~e ê"."lle r ;l'Ol1í<1i'1 a~) [t, I;~:),': tirnjda:~, 
r'~,7~ flue ~J0 lsv:?J o ~,::,r!'nI' fl,;\S 98i)irl~03 [rG.cnJ, 

I 
I"?c::jo~;(1S àe O'Je o lnilitarislIH) ve;tl1lt 113. r'3[\'-

O> :5)r.' =l..l<El.LEI"'~D §GH~l p·é - 3r. rre~;i- Iidv..'i-=J êl.. 7kiar ã:J Üi(>j:,itlliçõ"'s rapublicana'1, 
denb! TO!.J.bs V~Z8S 8St::, recinlé1 b:~ 3iclo I2,;.:Jc>,n:lo o 110"0 I'2gim91l p0liti~0, 
iilll!Tlirw.do pelo.' :3c,il1tiH[-1.çr-ss rli."!. ppVvvra ele- ~ l:e,?- in~~ adln1r-.J que no BpLt~il mr~~!'J0J 
qL1~ut8 e. ;),lJtUi' Z~C(1, c1() (' "?,dlJt(~;-; cl'1 mB1110('/ (.~:r:,~ a ll~~lto a:Jl'llLn.~' Tlll.,,'t\ o ~.)D.3'.!;!L.I,': ,(~.lorll)~{) 

~"t~;~~:l;~~~i~t~,~~~~:~,e1~~~'~i~:)' ~i:~1f~i~;~ ~~~:' ~-' ~;:~~~11~~ l~~~:];~~'~' ~;~::~;~~Q'~~~ iJIS~~~',~ 
de~1at3.viac1C\ e ij':olrn' pel'a.~.te esL~ 'l,SS"mh[i"~.,1 ,ir., . ,rl"ms",l'''ci8" t,;'WI'I;JU1.I,tes,;, TIi;) rne 
que tanto valo. deDntc Ih Patna, que VJl31 :1.l'CllI'IJ crll'3 uesl'o r?~I'õ! oi!dl3 '3 "a,le' Ot,H1.i~ 
tanto c1e~,nte ue:: ruem 0Ihe,3, T.':11'~. a~ fl'ell':'.s !lo :':!::31Tlto e '7erilicar qne 

.r~as "'lenço ~e'A~s Gscrnp.ulos: legitirnos e n;:l,- J ~,t:3 for'~-J ~~91l ~m, C01~Li·!l5el~~(j de ob['~iroS 
turl1.es, cl[\ illlnlJa c.on3CieLlCI'L pc,ra rlmll', á [:','.D [\ t,'"GÜ'II'i!, l'nplc.n,ar;ao do reglfnen 
laia cls l.llnf.l. pro::c3taçiio qun ~Gm o vtl.tor r1e d'2Jr:)cCl'0.t.i~0; cio rue adJniro quo, rn-'CSffio 
urna sincel'ic1~,r;L, POUC'!S palD.vra, que sii(ni· li.:'jlli e"tas [\C(;u':l.~lie, se lormu!em, 'lua'lllo 
nq1.1eln lTIt1.lS lHiH1 V8Z ~4. e::.pr;~s"J.o do amor é c~.':'to qE8 (I, lll:-ü,Oi'E\ nos en,:)iuu. que t,).rnb~Ol 
prcruildo qU3 :Je liga á:: imt:tc:içõe3 vi- liL, 'lO, !};J+'C1.u.os Ul1irlo, dD, AruerÍ<Cll. rio No,-t~, 
gen~e.s, o que r::igni·l!_lne.11 t.),j.l1GS\-:1 u:na. (le* IT.!.itl ~.c;~bn'7~~, o e::el'ci-~rJJ ~ob o corcIlli.'\l1rlo \10 
Je.'3n~ pequen~ l:'>lS sin~el'j:]3ill1.~:'.., lL), cl.ê1..3sa a gl_':lrl(ll~ e bnnem 'l'ito "\VCl; __ ll!ngtoD., rni-l.l aca
qUê rne l10ill'O de pertenccc. r:l\'7'1. tl:~ cnl~S'-~':seal' i), SJ!l. ~uergia, O:i 82118 

Niio h"l, lnlll11l ternpo qile un not:-:'.;<:TeI e-.~- 1·1'~1_"-~:;. f'L ~!~E1 i::er,ivi,lrt,le, .). ::::ua Cl"l'~J,g·'--'ln e r)~ 
Cl'!Gt0r, í,1.l!ando do e~el·cit.Q franccz" f"o!!H,nrJo S:l'~. "'1~id0I';~1, iT1V'-'IJc,~'jei3 D. (1r:!:::~t', rI:!, 1::"rlf,!'I:',. 

(~a. ~ cli;~~se luilLt:lr (lo seu prÜZ, compa.rA..va-rt d~-:!n~lj';~ gr,'l]!le P(I.t,d()~ q rB el1o:~ n..~~~,;);~,v .. ~,a 
8.0 p08~ante tou:'o quo Cll1~llll1a i1rrastl~lldlJ o de f'.lDUllr, 8IJme';ll.'7~', "eC0~'l ~ :,"'c Il'':'-~ ~".;'J. 
pesc',llo iP8tI'l',lÜ<;!1li.o <10 servi,:" lla l.\gricuJ- l'anhl.1. r:lo ,kscl'8l1;tlL 
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E, esquecido., de que o exercito ame· 
ricano tinha aberto caminho rara a im· 
plantação elo novo regimen p lltico, através 
de calamid,v' es atrozes, de sofl'l'imentos sem 
conta, de angu8tia" e de dores clesmarc:1da", 
esquecilos de todas essas acções nobres ,1e 
amor á Patria, h·.lllve lá espiriio~ para mover 
a campanha da diíf"ml1ção contl'a o exercito 
americano, cuspin'lO contra elle as rnesmis
simas i nj urias e os labéos que agol'a vejo 
des!,e.iarem-se contrn, o exercito brazileiro. 

E lit,essa p'.'opaganda do descred, to ganhou 
tal gráo que l1m político llotavel, PatI'lk 
Henry, deoutlciava a classe mJlitar ela A'Te
rica corno capaz rle pôr-se ao serviço da re
sburução monarchica., e dizia na cOllvençlio 
da Virginia: «o exercito impor-nos-ha um 
rei.» 

Ao menos <'o exercito bI'nileil'o, sejam 
quaes forem as 'Vicissitudes que o paiz tenha 
de atra vesmr, posso dizel·o em alta voz, por 
honra minha e da classe a que pertenço, 
ninguem dir á j itmais palwras duras as
sim, 

Declarei, Sr. Presidente, an cnrn(,~Hl', que 
sou optimista; mas o ptimista mw l1 Ue" dizer 
indifl'erente. ' 

E eu sinto,como todos sentem,os pBrigos que 
estão assediando a Republica; sinto, como 
tLdus sentem,as grandG~ difficuldades at.ra vés 
rias quaes o nusso paiz vae abrmlÍo camiulw 
para o futuro de fdicidades que o aguarda; 
sinto que. sacudiui1 peio tufão revolucionaria, 
quee.inrla nos agita ameaçando com balir os ali
cerCES fl1ndamentaes do novo edifício social, 
sob o infiulxo de correntes rle opiniões <li
verS·1S e oppostas que se chocam, a nossa 
Patria tera ainda de atravessar extenso pe· 
riodo de turbações e ,le lutas. 

Nunca. me iliudi quando appareci entre os 
prégadores da nova dou trina; e nunca me 
illucli na presumpção de que a Rcpublica 
ha "ia de <olidar-se no nosso paiz sem grandes 
difficuldades,sem essas profundas commoções 
que a veem abaLmdo durante estes longes 
annos e as quaes porventura long~ ainda 
estão de seu remate. 

Não ha exeiL,p'o, no passado e na historia, 
de nação que tenha pa.decldo c1 transforma~·ã.o 
rarlical que nós soífr€mos, e que tenlla ido 
incruenta ao fim de taes abalos. 

E porque ouço f"lIal' contra as criSES que 
embaraçam a marcha do p:1iz, entenu,) que 
vale olhar um pouco para o passado e tam
bem para o presente, e mostrar, a, um seculo 
de dIstancia, a que era essa Republica ame
ricana, modelo onde toloS nós vam03 haurir 
ensinamentos, e o que tem sill0 a França re
publicana d08 nossos dias. 

81'. Presidente, é necessariover e~sa grande 
Republica norte-americana tal qual ella toi, 
corrigindo o erro dos argumentadores origi

Senado V. IH 

n'lissimos que, vlolan' o todos os prinClpW:l 
dJ. sciencia e d.' 10gicJ, entram a compa
rar n03, nação nova, pov.] qne mal acaba de 
r"dim 'r·se, a poderosa nação amerÍéana de 
hoje, com um longo p3.ssado (1e mais de cem 
annos, viVIdos nn. paz, á sombra de uma 
C()nstituição ~ábia como elles a teem ! 

O que é licito é comparar a Republic:1 
Brazi!eira c}m os Estados Unidos da Ame
riL'it, taes q uaes eram um seculo atrás. 
E' necessario, contemplando as uore.s da 
nos~a Patria, não esqU0cel' que dores iguaes 
tamoem a Patria americana padeceu O 
q u!) é jUóto é pôr em pClrallelo o Brazil, 
que apenas começa a vi ver sob o regimen de 
inteira e plena d",mocracia, e a Nação ame
ricana uos tempos em que para ella tambem 
nascia o regimen demoêrata. 

O Brazil atravesSOu a mals profunda e a 
mais radical das revoluções; não passou 
pura e simplesmente de um regimen monar
·chico pam um regimen republicano. Nós 
sabimos da monarchia para a republica, e 
v iemos da cen tralização d Otttrance para a 
federação, para a larga e completa autonomia 
dos Estados. 

E é de notar, SI'. Presidente, que a Nação 
Brazileira seguiu nessa transformação rU[I]O 
.! iametralmente oppusto ao que seguira a 
Nação americana. Em um documento politico 
dado a publico, tive já enõejo de salient.U' 
es.,a antithese, que,aliás, está no espirlto.:.de 
to los. 

Lá, os Estados, no uso da sua soberania, 
indepennencia e libt:l'dade, que eram solem
nernente reconhecidas pelo art. 2" elo p:1cto 
de conf~deração, póde·se dizer, que, no uso 
Liessa soberania, preexisti:J.m á Fedel'ação. 
A Naçlio Brazileira, porém, teve de outor
gar as cal't'ls de alforria ás antigas provin
cias, tl'ansfJrmadas em Estados autonoUIos. 
De sorte que era natural que essa tmnsfor
mação se operas,e, vencendo resistencias mais 
sérias. D'ahi, Sr Presilente, essa necessidade, 
pT'Ímordial para todos nós, de garantir, para 
feltcielade ~a Patria, o equillbl'io entre essas 
duas forças: a força centripeta da Unii:.o e a 
I'Ol'ç:c ceu tri f:lg:l dos Esrados ; dahi o emjlenho 
c.e t()dos DÓS em zelar e,ses principtos sagra
dos q lle const,i tuetll a verdade(ra fedel'a~ão, 
8.ssegul'D-ndo a autonomia dos Estados. E a 
Republica ali ha de ser essa larga fddera
ção, completa, plenamente autonomos os Es
tados, Oll a Republica, corno instituição fe
cunda, não existira. 

O SR. JUSTO CHERJIONT-Ap)Ü1do. 

O SR. LAURO SODRE-Devo dizet' desde ja 
que em todos os terrenos onde eóses princi
pios entrem em jogo, ou se trate de impostos, 
ou se trate de organização de forças publicas, 
eu estarei sempre ao lado daquelles que ti-
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verem fal1(~l1do receio de enG:'egar polere3 
majores à UUliio. POU!ue p.s;c '" o pCI'igu pa :':1 

nós. O que está nas nossl1s trad,ç<'if8, ln orie))· 
t<Lção do nosso f'spil',to, ó b pd 'o li,;ú's G~· 
bidü.s no Ir,ngo p::tósI1"o da nos"", 11~toria, em 
to,!as as tenJenéÍ:1i', é cs,e úE.~ejo ('C !'eci,kQ:' 
a autonomia ucs E,t:l.'Ls e vol ver á ccntl'llli-

\"ezcs luinist r o5 l\berüC:s ,tv2..uç(1(los não ti
ve"J.!!] que eCip',t\\h-,' venciil'J, V'I,) Ub2cu:'arr
ti3~no da. (oro~l., abrLnLiLJ 11l~:O do 91'0-
;<l\l,::Jm' s que p_,:'tCl:1m l~e,el' S81' ,1. caufa que 
r,s IE\vJ,v3. ,Vl Po.ler. 

/l. R-'public:l, fi!ll~, de:sa revolução es,en
cil\"'lment0 org:'}1iC3" decretou o principio dn. 

z:J.ç5.o elll q\\e vivLillFS. e;wJccipc:ç.:o <1;lS consc.e:1ci··s, MIJ.s decre-
Ainda hoje, infdizmente yeJo, fcmpre qtle tando fS;;:,1. prnvidenCiLl, s!lv:1 'ora. e lIbereI, 

um EstadJ tem diific\lluades internas 3. Yeu- q;1') rei; do Bl':tzil Deu pé'.iz e::;:celCclon:t1 e mo
cer, resistencias de ordem local a dom[: J,r, é uclo, 03 f'unr~,rlore3 ri;], Republic:t tínlJam cer
para a antig:t côrte realengl1 que 05011I1L1'03 teza ,e aue iUlll creu llt,\-OS estor'loS, as
,0Itl1m-se supplices; é :i. Cd)1it;ll quc to 'os sanllJndo 'c()ntra n Republica o grJ.llde nn
pedem apoio e protecção, rC:leI,!es :t vi<'n JUfl'O de espil'itcs q\Ié' não pel'doolll1inl\a essa 
eleu tro dos l'€CUrSOS que a. Constitu ição creüel ",] "Jll'J. vel CO!' q U iSla iTI::i''-1 ytihosa, ljthl llunc'J. 
para cada Estado. (Muito bem.) ,eda tJ.l vez enLrB nó, re~<li,1alb, si ni\o a 

EsoiJ. lição dos Jactos é f]l1e mc lia ,ie cc,t- ;-;zes~D a c;bi~\ ,licta,I,':,I"" P\'o2;i'eSSIVé\, que 
locar sempre no Tol dos qlH', em todos I)S a'siglJ,,'oll o [lerio,j/) gIOl'io,o e feclwdo de 
tetnpo8, quizerem tutar para que, em vez 1890 I (.11Eito béllt,) 
de afrouxal em, cada dia mais S8 retezcm os . ,. , .' _ 
laços que a Constituíçiíoestlb3lecfll CO:11O ga·. Por ESO, SI'. PremleillC'" e '[ue 1l;,0 eska-
rantia da União, e que ao mesmo tempo ulJO, corno tD.ntoo, que aill"a 11"le, escoarIa 9 
figurJ.m~ a garantia maig Foliua dos K~t:~· I c'urto lapso dG t',;npl) que IWS separa de b 
rlo~ . I <le nO"embro ,1e 1)- 0, o nCi'.zir S~ ache, lU 

E' per obe'~fcer a Es;;es principio~. & pnr," Wl\ ]'ób gl?l'i'l_so". no meio de d ifficulJades, 
Eer bel a ell's, quc nJo po~so cOD"~mn:tr lU S,8n,~lr UO lTIlJ!t",7?ott', IJl;)[l[)f!',1\'el~, ao 
eesa pra.tira, já aqui denunciJdl1 como re!i- l'OOLO _'1 C parec8l' pel'i'.ICO no :,:elO de ob,:;taculos 
go~a, de tereÍn os Estados forç~s crg:tniziH.bl que Ilao 1m de 3(-1' G;]P~Z de superar, 
cJp3zes "e servirem r.e re"gll~rrl() Ó, autono- D,] mono contrario 6 que penso. Acredito 
mia <issPgUl'o.,ja p~b. Constituição de 24 de «(Uo n,:o h3.Yeró, r0si,t<~nciJ, ,lO meio úi·so
fevereiro. "ial que r'i1o ;;o"a iH v'?llcida pelas novns 

Sr. Presilleute. Já {alIci nl1 profund,zJ, ,'a instituiçCes politica", sel'vilülS por lIomeIl~ 
trausformação som'ida pelo B'·azil. A re,o- de. cor 'g2m e r'e sin,;tri'~;).de, o que é E'5sen-
1uçi10 de 15 e'e nonmbi'o, que lltn nob,el cio'!, O l'egimelll'Cpub[ic<LIlO, sustentem-no e 
philosopho moderno já definiu como tenuo pratiquem-no l"PIrltos completamente· edu
sido antes uml1 natural eYoluçJo el" que urna cados nos lJOV-:S princípios, Im ,te neéessal'i;l,
revolução, p,;rqne lei um lllovimeüto rSSCTl- rnentlJ frnctiflc-al' no BraziL E:\ \'ozel'Ía dos 
cialm,-nte organicCl, lIma tl'D.oslormaçiio e.i· iesc"ille,',(e3, a g,'it.a cum <]',1<3, denll'O" fóra 
Eencialmen:e reconsjructc~l1; e.S:1 j'(Holuç:ío '{0 p:til" bl'.\m:lm e l'ebi'amam contra a Repu
não nos le'7(,u simlJlesmente UI1 monarcllia ulíe;;, os Wle clt]. ô-esp'>io'-l, dia. iJ, dl'1 ir-Si!·lIc, 
para a repl1blic~, co centralismo ferrenho '\pag:wdn, at6 que nii,) hajl1, em futuro não 
para a federação ampla: tambem 1~\'OU·l:OS do allll remoto, úrazIleL'1) p,\tl'i',b 'lUe tenbe. ~" 
p;ll'tancentari'lno, que cr« to o o ll1JS,O lIle.l. :"Ol':1."r'í~! d2 p~n:"w neí~e c:'ime de leso·pa
pa.r3- o presidEncialismo, que é a IlOS'"- 3:11\'(\- t:i"ti~;no - n rcst:l;]i'!\.,0.o mnnarcbic:l .. 
ção e a garantia do nOI'o regirnen (_lpo:adss.) SI', Presidente, ser:Jpl'e que ouço fellla:- em 
Isso gerou no ,a sel'ic de !li meu id:ldes IlnC2é'S:!- 1"'Stl UI':.\('}O, () a~ml':l tal VeZ m 1 is e'o que 
rías. E o Sen~do sabe b~In llU:) ntt.":s veze3 os nunCct .se fata 11e~:S0 cnu-a 2-rrwrphn. 1 tBm
bomens publicos actuacs obe:!ecem ~ I'VP'}.;S brl)·o~ ['e cOlnpal':v 2, "itn ,<;';)0 eto Brazíl it 
prejuizos e dos h:lbU, s deiS velhas pl':cü·::ts '1lJe tnlw.m os ccntec,-,(\,ont3s histuI'ícos cr~ado 
parlamen t:trcs <lo ffiiimen qUI) j:i fl1'20U. 0;\,';.1 ,1, Fn1nç'a ni] i!C( vento (h Repllblica. 

Ainda, lTI3.if', Sr. Presi:-!entQ: ~ ::tU! 0:'2, de 1...'1\' o g1'l nde émbo.l'DS'o lXlfa quo os secti1-
15 rio nov8mlJ1'0 trouxe cO;rJsigo "- :n~i3 abs·]· 1'[U'l l.l~ rest:\\E'o.Ç:'.o 1l1OIH'.1'chi CD, cl1ida;'scm 
luta e complêt" liuel'I1ade C:1 comdcncil1_ Vi- ,'eI'Í<JIllente lle im:JÕl' o 1'-8;;1111:']] do absolu
ver,t a monJ,rchia sCJffocando, durJnte longas ti'mo venci,1 o, era a cXÍstc:lci:1 Jessa tl'iplice 
decad<l8, legitimas nspÍl\lçÕeS lil;er~es da corrente de opmiõr:s aJ sei'viço de tres pre
Naç[io i vivera iJ, mOIlM'cllUl. úurant· lon _o '<,n 'E'ntes :10 tl1l'OllO Vc1go-1) lr'gir,imismo, o 
pcr-inuc, de; tpJ1))Jo in:eculdlo e lngll,riu Ds]'hy· t11'!"ü"is,;IQ il fi b ,lIr" :1"!, ,;~·o. Entr-: nns n, 
xUlnd) a conscjon~;i:1 popl1L1.r A lnOn0"l"Cula, Itl~tiOl> rll!1ict:ld,')/l0, (> p~'l:ih'i~'Cl e,~)t\;r'.'c (\ VC:t> 
pOl~ ~ezes, deIxara, esqu::'ciLioi U:.l.:;' ! i:1=-b.s L~e/ p810s :p2,,~·tidi·(1.,\:) úa lC:-dre1a, ~eria (~0SC>J
e~[arrDpadas uos conselheil'us, Eeus lIlIllstroS, brire11l um C;1,ill'llht,) legitimfJ ca;JZlz, um 30 
proj,ectus que d:l\'I1il1 ,atis[a<;i'io illJS espio que f'Jss,", p. l'C], :1 0Lcce,,~.0 <lo, bl'élgctnÇ9,S 
ri [OS ssqUlosus do em::tucipL\-l"~I). QlmnLilS' 'loS lerril~ brn7d iraS, 
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Mas, Se. Presiúente, seri:1. I'e:.cl:nenf,(J [l,',f,rl
vel que eS'1í~ cri:f\n3.Edade {3,')f.l "Yes~e r1_~.lsti~ 
nucIa ao BI'azil, e 'ill, nÓ1, l"lV') am,"!'k:t'lO, 
nos constítllis'e:no~ excepçio U'), A'n.ericJ.. 
tl~a.nd,), entre as nações alllel'ic"nas, mettlc10 
no ultimo lagar, daLlo:3 como Ílw"puzes de 
gerir os nossos destinos, livres Q:1 tutela
gem de senhores. 

. Ao tr<J.t::tr do asslImpto em discuss.'to.preciso 
dIzer que pertenço a. (lma escola philosOD11ica, 
que ensina 0$ jll'incipio3 d:1 modern,'). sc:lencia 
social, que proclama 3. existen~ia de uma lei 
nutmal l'egenr'o os pllenomen03 da evoluç5.o 
wcial, os pllenomen08 da. acti vid'\I.\e, lei que 
determina a passagem necess:J.ria do regimen 
theologico-militar' para o rE'gimen pacifico-in
dustrial. Eu a~rerllto llessa lei do progl'l'SSO 
humano. que ass8guI'3. a evolução dos povos 
policiados levando-o:> da guerra para (I pi1Z, 
l'ilzenuo-nos antever um periodo em que o di
reito, ao serviço da diplomacia, r.:solveriÍ. as 
pendencias internacionaes, p61'á termo ás 
dissenções entre povos, 

O SR. ALBERTO GÚNÇ.I.LVES - Infelizmente 
nunca houve exercitas tão numerosos, em pé 
de guerra, como em nossos dias, 

O SR. LAURO SODRE - Acredito que essa 
evolução se 11a de operar; aCl'edito na effica
ci<1 dess:1 lei social; mas acredIto tambem 
que na época em que vivemos, no período 
que vamos atravessanDo, condemnar a exis· 
tencia do exercito, de forças regulares orga
nizadas, é fugir á realidade, é feché1.r os olhQS 
á verdade como eU., se nos está mo~trflnllo; é 
deixar o terreno da vida pratica para collo
c"-r-se no mundo das tlleorias, porrlue infeliz
mente ainda não somos chegados ao regimen, 
sob o qual viverá a humanidade em futuros 
dias, feita realidade a ~,piraçito paCifica de 
todos. 

Por issD ninguem estranharit qllG, sectario 
dess'l. escola philosophlco-polltica, eu divü'ja 
dos que condemnam a existencia dos exerci
tos permanentes, e venha dizer que dou o 
meu voto á lei de forças, tal qu 11 sUa está 
redigida, prestauio esse apoio ao actu:ü Go
verno da Republica, ,le quem ernanou a pro
posta, por'1ue, mai, do que ninguem, e o 
Chefe da Naç5.o competente para dizer ao 
Congresso qual o numero d<l praças necessa' 
rio par:). constituir o exercito brazileiro no 
per iodo de agitações e de lutaS que e~tamos 
atra vessando. 

O SR. S8VERINO VIEIRA-Mas fica limitada 
a isso a competencia do Executivo; n3:o tem 
competencia para outras couS:J,S ... 

O SR, LEITE: E OITlCICA-l'kgo a comp9-
tencia nesse ponto, 

O SR. SEVER[NO'VI8lRA-E eu a,signalo u 
f:\cto. 

o SR. LAURO SODuB-Sr. PI'i'sidente, si Ira 
lD:\te,'ia em que elevemos ouvir a pClLl.vra do 
Governo, pondo de 1:1/10 interesses de qu ,1-
quer Ül'llem, é ex.actamente esta, II \l8 entende 
com a O-JrD ntia da ocelem, porq Ile trata-se da 
,lefes'1 ~la integridade da Patri(l. e das insti
tuições republic:1nas, (lue essa é a missão glo
riosa do exercito. Não basta dizer q \le nós, 
embora pa.iz de extensas fronteÍl'as abertas, 
não temos que éirreceiar-nos de guerras es
trangeiras, pOl'que a funcçiiodo exercito tam
bem é garantir o l'egimen republicano, defen
der os ideaes da democl':J.cia., hoje factos rea.
liz"dos e C01ICl'etos. gl',tças "magna carta que 
rege os lio<S03 destino3. 

O SR. JULIO FROTA-E tambem evitar a 
guerra, ~cnllo forte. 

O SR. LAURO SODRB-Quando se discute o 
estado actual, a ol'ga.nização do nosso exer
cito, é costume invariavel invocar o exemplo 
elos Estac\o, Uniclo3. 

Ora, aindaque. na realidacle,no3Estados Uni. 
dos lh America (10 Norte o eJfectivo elas torças 
regulares é em um quasi na,la superior ao 
elo nosso exel'cito, devemos reconhecer que Li. 
exhte um:1 forte corrente de opinião, que 
aspira a constituir uma força publica mais 
poderosa. E n5.o ha muito que uma autori
dade militar competente dizia que a Amel'Íca, 
dada a eventualidade 11e uma luta com a Hes
pClnlIa, seria vencida no primeiro choque, 
porque a Hespanha tem no momento uma 
organização militar superior, 

E essa mesma autoridade) militar, que se 
escudava na opinião de generaes como Slle
rid:1n e Sberman, vlllha comparar a situação 
dos Estados Unidos em face ela Inglaterra, 
em um caso de luta, que já pareceu immi
nente, i situaç1í.o em que se acuou a China, 
com as suas gl'andes massas indis'.iplinadas 
e sem instrucção, deallte do exercito regular, 
instruido e 11iscip1inado do Japão. 

Ahi e~tá. corno o proprio exemplo dos 
Estados Unidos n[Ío póde rigorosamente colher, 
porqlle tambem lá ha muito q nem cuide rle 
remedíai' os !;randes males rla org"-nização 
militar, pugn:indo pela existencia de um 
exercito capaz de pôr a gra.nde potencia da 
America no nivel elas gr:J,mles nações, com as 
quaes eUa bem póde vir a encontrar-se um 
dia, não no terreno do direito internacional, 
mas no campo da balaloa. 

Sr. Presidente, sempre que se traz á. col
lecçiio o estado precario dos cofres publlcos 
da União Brazileira, o primeiro ponto de 
escoamento dos dinoeiros do Estado é apon
tado no exerci to_ 

Vae cançando em verdade a injustiça dessa 
allegação dos que parecem desconhecer os 
serviços reaes elo exel'CÍ to. Aindé1. que todos 
sintam a llecessiL1alle de reorganizar "-s 
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nos~as forças militare", adaptando·as :13 LO I 
dições actuaes da arte da gUel'l a·, dc:nu!lci', I 

todos os lengas ctcsperdicios, o g~anele C;"ln
sumo da~ rendas public:ls errarbment:? COil· 
siderado impl'Oductivo, esquecidos da misfão 
patriotica e generosa da classe m'li t:<.l' ('.:l. 
nossa patria, esquecidos de qua taes despez's 
são necellsarias para garanti8. (1", ordem e I:t, 

progres"o, que é o n:1wral desen volvÍf!}.en\o 
da ordem. 

Nós não temos eX·~l'cito organizado! 1üüs 
de uma vez ouvi no Senado esta proposição, 
enunciada por autoridades competente,'. Eu 
não tenho a mesma competencia para falbr 
assim em nome das necessidades da minha, 
classe. 

No Senado represento um gr:1nde partido, 
represento um Estado, e não fallo para defen· 
de p os interesses,do ex~rcito, e, como Ui! iUus· 
tres representantes ela minha clas:!B flue tam
bem aqui figuram porque são home~ls pohtJ. 
cos, fal,o para dizer a verdade, como a en
tendo, ao Congresso e ao p,Üz. 

Mas, iir. Presidente, ,-i nós não temos ex· 
ercito organizado,si entre os lega']os tristes do 
ImperlO figura essetambem-l1m exercIto em 
desorganlzação-o primeIro dever d", Repu· 
blIca, o prtmeiro dever do governo republi· 
cano, é cuidar seriamente dessa obra de reol'· 
gam zação ..• 

O SR. Q. BOCAYUVA - Apoiado. 
O SR. LAURO SODRÉ- ... O primell'o elever é 

realizar essa. tarefa patriotica, po"que ao lo,clo 
da reorganizaçãO financeira do paiz, ao lado 
da relJrgalllzação do ensino publico, aIJpHrcce 
como necessaria a reorgJ.nização do exercito. 
(Apoiados; muito bem.) 

p~l.\" D.:~t::r 'Zl1 .1e ~.",)a3 fnnações, a cIerrau1ar 
o :~~~,:Jguê n ~ uafcs1. da fJal1dei 1':1 que o cobre. 
E'3~3j. e 2. cO;1d ç5.o pl'illleir:.\ e es~enci111 E o 
dGye." do governo r~publicano é ir ao en· 
contra ela critica justa e severa, remediando 
:).) lr.a183 :~pc:nf.<1dog. 

E n,1:o se pó :I~ comprahender que, p~conl]()· 
cido eSS3 detE'ito de Ol'ganizaç,"io, venharTIOS 
expiH' aos olhos do paiz e do mUllrlo o quadro 
trlôb Ll<1 nossa sn'JI'In:·1 situação actu,\!, cen· 
sur;.!ndo as j"cnna, dé\ organização do [';r. 
ereito, Silm apontm' a m,usa princip:.d de taes 
defeitos, que é a não execução d" lei do sor
bío. (Apoiados.) 

Tem-se fiülado no Senado no recrutamento 
forçado, Sr. Presidente! Não ha pl1rase forte 
demais para profligar esse abllW inqualili
cavei, e~sa violar;iIo flagr;,nte e escandnlosa 
da Constituição da Republica, e8sa áiminosa 
suspE'llsão dte todas as garantias de liberdade 
que a Constituição d,lU a 'oelos (s cidallãos 
brazileiros. 

E custa até fullar nisso com a certeza de 
que essa violação impune da lei se praticou, 
com a convicçiio feIta de que a Constituição 
realmente fai assim rasgada abertamente, e 
de que esse é o modo por 'Jue o Presielente da 
Repll.blic~', ens1na o respeito e o amor :i. nessa 
lei lundalU8nt,ü. 

O SR. SEVER1:\O VIEIRA - Ainda agora se 
di:: que o mesmo estCt se dando no •• io 
Gr3Lcie do Sul. 

O SR. RA"IlRO BARCELLOS - Niio é ver
dade. 

O SR. PINHEIRO !:vÜCHADO - E ainda que 
fosse, isso llitO jusriiic"-m os abusos daqui, 

O SR. VrCE:\TE MACHADO d:i. um aparte. 
Triste foi realmen te este legado elo lJassado! 

E o pedodo curto que temos vividô sob as O SR. SEVER1NO VIEIRA - As accusações 
insr,ituições novas da Republica niio era bas. niio são tão funda rlas como as do Rio Granrle 
tanta para produzir todos esses grandas ma. elo Sul. 
les que é\ critica tacl!mente agora anonta no I' O SR. LAur.o SODRE - Niio mil amedronta, 
seio Jas classes militares. . • como politico e repm>licano, a exi:'tencia de 

O Governo republIcano não póde ter inteira um exercIto com" o que estj, creadu na lei 
responsabilIdi'..t1e des,a desorganizaçiio que P!'es8ntement" em dis·cu,~ão ; e niio me ame· 
lâvra nas institui.;ões milItares, pOl'qUB i"S0 Zlronta L:so, porque, feLi;o;mente, da proprm 
vem do pass[elo monarclll~u. R,sta 13mbrar ct<J.SS'3 millt:tl' eille g8m opiniões autoriza.r.las 
que a lei que regulou a composiçiio e o mudo p:ua condemnar is,o, que seria entre nós o 
de formação do exercito é uma lei do tempo ca.uálil1i~mo militar .•. 
do lmperio, e que o Imperio não teve nun·~a O SR. Q. Boc,yuv\ _ Apo·· do 
a coragem de executar. ,. la. 

Si a Republica tambem ainda não executou O SR. LAURO SODRE- ... e qlle é tiio ~Oll' 
essa. lei necessaria, essencial, primol'ctial llemnavel como o caudilhismo ci yil, porque 
para uma sã organiznç:io do exe' ci,o, o dev2r a:nb:::." es as correntes perturbadol'as :são P'9' 
de todos é tratai' de CO:'::;Bg'lÍr q'.:e ella Si.];). rigos~s p3.l"\ a e,~isi.encia ti,l RepuiJiica. 
levada a realidade, POI'Q ue só :Ut la ex ,CUd10 ,~o; Te:tLllen t, do ,,810 do exel'citv brnileiro 
Jiel ,e,Sil 16i do saneio [eremo; um ~I31',;i"u QU3 s~"hlU <) g;\uLle cld~,dão benemel'lCG que, 
nas condições de capaCIdade que (teS jnm,_s Cu1IlO cheio elo EstaLlo, prestol1 ao Bl'azil o 
todos, um exercito que, em todos os momen· mais Inolvidavel uos serviços, porque com o 
tos criticos que tenha de atl'2.vessar a nosoa prestigio da sua autoridade, e:11 nome da sal· 
Patria. compre!lemla que elle é chamado, YGçi'ío l1:.t Republica, com ,\ Constituição, com 
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n.s leis na mão. [8~iu inrpirJc;:o, 0s:-I1!=l,~ou o I nC}1z;1ra~n ~v; grandes (lonqllistas que eram 
c:-:udiI11ismo Dlil t:T: pr1i~:ei1'{,,' qUDn,.~o p .... ,~~:.! ,) p;'ogl':J,Jj)l~la L~O ~ílrtjl~o repnbljcano, qU9 
Ilyf.:tra. ~e.le"-anwu n~) p8iz, C(liil () 1l1~;'L:i[(_':::;o t.:I'illil 0 Q,~pir~ç:lo de tuum:l os pro\lagandis
dos 13 gei1eraes b,'3zlL'iros qUe qUdla!1l in- tus, e:>!jirito cOliscrvador eu, ql18 dei selll
clicar- á autoridad," snp: ema de:, l';ação, cum 0,3 pre o meu apoio aos governos legitimos do 
pontas das suas esp:1ltas, o caminho rIo à'lV3", il"i:, que zelei sempre a observancia dl1 lei 
que eota. va tl'açfJ11o nas leis; dSl)ois, qDllldo e o respeito da liberdalle, quando vejo essa 
l'eben:ou ~ luz mer:ríian:J. I-SS;), revolta, np!.(I'e- t2n,ienci<t para a.ggravar 11 crise multipla, 
gada, ci'jminosa pelos sem intuiLs, comi3m- que :1 todos attel'ra, receio ter de apontar 
navel pR!OS seus m"ios d," acçii,<\ execJ'an 'a amanhi1 I'ara o Governo da Republica, pondo
pelos seus processos, que iam comply,met- lhe 1l0S homiJros a resp)nsHbilidade de ter 
tendo os destinos, :;, lJOom e i1 f"licidado da compromettldo o futuro da Palria. 
Pa'ri;l. 
Ne,sa~ critica:': sitnações difficeis, em quI' o 

c3U'lilhi'ffiO milit'!' pocha te!' ill;>,lrallo e cres
cido para (lesgI'llçl1 no,sa, [oi um SD!tiWJO, 
que, posto no alto c;'rgo ele chefe sllpremo da 
Republil~~l, :,oubo cumprir o seu devei', obe
decencio ás leis. Foi de-Le soldado b~nelnerito 
e doesse gran,le cid<11iio que ell1::m.ram ttS 
providencias ener;<ic(\', e acertal11l8, graç,s ás 
quaes parecia mort<J de vez. irremissivel
mente morto, o caudilhismo milita,~ na uossa 
terra, morta essa tenriencia e: iminosa p::Ll'a 
levar-nos a ess~ l'egimen de anar-chia, de que 
ainda I10ntem f"llara o illu'tre reol'esBlltanle 
do Estado do :VIaran)Jiío, a que,u r~lldo hume
nagem, respeito e consideI'llção, 

A anarchia não a terno, Sr. Presidente, e 
alia so póde me!',rar si fór semeaI-a com os 
seus erros o pi'oprio I'overno. 

A aoarchia surgir:i nn paiz, si a àlltOl'jrlatle, 
faltalldo aos seus deveres. esquecendo que 
nós vivemos sob o i:J1perio da ConstitUlção P 
das lei:;, violar os direi tos dos cidarl5,,,s e 
levo.r a descrença ~os corações :::ioceramente 
repnblicanos e patriotas. 

() SR. SEVI1Rl:-rO VIEIRA-VamOS aos factos 
e á amtlyse dos Í8.ctos. 

O SR. LAURO SODUE-POSSO felizmente, 
Sr. l°l'csidente, apontaI' para o meu passa'lo, 
"':Icll:l qua elle n3.oseja sutIicíentetlJente longo 
l;ulllO homem oe governo, i]ue fui na minha 
terra, e mostrar que nes~a po-ição fui fiel 
observaclor dos mais salutl1I'eS principias. 

O SR. GOME!: DE CASTRO-Isso li exacto; 
ninguem lhe contesta esse facto. 

O SR. LADRO SODRÉ-Eu cornprebendi que 
er.'\. necessaria, e mais de urna vez o de
monstl'ei por actos e não por palavras, deixar 
abel'tas as gr'lodes valvulas da liberdade aS' 
e:xpll nsões das doutrinas e das opiniões de 
(a"a um; que era neces'ario que todos os go
vernos tossem, como eu procurei ser, ani· 
madLS dessa virtude fundamental tll1 tole
!'aneia. E, num documento polítiCO ofticíal, á. 
celeberrima furmula de Dantou-·audacia.ainda 
audacia ,empre audacia-eu oppuz a formula 
de Bü.iiados Spinosa-tolerancia, tolerancia e 
mais tolerancla. 

VIIZEs-Muito bem. 

e SR, LADRO SODRÉ - Foram estes os sen· 
timentos que tiv" sempre a animar-me como 
gu?eI'110; esse;; os sentimentos inspiradores 
,IQ~ mfU~ actos, e foi gr'aças a esses actos de 
l'é:'1)cito cego a to'ias as crenças e a todas ,,-s 
o;iÍniues incli viduaes, de garantia de tlldos os 
,l,ireitos, que pude medir por annos do meu 
governo annas de felicidaclB da minha pa· 
tria. 

O Sr.- JOAlClM CATUNDA - O que h6nra 
muito a tJ.dmilli"tração de V. Ex. (A.poiados.) 
Esse pl'ogramma devia servir de molde aos 

Eu def~ncli, em tempos que já li vão. ao 
lado dos que arrlorosamenle snstentavam 08 
Llogmas da d"mocr'[\cia, defendi, como um 
direito leg,timJ, es,'e direito d'l, in urreiçiio. 
'lue é natural dos povos opp"imitlos_ E 'linda 
hoje reconbeço e entendo que lJ:l na vii!a ele 
torlas as niLções momentos dolorosos, horas 
de an~ustias, em que os espieitos mai~ COL]. 
servi1dons, mais edllc:\dos no respeito dl\ 
llutoridade e das leis. julcr,lm que é um 
dever, p11rl\. garantir a prnpl'ia lei, t~:,l'a. 
defender direitos assegUl'~d(jg peleS cCrlsti
tuições "os Lstallos, travar essas lut1s ma
terii::l,es. :poli ticns. que E~tO os COtligo~-; f~lnr!a
menrae:g que infeLizmente caU3am a deRJl'nqa governos dos outros Esttidos. 
publico., trazem cl'ms1gl granlks ca!l1miJade. O SR. LAURO SODRÉ-O Senado permittirá 
irrep'tT'a ;-eis, mas qus enc:Jntram jUcitifi~ativa \ qua eu recorde agora Que Quando o meu 
em [,Ice da historia B do direito, pOl'C1UP nome foi apont,.,do p",rtt. o carO'o ele Gover
signific~m uma le:;it.iml1 defe,(l, contn- a nador do meu E::'tCldo tinÍla no r:eu passado de 
opl)reôsao do poder -' I moço um periodo de propagamla violenta, 

O SR, SEVERINO VlillRA-O cEcoiho est:\ na t~llaz e bulh.eIlt2. cnntra as do~trinas theolo-
cScúl':!G, da op'Jortlui<ladB. g~c~s, reconneClelarnel1te o€ctano da m derna . . ,,' ' I pllllcsopbll'. sClentifica e relativa: fui olhado o. SR, LAURO SODRE-Repu Qucano Si:1CeI'O, cum dEsconfiança pelo clero catllOlico da mi
espll'lto que se feZ conservador depOIS que Se ulm t81'1'1\. 
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o SR. ALBERTO GONÇALVES - Mas conse
guiu dissipaI-a. 

O SR. LAl::RO SODIl.E - Ne,sa occasião, 
Sr. Presidente, fui denunciado aos altos 
poderes da Republica como um perigo e nma 
ameaça para a Egreja Cathülica. cuja vida 
pareceu que. o meu governo iria pe1'luI'bar, 
porque eu não saberia respeitar a santidade 
das praticas nem o exercicio elo seu culto. 

Passadososdiüs;volvir1os os annos, encúntrei 
da parte desse clero catholico aclyer5H o in
transigente dos princ:ipios q ne professo e 
sigo, o reconhecimento mais completo de que 
o meu governo, pelo respeito com qUG fez 
cumprir e cumpriu a lei, deu gaf<lntilL a 
tedos os direitos, a todas as liberd;:.des entre 
as quaes é fundamen tal a li berdade ela" cons
ciencias, a liberdade das relig1ces. E nem 
eu podia nunca desrespeitar es,<\ r21igião (lo 
catholicismo, que tinha sido a organ izado ra (lo 
:passado, que guiava a humanidade durante 
tão longos seculos de progres,ão; que li a 
religião da minha familia. (;}Iuito út'rn.) 

O SR. ANTONIO AZERIWO - A da maioria 
dos brazileíros. 

O SR. LAURO SODRÊ - Mais de uma vez no 
decurso da discussão da lei ele [orç,l, ouvi pro
:posições que aos meus ouvidos Eúaram como 
verdadeiras heresias. 

Ouvi dizer que a disciplin~, militar muito 
tinha wlfrido sob o regilllen rellublicQ,no. 

Vi apontar para as escolas milil:11'es como 
para tocos de insubordinação e de onarcbia, 
centros perniciosos, ameaças perpetuas á ['s
tabilidade dos governos, centros que TI;:J,ÍS 

valeria porventura fecbar. 
Entendo a di<ci pli na, hoje, sob a TI.q::u

blica, como entendi a disciplina soh o regi· 
men imperial. 

Soldado fui sob o imperio, E', como soldado, 
nunca menti ás minhas convicç·ões : e, como 
soldado, nunca pensei que o Governo do meu 
:paiz tinha o direito, em nome (la disciplir.a, 
de amordacar a minha eonsciencia,,:e mandar 
que emmudec,sse a minha palaVf<l. r'e man
dar que eu fosse uma alma femenril'.a. 

E não posso comprehender a disciplina sob 
eutra fórma debaixo do regimen republica
no, porque este soldado manequim, este sol
dado ti tere, este soldado instrumento passi
vo, inconsciente, doeil na mão de todos os 
governos, errados ou certos, p"trioticos ou 
anti-patrioticos, montes ou immoraes, este 
soldado, simples materia, sem uns res
quicios ele sentimentos no fundo da aI:11a, 
sem um vislumbre (le fé e de cren':~ no fun
do da consciencia, estcl soldaJo é a llegClção 
do patrtotisillO, Est€ soldado é a nega,;ii.o da 
honra e do brio, este soldado seri['. a indigni· 
dade. (Nuito bem.) 

Não comprehendo a disciplina sinão a que 
é imposta pela lei; não comprehendo a dis
ciplina como flllL é capaz de constituir do 
exercito um homem só ; não comprehendo a 
di,ciplina cc,mo elIa é capaz de ter o cimento 
qUB renna, como outros taíltos atomos ou 
parcellas elo mesmo tloco, milharES de sol,ia
drs de Ulll« legião; não compl'ehendo essa 
disciplina l}ue ennobl'cce, essa disciplina que 
e! IWil, , esm disciplin:1 que dignifica. sinão 
quaíldo ell:1 r!.'pl'e,enta a orediencia aos prin
ClplOS (1& lei, só eiS'l disciplina fará de cilda 
soldado um defensor da patria, fara de cada 
Boldndo um defemor e'a Constitu' ção. 

1\. disciplina é isto e não pode ser outra 
cou~a_ 

E é por isto que, discutindo os factos dn.s 
K;colas MllilJres, rdio sei si, se apurr,ndo as 
responsabilidades, toremos de condetnnar o 
excesso ele IJrio daquella mocidade digna e 
pn.triotica, Iorque o Governo, seja. elle qun.1 
rOl', den.nte elo soldu(10 e do militar, tem um 
limite que não pÓI1e ultrapn.5sar, sem pro
vocn.l' esta repulsn. que ennobr::,ce e cignificn.. 

A Escola Militar tinha sido dolorosamente 
ferida nesse sentimento que só li capaz de en
no brecer e de levan tar o süldadü; a. Escola 
Militar, di I-o desassomhradamente, praticou 
um aeto de insu bordinação; mas a Escola 
MilitaI' tem a gr8.nde attenuante do que obe
deceu, praticando-o, a impulsos generosos de 
s~u cor::\(;50; a Escol~ Militar obGdeceu a senti
mento nobre e elevado, revelanr\o a com
preiJensão nitida de seus deveres patrioticos. 

,\ Escola Militar n.inda hoje é o que [oi 
antes de 15 de novembro de 1389; as Escolas 
Militares Eão ainda hoje uma garantia segura 
para esta Republie~, porl}ue :lS Escolas Mi
litares são um ponto on(;e,;e reunem moços 
que teem a cónsciencia nitida da "ua missão, 
ml'ços l}t1e são capazes, nas horas de perigo, 
de consagrar-se :i. uefesa das instituições, á 
defesa d" han(·a e da dignidade da nossa Pa
h'ia. (flpoiados.) 

O SR. SEYERIl-IO VIEiRA-Tudo isto é muito 
boa vontade, muito boas intenções, mas não 
passa dlSLO. (H" outros apaj·IBS.) 

O SR. LAURO SODRE- Estas i TI tenções, exis
tindo sempre, Ilão de ser sempre o moveI dos 
aetes_ 

O SR. SEVERINO VIEIRA- ~fas a proclama
ção e segurança da Republica vem d" maio
ria da Nação, francamente republicana.. 

O SR. LAURO SODRE- Esta claro, e não 
pc sso prégar doutrina di versa. 

Lev2,nto o aparte do nobre Senador, e 
estou p,,;'fei:;amente de D.ccordo. (Trocam-se 
'nluitOS apo:ítes. (j .s,~. Presidente reclarna a 
atlenç,ío. ) 

Acceito o aparte do illustre Senador pela 
Bahia, e devo dizer ':'''-, ""nca foi outra a 
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doutrina que defenJ i; nUllca fui outra. D 
idéa que expcncli (nu" q1J21' que fo>s~: 
nunco., milikr, C'1;lIn~i p~.l'.l:t mi:ll,:1. cl:ls~~ 
a,]ülOl'ias dC.1 Pl'0ciu'; l1çiíQ J:; l(e[Jub~ic<l.. 

à c()ntr:lr:o e DositiYalnC!l~8 ~t yordadc; 
sern!)re ensinei, o~l(le ndn ~.a pn.laVT:l IJllJe~se 
tel~ -algum, pallLLt signifi 0(00 de enf"ino, 
sempl'e etlsj~lei qi!e e~ta 1'87Clação (!stupenda 
e glo!"ÍoEa. que ti!lDa C0I1nllo'ill:1J"0:1, no~sa 
Fatl'Ía ni0 tiJ111i~ SirI'J geI":1,la, nii 1 tinha siuu 
p1'O'luzid,1, lm'c" e e::clusi\'al!J:.;nt() pela c!;\sse 
milit,,!'. 

Outl':1 é Ll. al'gu::1C'!ltaç'.1.o r.'X :ctamc:[. te dGS 
que Cl)rlG81l1U,1111 e:::tc r.:10vimell to glorioso, 
dizendo que (1 revú!uç:10 t~i~ 15 de Iluyem],ro 
foi simplesml.'nte um movil~'e!lto de ca, 
sernas. 

Não! O exercit) Illo'7im8ntou :-e, porque o 
c;el'cito na,l~ uJ<).is l':':l do q;H~ um l'"ll"xo 
desta cOrrsCip.ncÚl nacional Ll8 que rall" o 
iilustre Senador; o ex"reito mOVliIl2rrtou-se, 
POI"lue a prop;;ganla da de;nocrac'a tinha 
g~.nlJCI 05 qn:,r',eis: o ex,.:ercito ilio\"iméntou-se, 
1l0rqn8 a propag3,n,1" da Republic:l tinha. 
entrado pela" fileiras do ex,Ofcito e tinllJ. fei to 
de muitos dos soldados brazil,'irü3 confesso
res desta. idé,l, pl'égadori'8 desb doutrina, se
clarios d;osta fé demecratica e iJoliciva victo
r:osa a 15 de novembro. (A:,oialhs.) 

(l:JC:~, ql.e vi·a~se subjug':1.l'-nos dc novo, os 
~o (L.do' (1" R 'I'llbl·c:l, legionarics lh demo
cr;lci~, n:-o ,cl'i:.m os s)IJ:ldos cov:lrdes da 
r-c-alez:J.e:n 15 ,'c novembro. 

l'Iú, nilo dcix:niamcs qlle o cad,n'er do im
pero ,0:t:18:,e a empcsbl' o meio bl'Dzileiro, 
i1. vici:H a lJC,E:1 "tmo·phera, sem que os 
tristes carrpgadores ,lesse e,qui [e p:Jsmssem 
por cima de nosscs cadaveres, e vissem tam
bem mOl'tos. um por um, todos os republi
canos br~zil, iros. (Muito bem.) 
Ap~ovpito a occasião para dizer que, 

como sold?do, nunca c mmetti eS3C erro po
litico de affirm2.r que ()ESa transl'ormação glo
rio'a é obra (lO exercito. 

Aind:i 113. pOllCO ()sta opinião me foi at
ti ibu:da, em i'ollla que circula entre nós. 

Aiill'a lla pouco se me attribuiu a defEsa 
desta t:lfSP. Por Í.'so, :Ip;'o,eita a occasião 
p.lra. corrigir semelhanLe imputação, menos 
exacta. 

R2[eria,mc a factos que se desenrolaram 
C:ll nossa patria, durante o periodo an:!u,tioso 
da revolta da o.rm;v'a, 

R2feria-me o. esses tl'istes acontecimentos, 
'lue, durJnte tão longo periodo, enlutaram a 
Rcpub;icJ. Brazileira. Allegava, entiio, os ser
viços inol vida. veis do exercito brazileiro, ao 
lado do. armada fiel á Republica, ao lado Lia 

eM SR, SENADéR-O exercit,) fui o l'xecutor armada republicana. Allego.va os serviços 
da iMo., prestados pelo exerci to brazileiro, mas não 

o SR. LAURO SOüRE - O eX61'cito lGi, 11a 
realidadA, o braço €s,eacial e nece:'Jiari'J p'ra 
esta mil'itica tl'ilnsforlnaç::o, p"rqu= os ce
rebros podem c ,nccber ('S ééran.;es iclc:1es, as 
cOlJsclencias, os o"piritos pO'em amarlllrecel
as, m,\S pa:-:l que se COll\'ertam e:n r'"alidades, 
para. que se tra.duz:l.m em fclc~oo, PLfa quo ~ 
idéa se realize nas cousas, é absolutameute 
neceSS:J.r·io e iodispen'anl qu~ ~e execute, 
embo:'a do);)ros:lmente, esta ope:'açiio que 
trasfurma povos, que ledlme n~çõ,'s e que 
faz mudar JÚClllilS de g'JVCl'llOS, factos est2s 
matedaes, que só se reaiiz;J,rn p ·10 bC:1ÇO po· 
deroso das clas;:3s arlna,Ja3. 

podia esquecer, tr:.ttando de,ses factos, o 
pa pel glorioso d,1 nação, Niio podia esquecer 
os serviçrs verdadeira.mente gloriosos. inol
,idl1veis tambem, das clas,e;; civis, que,e 
organizaram com tanta pujança, com tanto 
rles3.:'\sombro, cor~lgem patriotic:.t e louva vel 
para a de fe3a Ih Repu blica, para a defe.sa. 
rio;; I!O~SOS idéaes, 

Nã,l pOlha esquecer qlle, ao lado dess() 
grande benemerito Marccllal, que f0i a en
carl1~jção vi va da Repu bi ica. não podia es
quecer que ao lado do benemerito Marechal 
l'IJ,'h'lO Peixoto, na hora'em que ,os canllões 
da armada cl'lmini 50., 8 pontados contra a 
ilD~gêm da Patria, pUllham em risco as in-

M~\s, como <tttl'ibuir e'o'J, trwsfül'~<t(ão ao stituíções republicana:;; oão podia esquecer 
eX81'clto l'razil~íl'O, como cllZ21' Cllle a procla· que ne~Sl hora todas as classes populares e 
ma,;:lo do. ]:"puhhca 101 obra e feitm'a rio teda essa mocida"e, que é a geração de ama
e::;:cr~lto, ,i a N~ção Il1leim. 030 hora em que nhil, a gwantia do LILUl'O, cOl'l'iam ás armas, 
este Cacto \"eiu surpl'81Iencl~1' o mundo ciyi- [J"ra a deCesa da Republica. 
lizaclo, ao flue parecê si a N"ç:io inteira sanc· t\ão podia esquece·r que, ao lado dessJ. mo
c"ion'Ju este acto de recl8Inp,;'i,,) 'la. l10s'i.a I cidade, tocl;,s ~s clDs,cs civis, em todos os 
p3.tl'ia ? E, tad,'s S3 <lgl'U P va:r: para a defesa das 

Devo dizer que o 15 di.) novelnbro nã,) ('oi maio I instituiçCe;" cO!lve2ci ~OS, como estavam, de 
do que a cOlls.'.graç?\o de uma aspiração, Clue que [lO bojo das 'IlOSS~S náos o que estava 
mtl ~eculo antes tinba despontallo. E boje, era 3. conspiração do seb:tstianismo; e que 
pensando na trallsformaç::ío ele 15 (1e non'ffi- um di;]., naquelle f"rrapo branco que tre
bro. devem03 dizer que para provar que eUa mulou no topo (105 mastros d,\s nosms náos 
fei um:). tl'allsfol'lilaçJo verdadEllcamence na- (~e guerr::t,o almirante Saldanha da Gama in
ciollal IJastaria arIirmae que :;'2anhã, si por screveu o lemma da restauração e a carica
~I'~SO a l'ea.;eza tenta"so esse golpe de an- tura sinbtr<1 (1,0 sebastianismo, conforme jiJ. 
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foi apontado e nenuncildo á naçiio pelo pro· 
prio Sr. Dl'. Prudente de MOrJ.2S. (Muito 
bem,) 

Ainda bem que elo provrio actual PresirlentA 
da Republica sahiu essa denun·~la. Ainda 
bem que forum palavras suas, elil um do· 
cumento memorav[jl, valiosl1, q'1e estit nos 
Annaes do COllgi esw Ainua bem qt:e foram 
palavras suas que mostravetm DI s homens 
da revolta m inimigos das nstituiçõe~, os 
conspiradores contra a in tegridade, a honra 
e a dignidade da Patria. 

O SR, MORAES BARRes - Documento que 
eUe ainda não desmentiu, 

O SR. LAURO SODRÉ- SI'. Pl'e3i,lente, es· 
tou e:::actamen te I'econhecen'lo essa n,le[lda de 
ao seu passallo, Estou rendendo homm 1gel11 
aos seus sentimentos repu: licanos, porque 
o actued Presidente da Republica il incapuz 
de trahir, conscientemente, a Republlca. 

O SR. MORAES BARRos-Ainda bem. 
O SR. LAURO SOiJRE-~Ia''. cusL·me ,1izer. 

que S. Ex. pOlie ser induzido a trdlil'a, 
inconscientemen te, pelo àesacerto de seu, 
actos, comprol11ettendo as insti tuiçõls. Dlgo- o 
com.grande mu\(ua e rezar porf]uA, durante 
este perio,jo que se escôu, até aos desgraçados 
acontecimentos ela scisão politi~a, durante 
todo esse periodo, não houve -uma occasião 
séria, grave,em que a miuha p1Iavr:l, fallalb 
ou escripta, não viesse Ir.'stigiz,l' o actual 
PreSidente ela Republica, que .. ra uma tra 
dição gloriosa c.o partido republicano; que 
trazia um nome respeita,lo, por longns annos 
de serviços á causa que todo:l defeIH1iamo~, e 
que subia ao poder Eaud~ulo peias acdama, 
ções de todo este paiz, :l.cclamado como uma 
esperança legitima de todos Ol republicanos 
verdadeiros, genuinos e puros. (JJuito bem.) 

Mas, si o militarismo não é o .!;ranJe pe· 
rigo da Republica, si ell~ não e a gi'ande 
ameaça, nem por isso desconheç) que esse 
perigo exist3 no nosso. meio e que éssa 
ameaça paira nos horizontes da nossa patria, 

Fallando do exercito, devo dizer alguma, 
palavra3, ql!e traduzam a convicçelO e-m qu·· 
estou de que, mesmo nos sertões da Bahia, 
o exercito brazileiro ainda nJo escreVGU no 
seu arehivo e na SU,l historia uma pagina de 
que possa desllourar·se. (.4po;ados,) 

Mais àe uma vez, se tem dito o que aauGlh 
guerra é, . . 

Mais de uma vez, apont:lndo para os de
feitos da nossa organiz'lção milita, mos· 
tr:llldo como aquelles batalhões se consti
tuiram pelo peior dos pl'cces~os e I'.OS sy,,· 
temas, como aquelles COl'pOS S'~ armlram 
com armamento defeituoso; m"-is de uma 
vez, a verd"de (ui no p)'oprio Senado fnun 
ciada. paTa mostrar que os desast' es l~a 
guerra travada nos sertões da Bahia não 

padi~,m Sér imputados á falta do brio, ú falta 
de sentimento patriotico do exercito bra· 
zdeiro. 

Nilo discutirei o ace.Tto ou o desacerto da 
organiz:J.ção ela exp8111ção que lá eEtá ex
pondo a ,ua vida, em de("D (la Republica o 
,l.as i:lotiluições. 

NK0 discut,irei o r.certo ou c erro do Go
vemo, organiza.ndo es"a expedição do modo 
por q UA o fez. 

A defesa do Governo não me c"-be, depoi~ 
que ser-iamente a accu:5ação se formu
lou no recinto do Senado. Apenas direi que, 
fossem q uaes fcss8m os mOveis que determi
naram a. escolh'i do gellH" I que commanda 
em cllefe a expediç:"io, puliticos, ou outros, 
tOii'em ·;uacs t"os,em 0' sentimentos que le
varam [) Go.erno da .RepllblicJ. a ir bu,car 
entre os gen'-raes de brig.:da um cbefe 
para as forças e:xpedicionarias de Canudos, o 
que sei é que o Governo acertou na elei· 
ção des~e benemerito soldCldo, o que vejo é 
que o Governo foi procUl'3 r nas filairCls do 
exe~cito um general verdadlCliramente digno 
(1"- missão que lhe era confia'la (apoiados); lO m 
homem que pellJ seu pas,ado militar e civil, 
pelas suas qualidal1es militares e cívicas, u;n 
homem que, pelo seu "moI' e dedicação ao 
novo regimen, era capn de con,agrar·se com 
vGrdadeIra fé inquelJrantavel á defesa da 
causa que lhe era confia,la. 

Eu disse ji1 que nào tinha competen
cia nem autoridade para fallar como militar; 
mas po_;so fa11al' ueante dos dOé:umentos que 
f"l'am dados em publico. E o lIleu espirito, 
exetminando es~es documentos, examinando 
essas accusações, como foram formuladas, 
examinando J3ssa denuncia, dando ou d
r'os a essa grita cruel qUll desceu tão biJ,ixa 
na tentali va de nodnar esse general brioso e 
digno, e~aminando tudo isto, é levado a re
conhecer que não cabe 'c rewonsabilic1ade de 
nenhum c'esacerto ao chefe da expedição nos 
sertões da Bahia. 

E cOllb -s'em, e fossem certas estas accusa· 
çõ,'s, e fossem verdadeiros os pontos incri mio 
nauiJs, e fos>e realmenV, errada a con· 
ducta desse general, não haveria ainda 
assim motivlJs par,"\, que, olhando para os 
sertões da Bahia, quem quer q 1]e fosse ti
vesse o direito de a'Ír:tl' uma Decba sobre o 
Exercito Brazileiro, de apontâr para essa 
aggremiação de 11eCensoles d"- P.1tria. denu n· 
dando·o como um ajuntamento da incap:tzes. 

De tal [,itio ~e com ouzerClm os bataln,)es 
qUB I;\, estão, qU'3 não seria de admirar 
que de recrutas bi30nhos, a:zal'rados, ou 
q1]así, póde se dí,er, varridos como re
"jrluos na3 ruas das gran 'es capitaes, p:1ra 
r.onstituirem os bJ.talhõps que seguiram 
para os Rértões I'a Babla. que .ie gente 
desta laia, sem a instrucção e o preparo 
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moral necessario para constituirem um spiração mooarcllica, estão yolyjdas para. 
bomtypo de soldado, não era muito que se aquella região, onde parece a e,s:J, gente que 
apontassem alguns casos de deserção, tanto está sendo devorada a Republica, sumindo-se, 
mais,para attenuar,quando no Seoado mesmo porque lá somem -8'3 os ~el1s mais fortes de
o honrado Senador pelo Maranhão feriu, no fenso:es, porque com os cl'fdit08, com os 
ponto mais semiyel os fldefeitos, as lacunas, brios, com a hnnra, com o bom noma do Ex
dessa organização,mostrando que de sold" dos ercito Bl'azileiro t;].mbem os creditos os brios, 
a morrerem de fome, se exigia o m~.ioI' de a honra e o bom nome da P",tria Brazileira 
tcdcs cs esforços, !Jue, de soldados, pera- ir-se-iam. 
cendo á mingoa, a dons dedos de urna Ca- E é por isto, Sr. Presidente, que olho 
pital, grande como é a Bahia, votados ao para aquellas regiões e aponto lá, llão pura 
abandono e ao consumo por força das leis na- e simplesmente fanaticos ao serviço de 
turaes, não se podia exigir um esfllrço su- crençns mais ou menos condemnayeis, mas 
perior ao esforço que é permittido obter do instrumento, do mais alto crime politico, 
corpo humano. instrumentos deum crime de leso·patriotismo 

Ma~, ainda bem qne os mesmos factos [1 e- porque na situação e:n que se acha o paiz, 
nunciad08 não chegam a compromettf'r os f~ita a Republica por convicção de torlos os 
crerlitos e os brio< do Exel'cito Brazileiro. De brazileiros, acceita e consai(rada pela con
um corpo de batalhadores como aqnelle, de sciencia nacional, é na realidade um crime 
um corpo que se bate em uma regJão onde olhar com uma esperança para esta tenta ti va 
maiores são as resistencias cosmicas a ,encer criminosa de restauração monarchica. 
do 'lue as proprías resistencias humanas,' Com a sua autoridade insuspeita, o ilIustre 
onde maiores ,ão as difficuldades do terr,'no, representante do Est"do do Mamnhão, que é 
do que as difficuldades que o irlimigo oppõe, uma coosciencia sinceramente con vertida ao 
querer-se-hia heroismo maior? Um exercito nuvo regimen, porque a seriedade do SPU ca
que tem deante de si o inin!igo, e'que tem em racter é a garantia desta adllesão (apoiados); 
torno de si a cada momento a fome, um exer· com a autoridade insuspeita de seu nome, o 
cito assim votado ao abandono, ao esqueci- i11ustre representante do Estado do Mara
mento, um exercito absolutamente sem EOC- J nhão condemnou como criminosa essa es
corras, um exercito a quem se nega, póde se perança fallaz de cerebros enfermiços. 
assim dizer, de antemão a vida, este exer- E, fossem quaes fossem 08 erros do 00-
cito, que apezar disto morre no campo da verno republic"no desta terra, fossem quaes 
honra e do dever, não é merecedor de um fossem os seus desacertos e os seus desvios, 
voto de censura, e, pelo contrario, é digno essa panacéa - da restauração não' seria 
de rtpplausos. nunca:lo cura (apoiados) e neceEsariamente 

E aquelle benemerito general, que se man- produziria a morte do padecente, porque, 
tem fir'me em seu posto de honra, general com o risco de incorrer na pécha de parti
brioso,que reyela as qualidad~ de um verda· dario da anarchia, devo declarar mais uma 
deiro soldado, indo palmo a palmo ganhando vez, como já declarei em um momento 80-
terreno de ante dos inimigos, sejam quaes fo- lemne,que a Republica ha de ser a felicidade 
rem as dlfficuldades e embaraços, aqul-lIe ge· desta terra, que a Republica ha de ser 
neral o que merecia na luta em que se acho. o regimen benetico rlesta patria americana ..• 
empen~ado, fosse. v:.ictorioso ou tosse_ vellcido, O SR. ANTONIO AZEREDO - Apoiado. 
era, nao a malrllçao, mas as bençaos desta O S L S' t-
patria. (Muito bem.) . R. AURO. ODRE - .. , ou ell ao a 

No recinto do Senado se formulou uma patrJa se ha de desllltegrar,porque os Estados 
grande interro~ação, que fóra del!e se tem preferem serpequenlls, pobres e honrados, 
formulado sempre. a Vlyer methdos como partes. em um grande 

A mim mesmo, um dia um oro:ão da im- t~do, em que volte a prerlomJ~ar a degrarla
prensa honrou, yendoem mim um homem pu. çao moral, qu~ era a .caracterlshca do regl-
blico, e inquiriu da opinião que eu trazia feita m'Wã~o ~:F:r~o 'p~1~~t~dos~) qu direi 
YllldodoNorte.EdevocontesóarqueamlDha 1 la ez e eu , 
convicção é que, na realil'acle, si nos sertiies ser do ~umero daquelles que acredlta_m 
da Bahia não explodiu uma conjuracão tra. que.:: forma de go~erno repubhc!1no I!-ao 
mada, urdida, 10Uíiamente apparelhada pelos e _ sl~ao !f consagTaç~o de uma leI ,socl~l, 
elementos reacdonarios, iniml<>OS da Repu- naG e smao a reallzaçao de uma aS;~llraçao, 
blica es' m n t 'dad " b'. ta para a qual necessal'lamente cammham e 

'_ ,11 o s rUOSl e, uma vez re . n - evoluem as nacões em s archa 'nceosante 
ra, fOI o campo fertll em que os adveJ'sanos d mand ' e ua m 1" 
do novo regimen entanrleram que r1eviam"gir. em e a do m lho r . 

Não posso absolutamellte hoje deixar de O SR_ SEVERlNO VlElRA - Apoiado. 
crer que as sympathlas de todos os espll'itos, O SR. LAURO SODRÉ - E hoj-3, que nós 
mais ou menos ligados a esse crime de COll· somes um povo que se fez maior, hoje que 

Senado V. 1[[ 15 
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nós somos uma nação que sacurliu a tutella 
que a vexava entre os outl'OS povos ame
ricanos, hoje que nós somos uma na.ção 
já agora feita e refeita nesta pratica di; se 
reger a si mesma, seriarealmenteuilll insen
satez, si não fos5e um crime. ac~edlü\r na 
possibilidade desse recuo anti-scientifico, !lU
possivel ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA-11l0gico. 

O SR_ LAURO SODRÉ- ... veroallCJ1ameme 
irrealiza vel, nessa retrogradaç'ão que nos 
faria ir de novo para o passildo e pedir a elle 
as [órmas ele governo obsolet:l.s. que em um 
momento de audacia e de brio causegmmos 
banir da nossa Patria. 

derredor do Pres!uente da Republica, résp2i
tan rl,) nel e o principie, da autoridade, vendo 
nrlle o deposit'il'io da s\n conüar.ça, vendo 
nellB o eleito deóta ug;':l'emiação e deste par
ti: 0, com o d:. V8~' e C!:.!J) a ob!"'igaç.f1o de ~el' 
11m nel exccu tor' do M'~0;rilG ma q lle o lev~ ra 
a es ,e aI U) cal'go ca go vermção; tados, 
!"!lais ece U~I1a vez tiveram ele fi1ZGr'o sacrificio 
do, seus 82utinwnt"s 025soa83, da8 suas i')éas 
pl'0l'l'ÍilS. porq ue trr:!:..:'!.Ya·se~ 2J~; ~U'1 d8 tudo 
isso, de imcrc,s8 mais alto, do mteresôe rIa 
Republica. dJ interesso da r;ação. (,ipoiacio,'; 
;,wito b,~m.) 

Este era o caminho quo t,elos vinha:roüS 
seguiudo, e a. ~odos SU]'pl'cJle~1c1cuJ 6 a ri.luitos 
encueu de Gor. CJ:U) r;, mim. que pr l' um 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Seria um recuo e'quecimenlo des~as excellentEs normas, por 
absurdo. um esqu',cimeüto oestes pri!Jcipios sdvadc

O SR. LAURO SODRE - Quando faliJ na 
situação politica que o paiz está o.trUl"es
sando. quanoo olho contristado para esta 
nova phase em que o paiz [l.caba de en· 
trai', dóe-me a alma de republicano, porque 
eu acreditava que todos estavam de vez 
postos no caminho direito e certo. para lGvar 
á completa consagração os principios politi
cos que actualmente nos regem _ E foi verda· 
deiramente com a8sombro, e foi vel'dadein
mente, direi melllOr, rom pezar. que VI 

aberta e r.avada esta scisão, que divic1lU e re
talhou o Partido Republicano Federal. 

Não nego nos regimens como é o actual, não 
nego nos regimens presidenciaes, não nrgo 
nos regimens da opinião como é o da no~sa 
Patria o dever que teem os governos de 
viver com o apoio dos partidos. em nome do~ 
quaes são levados ás altezas do poder; e a 
fórmula verdaoeira deste regimen é na rEali
dade esta, que .foi dada por um emineute 
homem politico italiano-é a que consiste f m 
governar com o partido, mas para a nação. 

O SR. SEYERINO VIEIRA-ApoiaeJo. 

ré),;, do j)(OP!'iü Govc:rno (é qua,i inacr-edlta
vel ') elo pl"opl'i~ Gov. mo snr":-Jssem as dlf
ficuldades que vieram ca1'":;,r sulco,; p:-ofun
dos, v:ülos irmnensos de<lnLe dos qU2.e~, no 
presente, se encont; a a Republlcr. Brazileira. 

O SR. SEVERI~'O VIEIRA, - Do proprio Go
verno, não apoiado. 

O SR, V;CENTE ;,íACHADO- Do proprio Go
verno. ap'Jia'10. 

O SR. LAURO SODI~E-EnLI'e os ESÜ1,dos da 
União, pO~SD apoutar pnm ci me;] Estado 
natal. 

Sr, Presidente, lá viviam toeks yerd:,dei
rarnente a.nirn<Jdos por este sentimento patrio
tiro de amol' á Repu blica e ás institUições; 
lá. todos vi viam l1nimados pE'lo mesmo espi
rito de defe"a ás instl:UlçÕ('S, ,iviam llga.'los 
e esquecidos de quaesquer cOll\"eniL<lIcias, 
sulfocando Je3Conchavl s, com temia que con
li"uassem a collotituir esse grúnde e poderoso 
partido qu:> apo:ava a Republicil. e que era 
Uill8 garantia par'a a Republica .. 

E foi n6cessario que esõa scis5a E:stn.bsse 
O SR. LAURO SODl~E-Mas iam todos ,i- llqui no Sul, foi mcessario que ",5a separa

vendo em uma pnase. que pOiterhm cOll-i- ('ã" explodisse, dindin.to em cümp,s úPFos
derar de calma. de bom senso, de tino re· tos as torças ao Eerviço àa Rr'pul'bca, pJ.ra 
conhecido, de reflexão, de pó' triotismo. Cana, que tlm iJe,11 no meu t:starl0 este ret3.1hrltllent J 

um, e todos, cada qual por sua vez ia levar ,e operas,;e, 1'0.:';;' que lümtem lá le desman
o contlllgente do sacrificio do seu amor pes- teI:Lsse esse partido pvjô.me que> tinha si(:o 
soaI, dos seus fentimentos pessoaes e do~ a gloria do Pari. 
seus interesses, em prol da gran,le causa O S SEVERINO VIEIRA _ E' 'que li's, 

cidade deste paiz. Que de vezes, eu mesmo bana elenLntos de co,nbustao. 
da Patrla, em prol do lllteresse geral da feh-j .. R. (> •• _ '. J 

não tive de recalcar sentimentos pes- O SR. LAURO SODRE - AC2elto fi aparte do 
soaes, não tive de sulfocar ímpetos por honradú Senador pela Balua: Os ul~lmos 
amor á causa da Republica e _ pelo in- acünteClllJentos. deram c~usJ. 8. for.:.m,wao ele 
teresse de garantir a paz. a estabilidade. grupos que hOJe, pocle dlzer-sil, sao repre
para o Governo, que [leve fazer a felici[1ade selltuntes de ideaes fiiversos, em gl'UpOS que 
desta Nação! realmente se reuniram ns dcfé~a de pI'inci-

Todo o Partido Republicano Federal, to·la [l!e,s qUtl "ão perf'eitarlJÇnte capiJ.zes de con
esta grande cohorte de patriotas, todo eSLe stitmr duas aggremiações pOlit!cas e que 
grupo numeroso, que estava reunido em, p::dem perdul'o.r para se CCl1SLltUlrem no 
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futuro em grandes 
zileira. 

partidos da União Bra- o Partido Republiccno Federal, Essa força 
poderosa e invenctvel foi, graças aos des
acerlOS e ('e~atin( s do Governo, ~cindida 
e o Governo assim necessariamente con
correu para aggraval' a siLuação actual, a 
triste situação em que se acba a Republica. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Penso que por 
emquanto a divd'gencia é sómente de pl'O-
testo~. • 

- O SR. JoÃo CORDEIRO - Me5mo porqee O 
nome e um só; ainda não acharam outro. 
(Riso.) 

O SR. SEVEUlNO YIEII~A.-Quem esta con
correndo pa!'a isto é a opposiçâo e não o Go
verno. Haja vista as sessões debontem e 

O SR. LAURO SODId; - Este fado, si ror ante-bontem ela Camara. 
um lado produzi u est~ desorganização p?r;i-. O Sa. YICEr\'TE MACHADO-A responsa biJi
daria, que não é original, que 0&0 e nova, dade (1 esta situnção é toda do Go'-erIlO, que 
porque isto é da historia da constitujção de para occorrer a ella acha que deve crear 12 
todo,; os partidos; si por um lado e,.ta rlivi· brigadas (la guarda nacional DO Rio Grande 
são produziu este eJreito, pclclerei <;lizer que do Not te! (Ha outros apartes, oS,'. Presi
talvez venha a ser urna obra de depuração dente reclama a attenção.) 
repu bl:cana, porque, passado ei· te peric,oo, os 
elementos bao do se constituir melhor e O SR. LAURO SODRE-A mim pareceu-me 
ficarão, de um lado os verdadeiros rt-publi- que, aberta esta. insensata scisão, revol
canos, e de outro lado, os que m6nos titulos vida como foi o mar da opinião, creada 
teem para esta appellidação. como foi essa opposição, que f'oi consciente-

O SR. MORAES BARROS _ Tão verllade\rcs mente prol'ocada,o (lever do Governo era não 
são uns como outros. alargal·a, não provocaI-a ainda mais, não 

arrastaI-a a uma l'ea.cção mais séria, mais 
O SR. LAURO SODRÉ - Si por um lado grave. mais poderosa. 

esta wislio vem produzir e~te beneficio, Entretanto, o que SEl vê é exactamente a 
vem determinar a divisão das forças conducta. cont.ral'ia; e devo dizer que, quan
politicas do paiz, obriganrlo a arregimen- do t: ntos problemas agitam e preoccupam os 
tação, que pode ,er conveniente e util; espiritos sincerJmente empenbacics na salva
por outro lado, qU1ndo esta s2i,ão i!'rompeu ção da Patria, na cura de tantos males, na 
parece que era a orca sião a mais inopportuna eliminação dess&s deixas, porque são ver
possi vel. d2.deiras deixas desasLradas do regimell que 

Acabavamos de entrar em um per iodo passou; quandu lodos os espiritos se pre· 
em (jue a situação da Republica, graçi\S occupam com esta situação alarmante, o Go
á sabia administração e ao beroi-mo do vernl> , ao n.esmo tempo que se conf(oJssa de
Mal'echal Floriano Peixoto, estava desti- ante de uma situação grave, gravissima, 
nada a ser de plena paz; acaba "arn('s quasi inemediavel, como si tossem os em 
de sabir de um periodo em que o illustre uma phase plI'feitamente normal, re,'ela 
Marecbal tinba destruido, com o "eu braço ('e a pl'eoccupação de agitar ainda mais a si
ferro invenciveJ,corn sua consciencia austera, tuação agitadissima que se está atT'aves
todos os elementos de desordem; não tendo san~o, e entra peles E;jael'Js praticando 
podido observar os beneficos resultados da a.ctos que necessari:;,men te perturbam a 
sua obra porque, infelizmente, a morte pre- vida dos mesmos E,tad0s; (ecretando me
matura ,eiu ceifai-o, causando este grande (Edas, que são verdadeiros enos, que, como 
prejuízo áPatl'ia. I são 03 praticados no meu Estado, onde actos 

O desapparecimenta do ': grande patl'iota, do Gover-no '1"80 feril' funccionaríos zelo· 
que completou a obra de Belljamin Constant, "os e distinctos, ,ão aranha!' set'vidores da 
consolidando e salvando a Republica, foi uma Republica ar-ima de toda. a suspeição e de 
desgraça p.lra a Pa tria, porC]u~ elle era a cuja lealdarle não el a licito duvidar, e caja 
esperança de todos; era um centro pura firmeza inspirava toda fé. 
onde convergiam todos os esforços. Não tenho, Sr. Presidente, preoccupações 

Para um governo sincero e verdadBira- p"rtidarias; f;lUO verdadeiramente sine adio, 
mente patriotico, para um governo escravo sine i,"a,ne3ta occasião;fallo como republicano, 
de seu dever, tlel ao seu programma, era só· apenas lamentando que estaj situação possa 
mente continuar a obra que estavaencetada. Ee cCtnverter em uma cousa maisgl'ave amda; 

Todos desejavam que a Republica f'o,se lamelltando que, deante dos fados que se 
a continuação des,e passado glorioso e te· vão désenrolando, surjam p~dromos c.e acon· 
cundo, que continuasse a gosal' dessa tectmentos mais lamentaveis. 
pn.z que lhe traria o progresso. Mns, com Os lliareantes cOllbec~m as proximidades 
assoml,ro meu, em um momemo, ele rc- dos baixio~ pOI' certo, sigoaes que reputam 
pente, em um bello~:, dia, toldaram-se os quasi infalliveis e conbecem as proximidades 
borisontes, e esse grande exercito, como era das grandes tempestade3 por certos indicios 
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ael'eas vagos, que e<capam a alhas menas pre· [ uma .fo:lte de re~eita, um meio de ha,er di· 
parados para essas investiga~õe". nhGlra p:1l'iL a Tl1esuuro. 

Eu qUizera passuir esse s3.ber ~Ó de e~- O Sr:. SevEr:I1';o VIElRA-~1i0 disse i,to; 
periencia feita. de que fallau ,o c gi'a~ce preciso rectificar o meu apa!to. O nobre Se. 
eplCo;_ eu q Ulzera que me fasse ua 1,0. n"sta narlar pelo Paraná J:'l.fec,"u candenmar as na. 
occaslaa descartJnar o futura, e pl ever as meações f~itas para a guarda nacIOnal coma 
granries catacly3mas QU3 elle porwntura el!' aneraoas para a TlIesaur0 Publico ..• 
cerra para a desgraça da Paira. Q:landa Ve}O _ 

esse appa"elhamenta de elementas, que 820, O SR. VICENTE MACHADO-Eu tambem naa 
sem duvida, nacivos á Republic:'\; quando. disse IstO.. 
vejo o caminho e1'l'&'Io que vão seguindo. os O SR. SEVERINO VIEIRA-Eu então obser. 
padere.s publicas da meu palz; quando. veJo a vei que dessas namrações nàa vmllam pl'e. 
esquecImento des,e pas,ada glarJaso de pl'apa juizos para a Thesaura. 
gan·llstas dessa c:J,mpanha leita em defesa _ _ .. 
de ideaes tão purns; quan:o VfjO essa t~n- .o SR. VICENTE L\'LACHADo-E eu o que dl~~e 
dencla, par.a repar as (Q\lSü.~ no pé em que f'S. OI que na Bail13. a l1.uarda naciOnal esta a 
tayam ~m 1893; quando vejo essa preaceupr,· fazendo ,erVlço de pohcw. 
C;ão, dos que estão. leva\Jdo a paiz á si:ual'ãa O SR. SEVERINO. VIEIRA-Esti1 prestz,ndo 
calamitosa e demstrada qUE' gerou a revalta muito bans ,erviç'DS. 
da3.rmarla na~ia:J:>l. pelll; ag,greg iÇ:iO r18_ to 10.3 O SR. L.UJRO SonRÉ-Em matel'ia de guar
as ele!lIentos suspeitos a Hepllbllca, nn,o es.: da nacianal ,'irei apenas que não sei, na 
tando no ]Jode]' qu~rn seja capaz ~e amanha cammho elD 'que o Gaverna vae. por exemplo 
tlral' de dlfficuldades o palz; quanfJo. veJo tO em relação ao Illeu E.tac10, se haverá breve. 
das essas cous?-s, quasl que _vel'd2,delJ'a.men~e men1e cid:.des que aquartelJem tn.ntos ba. 
descreIO do dia de. amanha, cama repubn- t<1lhões I1'iso) G si ha"erá meio~ de verdadei
cano e c.oma brazllelra _, . mente accrJlllll"adar tão. granies legiões e tão. 

O s~ntll~ent? que tenho nao e a sentimento gr'andes exercita~ "'ere321'V:". 
de adIO, nao e o sentImento. do vlllgança; a ,. ~ 
sentimento que tenha é de pezar. O SR. MaRAEs BARRas-E a Simples obser-

O que eu desejava em ver a minha patria çanc a da ~l votarla a anna passada. 
grande e feliz sab um governo que saubes'e O SR. VICENTE MAcHADa-Esta lei, pela in. 
guiar-se a si proprio ; que tivesse os aUVI 'o, formação. da Governa, é de I851), que ello 
fechadas ás intrigas das corr,l]lOs de amigas; restaurou ... (Ha o"I1'OS opa1'tes. O S1'. Pre
um gaverno que tIvesse em polltJca ape- sidentc ?'eclama attenção.) 
nas Ideal da grandfza da patna; um ga- S . V n '1' as minhas 
verno que só es"utasse as vozes de sua O Sn.L:IcTJRa nDR~- ou ~anc I,nr _ 
cOil'ciencia quando limpa como acredito ab,erva':aes, que llaa me levam a concJusao a 
que' é a dd Sr. president~ da Republica; que foi levado o nobre Seni1dor peh Ba~lia. 
um governa que niio tasse capaz de ser in· Infelizmente, sem esqueceI' a retlexao e a 
strumenta de um grupo. que tenta garantir calma com que cI)stumo encarai' 03aconte
para si a situação na futura pHiada prE:si· cimentos qlle se desoabram na meu palz; lIlfe
t1encial ; parque essa é a unica. pl'eocCUpaç,)o lizmente,sem ir a estes ex~esso··; de lingua~elD, 
caraz de arrastar aos a~tas mais cOll,lemna- sem esquecer 11 Ee"iedade e o re'pelta q~e 
veis e mais crJminasos. devo a todas as pessoas e a Taelas as Opl-

(Apa1'tes dos Srs. Severino Vieira e l'icentc niõcs e princlpios. vejo que, desgraca '::_ 
},f.achado. O Sr. P1'esirlente 1'eclama atten(·Úo.) mente, a encadeamento "o, ac:lOS. a successaa 

O SR LAURa SODRli:-Pro-e"uirei nesta elos factas esta levando. o paiz para uma ~i.-
aDalyse iigeira sabre a situação °p~esfnte, ~.Ls tuaç~o que bell;. P?de. sel; UI~a:1 grave SI
um aparte do nabro Senador peh Bahia me tlla~Da da_ Rer,ub,lrn, veja qu~ ~' f, ctas, car;'a 
sU'1O"ere uma abservação. eUe, se vao desenralando e suc_edendo,. estH.O 

o~ appare;handa dIa:; que p.dem ser dws de 
. AIl:.da hantem, quan,la ,e fallava na arga· luto, dia" que padem ser graves dIas de per

mzaçao do.exercIto, hauve quem mSIlClf,Il<IN€ turbaç5apal'a a Patria, dras, uepauem seI' ,la 
a. na exercIta dos Estadas Unll108 da AmerIC' graves e (1e gl'an :8S lutas dPutro a Patr"Ü1, 
do Norte, esquecendo. dIzer que o sel! elfe· porque ea mesmo 0]1e 'ecentlo aas Imf!ulsos da 
r.tLvo, pequeno ~e m:ilS, no ent8nclel' (1,:s me lDinhd cr,nsciencia, fiel aospl'inclpias quesem
Iho:es generaes, das melh?res autcl1'Idacles pre traçaram a arientação de conJueta, par
mlhtares daquelh Repub.lca. tem. uma queeu mes:na,quem sabe sí não ter.ei ele olhal' 
grande reserva, feIta pela guarda naclDnal. cam syrnpa.:l1i<1 paro. ~s tL:ntatív;:s que quiw
(Apozados.) rem Lzer,ísto I'e Gue ha pouca fallau u 11 

Aqui, a guarda nacianal. como lemi:ra. eIL IlJuSLl"e l'epl'csemante da gaverna da Repu
aparte a illustre Senadar pela Bahia, é apenas blica - l'epulJJzcaIJ.iZar a RepublIco, ~ 



SESSÃO E11 17 DE SETEMIlRO DE 1897 125 

Ainrla não c-"tiío Terdareiramentó "pon-I Pois bem, póde ser que se atra,e'se agora 
tadas C?;n clarez,a ettas grans pertur,buçõ~s I um de .. ses mumfntos sociaes; póde ,eI' que 
que por.e guarcar e CLCerral' o Cla. ae eSles·[,·ctc's que aponto e que os nobres Se, 
amanhã; aII,dr\ não es~~o :-erj_ó'd.eir3~~.nte nador,e,; dizel,u ql:e nada valem e que no,da 
claras estas t2w:Enclas ;,&Iliua nao esta com ~'gllltiCó.m, pode ser que estes signos quasi 
fran9,ueza e ,com clâre~a indicé\da, esta si- sem vall,r, imp"fceptiveis aos olhos profanos, 
tuacao, que pOGe aggl'aVar-Ee em dIas bem aeiiute dos olhos de um saclOlogista tiVessem 
pl'oxim 's, t\ significação d.e prenuncias de uma grande 

~fas tambem al)l'endém todos, com a ob,el'- catD.~tropbe_ 
voção e com a' lição dos t<1ctos Que ;e re-I DIS01plllO obscuro ela sciencia sochl, dEsta 
velam no mundo cosmiéo, q\,e no mundo SClenCla _ nOVti, ~ãO, quelo f;,zer previsão: 
social tambem eótas n:anifestações tem seus a prevlsao em SClenela social tem mduzido 
signos a.f'lstados, que mal parecem indicios (:s m3-lores ."abIOs em grandes erros, e o 
de um grande cataclysrno e de successos ver- pae, o fun<l~dol'. ,da sCI~ncia social, errou 
dadeiramente pc.smosls... Di:stas prelr lwes leJLas 1I0 c:impo soclOlogI<:O. 

Mas bem póne ser, e não o digo com a se-
O SR. MORAES BARRos~Pareceque V. Ex. gurança de um espirito clarividente, bem 

esta ameaí'ando a RepublJca com desordens. pode ser, e não quero para mim a gloria de 
DIVEREOS SRS. SENADORES-Está prevBllllfl. uma propbecia tllste, para a lllinha Patria bem 

O SR. LAURO SODRÉ-Sr, Presidente! As 
minhas palavras não significam, não podem 
significar ameaças: as minbas palavras são 
a franca confissão de um receio, são a franca 
confissã<' de um temor que tenho, como re
publicano, de que estes desvios e estec,'minho 
E:I'rado que vâo tendo as c.Ousas publicas sejam 
capazes de crear llma situaç.ãú affiictiva para 
todos, e para todos, seria pouco, mas, para 
a Patrie., que mais é. 

Eu dizia que nos phennmenos sociaes 
as cousas se passam como nos pbenomenos 
cosmicos. 

Tambem nos pbenomenos cosmicos, quem 
diria que um l!gelro estremer:imento terru
queo, quem dirio, que um a:ruido leve e pe
queno, traz após si um corte,lo (le grandes e 
extl'aordinurios SUcC~EEO~! Quem diria q ue mo
mentos depois abrem·se fendas ~! Quem dlI'ia 
que momedos depois irrompem vulcões ~ ! 
Quem diria que momentos depois commo
vem-se os oceanos, e, de one'a em OLGa, de 
molécula em mOlecula, de átclmo em á:Qmo, 
este movimento se trausmitte a tOGa a su
perfkie da terra. Esta s cndas cobrem as 
praias, estas ond·,s vão encher os valles, 
estas onelas vão sepultar ciD.lIdes, estas ondas 
vão subir o,té os outeIros, estas ondas vão 
enguJir multidões e devoraI' homens ~! 

O SR. MORAES BARROS - Tal qual como 
em 1893. 

O SR. LAURO SODRÉ- Já se l'eferiu a Esta 
grande calamirbde. 

O Sr:.. MORAES BARROS- Não é o Governo 
que quer volLar a 189~. (Ila muitos OutTOS 

póde ser que estes f<l-ctos, na apparenci~ sem 
(J mmlffi<.> valor, sej"m, por eles graça de todos, 
symI'tomao de uma grave commoção social, e 
que por detl'uz ceIJes veuha, ruginno, ainda 
sem chegaI' a todos os ouvidos o rumor de 
uma grande convulsão. ' 

A nossa felicidade. porém, como republica
nos, é que, por mais fundas que sejam estas 
commoç'ôes, por maIs graves que seJRm estas 
movImentações sociaes, por maior que seia a 
torça deste cataclysma,todos podem sumir·se. 
,Vós, Sr. Presidente com a grande fide

lIda ',8 e com o vosso amor á Republica, 
podel~ elesap]Jarecer; posso eu deEapparecer 
sumido e ~acrificado nos degráos do al~ 
lar da Patria; mas lIa uma cousa que ha 
de subrenadar por cima de todas estas gran
des aguas inundadoras; ha uma cousa que 
Im de ficar como ficou, segundo a lenda mo
saICa, a arca santa e dentro dei la alguma 
coma cúmo um o tabernacUlo, deposIto e 
guarda d[l té; ha umo, cousa que lIa de ficar: 
-é a imagem saglür1a da Patl1a, porque esta 
ba de resistir a tlldos os crimes, lIa de venCE:r 
todas as difficuldades ! 

E, assim como a imagem santa da Patria 
eRta Constituição gloriosa de 24 ne fevereiro' 
lábaro e bandeiJ'a sagrada, nebaixo de cuja~ 
dobras tor1os pelejam, lábaro e bandeira sa
grada que ,!la de dar a todos, por mais timi
dos que seJam, por maIS fracos que possam 
ser, a coragem para defender amanhã os 
Ideae, que Eo:stão ameaçados de ser concultados. 
Poelemos desapparecer todos nós que s(,mos 
L0I11enS, mas hão de salvar-se 03 principios; 
Jlodemos delap parecer todos nós que somos pa
trzlJt"s, mas [,a de ,sJvar,se a Patria' hadesal-

apal'tes,) v",r-se a Repu blic1i, porq I' e a conspir~ção dos 
O SR, LATJRO SODRÉ- Mr.sJ,3. revoluções pen-er,os, porque a tJ-aição dos máos I'epu

e revoluçôes, lia commoções e commoçõ,s, J blicanos, nada disto ba de pl'evnlecer contra 
(Ha muitos apal'tes. O SI'. Presidente I'C- eJla! (Muito bem,muito óem. O ol'adar 6 muito 
cl~lJIa attençe'o.) compnmentada.) 
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Um oecl'etarío c1p legação: o §~'. Presidente-Estando adean· r 

tlda a hora, fica adia·j~ a discussão da propo· 
sição. . Ordenado ..................... . 3:000$000 

2:000$000 
o §n-. ll.":§ec,·, 1-3I:"LO lê um officia 

c10 1" Secl'eLai'io da C.lIDara 110s Dll?utac1os, de 
hoje, remeltendo l'. seguinte 

Grati flc2.ção ...................• 
Aluguel da casa p!Ha a chance[· 

PROP081ÇÃO 

N.28 - [897 

Art. O Presírlcnte da Republica fica 
autorizado a despender, p"lo Milli~terio das 
Relações Exteriores, a quantia de 1.426:912$ 
com os serviços designados nas seguintes 
verbas: • 

I. Secret?ria de Estado... 215:612$000 
Il. Legações e consulados,ao 

cambio de 27 ds. sterls. 
por 1$000: 

Estados Unidos da Ame,-ica 

Um enviado extraordinario e 
ministro plenipotenciario: 

Ordenado ..................... ' 
Re pres8ntação ............... .. 

Um socretario de legação: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação ................... . 

Um consu[ geral de [a classe 
em Nova·York: 

Orclenndo .................... . 
Gratificação .................. . 

Um chanceller em Nova-York: 

6:000$000 
[8:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

4:000$000 
8:000$000 

lal'ia ela legação ........... .. 
Expediente da lega~·ão ........ , 

Perú 

Um enviado extraordinario e 
ministro p[enipotenciario: 

Ordenado ..................... . 
Representação ......•........•. 

Um secretario de legação: 

Ordenado ..•...........•.....• 
Gratificação ..•................ 

Um consul em lquitüs: 

Ordenado .................•••.. 
Gratificação ..•..•........•.•.. 
Aluguel da casa para a chance 1-

lal'ia da legação ............. . 
Expediente da legação .....•.•.. 

Bolívia 

Um enviado extraordinario e 
ministro plenipotenciario: 

Orde:lado .....•...... '" ....•. 
Representação ....• '" ••....... 

Um secretario de legação: 

Orrlenado .•..•.........•....•• 
Gratificação ...... _ .•.....••..• 
Aluguel da casa para a chancel· 

laria rla legação ............. . 
Ordenado ..............•...... 2:000$000 

2:000$000 
Expediente da legação ..••.. " .. . 

Gratificação .................. . 
Aluguel da casa para a chancel· 

laria da legação ............ . 
Expedien te da lega ção ........ . 

Venezuela 

Um enviado extraordinario e 
min istro plellipotenciario: 

Orc1ellado .................... .. 
Represen tação ................ . 

2:000$000 
500$000 Chile 

48:500$000 Um enviado extraordinario e 
,ninistro plenipotenciario : 

Ordenado ....•................. 
Representação ................ . 

Um secretario de legação : 

6:000$000 Ordenado ..................... . 
10: 000$000 Gratificação ............. _ .... .. 

2:000$000 
200$000 

23:200$000 

6:000$000 
10:000$000 

3:000$000 
2:000$000 

3:000$000 
5:000$000 

~:OOO$OOO 
200$000 

-----
31 :200$000 

6:000$000 
[0:000$000 

3:000$000 
2:000$000 

2:000$000 
200$000 

23:200$000 

6:000$000 
16:000$000 

3:000$000 
2:000$000 
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Aluguel ('a C!\.f3o para a cllUncol-
i;--"rl;:' (~{l ]~g2.ç5..:J ............ . 

ExpcdlC'jltt Clt l~~~~õo ........ . 

Um en ,-jado e:rtraord inario e 
mill!stro pleuipotéllcw.rio : 

Ordcna,1o ..................... . 
Repre~enteção ....•....... · ... . 

Um secretc).rio de legação: 

Ordenado ................. .. 
Gratlftcaç·5.o ..... " ............ . 

Um cOilsul ge~ a\ em Buenos
Ayres: 

Ordenad.' ...... " .............. . 
(,l'atltic;·ção_ .... ·· " . _ ....... . 
Alu~ueJ da casa para a chancel-

la~Ü1 da 'legação ............ . 
ExpE)ji~ntcl da legil,çii.') ........ . 

:::: OJO,;; ,100 
vOO)OOO 

:?9:500$0~0 

6:0~OSOOO 
15; 000$')00 

J:0005000 
2:000$000 

üm secretario de legação: 

Ordenado ............. , .......• 
GL'::.tificaçã,o ................... . 
Aluguel da casa para a chance]-

hria da legação ........... .. 
!i:xptdiente ela legação ........• 

Suissa 

Um enviado extraordina:rio e 
ministro plenipotenciario: 

Ordenado ......•........••....• 
Represent'a.ção ................ . 

Um secreta!'jo .I1e legação: 

Ordenado ................•.••.. 
Gl'a.ti dcação, . , ................ . 
Aluguel da casa para 8. chan-

3; 000$000 cellaria da legação ...•...•.• 
7: 000$.000 I Exp~djente da legação ......••. 

2:0005';00 
500$000 

G,·tí-Bretanha 
39:500$000 

Repablica Oriental do U ru9''''!f 

Um enviado extraordinario e 
ministro plenipotenciario : 

ordenado .................•..•• 

Um enviado extraoI',1jllario e 
ministro plenipoteuciario : 

Ordenado ..................... . 
Representario .............•... 

Um secretario de legaç;;'o : 

Orrlen9.do ..................... . 
Gratltic ,çiio. - .. ' . '" - .. ' 

Um consul geral em Monte
vidéo : 

Ordenallo .. , ....•.............. 
GratIficação. . . . . . . . .... . ..... . 
Aluguel da casa para D. cbancel-

hria da legaçi'-C> ........... · 
EXllBil iente ('a legaç~,o ....... . 

Parcrgu.ay 

Um ctlvi3.do cxtraoídin(l.l'io e 
illllllstl'O plenipotenciario . 

Ordenado .............• ·•.·.· . 
Re]Jl·cselltução. .. . ... , ....... .. 

6.000$;000 
16:000$000 

Representação ................ . 

Um l° secretario de legação: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação ................... . 

üm 2° secretG,rio de legação: 

3:000$000 2:000$000 Ordenado ....•...•...........• 
Gratificaçã,o ................... . 

Um consul geral de I a classe 
em Liyerpool: 

3:000$000 O d d 7 : OOÚ$UOO r ena o ..................... . 
Gr .. tific,',çio ............. , ... .. 

2:000$000 Um consul em C"rditr: 
500$000 

_____ Ordenado ..................... . 
39:500$0:)0 Gratificação ......•........•.•. 

Um consul em Londres: 

Ordenado ..................... . 
GI'a.tIfi;;&çiio ................... . 

'Cm chanceller em Li verpool: 

6:(100$000 Ordenado .................... .. 
10:000$OOU Gratiticação .................. -. 
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3:000$000 
2:000$000 

2:000$000 
200$000 

23:200$000 

6:000$000 
10:000$000 

3:000$000 
2:000$000 

2:000$000 
500$000 

23:500$000 

6:000$000 
18:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
2:000$000 ' 

4:000$000 
8:000$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:500$000 
5:500,$000 

2:000$000 
2:000$000 
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Aluguel da casa para a chan
cellaria da legação_ .......•.. 

Expeáiente da legação ........ . 

França 

Um enviado extraordinario e 
ministro plenipotenciario: 

OrdenaG.o .•............ , .. " .. 
Representação ............... . 

Um l° secretario de legação: 

Ordenado ....•....•.......•.•. 
Gratifica ção. . . . . . . • • . .. . ...•. 

Um 2° secretario de leg~ção: 

Ordenado ..•.•................ : 
Gratificação ....•.•.....•..•..• 

Um consul geral de 2a classe 
em Pariz: 

Ordenado ....•........•.•..•.. 
Gratificação ..... , ....•.••.. , .• 

Um consul no Havre: 

Ordenado .. , ................. . 
Gratificação .......•.........•. 

Um dito em Bordéos: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação ......•.....•..•..• 

Um dito em Cayenna: 

Ordenado ................... .. 
Gratificação .................. . 
Aluguel da casa para a chan-

cellaria da legação ....•.... " 
Expediente da legação ........• 

POl·tugal 

Um enviado extraordinario e 
ministro plenipJtenciario: 

Ordena~o ...................... . 
Representação ............... .. 

Um secretario de legação: 

Ordenado ........•..••..••...• -
Gratifica.ção .......... " ...... . 

Um consul geral d'l 2a classe 
em Lisboa: 

Ordenado ..............•...... 
Gratificação ............••••.•• 

ANNAES DO SENADO 

I 

Um chanceller do consulado 
2.000S000 em Ll,bJ3, : 
1:500$000 -----1 Ordenado .................... .. 

70:500$1}00 Gratificaçã.o ................... . 

Um consul no Porto: 

Ordenado _ .......•.•.... ~ .... " 
Gratificação .................. .. 

6:000$000 Um chanceller' do consulado 
16: 000$000 no Porto: 

3-000~000 
3:000$000 

3:000$000 
2:UOú~000 

Ordenad~ ........• '" .....•.... 
G ra ti ficação .•................. 
Aluguel da casa para a chancel· 

lal'ia da legação ............ . 
Expediente da legação ...••...• 

Imperio Allemão 

3:000$000 Um enviado extraordinario e 
7:000~;OOO ministro plenipotenClario: 

2:500$000 
5:500$000 

Or~_eDado .........•.........•.. 
Representação ..........•.•.... 

Um secretario de legação: 

Ordenado •••....•..... , ....•..• 
Gratificação ................... . 

2:5001;000 
5:500$000 Um consul geral de 2' classe 

em Hamburgo: 

Ordenódo .................... .. 
2:500~000 Gratificação .................. .. 
5:500$000 

Um chanceller do consulado 
2:000$000 em Hamburgo: 
I :500~000 

70:500$000 

6:000$000 
16:000$000 

Ordenado ........•.•... , .....•. 
Gratificação ................... . 
Aluguel da casa para a chancel-

laria da legação ........... .. 
Expediente da legação ... , ....• 

Belgica 

Um enviado extraordinario e 
ministro pleni potenciario: 

3:000$000 
2:000$000 Ordenado ..................... . 

R(lpresentação ..... _ .•......•... 

Um secretario de legação: 

3: 000$000 Ordenado .................... _ • 
7:000$000 Gratificação ...•.••.....• , ...•.• 

2,000.l;000 
2:000$000 

2:500~000 
5:500$000 

2:000';000 
2:000$':00 

2:000$000 
1 :000$000 

55:000$000 

6:000$000 
16:0UO$000 

3:000$000 
2:000$000 

3 :00(1$000 
7:.000$000 

2:000$000 
2:000$000 

2:000$000 
5\;0$000 

43:500$000 

6:000$000 
10:000$000 

3:000$000 
2:000$000 
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Um cOllsul em Antuerpia : 

Oràenado ..................... . 
Gratificação ................... . 
Aluguel da casa para. a chancel-

laria da legação ............• 
Elpediente da legação .•.....•. 

Santa Sê 

Um enviado extraorilinario e 
ministro plenipotenciario : 

Ordenado ..................... . 
Representação ......... , ... , .. . 

Um secretario de lega:;ão : 

Ordenado ..................... . 
Gratificação ........... '" ..... . 
Aluguel d" casa para a cbnncel-

laria dlJ. legação ............ . 
Expediente ds. legação ......... . 

ltalia 

Um enviado extraol'dina.rio e 
ministro plenipotencic.rio: 

Ordenado ................ , ...•. 
Represen tJ.ção ................ . 

Um secretario de legação: 

Oruenado .......... '" ... , .... , 
Grat] ficação ................... . 

Um consul geral de 2" classe 
em Genova: 

Ordenado ........... " .•...•... 
Gratificação .......... " ... ' .. . 

Um chanceller do consulado 
em Genova: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação .................. . 

Um consul em Napoles: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação .................. . 
Aluguel da casa para a chancel-

latia da lega.ção ........... .. 
Expediente aS. legação ...•...... 

Senado V. lU 

Hespanha 

2:500$000 
5:500$000 Um enviado extraordinario e 

ministro plenipotenciario: 
2:000$000 

500$000 

31:500$000 

6:000$001i 
12:000$000 

3:000$000 
2:000$000 

2:000$000 

Ordenado •.............•...•... 
Representação ..•..••.•...•...• 

Um secretario de legação: 

Ordenado ...•..•..••.. , .••••.. 
Gratificação ............•.•.••. 

Um consul em Barcelona: 

Ordenfl(lo ..................•.•. 
Gratificação ..•••.•.•..••••••.• 
Aluguel da casa para a chancel· 

laria da legação .•... : .••.... 
Expedien te da legação .•..•.... 

Japão 

_~~~~ Um enviado extraordinario e 
25:500$000 ministro plenipotenciario: 

Ordenado ..•...••••.•.•..••.•. 
Representação ............... .. 

Um secretario de legação: 

Ordenado ..................... . 
Gratificação ........ '. ' •..•.... 

6:000$000 
16:000"000 Um cODsul geral de 2' classe 

." em Yokoama: 

Ordenado .................... . 
3:000~000 Gralificação ...••.....•••...•.. 

2: 000$000 Um chanceller: 

3:000$000 
7 :000$000 

2:000ii;OOO 
2:000$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:000$000 
500$000 

5i~ÕÕ$oõõr 

Ordenado. " ..•.•.............. 
Gratdlcação .... " ............ . 
Aluguel da casa para a cha.ncel· 

laria da legação ............ . 
Expediente da legação •.••• • ..•• 
Dito do consulado geral •....•.. 

m. Empregados em dispo
nibllldade ...........• 

IV. Ajudas de custo ao cam
bio de 27 ds. sterls. por 
1$, como na proposto. 

V. Extraordinarias no ex
terior, ao cam bio de 
27 ds. sterls., como na 
proposta .......... , .•• 
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6:000$000 
12:000$000 

3:000$000 
2:000$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:000$000 
500$000 

-----
33:500$000 

6:000$000 
18:000$000 

3:000$000 
3:001)$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

500$000 

47:500$000 

711:300$000 

60:000$000 

130:000$000 

60: OOO$OO{} 
17 
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V!. Extraordin3.rills no ;nte- Ricllftl'd, Pinheiro l'.!aJhado, Jdio F;'o';: e 
rior, como na proposta 50:0()0~Oi)() Ramiro [ial'ce!los, 1,7). 

VII. Commissôes de limites 200: 000$000 

Art. Fica o Govel'no autOl'izc,do a tl'B,ilS-
ferir para a Secreta,ria das Relações E::.te
ri ores os officiaes e amailuenses da do Interior' 
e Justiça que forem nec~s,arICS W3 tra.b8lhos 
daquella, sem prejuiZCI do serviço pubiico. 

Deix~ Q de CO:Ilpal'eCer, C'êlll .causa ;lar~jcí
pa[[it, us SI'S. ~';3noel de Queí 02. Rau]mo 
Horn, Gemes de Castro, AI mino Affons" AI
v?oro Mucll3.do, Rego Mello, Ruy Barl'osa. 
Eugení,} A:rwl'im. E. Vi'anclenkoll" Gonçiilv,.>s 
Chaves; e sem ella. os Sl's. Joiio COl'deíru 
e Thomaz Deltlnu (12). 

Art. O Governo p:'ovjd~nci;l!'i1 no S3n-
debate tido de serem desrle já addicíos á S"cre:al'ia E' 1 irJa , posta em rliscufsão e .~em 

do Exterior, devenrlo permanecer 1'0 Brazil i p. ppro va<la a acta tia sessao antenor. 
durante um anno, todos os fnnccicnarios rios 
quadros diplomatico e consular qu~. a {atar (1'",) Kr. li" §ecr.s1L21I:'"kO dá conta do 
do advento da Republíca., conti!lU;\l'arn na seí';ui;1tc 
estra.ngeiro até hoje. 

Art O Governo podel'Í1 contrac:tar, por 
prazo superior a um anDO, os eciitlcIOs neces
sarios pE..ra legações. 

CmU[lra dos Deputados, em 17 de setembro rle 
IS97.- A1-thur Cesar RIOS, pr~sidellte.- Ju
lio de MeUo Filho, 1" secretario. - Ca1"!os 
Augusto Valente ]'lovacs, 2" "ecrettuio,- A' 
commissão de Finanças. 

o Sr. ~re",idlent.e- D6SigllO para 
Ordem do dia da sessão seguinte: ~ 

Continuação ela 3' eliscuss~o da pr0po,jçiio 
oa Camara dus Deputados. n, 20. de lb97, 
fixando as forças de terrõ. para o exercício de 
IS9S. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2, uol',:s da 
tarde. 
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Presidencia do Sr. ManoeZ Yictm'ino 

EXPEDIENTE 

Offieio (lo g01ern"-r1or' ,'o Estalla de Per
nambuv), rie 31 r'o mez r.nrlo.rel1let~en(lo nous 
e:;,::emplaees impl'eSS03 rla collecção (Ls léis 
daqmlle Estado, pron'ulgaolas Il~. seSi"O ex
trool'dlnilJ"il1. (1.0 Congres·o Legislati,'o em 
IS96 e na ordinari" elo COrrente Iwno.-A!::ra-
rle~'arn~se e al'Clll-rem·~e. ""-

Oflicio (h Camara Munici]l[l,l da c:>.pital 
('O 2sta(10 (10 Pal'anà. ('e 9 ,:0 corrente mez, 
remettendo a cu"i .. u.Utbentica r',1 acca ,la iipU-
1'8.('''0 ~er"l ,la e!cl(;ão de um Se.n:."or por 
i'C]uelle Ssta,lo, e que leve Iditar D<. <.lIa :?5 de 
.lulbo ultimo, acompa.llha lit rle ('jvel\·oo e'o
cumentoo rel'erentes á meSll1it eleição,- A' 
COlfJmi~s 'o (le Cunst,tulçflo e Po!'eres. 

o ::Õ:1~. '2" §ecll'etan-:no lê e fica, sohre 
it Me,c" para ser (li:icuti,'o Ilê. se.,~ão s~guíute, 
rlepois (1.e impresso no Diurio d.o Con",-essO, 
o seg.lI nte ~ 

PARECER 

. '.~ _ Ilerlacção (la emenrlar1u Sena'lo á propo~iç'.~o 
Ao melO dia, abre-se a ses,.w, esta.nd? pre ('a Ca'nara elos j'epu.a"os. n. '27, (le 18\-17, que 

sentes os Srs. Se:Jadores J. Catnnrla, .J~se Bel': jJer:llJtte aos lllumnos (b r,'cola Polytec-hnic3., 
nardo, Joaquim Sar mento, ,Fran~I:~u Ma 1 ill;lt"ic:ulit'i.s de accol'eL' com os e<tittl,tos, 
cb adQ , Manoel Balata, ,Lamo S\J~,r~, Justo I Que baixara:;1 CI)!l! o (le~I'eto !lo 5.6'0 r'e:.'5 
ChermonC ReIledlctoLelte, N"gll~IJ['a Para- (1e abril de 1874, concluil'em os réspectivos 
nagua, PIres Ferlelr~. Cruz, pe,,~o V eltlO , curso, pelos ('itos estaturos 
Ab>lon Mlhmez, Almeloa Barreto, _Tonçalves Ao art. 1.0 DeplJis ('as palavra.: «regula
Ferreira. Rosa e SIlva, .JoaqUlm Pernambuco, mento ele lR74»-accl'escente-se;-e <'.os (lits 
B. de MenndOoÇ~ SObi'ln~O, ~~~t~ e OJ,tltlca, Escolas rle l\1in:1s e Militar que requererailJ. 
CoelllO e C",mpus •. Leand. o, 1IJ.,vwl, . Roca Ju- até esV, rlata transferencia para a ESCület Po
mor, Se vermo vlelya,Vlrll'11Io DarnazlO, Henrl- Iytecbllica. 
que Coutmbo,Dommgos Vicente, Porcmncu!a, 
Q. Bocayuva, Lopes Trovão, F~liciano Penna, Sala lias COIlll1lissões. 18 de setembro de 
FernandoLobü,Rodrigues Alve~, Paula Souza, lS~7.-.1. A:c'-eu'o.-G. Richm',:. 
Moraes B;;rros, CaiadO, Leopélldo r~e Bu!kies, 
JoaqUIm c.e Souza., A. AZere(!o, Genül'uSO 
Ponce, Aqu ilino do Amaral, Alberto Gonçal
ves, Vicente Machado, Esteves JunioL',Gustavo 

O> !§~'. .~nt<GHi:o P .... ze:-ed]o 
Sr. Presidente, r~quelro a V. Ex. cQDsulte 
o SBnado sobre SI consente na dislJenSa (~e 
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imor'2ssão da l'eilacrão que acaha de ser lida 
para que ella emre desde jit em discu,são ~ 
seja enviada á outra Casa do Congresso. 

«1) §ir. President.e - O Regimento 
diz: «Art. 135. Apresentada e liria a reda
cção, ticará sobre a mesa para ~er llnpref.sa 
no jornal da Casa e discu tida na sfssão se
guinte. Si for dispensdda essa impressão, a 
discussão poderá ser immediata.» 

Consultado o Senado, é concedida a dispen
sa de impressão. 

E' pDsta em discus,ãD e sem debate appro
vada a reilacção. 

EC) Sr. Vicen'e Nfac!'!lado
Sr. Pl'esirlente, CDmo V. Ex. sabe. faço D8.rt" 
da Com missão de Constituição e podere'o. 

Ora, tendo sidD hoje lido no exp~d iente ' 
offieio remettendo o diplom", do Sellauor elei t.(1 

pelo Paraná, não desE\iD tomar parte, romo 
memhro da Com missão, nD estudo desta 
eleição. 

Si V. Ex. entendel', pelas di.;posições do 
R~giment.o, que se torna nece,saria a llD
mp:1ção de um outu, Sr. S~nadür pHn. me 
sul,~tltllir, V. Ex. o [ará. 

Cm tD lD o C3S0. des('io qur nqne reg-is
trada a minha de' IBra,'ão rle que i1~.<i :o[!];,;'ei 
pari.e nD estudo desta. eleiç§,o: 

(li §'-. l?l!"~ê~ck',u]te - ;', S\lL~7.ituiç50 
~Ó ~~ fiLZ por séJLcitação íYe l'ESp~ct~,:a Cor;;· 
m 1ssiiJ. 

At.é agiira."~ C-"lmmis5:'ões teelu fUllCC":onJ/Lo 
COfil ;'.~ SUFLS mtÜo1·in.~. 

Si a CDmmi ,ãD en1enr1e;' Ilue de\'e complh
tal' se. solicital·o·h ... e;,. Mesa preeJ)clle~a a 
vega, ronfurme a attriblli';ãlJ que lhe dà o 
RegimentD. 

ORDE'vI De> DlA 

Cnn t,inúa em 3" diFcus;';io, com R emfnclt\ 
offelecida nestil. e á appl·ov;,dR. em 2", a pro
posição da C8.lUf,ra (,OS Deputados, n. ~O. 
de 1897, fixando 2S forças de terra pam o 
e xercicio de 1898. 

O> §r. n~:HnlroB.arc~Hc§ declara. 
que não pretendia tomar parte no debate do 
projecto em discussão; entretanto diversas 
propnsições que ou riu no CClrrer do de~ate 
obrigam·nD a fazer tccmbem algnmas cDns:de
r::tções. 

A base para a composiç50 lla forç8 armada 
està na lei. Que nào tem tido, infelizmente, 
melhor interpret.açii.o elo que os demais ser
viços publicos. 

Quando se fundou a Republica, quandD 
se discutiu o seu estatuto fundamental, ficou 
tlefinitivamente r'eterminado que a organi
Zaç2.D da força p\lblica seria feita com a con
currencia de tDdos os bnziJeirDs, dentro de 
certo periodo e sem excepção de ning·uem. 
O exprcito ,eria composto p~lo sorteio. 

AIJ,zar desta disposição rlara da lei, ate 
hr'5e ni:o se aponta nas fileiras do exercito 
br~zileiro um so sr,ldarlo sorteadD! E o que é 
mais, o Sr. Senu'lor por S. Paulo. irmão do 
Sr, Presidente da Republica, nãD se CDn
strange em dizer bem alto que a lei de cir
cum>cl'ipção, nD Brazil, nunca ~e fará. 

Lembra·se sempre de que a lei do sorteio 
no Brazil existe \1a 25 annos e nunca foi posta 
em execução, ('ando-se isto como prova da 
inexequibilidade della, da difficul('ade de sua 
execução; IDas a rlifficuldade está, CDIDO tem 
est" do em todas as outl'as necessid"des ur
gentes da Republica, em que os homens a 
queiram fazer O Goyerno não póde, nem tem 
o direito de 11eixar de executar uma lei, só 
Dell) facto rle julgal' que eUa não é apphcave I 
ao paiz. Si foi votada, o GovernD trate de 
;1pp!ical·a. 

Desta f:J.lta de cumprimento da lei resulta 
q U8. : ar;;, preellcher os clams existentes nD 
e.xerc 1'/', ::.roc~de-se a uma yerrladelfa caça 
,1e Ilomens e ,h peior classe, ~.os qnaes confia 
" defesa d3 Republica e do póiz, a1f'rontando
se assio, a COIlstitu lção e (I proprio exer
cito. 

f':sta falta rle cumprimento da !rei é o que 
tem i:o:n'cll,zarlo t'J(1"s os Ren';ç03 publicos, 
f) r' Uf' tanto tam conccrrido pal'~ Q nosso des· 
credito. 

O prim(1iro pé'riodo revolucionario trouxe 
um Go"ernn PrOviRa! io,"o qual não se podia 
exigir mais rIo que D que fez.Assentou os novos 
prmcipios !lD légimen nasceme; fez reformas 
r1e ordem sDcial inberentes aos intuitos da 
revo!t.:ção. 

Depois v~.iu o golp", ele {'st~rlo e o i mme(liato 
cDntra-golpe. tendo por chefe a Nação o 
>.~l1re('hai Floriano Peixoto, que teve de su1!o
CéU' um mal que não era só do paiz, era um 
mal americano: teve dCl suffocar a tendencia 
para os pronunciamentos e elle o fez nobre· 
mente; não pôrJe p01' isso arlmimstrar, teve 
de perturbRr G. auministl'ação, porque quasi 
tD(~D o tempD 110 SCll periorlo lbi empregallD em 
rlefender a ",utoridade e a leI atacados 
por- quasi tD'lDs quantos hoje cercam o Go
verno. 

Yeiu depois o primeiro gDverno civil, cer
cado de todas as esperançé.s e confiança, sob 
a.pplausDs e palmas geraes, cheio de hympa
thias do pa.iz e do eStl':;,ugeiro, e então todos 
esperaram q ne S. Ex., como lhe cu mpri a 
fazer, ia, pôr em aeção o seu GDverno, regu-
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lar as leis, por em ordem a a clminís f rlição. dente da Repllblícc:. para clntractar a paz 
por tudo em seus verdadeiros logares. e:om o,; l'evolucio:l".1 ic,s, e não t.eve ao menos 

Já se está esgottando o terceil'o anno destéi :. delicadez8. de t:ntender-se COili o Presidente 
administração, e onde estão os esforços dI> rb Es'cil.do ; e <lntes revelou que le\'ava in
Governo no empenho de bem servir o paiz? strucçõ8s p:'Lra contr"pô:'-se aos des~jos na

Onde se tem demonstrado a capacidad" do quelle presidente e aos intuitos da sua p:>li 
Governo, solicitando medidas necessarias tica. 
para essa obra de regeneração? Cita o orac.or os actos inconvenientes prJ-

Não sabe, nem conhece. ticndos no seU Estado por aquelle emJssario, 
Ouviu do seu collega pela Bahia, o Sr. Se- general 8a1vão, e est.r';:.nha qne o Governo 

verino Vieira, que, quando o Governo não tenha tomado a responsabilidau.e c1elJes, [,ão 
tem programma, o Congreso o suppre. Mas é retL ando o me3G10 general que os praticou. 
triste confessar isso. Noregimen presidpncial O or",dol' censura o Goveruo, dizendo que 
o Presidente da RepublicJ'\ é autoridade su- não devi" pactuar com o rebrclde, ao iIlesmo 
prema e que indica o caminho a seguir. tempo que se cerrava da c&mal'llha dos ma.io-

Não ha duvida que ao Congres<;o com!lete res Í'l imi!!os do Guverno do Rio Graude. 
votar todas as leis necessarias pal'& a boa O orador I az a an;]ys'o, da situü.ção e dcs 
organização dos serviços publicos; mas tJ'\m- compI'ornissJs que h",viB, quando o Sr. Dr. 
bem é certo que o Poder Executivo pó'le nuI PrUj"D. te de Mame" a.sslI miu o.s ruleéis do 
lificar todo o esforço deste Congress~, logo Go,'erno, Eram COiLpl'omisSI's tomados fóra. 
que não põe em execução a lei; portanto, da ,-idz. ol'dlnari&. da N"çâ.o ; e esti'auha que, 
não vale crear leis para serem desmora- lendc-,e volvido a vida ordinaria, éstatéle· 
lizadas. cid" a. raz. se enconke a Naçfi.o se 11', recul'-

Feitas estas considerações, o orador entra sos no fim de tres annos, não tendo ha,vido 
na analyse dos actos administrativos do Go· no B',~Zll GOVtrBO que tives,e tantos, e lJão 
verno da União e com papa-os com os prati- tendo ba'l"id:o ta!l~;lJeI2 Governo que g"sbsse 
cados pelos governos do Rio Grande do Sul e mais. . 
do Pará; passa. em revista os ,'taque,; que O Governo teve. com errei to, o emprestimo 
teemsido victimasos Srs, Glycerioc, Quintmn de 6,000.000 eST.erlinos, t9ve o emprestlmo 
Bocayuva. apontados como chefes de revolta im8'no db 100.OOO:ono:;-" é t.eée a emissão de 
e os jacobinos mais perlgosr,s da acmali',ar1e; ho,""s; isr.o tudo obtir1o !:os dous primeiros 
estuda a posição,perante o Governo, dos que. !.nnos d~' adtllinis~riJ,çã ,Riam dos l'ec.m'50S 
ainda ha dous annos. de armas na mão, atu- or'dina,I'ios; e 1'ão sa'le o orador como se 
cavam o governo constituido e quiçá. a p~'o CtWiiOU" e~lta s:tm,ç,~o, com o serviço ]J:; bEco 
pria Republica; lembra a posição do enviadn rlesol'g2ni~udo, e continu2lido os gasto;; ex· 
do actual Sr. Presidente da Republica, jUlltO tl'aordillij,rios, repetindo-se o~ crec1itos, ta·m
aos rebeldes do sul, tratando-rs como belligé- bem ex:ka01·c1.in",rios; de l:iodo que parece 
rantes e com a maior arrogancia e falta de q12e C1 [tejJubllc3, não tem m~is 8sperança de 
cortezia ao presidente do Estado do Rio s<11v:;.ç~o. 
Grande do Sul. Faz des812velvid8s consi';erações o o'aàor 

Si fosse dado ao orador passar em revista soDr·s a situ8ção ')0 TueSD12ro, 8 'OSILeio; de 
os successos da nossa pOlttlCa., desde q:Je :;'8- lue se 188m lançado mão, bc:usive a vp.nd", 
sumiu o Poder o actual Sr. P'I esidrnfe n:-- dêL '=ll~atâ, F~e:-n aut rorjz8.çn.o, {-' ~L .re"L-,i!'R,ri8.< dos 
Republica, elle trataria de accentu&.r a legi-I 32)(10s (lOS har,8ClS ))IHa ,ttenrbr o Governe 
timioade do desenl:;.ce havido, e do agrupa- aos CO,'D;:ll'omis,;osda Vida or'dinaria, da admi· 
mento que se formou em torno das necessi- nisuaç,1.o, e nt,o sahe COlno lJa de o Gove"no 
dades politic'lS da Repu blie:a. restituir esses tundos, dG q üe tem l,mçado 

O orador refere·se aos actos do prime.iro ",ão. 
governo civil, que substituiu o do Marechal Receis, que recorra ao pedido rie cmissão 
Florian.o, e nota que não foram continuadores ds mais po.pel moer1&.. 
da politica então seguida. Qua,r:1õ [;, nO'lQS impostos, .)e que se tra"cou 

O Marechal Flol'iano tinha terminado com em l'euniiio do Governo com <llguns membros 
aquella luta, que ficou accen tuada na bistol'ia do Conp'esse, acha o O1'acior que é ingenui
com o nome (le revolta da armada" e o il- dade suppor que SB póde obter imposw~ em 
lustre Presirlente da RepubllCa, 8,0 assumir um paiz, onele todo o i:lUnclo E'stá convenCido 
o Pode" entendéu que o melhor prOCE:El'O a ds GU(l não sii'.l cobraC:os os impo~tos voi;&!J.Qs, 
seguir era revelar immec.iatcIH8ute Li ma.- siniln em u.rna pi'oporção quasi insigniti
xirna sympathia aos cidadãos qUe ac&,b,w&.1l1 c:ante. 
de ser vencidos pelo seu c.ntece"sor. D:s"on'e sobre :J, m:i 2.I'!ec2.d8ção d. s i,n-

O orador, em apoio do seu asserto. refere POSLOf., sem est'or-ç') Po,['o, melhol'a7.-se o ser
Q que se passou no seu Estado, onr.e foi um viço, e diz que nii.c' ela f'5TI veto p,ll"a no"o 
emissario politico mandado pelo SI'. Presi- imposto. 
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Refere-se a Canudos, e justiAca, alludindo Não devem ser conr1emnados, nem o Poder 
&Os documentos publicarlos, tod:, a conducta Ex:ecutivo, nem o Congresso, ao determina
do commp,mlante em chefe d·'.8 rcrças, o ge- rem que o exercito permanente do Brazil 
reral Arthur Osc",:,; e elogia o denodo e ca- deve cQU.,por-se de 28.160 praças, comquanto 
pacidade eom que tem dirigido, f>.ffi l'ma' ópenas se peçC\m fund[)s para pagar 20.000 
gunra excepcion3.l, as operações militares. hOIDons. 

Quanto á proposição Em debate, jUlga o C~nheceID o C~ngresso e o paiz as diflicul-
orador que deve ser a pprc'Cano; não vira daf\és v6xatorias com que luta o Governo 
dahi prejuizo aigL1ID, por'que não e de e'pcrar pal'a preencher os claros das fileiras, para 
que o Governo lli[:Ilcie pcg&!' a 28 mil 110- ~omp!etar o numero pedido. 
mens, quando EÓ tem 14 mil; nem 11<1 éorpos A lei, que deveria obrigar os cidadãos a 
qUG aprEsentem fochas nctlCi6.8. pf'Eencherem os claros do exel'citos, ha sido 

Re~3riudo·s:- ás ú.Tgujções sob~G sili tariSIDo, i~r!proficua. ~ 
deff·nde o ol'afior o (éxercito .. de cnc1e !"lã:; pal'- O Governo, pedindo fl!ndos apenas para 
tiu a1n0&. 11'2!l! ille.sI~<·, do S2~ Estado, a :ns- :20. OCO hS::Jf:;n~j, nã.o lnerece censuras; por
nc'r pres' ão ~Gbre o el3men:o civil. que, cog-itaedo dos meios possiveis para tor-

Sobre o qn. se t3!1.' d,do 11:,S é:;co!as irJi!i- na,' real esse eífectivo, pede no orçamento 
tares, di"tUi'bi' i; noprios de ést,H.b.nt's, achE. GíJE'nas o nec~ssario p8.ra pagar esse eífe
o Ol\ldor que foi f.x:.J>-ssiva [, }:IS' a, e nO-ia que ct~vo. 
sendo GiCÇOS os alU:-llll:s, n~ o hOt,vesse ;:.indc, Allega o nobre Senador pelo Maranhão ser 
por paI'ü, ào GO'lei":!(1 tom mr,~ imedo 8::jJún- isto falseamento da verdade, mas não ha 
taneo de gen8rG~ldado '3l1) ft:.\:--cr JelIe.2 , conlO ta!. 
houve em ta.vor d.o" nvoltusos da. esqu"d!·n., Julga o GoverIlo possivel, por qualquer 
e do Rio Grande, CjL:El CC:::J.1ll8:terun os !Laio· (ircums:8.l1cio, dE, momento, poder elevar o 
res c'il:Jes. dfed.ivo dn e::;:ercito a 20,000 homens;e, com-

o oradl'r üilla em f<1'lOl' do esquecimento pl'ebendendo que não hE. tanta facilidade em 
das f::dtas p:'aticadC1S pelos estuÔ2-11TeS, e con· cOl1segair 28.lJOO, pede fundos apenas para 
clue declú'ando que voto, pel" proposição, 20.uOO. 

Não fica, porém, inhibido de obter os re-
<1Jl §r. Kosa. JUIllrOI!"- Sr, Fresi- CUI'SOS Precisos pa:a pagar o eífectivo, si 

oent?, consist" o debate na fiX:1Ção d" forças por qualquer clrcumstancia puder completar 
ce terra. Membro da Commisdlo de ~Jarinha o numero determinado em lei, porque, na 
e Guerra, subscre':i o pa.recer ddla, que ausellcia. do Congresso, tera necessidade de 
acceita as dispo~lçõe3 contid~ls na proposição abril' credito especial, e, si o Congresso esti
da CamarB. dos DepU'a,los. ver reunido, em mensagem dará conheci-

mento do seu procedimento e pedirá o 
Eximir-me-hia, portJ.nto, de Ílrsrvir na fundo preciso. 

discu'são, si não houvi'sse sido pronuDciGdo Fa.zenc1o referencias á organização do exer
um fli~cursc:, de alguma !ól'ma vebememe, cito, e confrontando-a com a do exercito em 
sobre a ol'gn.nização d.o exe:"cito e acercn de om,ros paizes, S. Ex. disse que o numero 
alguns Sl1cce,sos sobrevindos no thea.t!·o das de officu::,es e excessivo para o numero de 
operações de guerra em Canudos. praç~s de pl'et. 

Responderei, Sr. Pmsiden'c0. unica e ex- Ora, o nobre Senador não fez estudos pro-
clu,ivamente ao discurso "o honr;;c.o Sana- fundos sobre o assumpLo. 
dor pelo M;tl'~nhão, onde se en~ontram Quando se vota na lei de forças o numero 
pomos que pl'eCISêim ser contestados. de praças de pret e consigna-se um numero 

Um dls principúes, :;obre o qual o nobre de oiTIclaes, esse numero é para o exercito 
Seno,dor discorreu, refere-se a desig~l"ção da que deve existir. 
força permanente, de 28.160 prd(:as de pc'et, O exercito permanente do Brazil e de 
feita nil. proposta.. 28.160 praças, e o numero de officiaes e o 

Sabem o paiz e o Con?l'esso qUi" e dever do correspondeme; mas accrescenta-se na lei que, 
Poder Executive designar a. força permanente em cil'Cumstancias extraordinarias, será do 
do paiz. dobro ou mais. 

O nobre Senador pelo Mar&nhão, porém, es- Pergunto, porém, ao nobre Senador, cuja 
tranhou, verberou mesmo, se houvesse d(~- ausencia lamento: meditou S. Ex. sobre este 
signado esse numeTO. e f2.zendo o ~onfl'ontc. principio, que est, belece a necessidade de 
com a Lei do Or'çamento,criticoll sev.:ramen te um n Ilmel'O de officiaes preciso para um certo 
o facto de pedil~-sE> fundos para pag:1r apenas numero oe praças? 
a :20.000 UOnw.llS, O llUlr.eru de oflicia('s permanece sempre; 

O nollre SenadO!' orou por l<1rgo tempo e yari2. <'..penas o numero de praças de pl'et. 
as suas cen~urE.S forem, de algum modo, ri- O SR. LEITE E OITlCICA- Essa opinião vaa 
gorosas. de encontro ás anteriores idéas de V. Ex. 
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o SR. ROSA JUNJOR- Não estou em con-' gs,niz:lr1o, si ficarmos somente à espera da 
tradicção. refiro me ao credito pediào para reserva 1 
pagar a 20.000 praças. Não •. profundo mais a qUfstão neste onpto. 

O numl?ro de officiaes deve permanecer A discus~ão que se feriu,a respeito é lor;ga; 
sempre. E, como me fdZ lembrar o aparte elo referIr-me-heI apenas_ ao uIscurs? do llOnrado 
no nobre Senador, foi esta circumstuncia fo;:- Senadol' pelo Maranhao. flue tr~,ou proprIa
tuita que deu ensejo a existir um excedente mente da matel'IS em dIscussao .. O~ outros 
no quadro do exercito. Circumstancias :mor- pronuncIaram dIscursos sobre polltJca geral. 
maes. no tempo do Marecbal Floriano, in- afastando·se mtelrament(; da materJa, e ia
duzirllm o Poder Executivo, que teve a gen- zendo-me lembrar os. tempos _do reglmen 
tileza, a grandeza de alma de não deixar sem transaclo em que 11 leI de fix~çao de 10rças 
remuneração serviços prestados em conti-I era vasto c<::.mpo onde se podia discutir am-
gencias difficeis a dar postos, que constituem plament~ p~litlca?el'~1. ,. ' , 
um excesso, rlesappareceudo mais cedo ou EIS po, que llmho-me a les[ionúer ~"me~te 
mais tarde e em nada prejudicial. ao dlscu;'so do nobre Senador pelo Mara.?hao. 

. S. Ex .. (;:lll3.ndo sob:'e a org~nlzaçao do 
Senhores, e da escola de. todos os t<?111pOS, eXH~j;;o, e sem r;ttender ao numero que deve 

onde eXIste exercito orgamzado, ter-se Scl\1- con"titilll' o eXlrclto perman~nLé, mas fa
rre o exercito. perman"nte, capaz" depodel' zendo contron',o com o numero de p,·açc.s efle
arcar com ~s clrcuIDstanclas e manLer Illesas cth"o, dis~(' que a organização é tal. que o 
as IUstItUlçoes. numero de officic.es é tão exrraordinario, 

Sf;ja me lícito declarar sem rebuço: não se que em certas OCCUSlões cada officü:.l esta !lU 
peme que, tratando do assump10, udvo"o proporção ne sete:J, nove pr;\~a,. 
causa mjusta. " Encaremos, Sr. Presidente, sob varios 

Não, a causa é justa; demonstrarei a neces- pom os de vista o modo de orga:lizaçií.o do ex-
sielade ce um exercito bem organizado_ efcito b;'azileiru. . 

Tive occasião dp- allreciar as contradicções COll1( ,ôem-,e O~ corpos de 400 P, tantas pra-
em que laborou o honrado Seoudor pelo Ma- ças, dlVidl'"os eGl qUiltro compDnhias, cada 
ranltão, no COI'rel' do seu diôcurso. uma C('lIl quatro officJaes, sendo um o com-

No semir de S. Ex_ o exercito neLessario maw' arJle tO o" outros subalternos. 
não era sómente o aquartelado; isto é, o ex- Pois bem, incluindo o ,;roprio comman
ereito permanente, e sim igualelente are- dnme, ,pnrl0 o corpo composto (1", quatro 
serva. companhias, e cadê" eomponhla de 100 pro.çat-, 

Tudo tem limites. O exercito é necessa~io, é IOg"lCO que corre.'ponul' 11lll cffici<L\ I,aru ~5 
como indtspen~aveis lhe são a disciplilli1 e praças, e BW circumstanciaô extraor 'ínlil'ias, 
instrucção. e\e"8.do o numeJ'O ao [~Obl'O, nl\o é muito um 

A(;bei o nobre Senador em c{)f)tradiúção afficial p:1ra. 50 pfilças. 
quando, no correr do Jiseurso, refHil,do-se Nào develUos IHar em linh,1 de conta a 
ao meio de preencber os clnros das fileiras, circ'umstrmci" que iúduziu o govérno l'as.;ado 
meio por S Ex. conrlemnado, ailE'gavil ao a g2.lal'Jmlr quem uan1J. prestado relevaljtes 
mesmo tempo, f:J.!h:nd0 501 re o arm"mento, EeJ"vlçns i Pat'·la. ,-
que os soldados deoertavarn ~ nã" til1~8m O SR. LEITE E CinrCICA-E qu~nd,) o ~Ol'pc 
outro lemedlo, por desconhec~rem o arma- tem 40 praças como um que eSLa em Matto-
mento. .' . . _ Grú~so? 

EIS o i nmelro dos lllconvelllelltes de nao _ . 
se attender às necessidades de momento. A ,O SR. HOSA J~NlOR::-N,LO e essa a. ver la
educação militar é indispiJnsa"l'el, o sol,\srlo oell"a OI galll1.açaO, 8,'0 ClI'CUlDstanCIa~ for
não se improvisa de um diu. para outro tUltas. 
pondo-se-Ihe na. mão UlDa carabma. mól'- O SR. LEITE}; OITIcrcA di um aparte. 
mente na época actual em que as uI'mas se O SR. ROSA JUi'ilOR-Estamos tratando da 
aperteiçi"am de contInuo. 

Buscando nos sertões ou nas pr2ias ho~ens organização da fvl'ça, nos termos da proposta 
para u exercício proximo, e o honrado Sena-

3ffeito~ a outros misteres nem pOl' isso se d 
obterão bons soldados. or não póue, com sua palavra autorizada 

Contranisse-se o IJobre SenaJor militar- provar que amanbã. por qualqu~r cireum
mente instl uido, porquanto o soldauo terá. danei&., nao b~ja :?S.ODIJ bOlIJen~. 
confiança robustf.. nii suaarm~ que nl,.o yó.cil- O SR.LElTE E OITICICA-N50 garante se 
larà \eIll presença (~O :uimego. pOSB teruD;;.nb': ~S .. 000 hOmt·D~. 

S. Ex. mesmo disse o l'e o soldl.do clEvia O Si{. i'l' S" JUNIOR-SOU lIluito franco; 
ter eOllJiança na sua arm·a. quero a ol'gnmzaçao e não a desorganização 

Mas como poderá. ter neila cÚI~fi3.liça si nâo da forçB.. DigCJ por isso ser posslvel reunIr 
for eduraào, si n3,0 tivE'rmos um eXfrciw 01'- Gsse eilectivo: basta executar-se a lei de sor-
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teio. Niln sou culpado da sua não execução; 
o nobre S~nador poderá promo\'f'r a pntica 
de~sa lei, como homem ele intluencia polí· 
tica. 

O SR. LEITE E OITICICA-Wio túnbo tal. De· 
]1ois nãu sou governo. 

O SR. ROSA JUNlOR- Trato do assumpto 
como deve ser. 

O SR. LEITE E OITJCICA-E eu, COIllO elle é. 
O SR. ROSA JUNJOR-Sr. Pl'esieleole.tomadas 

em considP1'ilção as razões expend:das pelo 
mustre Sen dor J,p!n Maranli"o. haverá ne
cP1'si':2.'e Ul!!ente de '~I~~ol\'l-r o exercIto 
e a arU:3.dd, Jlorqt:e as fir::Jn,~i,C são veca
rias. 

M;;s. 1 orque atravP~S8mos quadra dlmcil. 
df,Ver;]O, tlldo dpsorgr,llIzar? A que fiS31'i:l 
I?~u;jd" a liE-publ'ca ? 

O illwtre Sell<.ri, r foi severo nas suas ,'i
v~rSHS conslder~ç(íes 

O honrado Seuarlo~' r:enllnciou, critic~ndo, 
[\ ("xi"tencia, em ' anudos. tle CIJJ'pos comm"n· 
rla~()s por majores. IsV' ,Cé dá por circulTI
~,;illcins e,uil.T,l1a,'; oecorreu o mesmo na 
~liE'r'ra dn J..'a ragu.Jy. 
- A dilf,culrl"de ile com;pg-ui)' lorças p"ril eS'R 
can;palItlil. rOI tania que llf'OH'. lie eS,cid: de 
~te..; pag,'r·sp e,-CrilYOS a c,l'ntr de l'éis. para 
ir ,eryj" uas fil81ras no e~,'reitf>. Fnj-l'e 
éJHll t"r]j(,u-,e prpcj,,, : té I" nGár m50 do 
."lnt'Dc1ar!"" de FC:rmin "I de NOJ'I,nlJa. 

.ci~ Ot-- sl,I(::,dCl::-: qUE.; I·:;m cOJ"llbater e, inImigo 
no P:,l'! Ilmy , eil' as concliçõfs em que se 
alI-';ir Pf.IIl n:i.S filej) 3.~'. 

S~t-'U!)(o" tll"'TlH, rir. )'01'rar10 Sem:rl01' não 
~é'. l'.ii j'í;" e de exercito perm. l1en~l?~ porque de 

u, . nl);;1\"I]1" >'ora OUllO, Ee poJ\J Lill,al' mão 
dê' meiOs ~enlel!J"lJtts. 

Assim, se não coustitue aquilln Que. em um 
p",z orgawzado, se de"ominc torça arma"a. 
Poderi? S Ex. tnm bem dizer que não se pre"iFa 
r1e ofticictp" d(' marinh;,: ~m occa,<iiin rr't.icp 

·Cf· !eb I ar-',e- hiam con t racln", concedeu do maior 
ou lli0110r numero de favores ao pessoal da 
marmh,. mercante. 

Cê.J'ece a p2.tria de todos os meios De-cessa
rir:s [,ara a sua ,cguranr:a, para garantir 
suas instituiçõe8, pHa eVlt~r que se torne o 
ludib.·Io de nações mais po 'erosa~, 

O SR, ALMEIDA BAP.RETO-Muíto bem. 

O SR. ROSA JUNIOR-A proposito da critica 
do honrado Senador pelo Mar'anhâo ao modo 
por que estão fenelO "ommaTlua()os alguns 
batalhões em Canudos. lembrarei que no Pa
raguity havia grande cópia de b"talhõos e, 
existindo majores etfectivos, batalliões eram 
commanrlados p.r capitães em commi~sil,o. 
Quando um capitão em commissão comman
dava um batalhão, via·se Lisso prova de con-

fiança rio generó,1 em chefe. Na campanha rto 
Para~uay, um capitão em comm ssâo com
mand~Y", um batalhão distineio; este official 
tomou o commanr:o pOl' L';ozar da confiança do 
seu general. Esse capitão. esso cnmmandante 
é o honraéo Senz.dor Marechal Almeida Bar
reto. 

O SIl., ALMEIDA BARRETO - Muito agra
decido, 

O SR. ROSA JUt\lOR-Quer o Senaelo saber 
como esse dil"no official correspondeu á con
fiança. nelle depo~i,ad'l ? 

DepQís ele com b",te em que elle entrou 
comm'.nc~~n(lo o 34" ba,alhão de inf<tntaria; 
houve-se por 'Ial molo, que o general em 
('tefe. que o pr m"Yera por flCtOS de bravura, 
alnLia qUlZ eleyal-o, fuzendo'o m,'jor em com
mlss~o, por rlistincçâo, 

Não se pode. }J(,is, cri r,icar o facto de se 
achr,l'cm COlllm~.w'ando batalhõe:i nos sertões 
'a B2.hi" majores e cü.pitâ.es, As circum"tan
~.ias d'l guen'a a íaDtO (,brigam; nem to,los os 
gole uelta devera tomar parte podem garantir 
;c :·"Ulle. 

Um Du']'n pClnto ana'ysado pelo hOlirado 
S8llf1UOr', e merEcedr·r de reparus seus, [oi o 
dI' in'llc' e·sn Q"lisi succerilrto com a marcha 
émp:·f. 'nd1(la p~l" ,eIlH&1 A1'thu" Cls~ar, a 
qual S2 )'frel'IU t,'mnem o illustre SCllador 
pelo Ri, Grande do Sul. 

:' ão f'80 (om,a no,"o. e IT::1teria (1e espanto 
o, t: c!os o~corrid ~ . 

O g~n,'nd S,,;;,gft eITectuou 8U I marcha 
pelO E, é;', do de Sergipe, percorrendo 70 e 
tece,t:eS lfgua~, ".te c!Wgdf á posição do ini
IDlg0. 

O genenl ArihUI' Oscar, commandsndo 
uma, dl\'lSfo, illoJ'chou, de accordo com as 
CH'CUmSíal'Cl~lS }O pOl" lle conhséidas. 

Viu-se, pOl'ém, illipossibilitbdo de conti
nuar o comLJate e obrigado a recorrer ao au
.>.ilio llogeneral S8,vaget, então occupanclo UIll 
pon:o 11a po,'ção atac,'da 

S1'. Pre, Idente, o faci'o não e DOVO e sim de 
torlos os tem\ o', segundo aS liçõe,. e ensina· 
ll,entoó 03, hi-toria. 

Quei "a lemur<:.r,se o honrado Senador pelo 
1I1aranl1ão àa bal a Iba de Mageuta. 

Dividira Napoleão m U SfU exer'cito em 
1.1'es corpo, ao m'ndo dos generaes Mac-Ma
hon, CanI úbet ('. Niel e com elles determinou 
u.tacar o inimigo; o ::;0 C01'pO, sob as ordens 
de Mac-MallOn, po:, újrculllstancias fortuitas 
soffreu atlazo na marcha. 

No maIS reuhido do combate, a victoria. 
reul'is. para os austriacos. 
• Calmo e impassivel, Napoleão IH em ponto 
estrateglCo, espera va a cada momento as 
forças de lIrac-Mahon, cuja presença decidiu 
o exito da. luta, que dentro em poucos dias 
abriu aos francezes as portas de Milão. 
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Mae-Maholl, general compenetrado de seus I pelo ;'.laranhão, deixando ver o zelo de S. Ex. 
deveres, de!lois elo combate quiz externar os pela disciplina. S. Ex. com tudo nâo foi um 
motivos de sua delon~a.. I [h s que pugnassem pelo procedimellto [10 

Napoleão 1Il respondeu· lhe dIzendo: « abraço I Mi Distro da l;llerra quan!o se susdtou uma 
o duque de Magenta- ! » I' que,;tâo com o coronel CunÜa Mattos por 

Não se pórle criticar assim certos succe5~OS occasião ,Ip inspeccion"r as forças DO Piallhy. 
da. guerra. Fui soldado, estou hoje inactivo.! O Sr, Simplicio Coelho rle J{ezend,', Depu· 
mas aprecio os serviços de antigos compa· ta-do, fez·lhe uma grave ar'cusação por haver 
nbeiros e sei quanto são destituidas de fun'

j 

escript,o no::; jornaes, sem licellça, aetlgos de
da.menlo muitas censuras a ~lIes irrogadas, fendendo·se de acc'usações. 

Ha inconveniente em trazel-as Pilra a tri- O ~1Illi>tro, SegUIlGO telllJO inforrrwçõeô, era 
bunil do Congresso, já. não digo para a im-I D~puta(10 " não defendeu o ~eu commo.udarlo. 
prensa, porque a impr2nsa e livre, póde faz' r, :\,'!,1 uma só voz se ouviu" favor (lts,·e el>-
118 apreciações que quizer. I ronel. 

Esperemos a conclu,ão da campanha e ren' I O Deputado é sc:perior em hiere.rchia ao 
ramos depois preito de justiça a. quem o 1,1C-[ coronel? . 
recer; o seu a seu dono. I A razão foi SImplesmente aquélle official 

Que o dlstincto general Arthur Oscar pro· ter protestado pela imprensa contra asser
cedeu bem, que a sua conducta não merece a ç:ôes 0,e um Del,utado que o uifeuài<l. ; o l\1i
minima censura prova·o a sua permanencia ni5tro nes,a occasião não correu em sua. 
na ctirecção suprema nas forças em Canudos. defesa. 

Consagra.·lhe o Governo a mais alta consi· O honrado senador, parece, qusr a sub· 
deração. mi&sã.o dos m \)Iareo ao ultlmo ]lOfltO. 

Commettesse as faltas nos inh03pitcs ser- Não er .. eSfe o papel delles em tempos re-
tões da Bahia, faltas que purlessem acarretar motos. 
o descredito do Braz!I, e teria já tido substi· S. Ex. ap1'oveltou se da rliscu; SfLO , para 
tuto_ Tal não se deu. criticar o facto de ter o orador íldo urna lei 

O hourado Senador pelo Maranhão foi um do Governo Provisorio a respeito de soldos no 
pouco severo em suas apreciações. tempo do impfrio. 

Referiu-se tambem S. Ex, aos córles de I Si S, Ex. ti vesse conhecimento do que se 
des~ezas e:!fectuados em diversos ministerios passu.va no tempo da metropole. no tempo elos 
e nao no da Guerra. vice·reis, havia de vel' que <>, cla"es rnillt:l.

Quaes os córtes a effectuar no Ministerio l'eR tinham certo merecimento, que oiio poso 
da Guerra 1 suiam no reinada de pe 11'0 Il. 

Multiplas e variadas circumstancias tcem Recordar·se·ira S. Ex. que ;;0 mini,tel'io 
concorrido para o augmento da despeza. A tronso Celso, de um momento para outro 

A sublevação do RlO Grande (\0 Sul e a se embarcav<Jm batalhÔes. 
revolta da esquadra, além disso, custaram Deseja!'la que S. Ex. procura~se os aI farra· 
grandes sommas. bios daquelIo tempo; veria então corno era 

Desejaria me dissesse o nobre Senador qual considerada a cl,u'se militar. Hoje .Q.Â0ldado 
a economia a realizar. é Uffi& besta de carga, porque querem que 

No Ministerio da Guerra actualmente o elle tenha obedienciiJ. [lassh"a. (Trocam·se 
pessoal já desfalcado não póde soifrer mais muitos apartes ent1·e os S'·s. Al,,,eula BO?Teto 
red ucções. e Esteves hnior. ) 

Nas ferro.vias, allegou S. Ex., da mesma Para mostrar corno no tempo d3. metropole 
fórma, fica o material entregue á. ferrugem, os militares gosavam de con j,iel'(,ç-ão, COnin 
Não vejo onde está o simile: ainda ll~je se obs"rva na Ailemanha, onde 

No tocante á disci 1'\ ina, S. Ex. citou um i gos:Jm de todo o pl'estlgio c consi,lel n-ção, vou 
facto oecorrido em França, para mostrar a Iler ao Senano uma carta regia dirigida ao 
necessida-ie da disciplina. vice-rei TJO Rio de .Janeiro, quan In se susci· 

Por sem duvida ella é necessaria, mas sob tou uma questãu de pret'er,;n,,'m dos desem· 
o seu verdadeiro ponto de vista, bargadoles aos militares. 

Referiu S. Ex. factos occorridos entre os Sinto a amencia do nobre S~nador ; sinto 
generaes Saussier e Buulanger, esquecendo-se n:lo ouça a leitura desta carta, afim de não 
do que se deu no Brazil, justamente quando laboral' na falsa persuasão ele que o miU tal' 
S. Ex. tinha assento na Caroara dos Depu- deve ter obediencia Ila~siva. 
tados_ A carta regia e a. seguinte: 

Seja-me licíto ler ao Senado os topicos do «Carta regia de 26 de março de 1786. 
dÚlcurso do honrado Senador relativos ao Logo que esta miulla cp.rta rE,ceber,manda· 
ponto em quesC,o. (Lê.) !l'eiô chamar os desernbargariorE:s dessa Rela· 

AlIudi a este ponto para mostrar que os ção, e em meu Real Nome os reprehenr:ereis 
factos calaram no espirito do nobre Senador asperamente do attentado que commetteram 
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querendo disputar prefel'encia aos meus mi- tões da Bahia e mallo"r~:"am-se expedições 
litares; e mais rigorosamente n:pr'eLen '1e- (jue fOralll mancarIas des 2e lo~,o, não se aqui
reis :tos deõemba,l'g",do1es ~::lJln(.! Fl';;,ncisco '>:1:'" rlevi"amsnte a v,Ord?oe das causas, foi 
da Si:va Veiga e Je,ã'l TelX~lri\ Altés. (1I1e p-. lI> nà3.do par'a:" um e:::erd'o. que si esta 
tulantes rcspoJlr:er':lm á 'cssa carta de orii- súff2er,do as mai.o'!'es prtvaçães (opoindos) psta 
cic, no que muito louvo o VOSSD cnmpor-ta· encul'J'aJando o lllimigo, comba,tendo ,~om 
mênto neste r2SO, iJ "OS de,elJ:bar:.:;,dúrts n~G wdo o patrl"ti,;no, c'lm torlts as fo, ças, até 
m:,ndo !'iSCf,r do meu Real ,eFl('o' por m'llha de::trui:' 05 i:L~ni!!O" p<,fD. ;code~ tornar a 
alta clemencia, visto o seu ~tré\;irlJ~r..to; e R~.l nuhlic::: xruf:e:e como merece4 
daqui em deanle ficae êntendi(ü1_ li j"j'. is S:l· (T,-oc'Im-sc ",,,,tos apartes entl'c o S,'s. Es-
bel' acs mesmos r~,":;em bs.rg:viores. C) "" lóra ces .J,'ni')j' "AJmeida :';1)1'1'elo ) 
da Relaçiio não teern gr,,'du;,';ão a.lguma, c se '-'::,it,c::,m-se co, aconteci!::nentos e allf>gn.·se 
d ever,-' re]lut:,r como !J,)mem p·,,'tkutrl I'ES: p" )'!r6,eI~ça rI;, , .. 1in iSêro dc_ Gw·rra no theatro 
que os n,ili:ares gosam tod~s as distincções e (ks Fcortetim~:;tos da. B2.hia. 
honr", que lhe t2fjllo C'JIICec1id8, e JlIP'U' ",u- O minlst"o ,,6.0) fCl) diminui!' a importancia 
àaveí~ p3es e a~ó~. 8 sol:J!'!~ cuj ~ LJciE;1jJ8~6 mo!zll CO c~:!"2.rr::-,,"nd:·:~:e em chefe, mas sim 
descaoço no thrLllJO, d; ijO a corôa e go· o s. [B,'a de peno Clr'úvir1e:1ci2.I' desde logo sobre 
pOi'se dos meu" reiuos r, rlo:ei!1iOS, - ,~o Vi ce- o Di'cesS' rIO, pC.ra ~ermi[]ar·se tão desgraçada 
Rei do Rio "e .Jc.nsij'lJ. » 11l'a e I'! po"cc, ';nmpo_ A campanba de Ca-

Eis. Sr, PreSHl en \p" como ~:"<1m comi,j,,;,:o.- nurlos já V<:'l pJ'c,ndo ill'.lit.o ao Brazil. não 
(lOS o~ milir,al'é's n, qUG;la époc". T:3~anlio so':!,,, ()O cof!'es 'ublicos, porque isto 

Hnje tudo ~e llles I'eg~ü'liJ., Qu~ndo ii U:I:r. I Ec uo S8:J~e: s im[lor:~:lcü,;, pois a ll"turaza 
dispo;;iç~o, um rleC1'eL. do G,l' era" [>"(l1':8:'-! r.,em 2.iuC:l.~o 'a,;;.o ao c1ait que em circum
riO, ul:<cl'imiml1,lo o qur: H:;' p,tert1e, qU'.!!,do I strwcLl'" a n OrmgeS b3. sõ.fr3.s enormes que de 
elIa ,e p(:1'6i~, como elb P,'l'l",,,neC!3., II 11ou· I" 19u m modo compensam cs prejuízos, mas 
f!J.r!o ~'en3,do:' pelo I\~Z.IT,~hi!.c l"~2 que eu !i~, i s'm f"·S2.IJc!o pela perda ~1e vidas, preciosas, 
uma lei do G,,"e:'Do PrL,vIsn'.JO ! I ;:rrébatundo a !'xIstenCJ3 amoclda'le e leganuo 

Dep10rn que S. Ex, v(-nha, já 00 r2gil'Jen 12. muitos lares a orphandade, (Muito bem.) 
passaria, sem que tivefse observ~r1o eSlús ii~- O C,'ngresso tem o dever dF manter,se si
pusições C(lm reJ<Jçã') aos miLt&!'es, ",,['[me lenc'oso. emqllanto perdurarem os movi
naquelle tempo se busca va pUI'8m,;n; e ames· mento· que se f zem no tbeatro das operilções. 
quinhar a cl?~se rnilitô.l', n:"(l ti:J~~, dJa 2. r01Q\:'e si blguem, pOl' qn<;.lQuer infúrmação, 
IDem)!' impurt, Lcia s" ,1 ulgar' no éireito d" elogiar a este ou 

Si tem ou não importancia, at.te~ta-o a EVO· oIepI'Í1L i i.Quelle pôde mais tarde ter do
lução, a passagem rü pid:>. da monar clm. para ('urnentos em conlr:;.rio i tndos estão fazendo 
a. [~(lp,'hlica: e tem a.s~(lnt,o nn S{'nado rlu"fi aiii muito' e muitos SRCI'lfiólOS, de sangue e 
partilllOu do movimento, um grl,IH',LI rep.:t'l',- vid,1s_ 
cano que se achou á [r'ente das forças, o hr:;n- Não s-, póde censur;;r o Governo por falta 
rado Senador pelo Rio I~e J3,neü'o, de. mfio~ de t"anF;JJrt~ ; as dlfficuldades a su-

EIS ahi. Sr, Presidente, a que pClGlO ie- ~,~r'f_r f·ão ~uit:;:;: o Governo lll'ovindencía, 
vou o pouco caso o I'egimen passado, a que"H as fllrças BC'ram·s" distantes e, para mostrar 
amesquinbar a claSse milpl{.!', Não fo.1:na I·ile os obs:aculo': com que se luta para que che
que nélle havia um pe",oal qll13 ccmmu;lg:~7;, guem rECUrSGS a )Ogi;.;'2S 1:1.0 longinquos, ci
com 2.S idéas l'epublicana;;, ta rei o facto qU'l ~e deu na guerra do Pa-

O ca:,o e que. quandu o Sr. AITonso Cels". ragll~y a 3 fie novem!Jro de Iso7. 
de g:onos" mc"rr:ori:t, t:Jrlo b:J;CO'cl ei'tr~gar' Effecr,uara·~e n. mard1a de flanco; o 2° corpo 
no Braztl, hOLl'Oe l\ revoluç;;o. A Rel'ubli,'a río ey-ercito, commaudado pelo Visconde de 
foi coroad.a de flores, correndo (;S acclllt::ci- Po,to Alegro, «chava-oe em TuyuLi,Seguiram 
mentos em completa paz, de continuo comboio; para lev"r mantimentos 

E hOJe, em plena Repuhlir:l. um Ssnador e mun içõ~s pal'a. os ccrpos, do exercito esta
busca contE'stRr o~ mereCIJDentoc, os direitos cio liMos em Pr..r"qu)' e outros Jogares, 
e a Imponancla', ela clRs~e m:lita.r ! ;'oiô bem; qua.udo ln'lnos se esperava, 

Della alilsta/lo pugnei s,?mpre por ,eus in-, quaurlo o co!nboio ;:;al': iu a ,~ de novembr o 
teresses, j fui ~urpl'pbe;ldido- pelo inimigo e a luta 

08 militares não ~ão a classe que m2,is t:'avou·se tremenda. 
vanta.gens fl.;;fere. Tem uma certa rt'!:nune- PIlSSO gal'"nrir o facto, Dor ter sido teste-
zacão, certa& gararnias, mas tambem e one- munha occ'J.lal', -
rada de muitas ~'esponsabili lad€;, e n!lJa Orll. o Se,lsr1o, conhe~edor ,1~ historia do 
cou::2, 'l'e,'dadeil'alllente n~o c:;mJ.ens:l a, p,,~3.gU8.y, (-,,\)(: quo '3St;W>l a testa da fO;'ça 
cutrs.. I um ;;ró.i1de iUô.TeCQa.l, c,)mma.ud~,nte em (ohefe 

A pr,)V" e que, nesta circumstanci8. anol'- I d, ('xer'cito, o D~que de CCixias, Entretanto, 
mal, quando os bandidos infestavam 08 ser-, na di visão tios Lorpos, em um movimento de 
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-------_._--'-
transporte ds um pari1 outr'o co~·po, deu-s81 O SR. ALMEIDA. BAPoRETO-Não sei ; V. Ex, 
este f;tcto, e Quem di'iVe s?ber'. 

portanto, Sr. Presir'ente, não é ('e Eó- O SR. ROSA JVNlOR-Sr. Presidente, não 
tranhar que o gen~rs.l. Arthur Os~ar, fa.ze .. w,o Ime alongc,rBi lli",is ; a b. ora está mUlto adean· 
aquella. mô.rcha para C"i1IJater o llllml.gc. S9 tad:;. ", os c· ![eEa~ cw. a os. 
':i,se ce repente co::n ja.lta ée reC:lrsos parÔ. O meu fim, vi, de li cribumL. foi refutar as 
continuar a comb;,tcr. I Ô.sser,õe,; 0.;; 110bre Se.,adOr- pe;o Maranhã..o, 

O SR. ESTEVES JVNlOR-Não teve o auxilio I oemonstri1ndo que os seus argumentos nao 
do ""overno do Estado, procediam. " 

'" __ . '. Não entrarei na analyse Ge outros dls, 
. O SR. ROSA JUNlOR-I\ao r:eSI'JD, SI. pre: cun;os t:ronunciados p 'rque es,es se referem 

sldente, alongar·me mUlto; por ISSO pa,sarel mel'/l,men· e a par',e poliÜc", pHrte rEservada 
!lo ou 'ro ponlO. aos 1113.is COIU ;letentes, UIJS que se dizem 

CI'\_t,';(,U t:J.mbem o n~br8 Senad"r- ])e[(' lYW· chdes. . 
ranbao o focro ae se, nao &é·l!;;.r cnrno C(W· A 'Jst"nbc.me, ,:,e ent!'<1!' Ee~3a orce!Il de con-
ms.nda,nte ~m elleIe patAIJW supe~l.'l' ~'00 oi 'e ac;ões. 
gen~]'al Ar nur OS~:1r hi'o, p',·em. '.'0.0 e A ,UltiS, como Sem .. '01' {', a'.l~igo l1lilltar, 
nza": S"I como SI' aeU a hlSr,Onô.: ,. ·;·im nOJ' lllm!l8. ve~. a "ri-'urJa. pa,', anal~ zar 

IndJca.~'a.~ a.o Prl-Sloenté ,;3. ~ept::.JllC~ .. (. o Ci~CU~·_.o I-,l'( .. .t.,:,nc!.o p' .. -.lJ nobre S:-..uo..do!.' }:Glo 
geneY'(:l f_r~,lrur O~ca1·, ('()tuO Cr,:)!JZ de l'.(ljJJ- r~:Iz,:<.,a.utl,L'. 
m"n~ar as :orças, e S. Ex. nomeou·o. 

Pelo facto de E·,st>il'ern cO'!J mandarlrlo OFér3.S 
f!"ocções outrc,s cüllegú.s ~·I..\US, n~.o ,se f;1 ~Je 
que t",ja e8;.3. dissiden,-,l2. .. p'),'que na. CI;;'S,é 
ill!}'l a:- a Hlpericriõade, en~ lillgUilgElll vul~:al'. 
traduz HJesmo sUDer:ofid(i,de. Nhú é SO.mt>llt~ 
a 8 Itr, p~,tellte que a. conce:le. 

Um ÜH!ivJcLU" ;,Órlt'. p ,r qualq:Jel' cif'cum· 
stanc'ia ou nie~mo no!' tér !e,ug:1- yidí: na C(l.!

I-eíra mii:.t3,r. ctle~' r a Ulna, al ..... a, p" 1,';" ílT,e 
mas não ter- l':.3 pf'eàlCf-;,C~m, }JI'tCIV,'S pc.,I'~ CO!l1 
m~: or1;::r. 

N~,o é o numel'o d.e 1y,,,0.,,6;',, que "onsk,,"-,. 
a "~)w;ã.o 00 g~(,elal. 

O BfilzH tem a fc.lcír!ad2 di co"·:nr mui10s 
bous offi~i/l,es generaes; :~a· p,i:;E: Q","'cc(", o CJsr' 
de um gen,,:;'<ll n80 disc:"," ']b C'~":" L'O:·:; ec:-
mente", tactic0 s. c.p ceros :J,ptlO.ÕP . pa.r"·, COE" 
mandaI' um 8xerClto, 

O SR. ESTEVES JUNIOIl-Gr;,xi"s ünha bons 
RUl:,liares. 

O SR. ROSA JU:\lOR-Lemb'a. V Ex. \:':Jito 
bem. CaGias bdl:1 muilü bOIl~ au:.i[ia"es. 

Por cOllsegujnre, SJ'. PY-?t;illente, 'I Gov~:'n'l. 
tendo boas li [ur;'lIa';ões (:0 g'é\lel'ai '\.l'tllllI 
Osc",r. Domeou-o; e as inf'Ol'ma"ães fJ2'e,l!l 
tão hrledlgm;s, que o honrado miL tar' tem 
correspoudidO a conbança nel1e ('''P 'ôitad,: 
pelo chefe d~ Nação. 

O SR. ALMEI~A 3ARRETO -IJeste ponto 
estou de accordo com o noble Senador pelo 
Maranbão. 

Não se póde estar ma'llla:Jdo r,;,['a Canudos 
os cOl'ollei,. deixando os o'iga :el1'OS passeii1' 
Ielll pelas rus,s d" Cap,t.1. 

O SR, R0SA JUNlOP..-Iss') cc,nstítue um 
abu~L1, mas nâo é ra.ziLo p!lo"a COnrl8111nb,r 8, 
nomeaçao do general A';;h!.:r OôC:1I'. 

O SR. ESTE1'ES JUNlOR-Porque o general 
Girard foi e vol'.ou ? 

(;:, ~]::'. Pr-,2§ff J,~"2'i:.J,.t,0-EsLando adeô.n
ta(J,I, a üont, nca adíô.dô, a C.iSCll~):::ào da pro
pOclçiLo. 

Dsslp:lJO pua ordem do dia ll:l. sessão se-
e;l.:inte: 

COlltinuaçiio (1a 3 íliiclJssâo da. l\l'rlwsiçf,o 
da Ca,[]8r,,· d s ['aputa,lus, n, 'lU, de 1r<~!7, ti
,;au ,o "s l'ol',as de terra l'ara o exercicio de 
!tlV8. 

Lenu\a ,\e a 5éSS'0 ,>'s 3 e 1/'2- Loras da 
tn'üe. 

IO~" SESSÃO EM 20 DE SETK\lBRO DE 1897 

Preside>lcia do Srs. Manoel ITictoJ"ino e illdnotl 
de Q"eiro~ (l'ice·Presi'l.e,,:c) . 

A () !n,·,io~dia. ~~ bl~e·se c SBSi: ão, e:-tanco pre
-e:1t"s l'S S1'S, Ml·:rJoei de Quei;'oz, .i. C,. tUllrla, 
Jé,'é tiernOl'do. ,loaquÍJ;1 Saruento, fi'l'3.ocisco 
i\JactHifiü, l\1d.nud Barat.i--;', !...auf'o So, .. ré, JUStO 

Cllermoll!, F-,enedICi,(] Le,te. I.lumes de Ca:,;tro, 
t\uguell'(1 Par,'llegua. Pires F,::,r~'elro., Cruz, 
João Cordeiro, I"edro Velho, Alvaro Ma
ch,:d;), Abdon Mllanez, Almeiela Barreto, 
(jollçd"e:,; Ferreira. itClsa e SI1\-a, JoaquIm 
PElI'IHl",]JUCO, B, de Mendonça Súbrmho, Leite 
e Oil:kIC~" Coelbo e Campos, Letllldro Maciel, 
RO~3 Ju"ior, Severino Vieira, Vll'gilio Dam,l
zío, He::r'ique Coutinho Domingos Vicente, 
?ol'ciuncula. Q, l-:or:o.yuva, Thomaz Delfino, 
L peS Trovão. Fdiciano Penna, Fernando 
Lobo, Ro"rigue.' A! "es, P2.u12" SUlI:':J.. MOl'0.83 
Bal'l'os, Cc,iacto, LeopolelL1 c:e Bulhões, JL1:J.' 
quim de Souza, A, Azeredo, Genero:,o Ponce, 
Alberto Gonçalves, Vicente Machac1o, Esteves 
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Junior, Gustavo Richard, Pinheiro Machado, I O> §r'. 2' §2ceelta ... Eo lê e vae a 
e JUli0 Frota (50). I imprimn',p"ra entrar na ordem dos trabalhos, 

Deixam de compo,recer, com causo, pati. o segUlnte 
cipada, os Srs. Rr;,ulino Hc.rn, f.lmino Alfonso, I 

Re.go Mello. Ray Barbosa, EU26:;.iO Ar·,o, 
rUn, E. Viff<ndenkolk, Gonç"lves Chaves, 
Aquilino do Amaral e Ramiro Barcellos (9). 

PARECER 

N. 109 - 1897 
E' lida, posta em rliscussão e ~;em debate 

approvada a acta da sessão anterior. 

o !§lI:'. 1. o §ecre~ar.n<[) dá conta do 
seguinte 

EXPEDILNTE 

Officio elo : o SEc]'eta"io da C'ama~'cc dos 
Drpllt?,:hs, de 18 e'o correLte m8Z, l'emEcLtendo 
a seguiiJte 

PROPOSIÇÃO 

N. 2lJ - 1897 

O Congresso Nacional decret:l 

o Dr. Alfonso Lopes Machado, major-medico 
ds 3' classe do exercito e professor da 4" aula 
do 20 aTIno do curso prepal'atario da Escola 
Mlllt.a.l' desta CBpitfll, solicita ~o Congresso 
um &ctr, ieg:sla i vo aULOrízando o Governo a 
P?;p:!'·dlE' (J3 \'e;rimentos 2. que tem ulI'eit,o, 
~"!DO p",t'~sso;', é!fc'ctlvamenle em exercicio, 
de::-;o8 .lfl nei:!:u d~ lt~9J~ ct~ta em que ,por &viso 
• .1c· t.lilli,·t',Tié' ,'a Guerra, de 7 do predito 
i"ez e ann.·, sUI'pendeu·se·lhe o, percepção 
dos lll"~,'JOS vor.cíu:elltos, sobre o fundamento 
de qUI~ a ;::;cclnnulaçEio cte or'denados, como 
mec.icú Lil:lar' e pruÍ0ssor. inll'í:lgia. o dispo
sitivo do art. ~3 ela COllStitlliç;ão Federa.l. 

O supplicc:ntt! prova a ill1'esti~Ul'a dos refe
ridos Ccl rgos cJm os act· -s das nomeações 
respectivas e os documentos que instruem o 
SPU padino, do~ q n"es igu~Jmente cvnstam o 
Gxc'rciclo do; ;nenci(,n~dcs cargo, e a ne
ga ti va u o pó ,!:::.memo pelo 1\0 misterio da 
Guerra. 

Artigo unico. Fic,ml, desde já, ispnbs ue 
contribuirem mensalmente com um elia de 
solll,/, p~.ra (O .~s?lo de lnvnllelos du, :"aU'ia, 
as praças rlo bat::tlhão c.e iManta.ria. (.e mari
nha. do éorpo ele afficia,''; rual'inaeiros e ,lo A CO[I!illissiío ,:e Justíç~, e LGgislüçãD, tendo 
de n;al'inheiros nacionaes; revogad1Cs as dis- e~o,ml~ü.r.9 a '~xposl,ã'-, t,'ltr. pe:~ supplicante, 
posições em contra~io. D. ,epc; 8,'ao G, que esta b,' I e cr(, e os do-

Cllill(lnL·. s an, t \OS 0,0 ,'equerllY!ento: 
Camar'a das DEputados. 18 de setembro de r ' " t 3' C "t'-

1897. _ A,·thur Cesal- Rio~. presielente,- ~OQSIO,el'anQ() flue o ar'. 7 aa _ onSLl Uiçao 
Julio de Mello. F,lho I" spcr-eta:'io _ Cal-los I.' Feder"l, ~8.1élDdo <lS accumul2.~oes remone
Aug".<to V . .vo·aes, '2:. secretario.- A' Com- [·urlas,.nr;,n IeVe por ti_ill 6:,mgmr direitos 
JI!iosão ele Fmanças. pran ldJS ['da Jeglsl.'çao .. nteriOr, quem-

let·E'.~~aln o patp.ilnOlllO ue qu .. ~m os (~xercw e 
Officin do Minislrrio ela Justiça e I;;egocios re,ultam de l:m contr<1cto ent1'e o funccio

Interiores, dp 17 do cOl'rente mez, ll'ilnsmi:- n~rio e o ESI.:,,10 ; 8 tirmando esta doutrina é 
tindo a IW'nsa~em com que o Sr. Pre,idente expressa", lei n. 44 B, de '2 de junho de 
ela Republlca elev,·lve dons dos autOi"TapiJoõ 18~:':; 
d,a re·oluçiio. s&llccionada. do C'úngresso Na- Considera 1 'o o l't "3'-' do Re"ula-
cliJnaI, re/ar.lvo. 1I0 pag:L. ento de vencl[ner:tos loque a_., - ~ <> , 
ao Dr. Tlburcio V",leriano PtCegu811'0 do mellto ~as ~scC\:a: }1 0 8I:\:CltO ,,~pclara, vI~a
Ama) aI, preparador ele meelicina legai ria I beJO,? car~l d," '-prol~s~o~ 9~S ~vvmas e.col s, 
Faculclade de Medicina do Rio ele JaneIro. _ e O! ... t. 75 d .• econsLltcllçao garante a per~~
Archive.se um dos Ilulograph,!s e commu. tu;dad;o das patentes; do ex"rclto e da "~: 
nique.se á Co,mara dos Deputaelos remet- lll",~a, "",Ivo o CaSO neLe previsto e sem apph 
telldo-se.lhe o outro. 'caça0 ao su~pllc:lllte ; 

r;onsi'ler",n'~o que o art. 74 (la Constituição 
gal'11nte em toJ" SU3. [Iiecitude as patentes, 
08 poStO~ e carg,,~ inanJC,vlveis: Assim 

Officio do Ministerio da Guerra, de 16 do 
cOI'r~nte mez, transmütindo a memag8lD com 
que o Sr. Pl'esidelJte da Ihpub!IC:> pre>ta as 
illfol'illHçõe que lae foram í-<'Í·cit'ldas, "E'h ti
VH mente an contingen te fornecic1o pelo :Ssta
do elo Amazonas. para auxllia.r as /'OI·Ça.S 
federaes em oporações ne d· Bahia.-~~' quem 
fez a requisição, devoivendo elepois á Secre
taria do Senado. 

COllsid,,'ranJl' que sâo vitalicios os cnrgos 
r'r, q :Je S('; 8cb". m \'E'stido o supplicante, na 
cOllIDrruir1llde da legislação anterior a Consti
I.niç:' o Federal; e que, portanto, ex-vi do 
art. I" da H 11 44 B. de 1892, não se acha o 
mesmo lomprehenclido na prohlbição do 
art. 73 da COllstituição, tendo direito a ac-
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cumulação remunerada dos dous C&l'gns que 
exerce DO Ministerio da GuP!'ra : 

E' de parecer que deve Sé!' atuwdida :1 r(J
clamacão do supplicao\e. krlto l1J is qIJHD',O 
o Congres,o. em circumsta.Dciô,s Hllalog8s, 
tem concedido autorização ce pé.garneDtos_ 

Assim pem'2.ndo, a ComrI!i~~ib Lem a honra 
de apresentar o seguiu te pr, jecto 

N_ 19 - 1897 

o Congresso Nacional :'8s011'e: 

Art, 1.0 E' ° G overuo autorizacL, a Da 12":11' 
ao m;;jol' medic') eie 3' c11:5,-e d., exército, 
Dr. Alfonso Lopes Macba(10, os \'enCilllei',tor, 
de pl'of'és,or do curso prep"l'atnrio c'.~, r;'cGia 
~.'iIit~r desta Cap.tal, que ÚeIXOl! de _'6"csl."r 
desde janeiro ut' i 895 

Art. 2. o E' o Govemo autorizado a abrir o 
credüv necEs~a!'io, 

Art. 3.° Rf:vogam'se "s disposic:õ"" Em 
contrario. 

S2.la. das Commk'ões," "e ~e\ern1.J:,':, de 1897, 
-Gonçalves (hoves, rflvtor.- J. Joaq"im de 
S01lza. - Fc,-,'anrf o Loúo_ 

A Commissão ele Finanças, ha-rl"urlo exami
nado o requprin!ento do D:'. AITom,[: L(lpe~ 
Machado, medico de 3,' clil; se dL" xe!"cito e 
pro(essor d~ 4,' aul" do ?" "nno rIo cur~(1 ~,!'e
para torio da Escola Militar ilestn CapitaL é 
oe parecer que seja c.doptado o Pl'oj",to r1(l 
lei proposto pela Commíssão 0e Jusciça e Le
gislação_ 

Sala das Com missões, 18 de setemhro (le 
l807.-Gomes de CO$II·o.- POrCiHI1CI'ZO. re
lator. -Sevtri,w Fieim, - Leite e Oil;c;ca.
Felicial10 Penna. 

o ~r. Vicente M:::.clilindc- Si'. 
Presidente, V. Ex. 8abp qUlO) não >-ou dos que 
costumam abusar' da atre,,('ão do Senado tra
zendo I ara a discussão p~qllenas questões de 
politica estadual, uma uU outra 'Oez que te
nho vindo a tribuna tratar de questê>e< l'ete
rentes á política do IDeoU Esta.rlo, tem siclo 
isto com relação a f,~ctos inteil'amenL'o liga
dos com os poderes r1& Ulllão, E' que, ]lO" isso, 
não trarão p2.ra. miw a. accusnç50 (le que oc
cnpo a tribuna da representll.\'ã" fede,'al pr.ra 
tratar de facto pecullar à vi'1", dos Estado~. 

Ha factDs, porém, de imp()rtHnci~ tal que 
não podem pa~sllr (lesperc~bidos ,;(,S repre
seuta,ntes dos EstadlS, e é um deite~ f.-10tos 
que me tr;,z i1 tl'lbuna rlo Senado ':gCl!'a. 

O Jornal ,lo CO?l1?11el'cío de hoje., nm SU? 5E'

cçií.ú erllt(lri"l t"vZ um oe,'padJO td", l'~jJhlCO 
tn,1181UIl,tid'J pt'lo se L', cJl'J'e~I'0I1C"I;te [~, ci
dade de CmYl,ib,o" ~m qu" Ij"nurlcl~ facblb de 
maior gravlddade em relaçõo ao meu Estado 

e s,tira accu,ações sobre a pé,litica BJIi domi
Ear.te, ~ccDsaçl,es que 115-0 posso consentir 
que !Jrev:i.!eçam. 

E~te Jespilcho, Sl'. Presidente, r.ssegura 
Gue dentro do E,t:l,10 C!O Par&oá estão se fa,
ien<lo movimentos para. armar popult-!'es, e 
oue ào p8.1aeio a cesbo.as costumo.:n sa,lnr 
ârmas com c;es,lno 19no}'"do, e ~ue pal'€Ce 
tUGO iSlCl (o\],·[12Cel' :1.0 plRllO que L€em c;s tl'es 
Esta"os do Su; da KepliÍ",1 Ica ce t~Z"I' ;;. ;;epa
r:::.('8..o. 

O SR. .~LBEP.TO GONC"\LVES-E' rdiculo, 
sílrr~ieSl'::leDte. -

O SR. ',:lCEJ"~7E I\(ACHADo-Sr. PI'e.'::} (1eute. 
c?'o YjeS,~,b ess(' t'o..cto I'E;~~tado tVs co. uruU5.S 
~~,liLOrJ(;es de um orgi1o Gê r~r,lor rcs;JGnsabili~ 
t;(:db. e B1: nem tomaria co~:lIe~i:uenta deLe, 
perene, 7'~o!l1j:'nte é ;_'lc~~C;jlQ, cumo disse o 
IlI8U lJlU;::,::':'e cÍ)lle~~a d8 !'epl'eser~taçã.o. 

O :O;R. ALBERTO Gc,NCALVES- São uns so
Lhacl~Jl~S que temos lá' n() no:so ~:stado. 

O SI\,. VICENTE rflACH!.DO- .. \_s:~egul'o, S't"· 
Pl (lside:Jtc. que o (;C;~r8' pc..':1d :lte <10 JOJ~;1al 
dú COu,'-;",crcz·o 11ão ü·,·Ds~;·\ti~l t:"Ct.'IS veJ'idi
cos~ f~CL'JS qu(:' €:s~,e.jr..:--.G. pJ.~sc.Ilclç; dentro (lO 
meu E:;Lallo ... 

O SR. ,JoAQum SARMENT(j-N~o é elle qUElll 
o diz: eU" traRsJl:itte um l1rLigo de um jor
us.L d" li_ 

O SR. VICrNTE: MACHA'OO- Mcm transmito 
(e-o >Clb 11 }'espons<l.bilitlade deJle. 

O nobre Senado!' EStá nefendendo s, re
ilacç1!O 1;0 .Jm·nal do CO));1Jl.cTcia. que i1inda 
não ó ccú sei. 

O COfrfspomlBnte transmitte a informação 
qur o JonJal do C~?J!"!e"cio insere en! suas 
columnas erJitol'laes. '" 

Cl'mo disse, Sr _ Presidente, no de"paeho 
a~eU8a·se o se;.;·uiute lacto, O Governo tio 
Pcraná está se arm,lndo, o Governo do Pa
ran" e3ta se pl'ép"-I'ancto, oLI~decelldD Ludo 
isto ~o plano de separa<;ão dos ores Estados 
lia SllL 

Este nespacho díz t:tmbem que emissarios 
do b~nelIitcrjto Presidente dJ ESLaao do Rio 
Grande do Sul, (l Sr. Julio de Castnhos. per
correm o E"tado do h;.mnà e o E,tudo de 
San tR. Ca th~ rma. f" zellC!o esta pl'opaEanda 
II a separação. 

Sr. PI'ésidente, isto é um récurso pouco 
,ligno dDS opposicionist"s ao Go-rerno do meu 
Estado, ôando publicidade rentro do Estano. 
pSTa quI' se,IC,m i.ransmittídos para a ca,pltal, 
as I'oticia3 mveri,iicas "orno esta. 

O SR. ALBm:T0 G;lNÇt,L'E' - Sim, POl'
que os re"oltG~uS (' o RI" Gl'a nd .. do Sul nito 
vão para0 Param',: estão aqui na Capital. 
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o SR. YlcE~'TE MACHADO - Ve,eil'os e "c
aeiro, m.. pl'at;8:, d·, ma,jmentos 8l';y,a~" 
contra o G"\iernn c-onsvwidu do Pa:'ô,11à, 
elles qUerelO. dando esl~s noticias, antEJ,"ipar' 
a jUBtiocativa de qUitlqller facto qUt prati
quem dentro Cio Esta.do; querenl lllOSWO 

chamar a attenção do Governo da Uniã.o, 
para que este exerça. severo. fisc3.1ização .ou]'e 
os poderes constituilios do E~tJ.do do Paraná, 
pelo pret!'J::to (le que estes pDd'êres ele UtlJ 
momento nara olltro se levantarão coutra. a 
União. • 

O SR. ALBERTO GONÇALVES - Ha lá. uuto
ridH,des ferler"es: o commaodllllte do dis
tricto, e outros. 

O SR. VICENTE MbCHI.no - E::;:i~te dentro 
do meu Estado um elelegado mllitar do 
Governo da Uniio. e este delegado poderia 
caso o facto fusse v8I'it1ico, caso o fiCto se IID
puzesse c mo '"6rdadeir'ú, trazcl-o v.o c·mbe
cimento do Governo da União. 

Não me cünstr. que. o illust1'8 cOiT,ml'..odaote 
do 5" dlstI'lcto mí litD:' trou;;esae COIDmunl
cação de qUidqucr orrJem do Governo da 
União nC(';:,ca do suppontú movlment.o bslJic" 
que agor'a se deounda lientro do Est:J.uo uo 
Paraná.. 

lJf'filüís. Sr. PresúiEilte, creio que nós. l'B
presentantes do P"rE-na e repTe~entaIltes ,ia, 
tr~s ,E·t/l.dos do Sul da R'O'pul!lice, não prp 
císa:lJos nos defenoer ri esta. Call1!flnia. que 
nos fltira.m, de que ,-omo~ cal's.ws de t.entar " 
sepat'ação (apoiados); somos bastante TIa 
trintas, tt'IDOS demonstrado lSS') mais de uma 
vez, pô'ra que tentassemo,; levantar mã.o cr'i
minosacontl'a o, integridade do pó-iz,(A,]loiados 
ge,-aes) . 

O despacho trcnsmittiào p;:r8. o .7oYlwl do 
Common'io, denullciando esks fact"g, não e 
verd~·l("iro;, tevela menàactd,;de fJor pa.rte 
da. t1pposiç"-" do P"r"-ná.. 

Ní,iO vejo u·,ícamente O d8~ejo J", prevenir' 
os pude!'ps da União COllt!'", !lós. 

O Sr:. AL[J!i;RTO GONÇAL\-E;;-E' p.)rq:,e [ 
àerl·ubada. Qlzpm ellrs, está. se C:emo['u.n(/o 
muito, e entãD aclltlm ~ue com isso }JrtJvocam. 

O SR. VICENTE ;VíACH_\DO - Quero crer, 
Sr. PreSldenLe. que t'ldo u Senado está. CO!l
vtlllcielo da afill'mação que fiz; i,to e, que 
nenhum cos repl'eS~m~nte8 dos EEt"dns do 
Sul. bom como :1 politica dominante neo:ses 
mesmo, E~tados Dão cogita. nem póde cogitar 
em tio n.nli-patnotico movimento. 

Quem cJ,:l1ece o emi~E'nte estadista, que se 
tem Iiilp,l-W ,~co!lside:'ô-cão de todo o paiz; 
(apolado,I'), qUl-W coullece o elevado senti
mento republICano daquelle illustre cirladão, 
nã:l pode c~bs:Jl1Jt",menCe dar guarlda a essas 
infol'maçé:'es. queé vem atrdvez ele tO'los os 
desoeltos. de todos os odio,;. pretendenno 
f:l.zElr opinião contra a situação dominante 
nos ESt1'clo" do Sul. 

O SR. LTE'-ES JUNIOR-E' o caso de não 
se Ilga.r lopo;·to.ocía. 

O SR. Y,CE:-.1TE MACHADo-Como represen
ü:.n:e de um r.e~sEl:' Estô.,lOS. o qual meis di
rectamente e a~cus!ido d3. pr:;.líca daquelle 
dtolJcto, elltenell dever vir à trlbuni1 fazer es
taf. C'onsir1err'Ç0€8. 

F'a,'o-,'s c~m wdre a serenidade e desassom
b:'o, pc'rCJue u.,;;,I .. \l certo de que no animo 
do, rep'\'ser'tanteó da Naçiio, no animo 
~esffi,~ do honra/ia Presidente da Repubílca 
nao ;-Jode p"-l;'ar, u'n momeuto siqueI' a du
vida de qUe' os tl'eS Estados do Sul, quaes
quer que pos,am SBr os rODto~ de vista em 
qu,~ se. cc>lioqucm, em r~lação á política da. 
Uniiio, srj.,m caiJazes de illcutir no espirito 
do ~.ovo Ú Iq 1\811p"s I'egiõcs a idcl1 de dividir a 
p8tl'Ía, púrqu;1!;t.J isso seria uma causa 
!,ê"u!tr'lte 6 anti-r,atriotica qu!' accarretilría 
Just"Jle"t~ cont;'a ",05 o odio cle todos os bra
zileiros. (Jl!uito uem, muito bem.) 

o SI:". SG'I.'erÍuo Vl<3Íra - Sr. 
Pn;fidente, p~ui B_ palavra unicamente para 
.iírigi!· os mEUS mais sinceros luuvoJ'es ao 
nobre Sem,úGr pelo Parana, pelo seu zelo, 
p"Ja soJ.citude pa.triot'ca com que S. E:;;:. 
correu a. tribuna do Sena.do, em desempenho 
do lIl?-urlaLl que tio dignamente exerce 
afim de rBpellir aCCUf,<J.cões, que seriam d~ 
maior, da m2J s -crist.e gravidade, se ti ,essem 
~1"ld3m6;lto ':e T61dade e fomento de proce
QeUC\<t. 

O telef;T·2.mma, public:~ro hcje em um dos 
ma.I', lm;Yrta!lLcs or",iios tia imprenEa desta. 

ap·.t:1I, cc os l'umores que .iá ames p'Jr alli, 
m~"':.~e7(,Iu.msu~b, e~t(.\u ce:-·rto, corri~,m, COllcer
nentes o. intulto,c, "térlbuido~ aos governos 
dos ne" ilIl;JJl'te.ntJo,;ir~,os Estados do Sul, de
nunciam ficto tlio grave, a possibll1dade da. 
perpe:r"çf\é) de; u,-a crime tão auelacioso e 
3.troz ou 3.:Jks de UI,"a traição tão hedionda, 
tão ~egre~?(ic.;, tão revLdé3.nte contra as insti
tUlçoes re,..::lJl1~an"s e contra a pa.ria brazi
le, rõ.queni!:l na q ~Iem posta acreditar que 

O SR. SE\,rERINO \T1E1r,A.-:rluit:'1 tlB!I!. tá.2S lt}tDll,;t~ l.~nha:n p3.ssadr) peb~~ cogItações 
O SR. VICENTE MACHADo-Além àe o s~r a de r,~pLblkano, sin~~ro9, ae repubiica.n09 que 

nós, é lambb<l Uí[;:J. l}lluria ,,-tl.acla. <1G b"ne- "~,,,,em [lo.tt-'O ~.éliis í<1éas r'cru'lCC'<itlCe.S, que 
1J)81':\.O t IIlUStre ?J'e:;!IJetlt.e do í:IO Gl'an e ~aJ o no,se culto pela Coostimição de 24 de 
do SuL €81<1 de se dlzer que élle Jú tem emís- Ieve!'dI·O. 
suios dentro do Para.:Jií_ e Sa~ta Cathal'i;ta, I O SR: lvíORAES BARROS-Não póde pv.rtir de 
pJ.I'il, fazer 1i. pro;Jaganda da ldea sepal'atlSLil.. braZllen'o "lgum. 
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------_._-_._. 
o SR. SE,'ERjNO Vr<;,n A-='~':" trr.i,,:t:: ,ei"Pc . "AlIc:::~· nba. q"G e in;0'1~é;2Ta\'8:mente um 

tão repulsiv " que p',r<1 cor,opmna[-<'" pE"c. jJ5.IZ .nilit~ .. , ;sasl.s. C0lU o SeU eXbrcito qU8.~i 
eSffi2.gar os g07el'nOS 8Et3.iua"lô que" tiveo-e;n metade de toucJ o or-çá!flento da nação, gasta 
de:iberado, não era urecis'l mieis do qne a. i·lO m:lbi'ies "lO francos. tO~3.nr,o a eada sol
tentativa de executal·a. Então quandu el!es duilo a quüta média do L~3õ írancos. A des
não succumbisseril &0 peso do prop['io rpmo;'so p~za genl d;~ naçiio é de llliJ milhar e 632 
e da execr,'ç8.0 nacional haviam dil S"l' sem milhÕeS de f!·ancos. 
denlora contidos pelo s8ntimeilto de p:ttrio- Pa:-a o cd~uio escolheu o orador 3. ulIld<i.àe 
tica união, peia (arca na consci~ncia nacwnal [;"c,nco e o Dii.mbio de 24, e não fez dislincl,;iio 
pelo concurso patentE' de todos o~ k8.zileiros, entr'" ÚUH,l~S e 801da''oo, contou praças. 
lDclusive o rios habitantes dos Estado;: confla- A Ing!a.t"lrl'3, que paga melllOr 0.0 slOl"ado 
arados Que ficassem fieis li. CO~Jstitt:!jçiio de 24 e bm Ual exercito reduzido, tem uma ':es
de fever'eil'o. pez;'. ;lêi',,1 do tres miluares e 8i9 1lI1lbões de 

Concluo, portan~o, com') cJmecei, rendendo francos. G;tsta com o exercito 45:! miluões, 
!lO nobre Senador os meus louvores. por ter ou 2.010 franc,·s com cada pr"ça. 
corrido ao cumpri::Jent<J de Dobre de,er, vindo A Austria "'bta. mais do que a AlIemanha ; 
aSSeV8l'J.r propositos de tldeiidsne ,lo seu E;:- a SUB. de . .;peza é de dous mllnares 740 milhões 
tado á federação b,'azileir;;, ciis.;tp,úluO 3,0 "e franc')~ " o exercito conSOme 403 milhões. 
IDesmo tempo em espiritos crodui;:,,; qua.lqt:rl' ist<· é. 1.228 francos por carla praça. 
nuvem... Na Br.Jgica a receita é mais ou IDenos a 

O SR, JoÃo CORDEIRO-Ninguel'l ac:-ecdito:; nossa., rlesc~llJta(la a difierença do cambio. A 
nisso. sua recei"a é de 344 milhões e gasta ape'1as 

G4 c()m o e~'Tl!ilO, ou 1.3,,7 com ea,la Pl·aça. 
O SR. SEVERINO VIEIRA-COm que e3sa cle- Na Hesp'lfll.JA. é mais caro o súl,lado. '\ sua 

nuncia podesse ente;Jebrecel·os. despE'2a geJ'o.! é de 73c l:J.illlÕes "e rr'ancos, 

ORDE?1 DO DIA 

FORÇAS DE TERRA PARA o L:XS'lC1ClO DE 1R9'3 
C,:)ntinúa e;!) 3" {ijsC'u:·sio, C:).'L a erüC:,lJd 

offe"ecid:t n~st3. e "pDl'OVa -.11 Glli 2. :1 pro
posição (:&, Caru2.r a, ·'iOS D'2pUt1J~CS. n. 2,(;, dr-' 
IStn, fi~(~nrlo as [orçc;',s ~~e tlj7'~'U ,~-:':,:,cl o e:;:\):'~ 
cicIO de lS98. -

s('ndo 134 com o exercito, ou 1.743 francos 
p2·r soldado. 

A Italia g<1~tJ. menos qUI) os out"OS; tem 
UIll:1 l'e~.eit;;. ·je um milhar e 753 cnillLões (!e 
[,'a,lCos Cf [a~ta, :2~6 CO'!! o exrorclto, Ol! 1.106 
fi anco:, por p";~ça. 

Na ,-lus,ia. cu~ta carla solda 10 Ll93 francos. 
P)-J,s"H.,l1do a t1'<li:,T' da Ame1-iC~,. diz o (H"ad.;r 

que nR, r:epu1d!,'a A"g,..:ontiua ellSla C,lr13, ~ol-
0,ltiO 5_~'.-i:-=:' ;rül1' o,~ e tr2 .. ia.ed:~ d.) nos:~:) eXf~r
cii.n, pil.r;J, p q lI.'} pB :e o Got:'erno 5;).(JU{):(;"IO$, 

o :::Jr. A:..nt:onEo Ã..z'3"e;-]o dese· diZ o oródor que reduzlil ~,s" qualHla·:.t 
janclo ("za:' ,dgulllc..s con"i.l~rfl,çõ8~ sc:bl'B o frimco, e achou /30 lIlil!lc)€s, que dão a qu<.'ta. 
a.<sl:mpto elll discl!s,ão, começ?, pecl;Hio a menta de 1.514 frailCoi, pouco mais ao :UIi'[JO~ 
benevolcncia dú Senctéo e pr(lmettenuo Ber I :000$000. I 
breve. O orJ.Gor aJiega a necesslri3.cÀe de tratl1r o 

E' (limcil tre.tar do exercite·, d('tend~n'ltl 08 Govemo 5cripmellte (1e ol'g?nizal' o exelcito, 
seus interesse, porque resfJoncl3rll s'ômree dando-lI18 mobilização [aci! ; e sobretudo não 
cem o m il:tan~mo. o tomiLlldo por j n Ilnigo, deixando-o, C0l110 

O or;~dor reb:'8-se /lO discurso pronunciado tem acont:?ci"o, sem element.ot1, e em conui
na uLim,. ;,e~t,,-f~'I'" nelo llob"~ Seilador do ções Ge·.gl'açadas. impo;;sibiliiado de cumprir 
I\I~,ranhã.o, E' (:-r-!:1:·D.Ddj·se r'e ,'ecoruo com curu os seu, deveres. 
,arios PODtos nessa dlscurso, não acceii.a Referindo-,e a. Canudos, o orador diz que 
Outl as obsB~vaçi'ies (,e S. Ex. ·'evem sei' attrlbuíd08 ao descuido do GOVel'llo 

Concorda com 11 compe.re.ção íeit,,> das con- os inSilC2essos ha-.'idos; elogia a bravura dm 
dicões do nosso EJ::ercilO com oS dos e::;:81'C.itos I soldados; e diz que é intunclado o receio .que 
europeus. e é ve"dD.,jeira a relação 81~tre o se te;') do lO il!tu.l'ismo, que não existe entre 
numero de soldados que ca.be ~ c"da Cltlklal; nÓ5. O que ha e prevenção injusta. c,:,ntra o 
TIlRS seme o orador que o nobre Senador do ~xerclto; teéltando·s," até abrir um:;. diVIsão 
~aranJão não fizesse êambô:r: a : olllpar:;ç~o em seu séio. 
GOS orçamontQs. O o'·3.r1or atTIrm" que o proprio Governo 

O orar1or fez esse estudo, em 'Vista d.e 00- tmta, sinã.o llirecta, ao menos indirecta
c~melltos e 10111el1noo r utor€f., que e~c' e- mente, t" zel' a scisão n;) exer'cito; e não 
Ve:-am oobre assumpts. e (;hegon "' verif.cill' i al'0 .. ta os factos, porque estão n~. consciencia 
que o exercito bmzi!eÍI'o coaso:ne menú5 00 do Senado. 
qU(' qudquer exercitJ eu! opeu, dos que 1iJr2m T:'atou o nobre Senador d0 Mar"n:,iio do 
citad0S pelo nobre Senadúr. Collegio Militar, o o oradOl' não concorda com 
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o que dis~p, S. Ex.; lou'":-:: eç~e (J:;I';:'~K:~cj'l ::Lra<,b'" ~,r.~.~3J :G17':'(?:~~dor8.'~I)ect,i'f'l'aco!n~ 
ment r \, cuj?J Cun lação roi llIL s~'rvi\;'o iue·"ti-· i1l\:.n\:~.uY('. Era rJli:dstro dtL G~e:'rá o conse
mavel prestado pElo S!~. TboIL:H':Z Cei'lho. c::ja ll.1eil'l.) C:,,!'L:3 ArrJIlSll, coa~ra C'l!jus actuS se 
memoria ficou in:ipag8"Yel no ~;~rviçr.) no f,X- ll1ür:iC stl·U :.:.2.~c'11s. ~\1Lit,ar 8\eill consequencia 
ercito. dtS"12',tiéUC~~, ,;Jrô.m 'dia de,,;iga.dos um pro-

Quanto á reserva (:0 exercito. que, o nohe [c~sGr'" dOliS al"~Dnús. Ao embarque dpsses 
Spnador di5se SC,1' fc>ita, pel,t "U:;'i'C;:J, ll"-ciOIln!. uiticiaes pêl'ó o Nol'tc CGlUpareCeu toda a Es
nota, .o ora':or qne e lIDpossive! exigIr d(~SS~'1 "(J!,a, ,aI iU'à',: r fc"dac!",,,8rcoaeu a rua doOu
mllICla semelhante ~erVlç[\, vll',('r,tG;lJúL) 1ü.llc~'"o :tO s"m de uma banda de 

O Governo teIT, trc."sful'mado li guarl'a na· ElUZ1C::' Uierr,ã que toeuva a. Jlíarselh,:;a, deu 
cional em cc<ndrco;'óçôes para eleitores; Dã .. g"'íO~ dt; Vll'(' J Rcp:'I,lica, abaixo a ilfona?·· 
é es-a a que nos pó"e dar a, l'~S'9l'va, (Ie que chio, f'!'o':n,/andu-s", então, val'ios disCUI'EOS, 
prec,lsamo;. um dos qu'.es proferido pelo ilctual iIlustre 

O honrado Senador citou a Suíssa, Sc,úidc,r pe!c, PS,I':', o Sr. Lauro Sodrê. 
Na Suissa, cada honlsm é Dm solda",> e 0,'- "-C"RI" 2',-5 ;ac!:" pr"RenciadospelCl ajudante 

tro tanto pod0r/a aconL CT IllI Braz,[, Cf-SG (,S ':C' o' !:e s ri" ,"tJrcc!Jal Viscúnde da Ga,V~'a, 
gnvernos nã.o rJedicac:,em msis cuid~r',o ~, e;]t~o l1j'Jd:lnt<;,"el,'9l'~l da exercito, e a Es
eleições do que t, Gual'(lG Naclo,'al N5., <'risle c' la 1 egl'es,,(\u como sanira, a praia Ver
recrutamento na. Conr~df: aç5:u He!·:t't,c:~; ill~;lJJ. 
entrE' nós, se o vati'a ,:iarir.r!!fnte, ','210C O P A un;c;J. ])fovir1eDcia, tomar'a pa:o Conse
repet.i!-", Os nobres SeJ:aclOT'ES p"lo ;,1 ;'DELU.O, !bej, o Ca,lc,~ .\fToDSO fOi a inclusão de mais 
Pará e Rio Gr~ nele do Sul OCI~ I pilJ'8.m-:-:(' r;url' .:2GO é:..L~r.Jnús. 
damente 00 a,sumptn, pI'O":l.flCJO que, neS8i' V"Ua!],;(j a, fU:1S primitivas consider'é>çõ~s, 
particular, a COlJSiitUlÇ:t8 e 'Je"dadell'3. b\ll'le.j o O:'iJ.':Cl' ; eJsl'e·so a) m<lo esl<::,o de arma
e o Sr. Presidenteca R~puJ,ljc~. tant,,-~ yez,s rUl,to r,u el.~:'Cjto, elltendeDdo que o respon
citado como typo de cor) pClão felativ;TJent., ,8.<"2; l'e<ll pel, ll:ao eI.ito da ui"lOacompra de 
á. lei e 11.0 tine/to, deixa dllac,,"~r a. lei !'&d":, ilnIl":~bll(j " c:,~a KI'UDP, f1..cr.o a que SE re
neste ponl.O, como C'o:J',elJte se a )'a,0'Ue em feriu exLn,aillente 0- 110h1'(; S~n"rL,r pelo 
outros, fu.cto allRs ele rncíl (!emon~tr-cão. Mi;r;,l1l1(~,:'J, é n :~l'. l:o('one~ r,ledeil'os. e~.lt~o 

O ol';;dor "ffir//la que o e~:é:CHu lriio I'stf, /;0-5J "gen:f\, encnl'l'fl'ado de,~e r,eniç(, na 
org',jlu1do,curnprll1óo :'0 G"\'r,T10 t">!Jü,!' !l. SI EUl'np,'" ,illé.l:,sa as de"lr-r,.v~js con':'ições 
tão ingeme to.I'ef~ ; o H,l,:a:lc, bl'<tzilen'o CIISl a ,e hllll':,s de ,1",-S ~d'm, f. do e::erclto, intitn· 
alíás 111enOS (~O qUt qDi':,,'qUt"'· s(,:d", o \":UI'U- t,l.rH:,. c~~va.il;'rü;, 8 ;,rtílll"rJ;::. 
pou. Reponde'mJr, ~ um : p',l't, d' I obrl' Se- U CC"t" , d" é'I\~~nJ!lGlr'o adlG,-cC' e;~ precarü:.s 
n;,dm' pf-lo Ula.ranh<:lo : iz q',l'~ i~t·a:[l.;' :Jt,{ CO])G.Iç'[ie~., I .. f'eh'Qã,o ás (:~,gell("iê..s de mo-
e;;:iste Uli! exerCItl< e a p:'0\'''- éque (I il-[11l!:,lro '\1'l1;, S"I" C;;L !i!lltto,!'; o CI;;'pO de trans
da Guerra se u.<'Í):l, €ID Callu"úS ell, ojJt'r Ç'):> I" ;'~t S D:- o~, te';" p2.l"' si p,,:pno Quanto 
beillca" ale:~! de qUi': ex,:,tt- um corpl' de ex' io:ds ',:l.rü ", U~"OS ::l'! ,lOS, 
erclt(, per,,,-.~guind.J os [,r,utlcoS. A €Xhter.;;j, OC::~1pZL·f-e ~efl!.H!~ (1~ que~tão z.vent:lG.a 
(lo exercito li aiuLÍa em fado, porque, por or· !leiún:::l! 'e :)",;"d.or pel" Mar"ub,:,:) 2. ;'espciw 
decn do Mi:iistro da Gue!'~a, 1'3,: ,iu ClnlgE'llé d"s munições f;J enC'are~c o éspiriw :11 L, mente 
r::! com destino l1 C~liUdos, gellelal que, P1l1 pat'-llliICO à",: Ç]c.l> e" armn,d8,s, decl&ratldo 
meto do có.minho entregou li commanoo daf.' qU8 nã(\ há. rDu~i"':o 2.1gLlfr, ~:8.ra suspeItar 
f(·rç·1.';;'l UI:l :najor e ri {;res OLI a Cl.!pilaL:':;~(:t' qn:::: l'l!.':~ ,s9 ~~j,'O'tp;)1 :,0 c:":"o de !·e~uc(·ão 
rp..ls~uTldu o conlill::ndo de. um e:--l~1 c;eci- Li(~ ;.e~~peza~ fiOf. po~~trJs n.J!l,t(i;:"?~. O (:.xer·cito 
lnf?nto óe i!lSTJi'U:'çâ(l n~ilitar. (:'lJf.e (h"'e~11 rei· -,ê t,~ lnost:·[~_·-,v se,!:yre cO'.Tectc e dlgno, 
nf.,' OI'ciem e di>'clp:ina .. Esse Ge:,el';1l 1;':0 dl~u n:e:,ecendo ".',C) o ap?':,u'o (10 :,roprin Go
CUIDp1'illleIJt,~ i,S or'ded~ recebl';.s, nfiJ t.o1..::bf Vr'!'D(}. COD.10~!";! I~~-\U pUl' 0'_'c:3,s~ãCJ da mot,:üo do 
CtIml1' ir I) SeU Jever, Clüb }'i 11 tal', ;,,,,,t,th!J'J(J G:;('.'r l' de"ir'ação iIs 

P-el'ere-sf'., em s'-'" Uid:i, aos fictos cJti- In stJt,l:l,õcc !'ep::l.Jic8')~' Der 'nte <J.S Gi'ill,i· 
rnaml'nte occorrldos na. ESLola M111tiJ!". celi- uo~,,'s t~n:,gtivi.:,~- U8 r~',~~r!'urtldio munaI chIca. 
sura o a,cto de ind/sci(lIIl1,' (:0:' dtlr.:ll'JS; !llê.S ;lLóe <;. t:!Llm:J. l'ev/iliiv ~iTectua.c1a no ra
enknce dem;,~i:lslO o c<tstigo (lU" ih,. foi lacio c:c Goy,'rno, cunt'al.:ul:cçà, in1:lilla. da 
infllngld·J pelo GOVerDo, e ... S~)i ,i'e a In: ~eri2 qt.:n.l l'Jão surgiu, como e~'a de esperar um 
add,uz dptidns I'onsiderações, pondo er:/ rdevo t'lano tJt l'coé';raníza"So fiuar!ceira., urna sclu
a bl,nignidadE' com que ror~m Ll'atados os ÇClf 2.' n~s n;oruentusa qUE: assoberb, ao palz. 
alumnos da Escola Nand. que S(e mauifes- O Sr. ?l'é>ldente lla RepublIca, envolYído 
taram contl''' i1 lei e contl'a li, R"pub:lca, na f8:;!'e;êeza ll" é,ua illedIOcrichrle, sem bases 

O ('rarlm' p,.nencpu il EstOla ;,lili::,r, e'l ~:,:fude,'te" (,O", Ul1l2, "p,tina qUE; não vae 
quandO, cursou as [, ulas cJes,e e"tCtbf'JeClrJeL:rl' I ,,'é,JC (~'S r,itf'.,'C~ que o l'"dOlall': com u~ l)',n' 
alll se deu um facto reQ,!1:.,JoI' ;le gl'am,e m, ;'a,"t-IhO qUe' ,!d,(; atinge a, lJecessld&',b da 
disciplIna e comtndo os [,.lulIIllos rwuJ a ml- Republica, c:fra seu ideal nas aspirações do 
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Seu amor proprio e nres conveIi.ienci~s da sm 
vaidade pessoal. 

Acredita o orador fazer justica no Sr. Pru
dente de Moraes e conclUE, referilldo que ao 
norte do contillell ée alllericano existe uma 
tribu civil, forte, em semi-barbada, os es
quiwáus. Entre eUes liberdade e trabalho 
se equivalem; ignoram a eXlstencia de reis; 
só obedecem ao allcião que pela sua expe
riencia sabe predizer o tempo. Caso o Sr. Pru
dente de Moraes não se ache eom f-Jl'ça suf[,· 
ciente para agir elil mom,-nto de tão grave.
d,fticuldades paru a Republica, torne a reso 
luçã-o dos esquiCliáus, derxe a t;'!bu, entri'
gando a melhores mãos o Goveruo da Repu
blIca, de mODo a não arrastar o Brazil a 
b!:.nca-rota que se ~ntolha ameaçador". 

O Sr. Leite e o,Êt.Lctco inicia o 
seu discurso sobre o assumpto, após a tem
pestade provocaaa pelas ultimas pal~VI'as do 
honrado Senador por Matto Gros;;o, e :;ente 
vir abusar da o.ttenção do Senado em hora 
adean ta, la, rec8lando mesmo provocar OUtl'i" 
tempestade igual á que se levi1ntou hi1 
pouco. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - O orador, nave
gador pratico, procurara uma rótu. mais se
rena. 

O SR. LEITE E ()ITICICA - Et1tretanto, de 
accordo com o protesto que íorml,!ou nos 
ancos antElriol'es por occabião de!'e ciiscuIir 
est<i lBi de forças de terra., apre,'entE. aiude. 
aqudle que bntende do seu devel contl'O, o 
que chamava e clJamll- ainda hoje-menti!'i'_ 
legal. 

O nobre Senador cue acaba de [all<lr lem
brou que ha oito ciiâs appr'ou ve ao Guverno 
reunir em uma corlfallUlaç~o s()!emne, an
nunciando os membros das dm:.s C"mI!l)s,ôtS, 
dE Orçamento do "euado e nn CaUl~.I';';', os 
Sl-US EoIDlgos que o rju"2.m ne,V tarefa imo 
mensc:, db governo r, llão ciz i,ell;, rl\ó c'elxar 
que o paiz si;.,ra o Sé;t! destLlo, !'(:un ,âo Uo. 
qU3:t com toda razãp. os dOl;S L.:ç~nbI'os (l.a, 

oppcsição nas duas Commis~õ-s do Parla
mento, tiveram a hum'a de Dão fazer 
parte, tivel'am a. l!oura de não seI' con'l'i
dados. O que quer dizer que o Cr'Cel'110 de
mOllstI'ou não precisar absoluti1m8nte da com
participação c:a oj.Jposição nÔo s1LUa~ão gra
vissim<l que atravessa o pa.iz. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Não apoiado, Dão 
ha tal. 

O SR. LEITE E OITICICA - Hs" 1; oré r.:: , oito 
dias que ,stil reuldão se dêu. ê 1)e:1ó. S6-

gUJ;do decl'j]';lJ&TI.í l'S )ornaes, foi (Jfhci.lmet t" 
ã,nnunciod& a b&:"Cí;.,-' ata. 

Er'a ue BUPllor. el'a de espera,r que. logo 
depois desta reunião onde facto de tanta gra
vidade foi annunciado ... 

O SR, SEVERINO VlEIRf.-T'êmbem não foi 
,mnunciado. 

O SR. LEITE E OITICICA- ... e onde p~rece 
que ~e adoptou como programma. a phrase do 
honrado Senador por Pernambuco. phrase 
que passa a historia-ser necessario agir, 
porque n5,o havia mais tempo para dlscutir
quer dizer, a náo do Estado estava franca
mente sobre escolhos, e era neces,arlO que a 
tripolú.ção começassp immediatamente a afas· 
tala, sob pena de naufragar, nepois desta 
rennlão era natur2.l, era áe e;;perar, o cum
primellto de um dever (~ue o Governo se 
ap:'e~'ento.s"e immeL~i2.tamelJte diante do Par
larrellto para agir, e agir oITel'ecendo a con
sirleração deste, por iUH\rmerlio de Commis
sôes e de seus I1mlgos, as Illertidas uecess"rle,8, 
que 811e entelldia de con veniencia pa.ra evitar 
esta bancarota já. liuDunciada ha tanto tem
po, e que o GOV81'll0 se despreveniu a ponto 
de elle proprio Sbr agora obrlgc(do a annun
cial a, 

Pen::unta o o~ador aos llOnrados Sendores 
aue do enrarregados pelo Governo de diri
gir a bi11alha parlamenTar, que são OS canse
lheiro~ da Republica. póde-se assim diztr ... 

O SR. SEYERINO VIEIRA-A Republica não 
tem cOilselheiros. 

O SR. LEITE E OITlCICA-Nisto não ha 
oIT·r;~a 2. nmguerI!; qwwdo falia em conse
ILeli'" emprega o li1do bum dli p"lô.vra; re· 
tt'.l'e·;:'~ i:,qu.blleJ bGmeD& que OULt'Ora [c.. zü.~m 
['u't"- dos conselhos da Corôa, que dirlgn;.m 
o vbiz b.ur:ilia.ndo o Chsfe da Naç[o e o Pre
slQente du Com,elho nar. ~uas divers"s pa.stas, 
com ,·eus conselhos, (~om SBUS pareceres, 
facto qt'o se dá h"je tie entre forma com o~ 
Q,mjgo~ do Governo mais chegados, com 
a.qüdleE que wm, m Fane Il2.S contabUta~ões 
gOV2J namentliei, e que 8consellJam o Pr-esi
deme Cá. Republica. 

n:' m;o',e sel,tidC' que o (rador chama a 
S. E:z~. Comclhe;r,-,~ ri;;. Republica. 

O E:r .. SeVERINO VIEIRA-Neste caso S. Ex. 
Ve'ID 3 ser um aliO (OD~"'Leiro, porque os 
comelilêüos apertarlos recorrem a S. Ex. 

O SR. LEITE E OITlCICA-Nunca tive a 
hU:J!'a 08 vê,-os aper.o.C: os nem (~esaper
lacos. 
Ma~ pc rgunt2. positl vaIll~nte aos honrados 

S"pado' e~ o qUe; pl'etenje o Governo ~ 
O Governo S8 eonetoponde nesca Camara 

rOI' im'.'Iwedlo Gas suas COIDmlssõe8; os hon
l;~OOS Sfnaoores f,zem pane do urr,a rias 
mai& impO taní,es COllJmlS~ÕPs ; o orador e 
hll1l aao SeLodo'~ I eil. RIO G?'&nae, -mew: r08 
oa OPl',-,'çàlJ, ... d111,m se a:aSi3.00S, e 50 PO
úem illt8r'pellal' porque t'-'I'o.m exclUloos ab
solutamelltb Las (;onverSI;s e confabulações 
governamentaes. 
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Foram S. Exs. r"pl'esen~.2Iltes do Senado 
qve estivel'âm presalte> a e"sa 1 eélllii,o. 

FOI r.e um rlos honra0os Sellar~orl's que 
partiu a pl:ra,e, lJôquelli1 reunião, de que 
a cccasião nto era m<:.is pa.;·a dIscutIr e SIm 
de agir, -

Pergunta: qual tem sido a acção do Go
verno ~ 

ôento da EstraGa ele Ferro Central, porque 
devia Sc< ber que isto podia falhar, tanto mais 
quando o resultado do arrendamento tinha 
destino por lei. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO-O orador refere· 
se felizmente a Governo e não ao actual Pre
sidente da Republica. 

o SR. SEVERINO VIElRA- AgU<1T'da'fe 
OC08 siã.,) em q li e 11 op p08!çào não ú bstrua 
discussão d') Orç&illt nto, 

O SR. LE1T]j] E OlTICICA - A argumentação 
a que está formulando não é de opposição peso 
o. soal e pequenina. Os nobres Senadores, dando

lhe esses apa.rtes, parece que querem fazer 
com que o orador perca o fio de argumen
tação, mas o orador não é argumentador de 
hoje. 

O SR. LE[TE E OITlClCA-Este ap rte, além 
de s,·r uma de;:culpa. é um? injurm i. Cl,m-
missão e (Fte el18, nã.o ;-":'~(']f,.<. _. 

Suppnn ha S E::::. que v. sua ~o.b8C1o),Ia. e 
conhecimento dos negocios do EsL;oo vao 
até o ponto de pre.,cl'uhr "s inr.ençõe8 da 
Commi~são (I quer tulv.·z I1ltl'lbuü'-lhe a Y<CI" 

gonlJa d<1 b'l.ncó.rota unico.meriw I'Ol' eS:Olrno 
de p:u'rido?! 

SUppCie S. Ex. que a opposi~:ào kve o seu 
sentimento ao ponto dü rleixar que a. Repu 
blica se consuma na vorligem do rlescredit.o 
sómente pOI' eS~lirito Ü0 opposição, a.inda 
mesmo quanrlo o Grwerno MJ1'esente medllh .. s 
finallceil'éls s1l.lvadoras do Da.iz? 

O nou,'c Scnador devl' Ser' llJais justo. 
S. Ex. t.a.rnbem pertenceu á OllPJsiç~o ~ 

sabe quc ella. previa tndo isto que esta se 
realizando p.esée lIlollleuto, 

o SR. SIlVE:R1NO ViEIRA - Nessa occasião, 
agia·~p, por conto. pr·opria. 

O Governo commetteu a imprevidencia de 
basear a vida, o credito do paiz, o pagamento 
das d'vidas, no resultado do arrendamento da 
Estl'acla de Ferro Central. 

Fez mal, errou profundamente, porque 
não só o arrendamellto podia falhar, como 
fp.lllDu, m"-s amda porque a quantia tinha 
destmo legal. era destmada expressamente, 
p~,l'te ao resgate do papel-moeda e parte ao 
resgate da divida externa. 

O que é certo é que o Governo não podia 
distl'alJiI' cousa nenhuma para despezas or
dirH1I'bs. 

Gomo é possivel que o Governo se conserve 
impassivel até hoje, vendo a receita da,Al
faud()g& :,aixar todos os dias? 

!'ret€nrlerá o Governo dar um plano eco· 
nomico para o orçamento, de modo que chegue 
para coorir as necesôidades futuras? 

Pretende o l.loverno deixar que sejam vo
apal'r,e de S. Ex. A e.-\:ie ttomp'l, contava-s~ taclof, os orçamelltos, sem ser feita esta vota
com recursos que f","aIU_ ~sball.l['uo., pdo Go I ç1:.o de accordo com o plano financeiro que 
verúo e <;o;n flue 1ll>J8 na.Q se conta Il.JI';. t6nuil. concebido p3.ra ser executado ~ 

O Sr~, LEITE E OITICIC.\ - Devo replicar o 

Torlos 03 dias ouve dIzer que a reeelta ficou O lJonrado Senador pela Pará, cuja sym. 
com,-,Jetamente perduLt por causa da, :despezas phthia é muito agrad&vel ao orador e cuja 
da revol;a.. ., '. 2.tten,ão t&nto estima., disse que o Congresso 

Qual o palz, cUJO boverno, depOIS de ~ma l":::a 'ional haveria sem duvida de adoptar as 
comlllol·.~IO EJte:;tina, t;'c'" annos. pa,s,a'los. rlledilL S nec,ss Irias para melhorar fi si
não apteS?nt:;'I'!o. um pLluo para e'lul]'O;&I' Oi' tm,çilo financeil'&, Mas, quaes são ellas ? 
SeUS Orç,\lLemos? . SOl. EEx.s. teem 11 responsabllirlade do 

Nem ao menos um demo, um esbo,n, fOI Governo ol'o-anizaram um partido para 
8.pre.-ent:loo com \1ue 3,:isenlt:.sse a reforma açois.l-o,'p3.1'a"prestigiar a autorIdade. Julgam 
fin"ncell'a do pS,lZ ! que ainda não é tempo de trr.zer {lara as 

isto prova ou inca,pacid'o,de elo Govemo ou tl"icussões o contigente indispensavel para. o 
conllivencic:,.. pres\.lgw clessa &utol'ld.l.de, em nome da qual 

-, .' E S, t constituiram um pal'tido pohtico ? (Apartes,) 
O SR. NOGUEIRA 1- ARANJ,.GUA. - m "n a Mas quando? A discussão da lei de fixação 

Co.h·'rlno ol'loa lJa pouco houve 1ll0Vl1nento 
t:.lJUl\ u., . .I. de t'orças estava a encerl>~r.se, sem oradores1 

al'm",do. . e tomou o orador a palavra unicamente para 
O SR. VICENTE MACH,~DO-FOl abafado sem llão deixar que terminasse o debate sem dl-

per1.iôo de inr.er;"enção (\0 gover'!1o fede:al. ri crir ;:, SS. EExs. es,a~ interrogações. . 
O S1'". LE1TIT E OITICICf.-O paiz está 2r.:1"a· Quel'~I'á. ~ Gove~no que contiune. na leI de 

ç(l\ QO '. "no··,' l,t0 Esta OffiCld~.Jel'te aorçDS oe ;898 a copIa servIl da lei de l.897, 
a;;!'UDrcÜH1~'~-"'" u~. - • • .1 0 ,,-,0 es,a o 16!':;' dcc de IcHI. a de 1896 da de 

O GOYél'UO ,o,.clllllbu<.'·_ u. imp,'eviúellci"" i 1895, ato : 894 e .1893? Querera o Governo 
o el'l'O de i'a,illatOl'ia ,.·'mimstrativo de ba- que se vote na leI o.numero de 28.C!OO p~lI.ças: 
seal' o creditO da Repubilca. no arrenda- quando sabe que nao o tem nem o tera pe 
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dindo no ol'prnento : penas verba rara pa
gar ::0.000 homens, o que quer r1izrr qu P ao 
passo que a lei de fixa"ão c,etermina que no 
anno de 1898 o exeJ'ci'o re constitua de 
28.000 praças, a lei do orçnmenio manda 
que o Governo só tenba 20.000? Julga.m 
S5. Exs. que por esta forma esião presti
giando a autoridade? 

Ouviu o orador mais de uma vez os ora
dores que o precederam pronunciarem um;;, 
doutrina que considera ermdlt. a de que c~"a 
lei, consignando maior ou illenOl' numero de 
praças mOdifica a orgamzaç50 do exercito; 
e, alem desta duutrina e;'rada, ou viu diz, r 
quo não era possivel dimmuir o di'óc',i,o 
das praças, porque o exercito hão rcceberia 
com sa tisfacão essa modificação de SCll etro
ctivo, que isto seria preju,lial à rrepublica. 

Considera esta sUPP"siçâo uma grave or
fensa feita á. classe militar. 

O SR. JoÃo CORDEIRO-Apoiarlo. 

O SR. LEITE E OrTICICA- ... para apadri
nhar uma mentira legal, uma lei [cL€aciz., 
uma balela de que o exercito se ':esgostari?, 
se insurgiria contra os poderes publicos, que 
por sua bonra a classe arma,la está encarre· 
regado. de defender; e isto simple,mer: te POl" 
que o Congre~so, em um momento de angus· 
tia publica, ante a ameaça do descrr:-dito na
cional, I'esolvesse reduzir o eD'eC'trvo do 
exercito. 

Não; esta doutrina tem sido errada desde o 
principio da Republica e, nem ao menos estã 
amparada pelas praticas da monarchia. 

A doutrina de direito é qUE.' o exercito terJ 
uma lei permanente que pl'ovê á sua orga, 
nização, quanto o numero do officiaes; o 
effectivo do exercito e determinado Dor lei 
que o Congresso vota ne accordo com -as cir
cumstancias do paiz, modiíicando o numero 
de praças todos os annos para mais ou pi'l'a 
menos, porque esse numero absolut;liuente 
não prejudica o quadro do exercito. 

nume:"o oe praças que n[io v,,!'ia para ILRis 
ou !'c.ra ru r no~. 

O proprio artigo c.eterminii que des,l" o 
memento em que as circumstancias du j.aiz o 
eXigirem, havcl'a m~lOr numero de praça" de 
pret, sujeitas aos me,.mos otricia~s. (Ap",·te" 
dú Sr. Almeida iiarrelo.) 

DeS<íe O Ilnno passado sustenta o oradu!' 
esta dout~ina. 

Não é po'"ivel que (,S qU:T.dros do exercito 
ni'i.u pudessem ,er diminUI dos por lei; não é 
po;,sI>EI que u lei rle fixação d" forç;os ti\'ess~ 
de s1:bmettP:'·se á !ei pt' miin~llle da u:'g',
eização du eX81'cito. SI ",.gim fos,e,é claro que 
I:ão lmvill, De, e,sidade de uma lei annna de 
fixação de íl-,rças. 

O SR. ALMEiDA BARRETO dá um aparte. 

O ~R. ~EITE E OIT1CICA-Si O:i quadros do 
€'xel'Cltn ',eve,',seID Stl' Derma.ncn1es. si o Con· 
g!'esso Nacionalnãopüdessfl rliminuil' o nu
mero de praç"s, sem de,ol'!!<lnizar o exel'(,ito 
e ]'evúgal' a I"i penDhnrnte que o organizou, 
é claro não 83 subrnetierm e~sa orgonizal,'ão 
todos os anuos, como obrí;?&ç[io da constitui· 
ç,ão ,ao voto do pal·lam.·lJto. 

Si a Constituição cletel'fl1inOll que annu:>.l· 
m(nte fosoe ...-otadu pelo Congre,,'o Nac'l'llaI 
o numero d<l pnças que deviam se;'vil,,:lii,o 
effectivament.e, não cÚlistnntemente no G!:
el'cHo, illDo >ómeufe c',urante o :lnno nna,D· 
l'eiro futuro, e c];,ro que este numero de 
pniça,s póde ser augmentll.do ou dlflllllUido, 
!'em abwlu I amellte tocaI' Sé, no quadro do 
exercito, !i(lrque o qmLtll'o de ofíi, ia.é:;s, este 
sim, Lio pOde ,er alü,rado, sinilo por uma 
r.i:,posiç5.o fxpreSSil, de I"j, revogando a lei 
permanente da organização. 

E fsta opinii1o está de accordo com o pro
pl'io artigu da lei que dedaI';' que, em occa· 
"riiu ,'e guerra interJl& ou externa, o Governo 
poderá. augmeJtar 3.te o duplo o numero de 
p:-aças jjj;ado, o efi'ecti"o das praças de pr~t, 
sem diminuir, sem atIectar absolutü,lTIelll.e o 
qUCldlO dos otriciats. A opinião que apresenta o orador contra 

semelhante noutrina está ::anccionada cem 
os factos, e até pela palaç:t! muito compe· 
tente nos bonra(josScllad"'es.memb~os do 
exercito, que declararam, :linda llOntem, que 
o numero oe praças póue aU;!rnent.ar ou dimi
nuir, alterando, pO;'lanto, a porcBnta;;em, 
sem desorgallizar-,e a força, porque o quadro 
dos officiae~ continuava G, ~er o e:::htente. 

Logo, o numero de pr~ças de pret é varie.· 
vel, varia de alJno a 30no, ~)ó~e H'1' Ib;c.,ri,o 
pelo Congresso, "e aceDi'do com as !leCeSs,ai'· 
des do p",iz. e o proprio Governo pód," aI Lé
ral-o dsntro do exercicio da lei. ülevando-o 
alé ao f1uplo, si isso for preciso. 

Na propria lei e111 elabo~ação distin
gue·se o numero de praças do quadro de om
CIB.es. O art. lodo projecto rliz que a. força 
do exercit0. no eXBI'cicio de 189í1, cons;ará : 
l°, dos officiaes das ditTer"ntes cl3s~es do 
qUhdl'O do exerci lO (referindo·se, j,on:;nto, á 
lei permanente que organizou os qua'lJ'1 s ,10 
eXt>rcito) ; 2°, do,; aluilluos dai' E,cu12s ?)i'i. 
tares ; 3", do numero de praça.~, c é estE> 

Mas, ~j isto é uma v€f';ade. si a doutrina 
é esta, e nIlo e para ou:,;,,, COUSfl, que o Con
gr~s"o Nacional todos os ;;.nnos tem pre,enie 
uma. propostl1 do Gove.'·no p:;.;'a th:::lr o DU· 

mero de praças, por que r"zão f~;te devendo 
HIlt:UHImellLf de se rer"'nliecer Que IlVO é LlOS. 

si ve! ter ma's l;e ;00 mil pr'aças', e e:ltreü:Dto 
n, IH de [iv.;'[io de, ÍJl':;a, determinar 28 mIl e 
hlJtas praç,;s ? 

O SR. /',LMEIDA BARRETO dá um aparte. 
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o SR. LEITE E OITICICA-O ~I'. Senador pel?' oxercito ? não estão fazendo a campanha sob 
PHahyba. distinctissimo militar. cujos co- as orr,ens do Governo Federal? não Estão 
nhecimentos o 0l'ar1or acata. e que sabe qual preencbemlo a deticiencia de forças que se 
é a estima que lhe vota... fazia sentil'. jJão na lei, não no papel, mas 

O ~R. ALMEIDA BARRETo-Emuitissimo me effectivamente nos quadro~? Estão .. 
honra Logo. o facto do exercIto effectJvamente 

. reduzido; o facto de terem "e gasto som-
O SR. LEITE E OITICICA- , .. declara que o mas extraordinarias cl)m 40 e tantos cor

paiz hoje prEcisa de grande numero de pra- pos, com 28 mil e tantas praças ou com 
ças; não julgo que S. Ex. tenha razão, 20.000 praças, quando eUas de facto não são 

O numero de praça~ que a lei todos os nem 28 nem 20 mil; o facto do Governo ter 
annos está fixando é o mesmo que foi fixado appel Jado no momento da. necessidade para 
pelo Governo Provisorio, quando recebeu o os corpos de policia de alguns Estados (nem 
paiz e teve necessidade de c'.istribuir o exer- foi nece~s:lrio chamar a poliCia de todos os 
ci10 por todos os Estados, quando os E,;t3.dos Estados) e ter encontrado esse auxilio effe· 
não estavam ainda organiza"os, Entretanto, ctivo e real, está demonstrando: o effectlvo 
sabe-se que a federação autorizou os Estados do u;:ercito naclOual, o numero de praças, 
a crearem a sua força policial.,. pói]e ser ,]iminuido, estando de facto, effecti-

diâo.SR . ALMEIDA BARRETO-E abusar;]m va~p~~;~ ~V~\~l~\~~: a lei de fixnção de forças 

O SR. LEITE E OITICICA- ." € eeta força 
policial não e preparada sil1~o par" amíliar 
a União no momento de difficulda<ieg, Quer 
S, Ex. a prova? ElIa abi está nCl momento 
presente. continúa o orador. 

Quando o exercito, CL ia numero ,'e praças 
era fixado na lei em 2~ mil cento e tantas. 
viu-se na continge~cla de ir ... 

O SR. ALMElDA BARRETO dá um ~parle. 

O SR. LEITE E OITICICA prd(\ aS, E:;;:. 
que o attenr'a; pteJudicam-)) 'o crJInplpta
mente esses ap'lrtes repetidos, ,:em jlgaçr:o 
com a <1rgllmentação, 

Quando o exercito viu·se de repente. oe 
8orpreza, ohrigado a fazer urna verdac1 eira 
camp?nba no proprio pr.iT. 11ispClndo a União 
apenas de i5 a 18.(100 praças, affll'mou-se o 
que é a federação, 131 qual ella é para o i'ro
prio exercIto. 

O Presidente da Repu bica, não tendo no 
exercito nacioilnl forç", suftieiente para man
dar áq lJella campfHl!1fL, lirm prAjudicar R;; 
!,uarO!ções, quer da Cnpital, quer dos outros 
Estados, fez o que na federação pstá lhe tra
çado "ela ConstituIção; p.ppellou para os 
Estados e estes forneceram a sua policia. Lá 
está na campanha a policia do Amazonas, do 
PariL, de S. Paulo, de Alagõas, de Sergipe, 
de Pernambuco .. , 

ha de continuar com o eífectivo de praças de 
pret (oão e o exercito. mas as praças de 
pJ et) em numero de 28 mil e tantas; quando 
a lei elo orçamento diz o contrario. diz que EÓ 
~e podrrà pagar a 20.000 praças ~ Pds então 
a lei é fe:ta para seI' logo desfeita por outr,t 
Ipi? O Congre~so NaclOn'll ha de fazer o 
papel ridículo ds votar uma lei marcando 
:!S.OOO praças, para votar logo outra lei. em 
que não autoriza o Governo a pagar sinão 
20 000 ? E,qs outras 8.000 não en tl'H rn no 
orçamento ~ Porque? Esta lei vae :;er p::sta 
em execilção. R lei do orçamento tamb~m ':ae 
ser pesta pm f.xecução, e haverá duas ki,~, 
uma consignnndo um" disposição e outra c1i&
posição d ,fferen te. 

O SR. B, DE lV[ENUONÇA SOBI:INHO- Mas, c 
orçamento ainda não foi votado. 

O SR. LEITE E Oll'lCICA-Perguoto aos hon
rados S8I1a·JorfS, querem votal' 110 orçamento 
dcspezas para ~'8,OOO pr8~'as? querem votar 
no orçamento despezas sómente para 20.000 
praças? 

No primeiro caso, o pagamelJto a 28.000 
prüças é impossivel. o Governl! não terá re
ceit", ['ara ,atisfazer a essa despeza; 00 S<'

J: undo caso, a lei de fixação de f(lrç"s vae já 
eivada de defeito, e traz directamente odes
credito. 

O SR. ALMFIDA BARRETo-Já dei~a eco
O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHo-De Ala- nomia de S.OOOpraças. 

gôas, não. 
O SR. LEITE E OITICICA-Sirn, 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO dá um 
api'.rte. 

O SR. LEITE E OITICICA-Esta OiJflanadu, 
assegm'a; as forças sito distribUídas pl,ra o~ 
diversos logares. onde a campanha existe. 

Isto é que é fede; ação. Aquellas plaças, 
aq uetles corpos, não estão hoje unidos ao 

O SR. LEITE E OITICICA declara que lem
bra-se muito, e tem repetido mais de uma 
vez, de uma phrase de um homem celebre, 
em um momento de difficu10ades para o seu 
paiz. 

Esse homem dizia, em opposição ao proprio 
rei, que no momento do maior descredito era 
quando o paiz tinha o dever de affirmar o seu 
credito pela veracidade das leis. 
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Julga que, no momento em CJue o :'c:,iz (J e
cahe e entra francamente ,-,m de.8cf2dito, De] 
momento em que nada o pode;iÍ. s:;.'v?r d~ 
bancarrota, que o Governo ha de fnalmentG 
annunciar .•. 

O SR. ALMEIDA BARRETO-Disso nã:) te;ú1o 
medo. 

O SR. LEITE E OITIC1CA- ... no momento 
em que é necessario, como muito bem disse 
o honrado Sen'ldol' por Pernambuco. nãcJ 
discutir mais, porém agir, uma das necesl
dades para o restabelé\cime!1co deste credlto 
é fazer leis com a deliberação fi!'me de ex
ecutai-as. 

!,i1S nâ, lei 08 :~Ka C~Q d's í'Ol"~.f' s~ I!eiD a.s 
..:.~LOOO do ílrç[~,:_::=:~iO. !lei!: as lô,UUO (lo efie
Cl..~VO L!C):~' CO;"lJ'-'s. 

Per '1Uê raz~0 O~~ bar.fados Sfuanores, contí~ 
nuti, o oro::.Q'jl', ~.8.o de ~lUel'el' e.,te c::ercito, 
qW;Qdo 58. :":c;s.code~sa:u quo o exel't:,to está 
~l{;sor·ganiL2.uO '? 

Para que SS. Ex;:. bão de ~U8rer o numel'O 
de :28. 000 pr'~Lç'.~~;. q ua~lào ~il.o- olll'igac1o:-3 a CO:1· 
l't.:ssar que não se pôde lnO~JiLzal' um corno 
de ey.ercltll, po'· lhe feJtu até", l'OUpo., dê o 
Íc.rdamelltu 1 

O SR. AL],IEIDA LARRl.1TO-Lto não é possí
vel. 

O SR. ALMEIDABARRETo-FazereCOllOluias. O SR. LEITE li: OITICICA-Ni\o é possivel ? r 
No exercito já se fez grande economia, tir2.n- Ouvie. "qui, tO o", Íactos estão se pas~&ndo lá 
do-lhe 8.000 praças. na. B&hia.. 

O SR. LEITE E OITICICA-Fazer economi"g, 
é a expressão do nobre Ssnador !Jela Pa.o,.Lyb,> 

O SR. ALMEIDA BI>.RllETO-Dimim:.ir CS33. 

alluvião de empregados publicas que anc:~rn 
passeando pela rua do Ouvidor. 

O SR. LEITE E OITICICA-Ff'.zer economis.s, 
sim, porq ue é fazel' eC:Ol1oll1ié1 ter um 2~;e·:::
cito reduzido, mas ter rE'Blmel,t," um e;;'é~
cito, porque é fazer economias te; um ex 'I'
cito reduzido, mas ter real.1Jellt,B UTI! e;;.ercitJ; 
reduzido, !O, 12 ou 15 mil pra.ça'S, í1J[;". 
'10, 12 ou 15 mil homens cap',zes de se pÔ:'e~:, 
em pé de gU8rra e de pode;'cm enfl'errtM as 
difticuldades da. situa,ão. 

O oeador nã.o compl'elJell"ie q\le lJ2j2. 28 
mil cento e tantas praças na lei U~ rl~2.ç5c- de 
forças, que baja 15 a 18 mil pl'n.ça8 no" COl'puS 
do exercito, 20.000 pl'a.Çil~ In Orçil.ilie::io, (; 
que este exercito não tenha faI·dã,I.2L';O i13;I;. 
munição, que os corpos não estejam Or;-3.!11Zé'.
dos, de modo a entrarem em campc,ntn co 
momento necessario; é entret,.!ltl1!lO illO.lJent,o 
em que ha uma ;:;uerra, \.'lL8, cornr:lorf,.) 
intestina, os corpos que emb.ll'caIa eIT:::4 hD
ras da Capital para o EsteJ.o onde ~~em (~G 
agir, teem necesslrlac:e de' p,,,sar um ou cau., 
mezes acampados na Capitil.1 do Ec tc\do, ~Sp·3 
rando que o Mi!1istro da GU8rl',~ sej, ele,,,::
cado do Governo para. ir org<l.uizar coqJOS de 
transporte e ir accudIr n. out'ca P:1:'te elo 
exercito que está. a morrer ele fome. 

Mal se comprebende qe.e reL!1E estG. diver
sidade de nume!'o para o exerci :,0: ::'.8.000 p'2.
ças na lE'i de fixação de forçó,s, ::'0.000 !lO 
orçamento e 15 a 18 mil nos corpos uo exer
cito, e que este exercito esteja ar!ll8.éi (l coe:' 
carabinas de systenras dLIere:JLes. W;,3. 
parte a l\o'1auseT-, outra a. Curr:.bla~dl n!;_ 
tra a Mallulid·,er; ll~" c,:m .. re·.l :"'.0 ',',', 
se reCeki.ffi illl'.lli,:ôcs l;l'll:":' ::~v,·i~. ., 
Cammissões de compras b~:,tem cll'lJlei' o 
louco pa.ra haver rrw.:erial p~l'a e.,t~ ()~er 
cito, e não se organizem nem as 28.000111'<.\-

o SR .. cLl,IEIDA 3ARlÜ:TO - Hoje m8eillO 
nós ternos e:u :i.~':"!l~S ta!V0Z ~l ou 2s mil ho
mr~ns. 

O Sr~. LBITll; L OlT1CIC;.-i:~LU ::,o!ltando COill 

C's corpos d':. p01iL.:.!G. dGS ~_ ".-~: S.'G E':;v["LU::;~ diz 
() o;'o..UU!·. 

o S.E-. AL1\2 IT:IDIi.. BAr:RE'~'O-Não, s5ü118r; do 
6XU'C:to. 

o 8r~. LEIT!' r;; OITl::lCA nJ.o c()ill;::r~~eh~;l:is; 
(:.)Z"_f8St;.à.·-O =!u~:- ': 1-1::~iG.. lInp, :;" c: 1··,~.~:p7:r,.,(). o CT'i:.
.J.lto c.o l}e,~z ~~; s~::,ri,Cj!,3r:!',J, o Gr"r"f.:TllO q~e 
pe,'~'?:. c.'ste '); ::tUnf.ct~) pa,ra. ,) L~ul.ü.:t·-rio (l~'J 

~~i~'~:~ll gl~'é~t~3; ;:~'~~i~5 \~~'~. p~e.~,Z~:.~l~.~ l~ U ~ 
l"Jo llli)r~e!Yt.o 8i1 .. - qü5 La. B:..:hlc. ,~~t~l.O ~;.sis ó.. 

oito mil L',):neíJs, i--~t;.!·t('e qUf:- o exeI'C::t,(l, l.ell
\~J -,rirLtE. :.J.i~ E\_:;].jêLS. O~ ~.:.c:.::-:..:.'.J lil6.':"" lluJ fÔl
rr:E, da, LS~, C:S"Tél'i3, ~Bl' tJ !'~'.ç~ ~~ ~:~Il L.e.ill::.,I'J 
~utllcLn:e S:Jll!. S~,T' r:'~:cG~--,sal'io ~'eC0~'I'er á ::-)0-

lJd~;. ~:iJ.~ JiY81 ~(j.~ ~~~,l:d.:J:S. 

081-":'. "L:,].E:IlCA EL\.l~RL'~\J-S.,' E>~~tí1d;s é q"U8 

CJff~te::>~:'2..tn 3 .. 0 Gü':<.:rn·.J eSL?S L:I\;o~3. 

o s~". LEITS E CIT~CIC."\..- !.[.;.s o G~:\'~r_JJ 
··:..:ceilou. Pll}' c:.u.e ~;~Z:i.il c GGV~:"LI.G n~{) (,;:CtÍ· 

tOl! OS CO~'pus dt, volum,mos que se uffel'e
ce:.'30rrr 1 ~Jej'guL t-..:::. 

o ~,R •• lOAQUHJ. DE SouZA-::Jalü se vê aue 
nilú 1~ 'j~]'lg~: :!GnLum é ... ll t:Jll E&tudo .LLt.r 

io::.' ça n Ur::0I'Ü:-:'&". 

O SR. LE:IT1: E OrTICICA-D2.hi se ,ê qlJ.~ 
D~O h:--l ;Jec·s~,·l'\ . .'le ds SE' l.:.r e~te co:,~·_\C c1e 

B::s:cl'(, t 'u ~:Tí.~:de, P~!'~U~ ~~'J ~ I;-::':t'!-'~~:" !.!~
CL!~Sa.l·LJ ':) Gt~,"'\'SI·;j'.1 r'sc·lr1'i;!'i;, ~;:,.O~· ~:-,t:..:.."lÜS e 
tnC'lrr"rLl'á. l'~ ;1l:l-1:i~-" cl.t;:.b~ ·,e· vê QUE:. f~·:_:"!· 

J~lf-'0G !::. " "",'-u ,',;:: ~ ,_ J ~'.' _":':'_-(). 

o SR. 11. DE te Gf':iJuNç.A ;-;OBI~Ir<I-iO-PorOT",~ 
niLo fqll'eSOn"Gí1 Giliendú. IléSLe ~entiào (? -
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o SR. LElrn: E OITICICi.- E:,tá ",~per&n(10 
(me SS. Ec::. : DJ'C i'8E ts,1]. O.}:. pe,l :'e ca~a 
~r:, es-j~ t!·8.,çr.[~r,: SS. E3= .. -r~ue ::-~~Oi2.1Tl C' 

G~·~erD0. q:J6 ie;'~: ó~ e~ec.:1;t~r ~': 181:;'" !Sà::-. os 

~l~~~;;.~~~~~zritYiú:;~~ ~~~~i.~?~;~i ~~,a,~:~~i 
mmíS~1'2.I~·111~s L Íl!con-, elü'~:.11Cis r.os a ctc~ que 
~5J) ~_:~'::.tica;}c.o. 

O SR. B. :JE í'.:íEN·I~nr' .. c'./,- S03PINHO-';,T. Ex. 
2.s~~~m €':~T.a erG r:',)n~>s..(~.iC~,~":'\ co:.~ ü Sr. LF.Ul'O 
So~r-é, (rre psr;~~i: CJl:8 !.lS~.· f.~e dC'"JG 0.iminuil' 0 
e.treci-vo do C:XêfSI-l'J. 

O [n.. LEI,:,-q: E OI'!':C!'CA 9St 2. ~tcv:::~-;rJo 

~~tl;;.~'iB :;{F~~~~· ~~~. ,e,~:Jr,i;~i~l t~~t} r;:iil~~: 
cT+:dito . de (ll.l~· t21~to ~l'(:-ci·-;; o r', íz, () Go-

~~T~ ,j,~~;:;'·~/~~jL;ç:~:~~ ~f2:~ ~~;l ~~a;)~: 
çéLmento, l'- eO.I~íb8:;. DO rG)~:,0n~) no S2U 1}~> 
ulstro i'e~!F'ctrYn que o eX21cL-.o 'Le;~ rnenos 
àc Que isto, f Que I\~~ SEr? .. r,,:J.~~s:vle ob~er o 
n~mer,~ d8 yirj'tt rl"!ll PN1(:&.S; o,.u~-, ccnf(-.ssr:.. no 
r't!a,r;}'i,) ,lO t,fl.~ ~nln)~;,"O (,\..1,3 r;~;t -;'e:T' mÚ.n
dé,.Gü c1L~' ~x;~~~ ~\,ns s:-·!,>(L~~' q"Cie. C!\llltlleü-... ram 

fE. ~~'~r1~ ~~f~1 'i?~ .~r; c~;~~· ~~~\'~~, f~ ~l~~;.n ~~l}~~}~;~~:~~ 
ct.) e-~)', ,,;l.!f ,1 \í .... ,rf...,o ~:8 o: ]'l~'O:1 r:; f".:.zr-I-1 13 sel~
v~r [~~')':::)2;' ;l-ü!";-;nt(, flql:t'l 3 \'3r::::;-"[\ e 2, dê,l'-lues 
sua )):'")X (l\1:-,ndo t:::.,]'n!li1(,-s~e o ptl'ZO rl2 s~r& 
vico: t. cue 82 6S~f: i'(.ze,~i:) e Ulila e~cra)-ril!ão 
àe'soid:>:'o, O q::e e COt:t"": t,K2.S RS lei;; hu
m".r::a': i'ct c

• QlIe crodito peide insplro,r um 
Governo qTJi'. desole lO princi?,o ria vot?çfio 
d;;s leis, e'.tá deiJ:ando, e,I.;1 pC.r!I;ittindo sem 
um pro \.;,,'T.O 'iUP se ,-otern r,slei:; que é'lle :ião 
cumprü-j ?! Si llão Cf!rI pl'e ei'ta" não cum
prirá a.s outrrs. 

o G,w61'no d·2:-:JGnS i,I'G. que q;12r [;";7:8r eco
nOluil:l~, cleill~jLi~t!'('... que ues:j9"que faz tC:Jção, 
que esper'a ... 

UM SR. SENADOR- H2,0 p.J[le fazer eco-
Domias. 

o SR. LEITE E OITICICA não o nega, mas 
a prorogação nãoé de proposito para receber
SUbSlC!W. 

O SR. B. DE MENDDNÇA SOBRINHO - Nem 
eu disse q ile tosse de prDposito para isso. 

O SE.. LEITE E OITICICA declara que o 
2.partEJ do h"nrado Senador o obriga a uma 
COJfissão 

Si fus:,e c'i!'ectol' da opposição, estaria 
"rompto a. arnrmar á Nação inteira, por um 
!l1?_;'lfest.o, C)c!e 00: membros da oppm:ição não 
cu,lco,'~'e"i",m pu:;, fazLr sessões. afim de for
necer ()! ç",men;;o, ao G" verno, emquE.nto este 
nã(1 y:es'e declara quaes as medIdas que 
'ul~&, llw2.sso"ri"s para sDlver a situação do 
paiz, e tvitc.l' a Lancc:.rrota. 

O SR. 8. DE MENDONCA SOBRIl\'HO -V. Ex. 
esta r.li tDrizar10 i1 fazer 'esta declaração? 

O SR. LEITE E OITICICA - Si estivesse au
torizo.do, diria o orador. 

i~s sa&s p2!avra.s foram claras, assim pro
céJdeL'ia, ,j púl'8 ta!:lto estivesse habilitado. 

E faria isto, po~que não se póde compre
:~!ndpr QU2 Ulll governo tenha annunciado 
irÜrlcar::Jente" b8.[]c8.rrota, conheça que não 
( fi m:~(/id'.,: a 0lmor para mplhorar a situa
çi10 f:ln:"r.·.~eira., tenhfL perdido todos os re
':;\:;',~n~ \;os,: veis de ;erem encontrados para 
Se T,isf&zêr- éill di>~ o, compromissos do paiz, 
~fj<:. é'st;-s recur'S!lS todos os dIas abaixarem, 
8 se COil'2rVe es:;,tico, frio, impe.ssivel deante 
de um :',,:'!a:néDto. pec:illdo a este orçamelltos 
que elle sem ,1uvjcla nã.o poderá executar. 

Pois emio, Gov, rno julga que votando o 
Congl'esso estas leis, VOLa elle os orçamen
tos? 

o Sr:. LEITE E OITl~ICA- H~, ele 
terá (lbl'l,qadio (;e fazel-s..~; cu tal-as 
XI", o logar. 

,lulga que terá recursos para poder acudJr 
8S despezas publicas ~ Já dedarou que nao 
tem, e. ss não tem, SU:l obrigação e indicar 
a,' Cougl'esso Nacional quaes l'S meios neces
sal'io"' p 'ra poder melhorarf'"a situação Jo 
naiz .. E, si não tem meios, então cunfesse que 
llã.o tem capacidade para governar, que não 
~abe o que ha de f, zer; entãu não deixe a nito 

fazeI-a~, do esl,ado ir á matroca, e entregue o poder 
ou dei- aos Tilais habeis. 

O SR. B. DE :I1ENDONÇA SOBRINHO-SÓ a 
O SR. B. DE i\ir:I'W:lNCA 80BRINllO- O Con-I opposlC'ão ~e que tem capacidade para go

gl"'S80 não r:uel', p[)r,~ uc: ?st,; fazendo prOL o- vernar ! 
gação de sessão, }'sce~ Bnào ô,SSlID Ina,lS sub
sidio. 

O SR. LEITE E OITJCICA pe.nSD. que estas 
pa,l.a'l't?_s fliVúivfom llIna injuria fi. toda a 
repre:.entaçno D~C'jonD.l: não ha lIPi: lJUID do.s 
ln2m;'?\,~ do (011 gr;~sso r\'[:ç\')n.al ~ue vete 
IfJ;,'og8.ç'n.(; (h~ S"~,'-'~, C' ~'2 ~1fi :r·(JC h-~ c· ~:u b::::idio. 

O Slc" B. DE ME'iD /<iÇ'A S BIUl\'HC, - ]0.)50 
dis,e isto; ma8 V. E;~. n~g," qUê: a proro
gação trag2. auglllento de desp8za ~ 

O SR. LEITE E OITICICA - Não é só a 
opposição que tem ca pacidade para gcver· 
nEl' ; 6ntre os honrados Senadores, membros 
do partido governisca, ha homens capazes 
de tomar mpdidas serias p,lra solver 8. 
sitUação a:teal, e declara mais: entre os 
J:!:;emb:"üs (lO GO"erno, assim como entre os 
h.,u·a[1os 5en&('0!'es que jà foram Governo. 
<lssim como entl'e aquelles mesmos que pó
dem vil' a Sér governo, ninguem nega que 
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baja homens de esplendidas qualidades, co
rações bem fOI'mados, as melhore~ intençõe3. 
Mas responde aos nobres Seullt10res com o 
conceito do Sr. Senador pDr Pernambuco: 
não é occtlslão de discutir, nem de apurar 
as boas intenções ([e cada um. E necessarlO 
agir. 

Não se póde deixar (le agir, conforme dis~e 
o nobre Sena(lnr por Pernambuco. 

O paiz está a preclpitar-se na banca-rota, 
já não se falia nisto como um mytbo, e ape
zar de se saber isso ha tanto tempo, o Go· 
verno segue 8. sua róta e deixa 8. nàu do 

Isto acontecia em março, quando o o Vice
Presidente da Republica deixou o Governo. 

O remedio, porem, fi facil. Para provar o 
facto os nobres Senadares lJoc1em pedIr da. 
tribuna do Senado que o Ministro da Fazenda 
informe sobre a venda desse metal. 

O SR. MORAES BARROS-A questão li esta. 
Uma cousa que e feita pelo VlCé·Presirente 
da Republica é uma virtude, feIta pelo Pre
sidente da Republica, é um cnme, 

O SR. LEITE E OITICICA-Mas, está contes· 
tando o facto. 

Estado á mercê das correntes. EUe tem ca- O SR. MORAES BARROS-V. E:\:. está con
minllado francamente ele emprestimo em Bm· fessanr1.o que os 1.000:000$ foram cunllauos. 
prestimo. de expediente em expedkIlte, O SR. LEITE E OITICICA-Si disse que o 
dispondo de todos os recursos que havia, ,eus fOI'am, não asseverou que salliram. Si o 
e alheios_ cllefe do Governo ti "e,s'" p,.sto em circula-

Dispoz dos recur.sos dos bancos de ePlissiio; çi10 a prata cunhadi;, t(~!ia I'~ito mUlto lJem; 
recebeu do Banco da Republica, para despe- po"que era m' llwr S1.!Jelt2J-a a. CIrculação do 
zas extraorflicarJas,_ bens superiores a seu que Y!'21del." a pezo, Cl):no ~e fez, Dara pa, 
valor real; lançou maodas apohces eXlsten· gar dluerenças de cambiO. -
tes no Thesouro, e ulümamente commetteu 
a_ cerebrina, inqualificllvel, estupenda opera-I q, SR. B. DE MENDONÇA S~BnrNHo-0nde 
cao de vender prata parit sustentar ° CI! m· estao esses mil contos 1 
bio. O SR. LEITE E OITIClcA-Pergunte ao Go-

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- O Vice· 
Presidente da Republica lambem o fez. 

O SR. LEITE E OITICICA- NÃo. senho; at
firma o orador. lsso e uma calumnh atirada 
sorre o Vice-Presidente da '<.E'publica, em 
virtude de elIe não po'ler defender-se. A \'er
dade é qlle o Vile·presidente da Republica 
nunca vendeu prata, Os jornaes annuncia· 
ram uma calumnia. 

Uma (las muitas operações financ~il'as que 
o Vice-Presidente da Republica tinha em 
vi,ta era a seguinte: 

Contando que a baixa do valor [la prata 
fatalmente havia de elfectuar·se, desde o mo
mento em que os EstadosUnidos não cunhassem 
mais prata obrigatoriamente; contando que, 
com as suas medioa, o cambio tendesse a su
bir, e que a circulação da prat, ~e faria ne
c~ssaria. para substituir as notas de ')00 réis 
que realmente não prestam para:lo circula
ção, S. Ex .. affirma o orador, mandou que 
fosse cunhado. parte desso metal. 

O SR.MoRAES BAr.Ros-Mil contos que ven
deu com prejuizo da cunhagem. 

O SR. LEITE E OITICICA- Não vendeu. é 
engano de V. Ex. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHo-Vendeu 
a peso. 

O SR, LEITE E OITICICA - Não vendeu, re· 
pete. 

O SR. MORAES BARROS- EntãD o que fez? 

O SR. LEITE E OITICICA - Si foi posta a 
prata em cil',~ulação, foi pelo seu successol'. 

verno. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção! 

O SR. LEITE E OITICICA.- Então, cumpre 
dizer que o Vice·Presidente ela. Repubhca 
mandou cunhar I.O(JO:OOO~; n50 os poz em 
circulação, nem vendelU, como, poj~, se pode 
perguntar ao orador! Onde estão esses mil 
contos? ! 

E' evidente que, ou estão no Tbpsouro, 
ou foram postos em circulüç5.o parÔ. paga
mento de dividas. 

O que o orador julga saber, vae até à 
cunhagem de 1.00il:OOUS, qUll erilm prepara
dos para aproveitar a alta do camblfl, e ao 
meslJIO tempo" al:er,iç'io do )ll'eço d'L prata. 

O SR, RODRIG1JES AL\ES-Dulante o. admi
nistração do Vice-Pl'esÍrlente da Republica, 
Coi vendi(]a pa rte da prata. 

O SR. LEITE E OITlcICA-Que l,arte? Ven· 
dida a peso 1 

O SR. RODRIGUES ALVEs-Pre,umo que a 
peso. 

O SR. LEITE E OITICrCA-Enüo é hom des
Iindar isso, porque o Vice-Presitlente da Re
publica affirma que nunca vendeu, 

O SR. RODRIG1JEs ALVES-O que me consta 
é que durante a auministração do Vice
Presidente da Republica foi ~endh:a, por 
intermedio do Bauco d<l. l{epublica, pUI·te da 
prata amoedada. 

O SR. LEITE E OITlCICA- Vendifla a peso? 

O SR. RODRIGUES ALVEs-Presumo que sim. 
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o SR. :-EITE E OlTICIC.~-Ne5te cr,w, fui mil' Declr,;·o. pOfé;:J, que desejaria para a 
Ore) 1).~5,o. I miuha Pa,rla, Cem Governo que podesse 

O SR RO:lRTGVES ALl'ES-Si não foi a Il"o. enCrenta!' a situ:1ç'ii.o e não estivesse impas
fo: C'Jffi llIIl<1 llOl'Cp.ut2,g-em sobre o seu l'<ilOf flV~1 de:;.nte dos acontecImentos, deIxando 
nomiu?l. - c que L pedl'a rOla:;se da montanha, sem com-

. prell~nder que, quando ella ~h(-gar a pla.nicie, 
O SR. ~: DE ~lEj\'DnNçA SOBRIl'\HO-I'. Ex. l(,;-I1 Q,!'ô.:.Jllal'o o propr'io Govel'llo. 

G.SSI!1l .csc;!. ;1' cue.ndo o YJce-Presulentó ela .'igUGrd'.1 a p",la vra dos nobres Senadores. 
Repub!IC3.. 

o SR. LEITE E OlTIC1CA - Então o nobre 
Senador SUpDÔ" que tem por ruissf.o Ull'f» 
cHende.l· o Vic2-P eSJ(je::Jte da k0~,ubli, a ~ 
Niio; a ~ua missão e OUt:'il. Accu~a ('.s f".l·tos ; 
pouco se importo. COlll "GoVe1·no. Su?põe o 
Dok'e ,;enador que está. ('e llcl'orrj" com todas 
as , erli,f<t8 po;;t:i~ em e:::ecuç;lo [Jeb VICe
Presidente rla Republic8. ~ 

I"ecla"ou d~ t"'bu"c' 'lu p, não se acba de 
[1.'O'.oJ'do com to (l " pla.no r,el[e. 

O SR B. DE J\JENDO~ÇA S'BRlr-"HC-Ahi que
ritl. e:J cbe;:;;:r, \' . .sI:. Jn·lbe' acCnq:çõ2~. 

O Sr.. LEITE E OITlClCA-Entiío é um crrme. 
um;~. falta. e;:::l·"~lrdir,P..l'i", que o conde~.'lna 
('.(11rJ Dlot~rJ-:- nte? Deve :-r:ereq:~l' () a.n~the;né!. 
puiJlicv porque podel'á, rliscutinco, censurar 
uma opêração do Vice-Presid"ntt' da Repu
blica? 

O Slt. ALDEF,TO GONÇALVES - Isw é uma 
}ll'cva de (lue V. Ex. r:ão faz p:vte rio p:Lrtido 
constituido unicamente para de!€uder o Go
verno. 

O Silo LEITli: E OJTICICA ll:'iO está filia0" .. o 
p&r,ido çovernista, CllUScÍtUldo u'ücamente 
p;,ra (lefcnder o Governo. 

Cum a dedaração feita agoT? pelo cobre 
S~"ador per S. ""ul0, aCl'I'flita que :l queeião 
VIrá a, hmp'J e será. elueic.;lfla. Foi muito I·om 
e5te incidente, p~ra que dia seja di~cntida. 

O SR. B. Df<: MENDONCA SOBRINHO - Foi 
ta~llhem um sel'viço que p;'eslei ao Vice-Pre
sidente da Republica. 

O Sr:.. LE~TE E OITlClCA - Perfeitamente. 
S. Ex. prrsta sempre s,-rviços áqu'lllGS qUi' 
foram Governo e aos que póde'n ainda seI-o. 

1\, base do crsuito será inspimr confiança na 
exeaucção das leis que foram vota>lD.s. Si, 
porém, o Governo deixar ,'oü,r leis, já fa.
darlas a nilo sr rem cumpridas, como poderá 
c:lI1seguir p~.j'a ,·i confiança nas outras me
did~s que promeüe1 

Climo op?osicic,nist,1l, declaro constrangir1o: 
como brazileiro, <Jssi~ti ndo ao desastre do cre
dito d, minha Patria. venelo eminente o 
deó:ore,lito franco da RE'publi~a, prevendo a 
suspen~i() r1e p<1.g~mentos, que é llIElviiavel, 
E' o Governo já o declarou; vendo qne elle 
não tem recu rsos. voto esta lei, porq ue o 
Governo qner, e e elle que tem a responsa
bilidade da. direção dos negocios do paiz. 

CJ; 8t'. REOt"':. e§ 8:arn'o§ com~ça 
dizeodJ Gue tal ranci", tolerancla, sempre 
tüler~nCla., tal foi o consePIO da.do em uma 
da,~ antez'iores 5essôe;; pelo hDnrado Se
I,aflo' pelo Pa.ra. 

~lini8trou de cerio S. Ex. o conselho como 
ap ,Jic;>.ç50 ge1'2-1, p01S li. todos cumpre dar 
'OI'OV:\.8 desta vlI-tude. Forueceu S. Ex. 
li clmselllo com" esplenlido t'!'Ucto coibido 
(la oUsermnC:Í;, desta virtnde, emquanlo di
l'lgiu os destlDo do seu ESr,?1dUa 

Realmente, a tulerancia é a ]Jl'imeira das 
virwd", rI pnt,Jican"s Della mnito se ca
rece morme:':ie na actualiclade. 

\'unca 1/OU'o'e nectssidar1e (:e tanta tole
l'é\wi8.. de t<illt J l'espeito aos direitos l'eci
pr, cos como na epGca em que são empre· 
,kdo,. meios e expressões da maior vio
leGcia. cle~envülvendo·se o maior desrespeito 
mutuo. 

O SR. JoÃo CORDEIRO diz que isto se dá 
di> em repr2ó,alia ao procedlmento do Governo. 

O Sr... ;\ior.AEs BARROS falia em geral. 

O Sr:.. JOÃo CORDElRO refere· se a casos 
p;,rtlcu lares. 

O SR. P:lORAES BARROS des:ttia aS. Ex. 
a ofi'erecer UiDa só, uma unica medida de 
intoleruncia por p:J.J'l.e do Governo, já que 
rlesej~. I;~scel' a terreno particular. 

P2za-Ilte r1izel-o : o honrs.do Senador pelo 
P;\rà. cuja.- p.lavras e conselbos collimaram 
o n .. br3 object'.'o de tolerancia, foi o pri
'neir" a desYiar-s'e deUe. S. Ex .. paz'ece ter 
deixado liO longinquo Pará. a observancia 
dBst~, virturle. 

Dirigindo-,e ao Senado, discutindo me
r1i,1:::,s de Intere,se pub!lco, de salvação para 
o paiz, S. Ex. ennncia palavras temerosas. 
ameaçadoras. 

S. Ex lobrigou no borisonie da Re-
publica nuvens negras, pI'enbes ele tem
pestrl:Je e Jesol'dens, S. Ex. intimidou o 
Se~ado com CSSéS palavras. 

1\, nã(l ser a pequena questão de Canunos, 
\ l!ca paz de toldar os nossos borisontes, onde 
e- tão ,,',sas nE'gras nuvens ~ Donde póde 
advir mal para a ordem publica ~ Não 
sêibe. 

O Brazi I !ucta é cr-rto com difficuldades 
muito graves, muito sérias, qne deviam ter 
força sufficien te para congregar o patrio-
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tismo geral dos brazileiros sem a meDor dis
tincçáo de credos politicos, conrellt1'Rnrlo 
esforços para venceI-as, e, nunca pa"Cl cre2.I' 
embaraços a esse gran c1 e emp8!.l\10 elo Go· 
verno. 

Eis a questão mais seTia. EUa e Ulna 
Questão de torlos os brazileircs. que1' lzo"er
nistas, quer OPPOSioDistas, que]' mesmo mo
narcllistas, pois ne,se ca,,, niio cleve haTer 
dil'ersidade de cores poUica<:: ,'eH e,i,til' 
apenas um empenho nfocional, um estorí'0 
commum. 

Nesse ponto o honrado Senador peio P",á 
náo foi tolerClnte. 

S. Ex. afflt'wou ter sido o Governo que 
scindiu o Partido RApublicúllo FeJ '-d em 
duas 1'l'acções, quaml0 e~ta opinião lJ:lO é 
menos exacta; é uma inju~ tiça ifl'c'f!'~d" :1{' 
Governo. 

A scisão do Partirlo Republic8 no Fer1er~1 
em duas frn.cções, era fado necE':;s",' io e í. tal, 
a occorrer por força com o andar (lo tempo. 

A união até entiio existente 'hs dU?' c'sas 
00 Congresso era de mera apparencia e não 
real. • 

Cada um dos representantes da u:1,11o. 
ta,nto no Senado como na Camara iJos Depu
tados, em p<Jrticular, eram c13_ssificados. 
como moderados (lU c'lUservadores, Qutre,s 
como radicaes ou jacobinos. 

Usa. da palavra ,em intenção de melindnr 
que.m quer que seja. 

Esta é a verdade, p()is a separação existia 
de facto. 

A scisão devia surgir naturalmente. rOl' 

occasião da €scolha dos eaodida tos á prcsi
deneia e Vice·Pre,idencia da Repuhlica. 

Oecorreria, então, em momento llatur:J.l, 
mOderados ou con8ervadores, raclicaes ou I':\.
altados, apresentariam os ca,nr1idatos que me
lhor symbolisassem as suas idéas. 

Poder-se-ia. bemdizer a scisão da qual. 
nasceriam, como se originaram os dous unicos 
partidos consti tucionaes da Repu blica. o con
servador e O radical. 

lnflllizmente a scisão se deu por occasião 
de uma revolta de alumnos da Esco'a Mili
tar. 

O SR. VICENTE MACHADO - Revolução, não 
apoiado. 

O SR. MORAES BARROS-Não faz questi10 de 
pala vras: insurordinação. indisciplina ou l'e
volta. 

Tal foi o pomo de di,col'dia, a C:1usa occa· 
sioDal para urna das (racções mO:3tr .::r-se 
sympathica a esse acto de indi,ciplína. 

O SR. VICENTE MACHADO-Acto de indisci
plina., não ap(liado. 

O SR. MORAES BARROS - Acto de int1is"i
plina, foram as pala VI as proferidas na Ca-

]1]8 ri!. dos Deputado~ pelo lcader que, nessa 
Qc~""i~n. se d"Y"'oU er~ opposição 

linuvE: r1,ct0 f1P. in'-Jj~cirtin2... dos alumr:os da 
ES"ola ilJilitar, éCi,U gu" éntE'nnnom te:" sino 
S9""'eI'~ m€nte~ com. vigor e:A.cessivo, repri
mi'-o 1 elo Govf~-!JCl_ 

Esce vi.ror em s::c:eES). n'lo derramo)) ro;n· 
tu.:\o um>: ço~t, de 1"an'1;:e. I~ii') prOc',UZiu uma 
un~:~{, "\'~o)encj,::.. lmpoz-se ,~:ónlPnte at)S ~IDm
no~ insuto"din:>.'·o<; [lella e~t, b~rECi.;: 'Oln lei. 

Cumpn, p(1t":lt,~c.r que e~se ;W;,(j l'E indisci
plina, (11'[\ .ia 8eR~'l!d(:.. rt-iIlCil)f'l1cl:: 

TLt fG~. l'~pE'!~J,. C pomo tr.. dj~;~Ol·d.ia. a 
ca~r·'t !',j;,!~leL'f.(Lnê::; cla. ~1~isJQ do I'c.rrido 
R:>0i:: tl i'_'~~-::0 F~'c.1eral. 

Or". ri,: 1Üê; d· ~:t8 p~ vC8 ,ire· I~\:'\ l('sL~ict2.
n:,í nt.1:-:. I· g-'I.L Li (~()'<\"erno. 2~ b"{;~r~~' í r1i r~ii.S 
c{)nt l :-- [;1:!:i'1l1(l5 i:i8ül)otdir:~vi():-; i!~. ordTa do 
de\~'::" TI;;' e&~l1er-a c.:;: <lisc~p)llla\ 1.(lch:,.}··ia 
(,c~~n merEcer (;t-'n:·Ui·2S ~ 

~~Go: \l3,.fi-'Ce. r·~8.-.S;~: ISffiEJ'grnci-1 tOÚOg d~
'ílam fel:c;tar o G{lVerDO D: lOS ~eus accc\s. 
pOl''iurn G a':~s Hlt~m!1G:~ d?. -Z'scoh: \i~lita.r l1~O 
ns,is:j:J, () à ireit-:, ,~e P21'LUl'bar i', o: dem ru
blica. 

O J~on;\l[~O S€l~aà(lr prdü PF..f,L, hindo Ile.s~e 
por)T.(! nün 111-'11 p:" '-V.: de tol·:ll',:ncia. 

Outro p:1nto e~-ü 41le o hon1'ilrlo S'?-TI&<l~)I~ 
levou ao extrem', [;. "~ia, intoler:;n~i,', QUallcO 
p;'e!.: ou () ;! i reii,(\ (> __ i lJs:lrr-eiç'{; o. . 

O SR . .1'JAKIM C.\'?UNDA-De r8vo!u~E<J. 

O ,<::R. MOP.AES PAnrws - fl" i?lsurrei-
ção, dis;:e S. Ex. 

AprAndeu nrs uC,:1COS esco'are:: qUê o di
reito ele J'e.~·oluç~:o e.rn., o IiHtlS ,.-a.;";T3.1(), ní.i.. 
c:~rf!'il''' de m~;o,c jl~.cifico" ]J:1rv, os po-'"s 
q U2 se qUQiram !'b9rt,,1' do jugo de:s re;.;imens 
(~espotico~ . 

A proplla imi,,,rtaneil1 df,~le ejil'eita, pe
rig'o do ~eu ""J~o é muito ~r(-t,ve. A revolução 
Si' le":lllta. (orno Llna (·,:pecie ele irFlliração 
celeste, animando o p0""o oppr'imir!(I a er
guer-se contr<l seu ty~'anoo. ,~o <jcalnão tem 
outro meir de l!bert'1l'-:ce. 

Mas, traduzi!' Si-se direito t110 D'l'ande, cão 
importônte. lão p8,·j, ow por e,w, )'" lúvras
direiV, oe 'llsul'f'eiçã.o- é pregaI' h ,warchia, 
é fa,-er Ulila d:,s lll;J,ís gr'lvec;. intolerantes e 

1'1 igl'&~'S p:'opal'i:ndas, príncip;,[mBnte no 
Rrazil. o:,;ú ,'s rríncipio:; de oni~rn leem sirI,) 
tão "heJ?.rJ!.'~ e ãir:da, lj(lje não punr';;.m con
s'..Jhdal -S8. 

Adduzirlas ersus cOEsirleróções. ,D!tará :1. 
sua atte:1çAn T't.l'!J a jei dé fix(·ç.ão {le I.::'lrç~~, 
'lue oreteilGe discm;!'. 

In~rHJ(l\,-O (I !lClnradc. SeClador' pelo Ri o 
G~f. !~d" do Sul. C),,'O ji,cto ce c(,m1"~·;,8r e, lei 
que r(->g6 IJ 2)1~Ú;rmG:~~o e o s'Jfteio 'lDiliTJar~ 

Em npal'le l'~Sp"'1dfU a S.Ex: .. al'-p1nr'o ser 
e5:.-e rV!lceit,o um~ coovj~ç:ão pC'(I,un.-'amente 
e de lia mUlto radic8.r!.s. nO seu espirito. 
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Quando proillulgar1a a lei I'e 2(\ ii!J ~etem- Todas 8S nações da Europa, a excepção da 
bro de 187':, 'iue estabe eleu 2, CO~S(;I':pÇ~O e lin's :ngiate: m, tcem cOI:scripção e sorteie>, 
sorteio militar no entro i:;~p2"i, no t:l'azil. E:.i!ikr. 
repeti~ I~~~lt,as ,~lcze~ r~~, cirad", d,;, ~~~'. i'e5i: o SR. R, DEcENnoNçA SOBP.INHo-Observa 
deUC.Il. e.,.""" I t ,uexe..,~lvcl,.la. a" M!lIJ'·le'l.e ll.a Hes',,<.u!:ta l;1l11uem. 
do papel p:)r mad:,ptave: "o meiO dll pGVO '. . 
bra.zlleiro. <) ~R. MORAES BARRos-Quanto ao melO de 

De~Ol'l'ldos 23 :;.nuos, :ecOnDE.ce a que aO!C,';?iDIla.1' o e:::eccita, t.lí'ez que si uevesse 
m,nos um,":' '7"Z LZ. 1"iCi:. S()Ub3-·"r p:'op!:e,;;,. ~n·1Ul;' ll::' ex,:el'cJo [c. Allem;;nh", I.e,se palZ . 

. _. 'l'cC La ~onf'o. GCli" :OQO !) cirlacl10 é ,0Iua,lo. 
OS:" LE1,'E E OlTII ICA-Ob,,,ev.' que ,:Jl I ~.C.,~" p"iz "ãel Ó U:,· ;, .... ,G. um., mç:io; mas 

por nao \Jc:ser um g:,vel'n'J quo qu:zeS'i2 PO[' 'I"li U"l ~ac" -o, .. , 'll'P" 'r e-'IO on"~ e 't- eota-
1 

. - " .. ll~ I' ,'J\}'~I o" ...... • j 0.1 J.... lc.:'l i1. -

a eJ e.m e:ecuçao. /. b~ 2C/,'O um ex:'·l'C,:O. O cid.,~ o "IlHD~o ê 
O SR. r'/.i:C:TC':...ES 'El.A.r"Ros - t"lão é e~a~'to. ·~(\ir.;a.C10, (lu(·r n;~s tleir8.s. qu-;:r fó:,(... d~llasl a 

Ne .. te iougu ~.spaço de 23 â:1Das 1 Jl1o·.:ve (2,~. {·:~)ó-r:· ,~'G prnn8i:-'(t g:'HO de ala:"ma pi~ra COr
guus ~'o':s::jO's. rS2.:\9-n1e r:t~ aes t7::~~ .. =''--' .'\~J ~'(,;- '--~ Cjl~(--rt:~!-~. 

I!;;j~r.rch}~, q~: seeir~~eGh,~~[.nl ~omL:~,I(;;~ '~'~ I I;' ,p'ofl.miL" ;1. rlif ..• denç~. entee os costumes 
pa~.~ ~.,e".ecu",o d~ lc,. j.,.~a s., C'LL,~ ... U e ~ civil ,"'çoil.o eUl'r]Jéa e os costumes e 2, cI\'i-
8n ,i,ê~,,~n~o., .'. A. _, li~açê> b\\;Zllei,·ú .. 
, lI<. '.c, ~:1ll0S ~xlote a 1:1 e [;,l!'u," N.O acu ',c~":lis"ç~o eUl'opéa é eminentemente eu-
u;.; ,U:"~Cll ~:.':jd,.'ao, 'c-o " r Q' .' _ rope?., I'eVl's.<?<e . utor'i 'ade no velho lllunrlo 

Po,~:e se"Lz~r a]",lo.me!lt0 '" surLlO, m,-s« ctP, F,Xt,.." or,ii , :;,"ia [,/""a, imposslVel de ser 
gl'an,_:E. (Ul.llCU,::ê",d~. (~t2 .. er-r.. .lompsllf O~· ~or· ~~c;;b~-,,:!p.ci(:êj. > 

t~"dos l;, ,,:;' lH"c.. as I:lEoIl'd co 'Oxe;';'l'O. 'A'"' ·.'d" ."_ eU"ow'r é dividi,la em treS 
K'oexi-tea-lio'iDO' t· ~.OCk·"·'·l·" , 
1 C. , i, (c. ". 'Vii, ce SUl' d'J. (l:.'l'e~' ,: cl:\sse aHa ou nob'eza, a classe me-
O SR. LEITE E C'ITIClCA diz ~ue S. ~x.~r.~à I.::";. cu .bU;'.gCl2Zia e <: cl3.s,e baIxa. 

accuc~nc'c o G(;vel nu. I Com :'letb. sep"ração e};ISle entre ess;ls elas-
O Sr... :-'IDRAES B.:,r.Ro.- O GOcS1'1l0 llJo e" r.S'-: c[)mf,letp~ eniJ'," z. meiIJa b a baIxa, assiln 

COlJg e'so. Cabe a e: te Ela!·or;·!' a lti G\'e c';no de,tó. ;;a.r'l a alta. 
não deve ~er f,,[(s solJre a p:"n[;" mz.s ,,;:u A ,~;~S'é média llão se rebll.ixa em 1panter 
mui'o me ;iL rI2- e rdlecblE. ;',>FlC"es c,~m a cl~sSE\ mferli'r; a alta nao ~em 

~ . ~ ~"" ,.' ,O'_.. :'1'1!l~"'2,' ("'!li elh. nem a ba.lxa nem a. med~a 
O SR. LEli.E E O.TICI~A- P~r"unt"oL,a .. ~" Ui '->;' lI! cClln o riirelto de liga!' se a llldlVI

s~ v0bu a l,e1 fobre COJ'l'tto:'es, per lo:;plra- I ('u·~. ria c13.%e alta .. O principio ,1a autori
ço.O do Gove. LlO. I d,,>cie ,>,,8 c te esse p'mto; esta 1Il1iltl'ado nos 

O SR. MORAES EARRns - NutI'indo es~a 'o~iumt', daqlleH~s 90pulcções. <lividiorlo as 
convicção. dh ser i,lexequivel no Brnzil i1 lei 'IFSSi1~ tre, c!,)sses inte'r;;.mente distmctas, se
da conscripçi':.o e do ,orteio milit"l', a. ov.n- [lal'ad:ls ;lar inteIro umas das outras. 
cada paulista, na Cousti tuinte, compal'tici- Ha classes ne, Er8.zíl ~ 
pando do :;eu m0do cl" pells.:.r, apr, SP!lt'JU Não: n;:isie uma chs,e 110, um povo só, 
uma empnr1 s .. estabelp cenrl0 o vlllunt::r\R110 (,ndé\ não lia nobre" classe media e classe 
como unico meio legitimo de oi .. ter ,0I<la'103 habe",. 
para o ExercitD. Deí:n, a veru·,deíra dem0cracia,a veroadeira 

Est", emenr1a, illfelizmente, não mel'pci'U i!!ual,la1e entre os cidadãos, dada apenas a 
a,pr;rovaçào, sew10 adoptada outr~, a.pl'e·.en- ddierenc;a. rios ca1'ed,:,.'s. 
(\arla pelo honrado seoadol' I,plo RIO Grende \Vlas perant." a, lei, pe:'ante os costumes, as 
do Sul. cU.io n"mB pr~cisa. rleclinal'_ " SI'. llJ&- brazi!eirl's fào completamente iguaes. 
reClral Frota, esto.beiecendo o lDcUllO vohm- As populDrõ8~ e~l'OpéHS conSideram o rei 
tal'i"rlo, mas com o ar1miniculo-sem ::'T'e.,io. como envi:Ldo ,'r., omr;ipot.encia divioi1 para 

Hoje, iI. nos,a lei é esta: com" pl'iiéeiro governaI-os; ,ão reis de i1jreitu divino, são 
illBio de obt?r solnados. o vOluut~l'larlo : om ~c_!!r:"l(Js, Í',vioLLw:is. 8IlCarl'f!!'ad{\~ )!~Ja pro
falta r10 voluntarihr1o, " cOD'c~i~'ção, r, ;,01'- \'iàeL'ci:L 1'0 governo elos po·vos. EsSf'S precon
teio militl1r est:',belecino pe'" lei rle t',7r;. csitl'S n~(' m~r:ram !lO Fl:·h.zil. e lacto rec~nte 

i\1aS, quallll0 sustent, a jm,xeqllibi!i':nde a f'1.cl,,'arle ['('fi que foi rlestruíJa r. [Lonar
ra lei, Di)O IlnDça. pr"po,<ic:ão le\'j\;n;l (j s,m '·bia. sem prOle~tr) Rlgum, po~'qlle esta insti
um~ verdade, ela qUa,J se acha:;Jrofundam'nt2 1.u,ç'O jnmBü; ~oJ)sogt;ill cri~!' raizes no sóla 
eoo venci')lJ. \';T'!!er.: d:l All1E\ric:t, nilo 01 'sta nt= ser repre-

Em primEiro 1,1~ar, e:'1a léi rl"O e Ué" f,:rm~ ,,"niacla. por' um homem, cumpre seI' justo, 
aJgt:Jn,~ ad~·~rt:;.ve~ 3D fDC:-'[0 SO(;j0.~ (,r·(;zi;~:i!'(f. ·ip 11Inir,·s T'lr;~/ld8,:: e [~e mUlta patl'iotislno~ 

L"tiéUÍ('Õ· s ha (lUP mel~L1.m (' l(;iO ffillltn "'0i\10 Cf? Periro Ir. Ma' nem <J.ssim a monal'-
bou o j'c"u!"Irlos ria Eurnpa e p.'ll'e,e!lt~m Da ]'üc ~onssFuiu.lilnçar raizes no [,aiz, de morl0 
America resulto.rlü pratico contrario. que com um srIDlllet sopro a Na~ão viu·se li-

&n~o V. liI ~ 
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vre deUa e esta1Jelece'J o regime,) re1JUbli'! O SR. YiORAES R' RROS-A Suissa e ULlr. 
cano. ~ I~:::)~cie de wii,-,~r1'e ?a t-(j,!ietiúr"a nnllH),Do,; é 

O preconceito d" fi(tdgUl~, faz c(,m qUEI ()" I ;nquerúlla, ruG.; G um verd,j,deiro m,lil.gl'e. 
ramponezes da Europa tlio se apprOZlD1"'m i A Sn:~,~~ nf'o jJó,:e ss;',-ir de exemplo; pôde 
dos tidalgo~ sinDo ,1e ChOl peo na mão., pOl'que ! S9;:-t' i l' .ie e:;:e"rJ;'!'1 pu'a () l!Onl'üdo Semuor 
os conslCierp-nl B;:t~s sUperlCl'eE, cUJa :n~,o. 1 :):.10 ?a:--&~ e t'~i12rr:nCli1, tol,~rê1n:na e nAl,lS 
eHes não são t-ign(lS l;e t1p2r:'&.l'; c:rii,p,;1(~ê J·10 I ~o;é~'Dnf;i~- E' a tç,lsI'a."ci:L qU) f"<:z da Sui,:.;sa, 
que nas suas veias CClT'I'e sangue aznl, di1f", i diJ'lm·l:9 J)"llUeno paiz, composto de diife
rente do seu ss.ngue plebeu; chalTI""m·n'os ek "c'nte,; "üéas, g""mf1.111~a, fl':wC"Z:l., italiana e 
barões, dl'ql!é's ou cc·nr1es. I'ulllc,icü., dt' qu;:.~~ (I lll1g:u1s, CC ~I es religiões, 

Em gera.L oS colonos no Bl'azil tratam co,;co 'l~' um r.odo lnteir'".uente diwl'SO, um povo 
na Europa os p2.tl'Õ~S ele barão. "O, ~O!l1pa~lO. u1ild,o, iJrUmpto p ra peg~rem 

- .. (~.rlnD..S p;lrli, :Ielenuer n sua, pequena ~Ulssa 
I-:!a tambem ~lO antlgo contwCllt· ° pr(:con- 'cone!''', as mfllOl'{'~ pl'tencias da Europa" 

cel:O da rell!nao. O cura (las aldelil8 N. ~ll- -
ropa e o c()nsel"~lro natD 'ws nal'ochianos F', ,i ,.O)·iLíH" to 1[, ('88:;. toler"ncia-a tuicrou-
Não quer maldizer dws,,", i;ll'lm lJc:R. ~CiJii'a. 1'Í:l. l'0Úli p

:1., a tolt'll'Liltia l'e!l!;lO-a, a t'Jleran
muito te~·itim:,. nias tu,)vez llal 13 111CO e~~(lg:-"- (·l~-l. [~'00~ (\)IT_?'~._nç;::. r~e (~rJ~tul~es, da diff~I'PtIça 
Ta,la. lTId8 (lo que (lel'l:1 ,er ":1 cODS,:iê'JC':1 do d,' 'cIJ!iJ,' :,,~ (;1'6 9:.8 .. A w';l'"nci:1 produzIU 
CIdadão 1il1'8. que "em me,IS ('onseio, SUl, "on'3~ mil .. ,'_l's, ~'rOlÍl1Z111 o povu Sd,IS,''', o povo 
!'iClel1Cia do 8211 L-~I~'( i Q cri r (-Ij"O fJ 'ra (li!~jg.r .":'!.il:~:"O ~'8·~pr>.J'.(.(1~j. poiu, g an~~~, !J3:1a por.~:o~a 
se por SôU arbitrio e uão póla'; irisl)ira~0e; (lO 'I " llem';n!j· "2'P?lf~,IJ p,'la ~r:;!}ça, l'e'ip21c".<lo 
parocho, . :' clUS P ,d?"o"~ VIS'llllUS, que o cerc,,:n pOl' 

O 
1'" todcs U~ lados. 

cura elas alneas enropeas pOS3l!e I'.TiJ.wle., .. ' _ ,<o' ,I " '? '.,,' '. ", 1 
autol"l"ade moral, o que n:io acontece DO SI'a, ,,0, 1:0');"'": cq~J.l~ e U[~, \ _r~~, relro .,.I.a-
zJlcom US vlgal'lOS. g!e, qlL r;,1O ,·e pode tom"r ! ",a exemplo. 

~;ão existe no Rli1zii nenlmlU 0e3se3 ll r e- O SR. VI,CE~TE :,fACHADo-Que lião póue 
conceitos; a, ill,lole e inleirs,lTIi'nte i "erSa; R f S.Jl'v!r-ne,s Qo' exeUl;.lu. 
s:)cíerlad~ braziieir:1 t8:11 olltrOiJ.'p:cto; o ~""-ll) Sa ,"'GUElRA P'!"ruc!\'AGUÁ.-Deve s~r· 
Pl'l\ paulista, o tabaréo do norte, e Uül Lo· vip·n05 de exeini,lu, (fi(/. OUlJ'OS G]Ja1'(es.) 

IDem I:rusco, inculto, ol'r1i.nâ.r:ar~~nt~ "1~'J.I; O SR. ;,ic'lu .. c< BARROS-Cr'ilío ljue :. Snissa 
phabe -O: porque In[e!lzn;ed~~. ,0 / .. LI" noos. ,e,!} ter::l eXortil,,! pe:"ilaIleutr-, l'0l'qlJe ,la 
p-"pu,açaa apenas sU,be leI'. [/,as ess, n~tu!'~za o~"'iu o ! onl'a",o ~~na,[ol' pt:,u Mal'<llluií.o 
llJculta e aC:.1V2., lH epeo<lente, lIvre oe JJr~- dizilr quo tr,uo o cam[J0nez ,'ui'iSO é um sol
con~e,Jtos, capaz";: ~p:a para l'e~~bel' to~l~s (I~ rl;)rlo, q:le ,.abe o ma,:lE'J,1 drc' :;rm,,:,. que co
pro"les_os, c0l1~.r\:111tlo sernpl~ a lllQelJen nhece "s ex~rClClOS Illllitcv'e"qüG Vlye na ,ua 
deN~~la., . t c "a, cui:'r..uJ,) de s""- fe.rnIlIB" dos meios de 

ao e ~s o o qlitl aconlece COl!! os ca:ilp~l' ,JlllSl:-tr~nch. I:JCS que, ao pl'im,"il'o chamA/lo, 
nezes emopeus. ., a:"ml'('!Ja as Suas !l),:ntanlJ<18 3 la v,le aore' 

Agora pel'"unto :, pOIS li Dl pa1z como e.-te, seilt r,,'e lJas A.leir<is do exercito para ·de
em que a autol'ld::tae e t';O fraca, l1in qu, 'I:l 
CO!JS~IPllcia (lO, cicla'rius nE,o ":;.iste lmpre, 
~~la.dü o respeito à lLut~}rir~ade com thllt:.! 
Corça CJITlO exi,.te n:18 !,o;'>l.l :ç<les eUJ'o;leas 
<.apoiados), e p ·ssivel exiglr~~e liu2, só cru 
ub:::el'V<lncia na lei, o ci,j::áiio deix,,, G seu d,,· 
micilio, r1ehe ° seu lar, ,:eixe a sua, w.mlllil 
e corra p.:ra tiieir-2S ua exercito? N5,0; isto 
é imposslvel. 

E' preciso dizH mais: e, aUell,leuib a 
esses pj"'econcaitu,' tolos, d" que a sO~.led,,-de 
europea esti1 elvfi,(la ate a. su'a, iller1,ula, aLi', r} 
amago, que tem eSL~ outm convicç.:o, que ét 
Europa nunca sera. repul,I'c<1.na., que i1 l'epu· 
blica naquelles pJ.izeô e íllli'rJssi ve1. 

Ú SR. B DE MENOO:>lÇ.'., SÜBRl:\HO-MJ.s já 
tem di V8rSü.s i:êepu b; ic,;s. 

O SR. MORAES BARRos-Tem a França. 
O Sa. B. DE MENDO;-';ÇA SOBRINH0 - E a 

Suissa, 

l'e!lUer li seu p:ili .. 

O SP... B. DE MENDONÇA SOBf'.JNHo-Tem em 
cssa " SU;t c !ralJina e todos os apetrechus de 
;;.Jerra, 

O SR.. :',"ORAES BARROS -Dor iss~ entendo 
]lDr e~S:1 (,Otn pleta. e e::;:traol'd ill3.rJa di vergen
CilL t:1!'.I'e os cu~tullle8, CI'enças e civilIzação 
8url'pea. e us costume3, creuças e civiliz3Ção 
b:'.:.z,)eira, que eS:;él lei é inteir~.me(Ite Inade
quo.yeL 'nt"lrameilt·, inexEljuivel no Bra~il e 
t~nto e a,Sllll que o Pl\"/." óeconido desde 
qu,ô ella fJi promu:p'la !:i.e llOjb, lla 23 
"nllOS. nã.o t~lll dado resu ltado algum, 

No tSlllDO da :r:c,n:LrCllia, celJLr:diz2.d" como 
era, no t:,up,") em qU~'t :JÜO do Governo es
t3ndia-se des 'e J. Caç"Ül,i ,10 imil'3rio até a 
ultlma 10caUdcde tlO paiz, jJi1I'ecJa quo seria 
J'acil observar-se, cumprJ1'·~e ;;. lei, 

Entretanto nunca o foi. 
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Agora a eJlgr,on~gem que a lei pstii.l.eleccn: 'Uni!i:o :ies,as loc:1~idades e fraquissima, só se 
A lei n. 2.526. de 26 de setembro de 1~,94, no 'lw,nit'esta pelo j,el'lgl'ap!io, pelo correio e 
art' 2', § 1", diz: por "Iguus impoBtDs. qU3 se não podem co

O alistamento será feito em cada jl:l~'ncliin br~r ~ Onde o fort;; nii.o ?Ó te, menos poderá 

~~~~~m~o,~~t;r~~;â~~~!;J.cJ~o ~~fo~j~fX:j~L~ o ~~~;el've.se cr'mo na ~e.>uulica pl'ocurou-
cia! m:J.Ís graduada e do p:Jrcwbo. se t:JrnaI' l'ra.tica a meellcla do alistamento 

miliLlr. 
A junta revisora será crmposta do jlliz A lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, 

de direito, como PresidE:nte. do delegado d, l' - . 
policia e do PresidE:nte da Cam~ra Mum- (lSpoe. 
cipaL « Art. 3."- ~". As jUlltG.S de alistamento e 

O promotor lJublico :;t;sistirá C'S operações ~s .. ~e l'eyi~àlls~l:&~l. en:\ ca~a. Estado, co~
(~a revisão. reclamando r~corr2ndo etc. I pOO"o.s de tles cIL!LJao~, ueslon.tdos pelo. !e-

Da, delibel'açl1es d.as' iUlJTa,~ revisor'~s CR- 'Jl.;c:tlVO governa':Ol", c.e·iEndo SEI' preferJaos 
bera recurso n3S pl"livincills P'lI'" os l'H,P"- ~j~lCl;1f'S l'_~r:r,n:a~os CIU b~EI~l'arl?S do €~er
ct!VQS presidentes.t oestes pua o Minis1!'0 da, ~, o o~ ,,:u. ;.z. L ":.' e, na fldt", destes, ofilClaes 
G~(,rl'n, com fif ito d,.vulut v.). da gualde n"vlOlI",1. 

i':is alJi a eng:plmgem: ,Ó~IC lia. ,iunt:;. do 4'. Da.· .;óólib?:',:ções ll:l.S juntas revisoras 
parochic. ; ar;, ajunta de revisã' '.' ono ré cur"ü c uej·á r"cUl·~u. !lOS E,ta I1os. i,ara uma junta 
paro. o pr'esidorJte d3. provincia e ahnal lX1ra tis:,,-l compu3La do JUIz cecciúIJal, do com
li MlllioLro da GUirra. ru:uld2.l!tç da guarniçiio e ~o chefe do serviço 

Par8cia facil o Ministr,l da Guerra éxpe,lir siC.nitli.r:o; e !lu Dl~tI"ÍCto Feclerai para o Mi
a0 pIfsidente da provincia. a nrdem paTê fa.- ni,tro da Guerm,» 
zer-se o alistamento, e o presidente óa pro· A 1·: obs:Ol"va.ção: imposição aos governa
vincia e.xpedil·& à aut.oridade Dolicis.l, 10c3.l, dOI'<,s dos Esta.dr,s para de8ignarem os offi
ao subdelegado de policia, p1.râ qlle esta 01'- cias que d€verAo cO!llpor a:3 Juntas de ai ista· 
dtm fosse cumpriria. nlêllto. 

AlJi está k,da a hieral'e, ia a::!ministntivil : L' r~gul3.r semelhante disposição ~ A União 
o Ministrl 1 superior hieral'clJico do Pr-csidente rem dinib ele irr;pr>l' a':'s governadores elos 
rla Província, pOl'tG.nto COiTJO com direito. tit Estac10s úbri:,:a.,:lles novar, além 11aquellas que 
da.r·lbe oroens. !;O), pena Ire d<:>mis>ao ;0 Pre- estão estalJdeci,~J.s na. Cõnstit,!Íçâo da Repu· 
sidenteda Pr,wincia .. supé;;'iorhieral'cbico el" Ilic3.? .'cl1", lIlUlto conLbtavel, e, se lhe 
"-uturidades p',licmes, com o t::.i\"élto de do.r- 10;;Stl p,"rmíttirlo, fraco como é, tel' opinião 
lhe >onlens. ~ob pena de Mmssilo. S'![)I";:''' ma.teria, diria: e inconsti,ucional, os 

AlJi esta " engrlên:'gem adquirida, gOYd'!1<lclllréS não são obrigados a cumprirem 
min istrati va pel'feitamente es"abelec'd": vê·,'p esta displ'SIÇão de lei. 
"r,St<1 hier&rehia. em que o superiol' dá Suppunlla·.,e, l!Orem, que e4:pontaneamente 
sempre ordem ao inferior, com toela a fc)]'ça eUe,: a cumprem. 
com que póde dakL um supe":or hierareb'co, Diz ~,lei que o alLtamentolsrá oe ser 

Por diversa,s vezes, o ~ove;'llo da lIlonar- fe.ILo pélT otlicio.es ler01'iI adus ou honorarios 
chia tez esforços ltaes, siIJcer"s, com ve;',h- du exercito vu da ma.ri!lba., e, na. falta destes 
deiro empenho úe eAe.C~·t8.r a I, i. lUas nunca pu!' officla~s ':<1. guardo. nacional. 
o COllseguiu, Quando muito cOllsegum qlJe 5P Ora, nas loccdld(l'les elo interior ou não ha 
fizessem os alistamelllos. 'ialvez que em aI· abs ,lmameme officiae3 l'elormac!os ou hono
guns Ioga' es 1:e chegasse a u m sort~io, m&.s rari;,s do exerei '0 ou ele mJ.riillJa, ou !ta em 
nunC,1 a resultado prat,lcD e efficaz de obter nUrl,,,,!,O imurticien~e Dua con~tituirem as 
soldados para o exercito. . mesa.8 de alistamento .• 

Na provincia de Minas as populações le- Por-t<Lnt'J, seri preciso recorrer aos officiaes 
vantaram-,e e rasgaram a; listas do alista,- ela g;.wrda nacional; mas quem são os otfi
mento. Turio porque ~ Pela mil voutade da cüces da guarda nacional? São homens elo 
população de sujeitar-se a semelbante trio novo dpssa.::; Joc<111dades. relaCionados alli, 
Iluto. H.pos~ntados ou com relações de amlZ.de com 

Pois b9/TI, aqui/lo que a !1lnnarcllia Cll[I! ij, ;Jopulaçãli todo da sua villa ou ele sua. 
toda esta c~ntl'alização que acab" de pxpor, cirlllJe; pode-se crer que estes cic~adâos, collo
com os seus Ílraços estendido~ :J.té as uliim;;s C3/

'
0,] ae,t.;.s cOlldiçõe, prêSt"m-se a prender 

localidades 00 jl::liz. járnais conseguiu, po- lIS seus pá.r.riciús, a con tr3.ngel-o~ a vir para 
de' á agora consegui! o a i:{epuu!iclt ·:Jb5cen· 0.8 cllell'ai do exel'~ito ~ Po'iem pl'est"r·se a 
tralizado.. a RbpublIca Fbderativa.. on'1e a di'""l'. p\'tóst?s-se meSlIlo a surtear; mas 
acção da União é limitada pela acção dos prestar-se a pr8nr\er, isto é, pedir o impos
Estados. a acção dos Estados e limiLada peli. si vel. e pedir um beroismo, de que mUItos 
acção dos municipiús' Onde a acção da ral'OS mesmo serão capa.zes. 
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o SR. B. DE M;;:NDONÇ.\. S"BRI:-:HO - Maf. 
coroo ~'e faziam i::.llf,ig~'·n1-nte GS I'0-'~'..:·~(1.
rn~l~to'-'? N30 eJ'ani r20!'u~(!tl.vs ~::~ ·:,~.:.'~s "2.;. 

parocll:as os círladâos? 
O SR, MORAES B.\.RROS - '.~fm c~l.;l:n8'r; 

prat.ié~ elo reC:'l:taDJen-.. o: f'·i (13jz.~ ~C" de 
policia po::, mais (.f) l.:lna vez. 

I. sorte é cega, esciJib.e cel'amfr:k enL:'e Oô 
mallCf-OOS da loc:dídad-9. CLa!'j](lll(~C'-.'"~.s :.[1.""'(', 

as flleiras no ex~~'cito; e, p:':"tJ>YLI!. ~.-l~.t(-:::. 
"\Tezes "era ill0(,:üS t·m SU:l mr:j,'l'i2 t ':':, ~-':·.lh?:\;~,
res~ lnorige~'B,.10s. estirr~a'!o~ né.~ l'-ICt~l~(!(1~le. 
pr~,1fgidos por tortos; 110 l·eC!.'l.l.~Ii1j· Dt:· 
cou .... a ~1~G.. r~íTPrst:.: o :':('\~l~:-::-I'·(:'.:JL .. .:::":"(::. p-·! .. i
trc..;i~l; mas a ;-,eco:---L!~I.Je,~I\ .. 1.20 e~(, ",':: ' ;'--.-,l! 

recrl-:tados t?;stss iÜ(';,--.0S d.o:- \,U~[~i.. ~é :"1' ~--':ln~ 'C' \ 

c1izer qre eralTI-,prn e·ll'~1. ll~n ~'OP·,'·-. ';- ~-,
bu:J.uos C1l!e nân f~ li2·[,;'~ L'; ':\':'1 qL~r::; ~"0'.; l.'l~L::,:Tl 
p8.e.s, ~Ees, O~ "'i~··~i,-,s' (lU'3 cllC!\;'S~-._·lr:. i~'C'j-' 
~l~. -

Eram esteS que RS Ge\"'iap:2:1(:~1'1~:::::':: ,~: \~~.l'. 
dn.de e que ni~, S8 IJ1·E.~:c1ír~ e T'i-,l' :-; ~l';:- ::1 r:s 
deh:'gacios de policia, ç7~e pr-8:J(lj[! r.~ f. \f.1'.i:,;~. 

,Tae c.C1nLar o q~6 a(~c!Jt·,·CGU c'Jr~' o ~I]'a/,J:'. 
"Zr:.L_,u S21n.;!!,Çj ~í)ln p,;:,-';;~) ("':~'., : .. ' a';: -I;~ 

do cl1e[elle ,10Iici~, elil ane ~ilt (~j~j~-. : ~< __ "~,:.! 
este- n::_Eui"l'[Jio elar t.:IlÚ);: r2L:_-''Jt ~~; ;-: :'0,',:. i.:" 
V. S. I!: 'Oi remdü;.,» 

COIlJO dif.se, tl'du1J. sempre i,,,to (O;~] :)]:.C( 

caso ~ m~ .. s Uln~i, vez t'S J'el'~( n1':I~'Õ:'- }i:. ~··:-)1J 

mUlto ince~~o.I:lt',." o Or2(10t' .:'LteE·(el1 (j'l(" 
erc.. 116CeSSéll'io :'9Ine"tE,!' <,,!~ iJe::.J. 

Encontrou um desses t'<:'! la.~e<, f] CP I', - o ,a· 
ziE. fiJ,lta a ninguem, p"fndeu-o e ~"llIetteu-o 
para ;t Co. ri tal. 

Ahi foi solto; e voltanno p2J'a Pil'a.cicr:..;)B, 
10i quebrar-lha ;tS viu:'JLas ;:\6 casa. 

Eis o que era. o recrut:lluento. 
Em geral. não se fa.zia ; mesmo q"anrlo 

havia. a arbilral'ier1ar1e de cf) )YTIlC}er, ('1'" 

sempre aos v"dios, q ete :1110 L.ziam r" 'ia. I 
gUllla.. 

PortCln to, como Sé b<! rle urenner '.!!Ç)l"'o. 
illfJ,'OS tra.bal ilan"res, brm corr;p' ,rl.:·,,1o>. In.
ri::erados. porque a lei o:>l'iga, poque c esse 
!lo dlSposição da lei? 

!sso ag(,ra é impossival; é UH: heroisl'!(l 
de que n50 é C·lpJ.Z -a n"t'J!'ez:J. bc'm'I'J" , " 
um papel odicso, d.' qüe ral';]:; ',iib",s (].. 
guarda nacional se illCU'ilbi"âo, co",tr', 8f.l'8 
patricios, coutra aquelJes que el!Gi co~;l>p~e· 
ram toda a :,ua vU"-, COQ que.:n teem re:r,c\;o 
de amiZCirle. 

Pmt ,nto, ° r1cn(~rn() (;a Ropuhli,'(\, 8st~ d'
sõ..rma1lo. N,IO tí~JJ1 nlF-,j'ls 0?, C{u~-~~, l'~' s;: m
Cié\IÜ~S p(.l~G, ))01' e,;[! eXG~',~1Ç',G/,) a lej 'r~o í'-:j,t'l.· 

menta militai" porque é lFC go,':n;o ;l:~'it 
ilJalS (1'a co rio q 'le e.ri;, o gove1'no I,a L,am.,j'· 
chla, que jamais pôde fazel·o. 

Nilo S~ e::::ijil, p';is. uo Gove!'Ilo 1'.quilh> 
'~'J~. é ~e:-,')os~i"el ; :'lqlli~18 qu::: Dão s,:: &d<.:.pta 
r rs n r ~'·'O·' c:), -"In!:>:' ",\~~~:lo qU9 e~le l!f~il' 
te~~ ml.~i~s-'de ~;:~:~'i~. 

::'orq~e l~ão ':';e ba ~.' e re·"o~re;~ ao GJ6io J (, 
gíti;no~ IJ~<::;'lCO e, €ífL:~;.z (1:; ~0]11r~:-'-:,i8.i'" '? 
~nt.:.:nde Ode é o unic" a-H~~io Ie-Qjt~iT'O. D':, 
l','},~'!(e c cÜ~'~it,(J, ôe a.í~(l~ll!·;r ;:f·lá! ~lCS J~r~· .) 

e,~~;'c,i(~') ;12~~1~ \ ~'~fI ~ Il;~:l:; Q~; ~;"{i ~~I tÍ~;~(' :' 
Jircit.l1 d'3 ~ e,:~colher [;.- P!'Jô.ss~o que 11,:;~n ;,d' 
larpce, a QI1ê: :]),:;I}}I)" S? CO;)I:·U:: .. ;, ... f CC)2.1 r..- i:' ':1, 

!l1(~(l!2. C'Qlli ~,eu~-' l!'ltel'rS~E:-:::, D~O :Joc>c'~1do,;.;~' 
[.E!al'J'ar -l(l ~~~:\ll~' :'81''Vir ((E' s,._dd8.,(!Õ. 
~2LL~'; '-,1 2 a--:~ _S~2 é D ~~ .. ll;t~ e.!D. t,-).~fO o o'. 

!ivJ"; . .lJ~() ·S~ '~~~'er~(:o nl1l_2.1 sl:jsit ,r (~ 
itJC\ã.O (1':,.1 ~',l'\e'o. 

1_; 'f.,;r), :~~ l~t['i8,(~~' C',Ol'l'l~e ll::~ gl ~.nc1e :.n(1I, de 
SI..,:·t,:::'lP. 

..A". SO-:~t8 é C:ég~;. Ha\"~:~(~O à.c>u~ i-~:!:os. 
l:i~l [iJris, rubll~~~,Il, ~:,di\,. C';):!l ts' ;'·2:iCi&. 

;J L.l' (I ;~.ll:;t,~~,;'L;lJO. Je-::.:,'jê",;;"O, '[(;,Iv,,:. ll .... ,' t::~a 

~~E,' 1:10 ~",~:" 50:~l,' al;O e )1" ::):';,~ ~ o s:>:::·~ f;,:). co:. 
\'-8 r,.::'. - !'r ::0 

L( i ~'~) q',~:-~--' f; t·;-;;J;J. (l~-[e é O~:; ,2 : G J ~ ~ "~O 
·'lT. f'J, '._~:<,: 8,'3 L it: ln~~ __ s f:,~\~a 

, (l\Ü; l: f; r:.. {n'ac ~,? . 'o;tr:'; , C:: ~ j, ;-L:l 

r,,_') 1::; ~:::-~l~t"l' G é.le11'1..i Cf: • ..:1(J~\ora" b e~'t8 é 
:~ue te::} (~3 :Ti~rL!h;l.l'. 

O ,~:R. J;:~:--':': ':'lI' PJ\10j-::' - C~ SOl~t,="io n -'o E,I:· 

(-',lue o YC::: p~" i.Lr:" 'o. 
O ,Sr.... l\'Í.~.ER _r:, BAr ... R"s - ~'í,;,', o voie.n

'(.0.:'1:,(.0 L ~ .. j l;~ . :J:';'; ;:_ aati~, -:>vr~lL\) do ~or· 
teio. 

Qu,~r qce e~:s~,~ o VO:'ift~,l'ia 10. 

P'd02.eu j:~OC:O '.:'~, i'\S~':-'_' _', ~i iel\le 18-;'4 de~Je 
8fel', r0"o.:;a;;(\" fi~GlJ[;{] r;"fiJE:lte ic -o)unLa.
fl:.-.0C.. 

Porque lliío se ~a (ie a r1 ,.1'· ai-o? Pois <) vo
lUl!TJ~l.l'i::1.do. qoe (:: '.lCtIS 0S CO! ~os }OL!c~::2.s tã,) 
LUrn8I'OSC,g ce to(.~s \'~ E~~:,~;rios, ql1E" ll:;~nlJtlrn 

!~,~I~'~~r; ;~"\lr~~~~ :~~ ~~l~ i~:~~idi,"'-2;~2:~l::~' 'ra 
PuTs u v(iJunr2..~ ifiOU, yue n,:; IDmlú,l'dlj;:, jn~ 

glé,7;\ é U C2. \'(~l'r:~"'_df' \, ;,t\cc-. 1]:':\3 I,(),~'e~ a s"-'r' 

litnli \'8rd;;d.s tú.nL..:eal eLil u~a R':..-l'ublicp, 
l-tTne~'lrz..,ni ... ? ~ 

UM SR. SENI.DO;(-TellilUo. 

o SR. ;,Ic.:, '. E:': :'.'"Rl~'ls-1:edmE'd,e tem 
s'(l~!; (' E}.C'-'Y'::110 1','-,11 I/l~'iuiJ (lO vollJr::"(,:rííl,do. 

Ess~~~. i (j on 18 \ ;:1(\ :}\';:' ( '~~ qurr er)l! ·,titl~e·,~l 
o nC'S80 ex'~rcjto. '2011l0 Vl'?!arn po;;,ra, SU2,S 
filej~?~~ 7 Ne;'h',..!rI!;~, -\:e:u ne!;!. lf·i oc, alis~a
nlent;~~ nfi,Q po,!jr..m vi:~ -Df-'iJ r8cru':.~tn1ento, 
alloli0. ],ela CGns~jwiç50, ';riel'am pelu volU:1' 
tar'l:::dG. 

}.1a.~. íz :c, ('I vo~un:ó..:,:aclo U2ID n[,Q~-::'li',,;.e 
U!',] av·ur·'o. -

Nfio e T8.l; desc.te qUE: S€', ]'GVO~U~- a, k'i ua 
circu:u3crlpçiw militar, flca ~elldo o voJunta.-
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ric;."lo o U:1iCO illél0 Fl' f..ticCl de iJ~-~eI~r';;IL!' o! :} SR. B. DE :1E!"~JO:\'ÇA SOBR1NHO-V. EJ:. 
e:tre,ctlVO .G.,~ €~(TClto; de.SGé CtUS, e o ul;ico 1 ~~l':'l' :'~r- ::~, ~i.~jU~;Ll(,;a (·~e l1a entre o~ Es,(a 4 

melO pntic" pout- ser f CI! e,t<10e:ec' I ,ClI!J] , 1"0$? S", t'~i1 vc.uwks es,ao malS de llill ala
re!.:Ta gt,riil, uâu COill0 pre1!liu, ])w.s COln8 um g0:.:1CS. 

r~~!nlm'l3.ção Cé,r~ôl" generic3. i'sra, t0cUi,': j'S I O SR. :,lor!i,E3 BAlmos-Si estão é porque 
p.",ç .. s... que:'eL'l aS~8~ltá,r pl'&.ça, 'oluntanamente. 

O SR: B., DE ,ME~DOX9~ S~ER:~:W'-::Q.u~ntos i O mc.! está. em só.tir·se da regra geral, da 
volunt",rlO~ tee.n d •. do .,dlla, e v. PLu.ll . [ e,.t:'adi>. L,;'ga do direIto. 

O SR. MORAES BARROS -Ri1"p'lliderá '-o! De'i,'e ':'UC, I'ão s~ 03.i8. da estrada do direito, 
apa.rte. não ll1L~erá wjlotlça e ei.S" estrada é 0'1'0-

Dizia, póde,sé cs~~~)el"'CE'I' ~:;m) l'êgr" ge:'ill1luntarii:,clo. 
qu~ tO~(1 a pra\'(l" .que lel'LJ)r.t~r o 8~,.U pri~ t J'_gurt~. 81---'1 ~i: ('umstl.;,n~ias ordintl'ias,?5.o é 
me'J'O t6m.pO dt; "np.l ,j'T.lI<ll,C. J'~C~,!J2I'.1 um I ex;,;'ul;!:la. ~ el ·"s;,,, ma, vún,ade ao Otl'iC:IO das 
ta.nto; agüel1e qu'= ler",i!;;1i' u "c;;t:DrL, ,,,28

'
J' ".l',~:;'S, d"sde l'ue &e ieuh" certeza. como se 

receberà lllui5 um êc.n:o. ~ . I r~'ll ci."!" n,'s occa'lões de <..oerto, nas occ<lsiõcs 
Eis fiai C'J!r!.::J o \t(Jli.lnta~iB.do tOl'n"-;I"-se-ta ~e 6U~:~'l';: -::::t9; ~;.l, ,-,U Íl~te~tina" e j~ Sl tiv~. 

mj,i~ p~:tíco. I ;'Ó.m ""u, rra11c:es 8:-:emplos, ll. Naçao Brazl-
'. l., ., ~ ..' _ f ~s~r'ô, ~SlL~!' st':Jj~n.'e l}rcanpta. 

POlle c.,,~ (::11 l'eS1.~íLa.~G a,~.~llm.;?J dl~ir(Ul~''')'[) t ;';. ~l!e!'i~! ,',O P'-='~'L:guay v6iu DJ5 acbar 
tempr.n-?~l(:" llü e(-h:;~::tlvo (~'J e~srC;lO. ~1'?..,~:,:, f '~ J;1l~j!2.LZ,Ib;:.u-C~; de."'})I'€;VeUldos de fOl'ças. Foi 
qll<,lltO ""-0 ':a<? l!l0Ili8f'iJf u ::",;,,,.1 cL ~;:,': - i ,~'e:;'<' P:''',:~ilGher uS e>larus do exercito. o Go
nto C;!1~!l::stn de ":nIl)Dt:lrj,-·,~. daQllr:,IJ:;.'S. Q I) , ~ ~-P:! .. E' cL2..~lJ()a 08 vull1..niarÍos e de toda. a parte 
e::;H)nt[.nealn(?l~L5 :';f, :'ntreg':n a,(J :lubr<· (1~':;(); 3lte . .s LC~~~:lll['C',:ll. de t'órma Gue de:rar:l para 
dêS c..:·,lJ2..~, .:. 118..0 nl;}!B de, rseõ'lU:::S c ;ildcz1d ·s I ;;. s~' :ld ~.&/:- g~~.~'y UHl t.::~ercito de 50.000 
á. [0T",,-:8. ~):~::>a e,-:j'as fi!9j;'&5? O :LJI'(; l (~;J.S tro- f bo:nenp,~ 
pu~ t3i'~ ;~, ;":·~'D?::Lr rLlll~O r~e~cl~ qu~ seJi'.ln { t>;;,·ta '-C\'Ui::8.i'Íl's C' guard:~s nacionats que 
CO;l1 i'O:- ',:,':' 1'0 de V"l !)fj t 'fl(l[" I ""mIJ,'lU fJl",,:/1 ':'J, (E]tal'lOS. oOl'que si e!les 

Dis:,e o n',b,'e S'>I;:.,101': ,'0. que S. ?C,CI0 e!' ná,l; Cjui:"cs~:n h' :,~o [u;:na- meio de obl'i-
~Sji1;~-:: i'.&.'J f(l!'l1'::-(~ m tT'.)iUt~1:",~·L·)~ 1 t g(1~.~,-. 

~.~as, o ()rlJ.oo-;-· tev2 o CL:íl~l C~I) '.k e.:::!, :~l?~i::.cei' ~ .s' )ror 2~t~ :·~~~.àn qU3. se diz, com algum 
cO:1JO P:'l:JdplO J,::: llt~'e ~C: e ~ir81;"J d,,, ~'\rí).J J t €:r, ;~':''''.! -::'.~e ~,:; 'L!~ cS' vo~untaflo.s a os gue.r
ciclt1J.~,o Sí:::g'Uit· a c;;::rI'::l:'~ q!l'=- 11,-:1..1.3:' i '~e t !.i . .:l L::',,~io!l .. L<:~ q'Je \'6Dcer:..:.m a guerra do Pa-
pr.I'eê8l'. Ira '\.!, y. 

OI'i1~ Il.'elJor r-;s,~'e(~E: ;lns p~ ,Ji"0P,rJ S tOS ·:",:i.. !~il,,_} .. e.~L-_ C':;Il~·)rl'eraill podeI'os:;.mente com 
neiro.s ~r)aI0Uer' cG,rl"j'l'a q 1e ,'--:t!r,~ln e;-ü : ~ (j t:J..:.~~c~t.). 
ESlé.d f] ,..io (IU~ ;; c rreii -" inüiLé:,r. EIS:i i 9'·iti.'d o~ .. ,~si5.J ,í;Ji :?~ ela rt::volta da~,squadra. 
r:J;',;lCJ pr,:";t:9 E:SS,'S dlYrL Est2., ~c~-, 11',1'J t0rl.l.3 . .'S;,) \ ,nl~Cif)~11:::i€'~~2 0&1:018 .. . d_e publica.do o p~·o· 
vol"nt,H'J:S, I to :,,;'m~ ;L.' ~:J:'1I·IJ.1it8 :S,~lcl.aIlua da Ga,ma. 

~.l.i~, j.~o (~,_Ó S. P<1u]ü e '''I~l]g~;; D~ l"!lUltoS! ' C~· 'I::~\O ,'J!D~-'U:L[,L rnent~ COlncçau a.. atftuir 
ou:j'o~ 11 :ra(L)~~ que sin r2:-1'r:l.Ct::,,1':C-:: SAI Crl1-j- i Ú.e tJ:\0..;:'" r~,l'te. 
CiCl {~~;';, ; r:l:;1,~. !Ild::; e'IH l:O,~.f)(\~lS({,I~'u'o l/~~i.~,":F) 1 :;.'!:. s_ ~'i-. !!l, er;:,~ fê,,}'OO dt,! em que, não che-

~~:lr;;~:~c~·t1~t~i,r)~\Jl~:~~T~'~'~·"~~:" ~3~t~! ;~~:':,r~~:l~t~::~;:;~:~~é:.~~ :~~~['i;~~,~~~~;~~ars~~ 
c.'u ~ - '-.~ "';"-);0 '1 '.,,\ C' .. '" ",. I_=' ""?;, ..... ; .. _·\1~~ j)~l'qlle ~.1.J,')l~\'1l6..:1(a,d6s(,0povo,quetã.o 

cit~ é ~~7s·i ~~;ü~~~~;~U~(,:.JI'.,,~ct~~·~.~ ".Jj't;.~vl I" ~~ Pj~eC~~,:el~o~al;~:Il::;' 8110 eyel'cito, é por 
O SR. L'.1101L'...E::.! Et"..P...ROS-F'\ 1~ eS:'~.s (!:.;~ yZ,(). lll~~r~~-0 n:.;. d,~L:..!.í·ii ~~> que é cilgnc, que. de~e

O i~IO Gnlllie tio S<.<! e ,,'V,·II·\:I"O. pC!e:' que jo,' o. v,r' 'el'Og;JJa '" leI ela conscripção mili
fOi'D :'ç:;:, volunl arlofi Enlii:l'. fJr;le~'-hiJ': "-0- 1.,&1' e e::Jt'..!JGieCldo, Cu:aO unica regra, o voluD-
lunta:·io·:: os E;tai"lo2 que ql!izer7-'Ü:. tiJ.,ri~,rlo. 

Ai;::;.::-:u l:-;;J..b!'ou q:le u.C_' CO!lt!i"~;8['Le.s ~di.:) F_sb'J_ t~'~~'~: i~~J lnfluil'ia rr~uito para levan .. 
di ~;t:::.'il)uiG.Q':' pelos E:-,t~(lof.~ _ e Q Ee ·~::-"u,-~,\.I;ll \J.c:"" z., _llv~' .. ,l , s,s l~rl!pc:.s, iJa:'a dignIficar o sol
dos L;s-;:,J,doS D0Ç~:JEl cLc':J(--ll"81' t:L10_ c8rt:~ C~ ~, ;·1' ::_~~1J:·o. 

qur :rL:(! ~: /'~ [<'jt'lú&!' .se!.! ~011'l,iI.l; cn~e [;:)jD '10-1 '~" I":'GSC0 q ,~e O~ 3:St.d,110S D:,eSllcbeiU ~2US 
lu:':a;~,-,s. - 1 C:'~'I):'S ,"-,it~'I~''c-S PI,:r- l;)e10 de voluniarl' s; 

TI" "t'-;" 1"::>~- "cs :1-;'::: ~~~c;~.v---'-a ___ ,(.: ~u:: __ l~.,::-,-r; '!'!::"';"·,j;,$.Quetee!llCOIDO 

~~ c, ,:;11:;'.~, ~"~ 1,1
"

, ,:.. (j ll~ ~,'; L' i'"\'" :~:c c~': l~~:,':"~:,;vi~C'h:~~~:~;2 UI~IC1~~I~LS~~1~ 
ot'~,!,o ~SL: (.10. O :~r~J,dc Cf ,~E: é r~::!,) pJG.·3i·á! U(1L:t,~ qu~ t.:U.l l,!'ov,ào dj pes~oal o exerCJIO 
di1r um )Jr~m,o m2.,or. ~ bl'hZIIE:Il'o, não ve ro.;;ão p.;.ra que não se esta. 
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beleça O voluntaria.do, aboli(lO p'lra O preen
chimento das fileir2s todos os meios violen
tos. (111-"'ito bem; muito bellt.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

o §r. Pre!§i1dienfce -Designo para 
ordem do dia [la sessão seguint,.: 

Contiuuacão [la 3' n.iscu~são r1a proposição 
da Camara ,los Deputado,:, TI. 20. de ltlG7. fi
Xo ndo as fOl'çr.s de té!na para o exercicio de 
1898. 

Levanta-se a ses~ão às 4 horas da tarde. 

105' SESSÃO EM 21 DE 8ETEMRRO DE 1897 

Presidcncia do Sr. llfarwel V'rtu1"i;/o 

Ao meio dia, <:.bre-se a sess~o. estando p~e
sentes os Srs. Senadores Manoel de Quei
roz, J. Ca,tunda, .1oaq~im Sarmento, Just.o 
Chermont.. Gomes de Cnstro. Pire:; Fer
reira, João Cordeiro. Alvc.ro ~1;,ctlado. Abdon 
Milan~z, Almeida Barreto, Rem;. JUDlOr. Vi!'· 
gilio Dama~io. HenrJqne Coutinho, Dnmirgr's 
Vicente, ThonJaz Delfino, Lopes Tr'o';ão, Fer· 
nando Lobo. Joaquim de Suuza. A. AzeredJ, 
Gene.ro-o Ponee, Alberto Gon~."lve.s. Vicpntr3 
Macl:ado, Pinheiro Mach:d.i8 e JnlJ J Froü; 
(24). 

E' jidaeposta em discUB-50 a act.a da sessão 
amerior. 

(} ê.r. Wic:3lil:ce Kf:8lcJi;::t~ú - No 
discurso pronunciado ltontp~ p::!ü Sr. Sfna
dor MorRes Barros, e public"J..) no Diar"io do 
Congresso de hoje, me é éot,ribUi;:o um liparte 
que não está perfeitam~nte fiel. 

O Sr. Senador ~1rJr&es B,:rro., di, ia: 
«Infelizmellte a scisão se df'u por occl:siãe de 

Ur!::.i1 re'í'ofta de alumno, d?_ Kcola l\!ülkr. 

«o Sr. Vicente JO~;achad.n-Re"oluç~.o, n1iCl 
apoiado. 

OS,'. Moraes Bar1'G's-l'Jão faz questão de 
pai" íTas: insubordin8ção, IOdisciplino, uu re
"olt~ . 

Tal foi o pomo de d!scordia, a causa OCC3o
aional para uma da" fr2.cçiies mo!,trar·se sym· 
pathica. Il. e,se aeto de iudiscijJlina.» 

Q'lalld,o S. Ex. dizi;;, isto, cu declarei o :;e-
gUinUl: 

«Symplltl1ica á indíscipliD8o, nãiJ.» 
.l:<:n tl'etall to , vem ]!u"li~ado: 
«o Sr. ricer,t., êiacha(lo - Acto de indisci

plina., não a.poi;do». 
Não fGi o que eU disóe. 

o @r. l?resjeente-Fa.r-se-ba a re
ctiticaçlo reclamada por V. Ex. 

NingUEm mais pedindo a palavra, dá-se a 
"da por approvada. 

Comparecem. durante a sessão, mais o 81'S. 
Senad,oI'es Manoe.l Barata. Lamo SlJdre. No· 
gueira Paranagllá, Cruz, Gotlçalves Ferreira, 
Rosa e Silva. Leite f> Oiticica, Severino Vi
oira, Q Bocavuva, Rodrigues Alves, l\Ioraes 
Barros e Leopoldo ce Bulhões (12). 

Deixam de compare,'pr, com causa parti
dpada, 08 8rs. José B8rna"do, Raulino Horn, 
Frauciscn [·o'[acharia. Benedicto Leite, Pedro 
Veltio, Almíno A!fons:L JOilquim Pe)·namlmco. 
B. de t.1endGllça ::iobrinbo. R~go Mello, Co" lho 
e C::mpos, LeaIld:'o Maciel, Ruy Barbo~.a. Eu· 
gonio AmOl'I11;. P"rciuDcula, E.Vvlln·jenkolk, 
Folíc;ano Penna, Gonçalves Cho.ves, Paula 
Souza, Caw.r10, .\qUillOO do AmarllJ. E~.teve9 
J,lllior, Gmle.vo Rich8rd e Rumiro Barcellos 
(23,. 

o sr'o l° 8:ecl'ctario déclara ql;e 
nã(, ba expedic,lli€. 

'00.' §~' .. ~,' §,?ene~3T':io (se?'vindo de 
2") lê e t'af>. a iu'pr,mir pal':;, !'ntra.!' ni!. ol'dem 
(1('8 trau,dhos o scgTl1Dt6 

PARECER 

N. 1I0 - lS(J'j 

A Commissão de Const.ituiçiio, Podúl'es e 
Dip!0111acla exalfllnou as acta, e tod()~ 0:< 

GOCuli'elJtos Jelfitivos Ú. eJ(-iç~o a qu~ Sé pro· 
ce0eU 110 Estado (10 Paraná, a 25 doe j.:illo 
lJrnximo pa,saJ'o. p1lra o preenclllllwnto da 
~na r p l,rescnta('âo no Senado da RepulJlica, 
por effeitll da rellunciil. do ~eu ma.nllato por 
parte do ex-spnadol' pc,r e",e E,tado, o 
Dr. ArthuT' Abreu. 

ESSll eléiçfío etrectTJou-se gerillmente com 
toM, a l'egulôrid~,le. smdo observadas totlás 
as disposições leg1les. 

A Com missão julga àe"er assignalal' que, 
de di vel'sas secções de varios municlpios. 
deixaram dE' ser' enviadas as <tetas dlL instal
Ja.\:&u d.ú, m0sas e a lisLP. dos eleitoJ'és; com· 
tudo, Das aClu,s da apuração, faz-se metlção 
dcs nnrnes elos cid~d&os que compuzéram 
as mesas eleltoraes e da nlação dos elp.itores 
qUé com~;a.recél'am. A ([;:nssão referida não 
cOIJstil.\k. pl!r?m, irregularir1ade wbst2.nciBI 
é ec na.d; ilJftU(', ainda. qmmdo tomada em 
considel':lç&.o lJO resultado geral da eleição. 
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Da apuraç,ão a O'-,e proc.edeu "- ,~unt3. ~JlU'1 rem tlere,':J.. Est<1s commt'.sÕes jlocierâ0 re· 
raaul'a re~ulLOy que (,I)',I\'tl'a.::;. VOVk u, quiS i7 B,[' da, ;:,J1<dd"cles judicic.r:as Ot~ admi
segulntes cl,[aaaos : 1llSLratlvas dJcumf'.ntos ou mformaçoes que 

Coronel Joaauim Rezende Cc,rl'êa de La· pl'eC1Sêl,re'".)' 
cerda 5.7'25 e rnaia Z3 em s?parJ."o Or<1, Sr. Presidento, si oão me engano, o 

Dr. Ubaldino do /mal'al FontCJura 3.40Z e diploma expedi 'o ao S" coronel Lacerda, ve· 
mais 51 em seonr<1do. rificulldo t3r el~e reunido :,ô,lio, ia de vo;os na 

Da apurilçãc; fé'itil pela Com:::iscão nsult" cleit;ão PHTc. SBI~adtl' no EstHlo de Paraná, 
que obttveram votos: foi tr,~zic\o 3. eS'ia Ca~a na ante-penultima 

Ce'ronel Joaquim 
I em s':lD"r~do. 

Lrtcerda 5 ~Ç'g o mr..]S se~s~ o. 

Dl'. Ubaldillo ~o 
em s~pu.ra.'lo. 

Amarc.l 3,4i6 é ll!~js 16 

A Comrnis>ão examinou i l"ualmen te. com c. 
devida at.tellç:lo, os 1'T'útesto3 que {OTa, 11 f,,;" 
mu Lidos ('on t:'a a "a j iej;,.oe da, eleições GF 
algun;as secções, pelo~ flecHei; e1.0 cClndidiLt.( 
Sr, DI'. Ubaldin{) do Ams.r:tl Fontoni' .... H:l
testas que fGr~m rievi·1ameute acoihi,;os: 'e· 
gistl'ados e cOTItrRpl'(}te8tDd('~ pelas E'ieó'a<. 
as 'Juaes foram apre;:entarlcls. T"es l-'rc>'p,:tc". 
porem, DOI' sua iml'focerie'lClu.. jiJP'l'ecem 
aFen:1S <l. men,ão tle terem sido l~Jl'mu:üdu, 
e apresentado,;. 

Em coodu~ão, a Commi,;'ão rle Consti t::i
ç~,o, Poderes e Diplomacin, é de jlurecer: 

1.° Que ~eia approvada r, elei,'50 a que SP 
procedflu no B;stado elo Paraná, :J.::5 de j :-lh, 
proximo pas,;;,do, para o j)l'eench\menlo da 
SUD represpntéição no Sena,do da R('pu bliée.; 

Eu não vi p.nnunciad[\. a rennião da Com
mi.,iio, e D.~uardava qne ~. sua scs,ão fosse 
pub!ic~" iletra k\'c.T aü SPU cIlnhecirnento do
cumentos ~u~ me foraTn enviados para 
serem pI'eSclItes i, cOIlsidera('ã.o do Senado. 

Sem que IIrrja lJiS<D a menor censura á 
i liustreCn'T!m i ,«iie'.fjUE\.1'6COt i he,o,procediJu de 
[',c~ordo {'.D'U os p1'8ced"ntes estabelecidos, eu, 
toria;ja, [Jeça licen:;& par;;, rernetter·lhe, por 
inteTrr>eciio ,i:,> ~íéS:l, fsses documentos, aiim 
dê o,ue ,~.íil:ll d"vld:1i!JCmte examinados. Pa"z, 
'él1lelltallte nm nqueil'o cO SelJado que o 
par€c'cl' \"Jlte à rcspec\;ivaComQissão. 

o :2.t·. ?(".e~id!eJrIl(0-0 pflrecer Dão 
,e acilL ,·ru discl!,;::~o, V. Ex. poder'à, fazer o 
5Hl l'c'llleri!li"r.i,>], qU3.udo ,', mesmo parecer 
fol' do<!", ;.;,:-,.3. ordem di) dia. Antes dlSW o 
:~eg:lnellto n5.u I~,r-'1'lIntte4 

O SR.. SEVERI:'-lO VIEIRA-Bem; era. uma 
sitl:ple,; fIl3,tjl'i" de e;:pecHenfe. 211

, que s8ja,l'e(;onhe:3ido e proc;]l:rna,:o ~~e
nanor pelo E,tarl0 elo D:tl'·,:á o cOl'onei joa· 
C}uim h-tzeGQe Cor;'ê" ele Lac~l'(ia. 

O SR. Pl~,E,lD8'''1'E-O }larerer .[\,8 a imo 
p:'imi:' e CJ p:lj) [,is qU2. V. E;;:. remetteu 

S:J.lo das Comnlj,sões, ::D oe cetembr', üe wr5,o envi2.:oS it C,'m'l,isôâo. 
18'~7.-Q. Bocavuva.-A,b':Oill1!ila>Lc;;. 

<Cl> §"-. §GY8r, nu 'Viei't"~~ (pelo. o,'· 
dem)-Sr. Pr~6ide;' te,sci p'·rfeita'"ente qu P 3. 
íllustl'e Cmmi~siio de C:,n': itu i, iO c. P"elere:! 
esU, s~g-undo me consta, U0 3.CCCl'Jo com os 
prececi .. ntes do Sell?do 

Tut!a VJ(I, de,E'jo ;->olldH:1l' q!le esse" jll'pce· 
dentes em lllat~l'ta. de Yfol'ir.caç:le, de pGiL~l' .~ 
não se c',ml'a!1~cem com o di~p,):,iti':o C_C1"O (, 

expr sso do art, 48 do l((!giUlenT,o, que jll'e 
Séreve: 

ORDE.'oi DO DIA 

FO;',Ç .• S DS T1;RRA PAl:A o EXERCIClO 
DE 18,:S 

C('.nt~nu8", E:ffi 3:1 discus~ão, com a emenda 
(!.rr~re,·j ia. lwsta e á a ppl'O"a,da, em segUllr~~" a 
pr:1jlOSÍé:50 (a Ca[!,ara uos Deputa.do,;, n. 20, 
de 18.07, íi~G.,)(lo Ó,S f01'ç<:'5 de terra para o 
e:!ercicio de 1898. 

. e As com?n~·ssõcs, qv.anflo S:; occ'II.parenl de 
tJ.CgIIC10S de interesse pa;'/leular, 0<' quando Ol 8::-. J,~~(o Cl.l.er-lllIom:t. Ia.· 
procedcrem a i"quel·ito ... . » rnent:l a :J,;J,e.nci;; do seu llOIll'P,do collega Se· 

E' o caso vcrtents: tratJ.·,e de invcstig::.1' lladr,r peje: ES:,2t'O elo Pará. A sua resolução 
f' conhecer de factos que podem O~l nào af~ de tOIll:L;' a palaH?, r:o de"a.ttl proveiu justa· 
fect,r " validade de uma €l~í\'ào, nã.o -e ment'l ele dguffiC:<; l'eferenciss de S. Ex, a 
trata d'3 llegocio de in tere,~e particular, mas :1eg~clOs p, 'l'f,ICr., e p"r'Üdd.~IOS do E, Lado que 
de um wquel·jto. a,:'bc,s ,ee!Y!;... h0nn de rl";:;~Esenkr no Se· 

« .. " tO[J]~.r0': depoimento", inforruações n0do.. . . 
ou pr:1.tica:·eru outra-, '1JIigellciassemellwntes, HlSIt.OU súh~e 81 l'e:·'.JmfDte ileV~3, tomar o 
celebril.rã.o ~uas ses,s(ies puIJI1C':)Jil(~~·!t( .... ~1dVI'l ~EC:.i[·"",J (re('IG.~"O.(~e ~ens .c[!)leg"s. n(10 sc> .p"la 
si :1 lei autnrinr o ~egr~rlQ. pel'mittinr1o á, CO,Jvlcçao da. S'J2. iflRuticl,.-ncw (11<10 apolado3 . 
partes Intet'e;j,adas e S0l!S advogados allega.· [leraes), coajO L,1:l[,em por eaUS3.l1e escrupuiO , 
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do;}tl'inario que manieill, e ;:;ede [ícenço, IJ8.:-3 
expor. 

Entende e;;tar -3rl'i1rb o debate, d~,,'e G S€l! 

imcío; parlamectal'lsffi0 e o qus S~ 11a beta. 
(Apoiados. ) 

Sectal'io i ntin:i I'd, in trans' gen te do ~.ys
terna e do !'egimen pre;;jlienci,l, nã" pode 
deixar de pcoteóter contra o pl'o'ongo.mento 
de uma. pra\e absoluta do anti"o l'egimen, a 
qual é infensa ao espirito d8. Constltulçno e 
contr'aria aJ propl'io espírito do Regime:lto do 
Senado. 

Esta praxe dá ensejo á disCII.'Sã..a de que
tões secundarias de poLtiec, l'ed.31·;:.1 P' "tid;.· 
ria" quanrlo o tempb prec1.]siss,mo I!eve~ia 
ser preenchido em qu,,~lões attillr·'ntes ao a,
surnpto em debr..te, (Apoiados; ")Jarles,) 

Quando em 2' disciJ.,<,sâG, iWCion o de:late (l 

110nrado Sem do!' pelo P;-.r.: n", de.u-l~e um 
aparte cbó,mando a sua 2.ttenção pr.l·a bk, 
facto irr~gular, 

S, El:, r"'SI'"n\t2U Pi'OIl1i):,:J.mente: « Isto l~ 
p:,axe permitiidJ», E' U~G de;' ;,I;t;g'" ngl;:,"':: 
e a lllooardlla er'&, parla'"6ntar, ao sr;vez d"" 
actuaes instttmções re, ,u IJ!icana". 

Desde o inicio da Repu bliGil ail.! b03 os raill~: 
do Congresso s6 t~'ill desvirtua,jo e IJ.lseac.u 
o l'egimen. (Ea. Jiae;'ocs apal't-s,) 

O SIt.JoÃo CORDElI\O diz que S. Ex. o eshi 
fazendo ~gora, 

K:tA ,i,,(]a. em J1ro v a a Constituição de 24 
de feVel'~l' o. Pel~ velli:1. e jJ oro. Ille f"Jleça. 
&uwrit:ade, P"':'3. p otestar coot, a praxes des· 
\",rLUa:Jra~ (lO l'egim<ón pres;ueuClal. (Hr:. di
t:C1'SOS aJ,arlf5.) 

A he'l!taç;i.o do orar\or origi lJ3.va·se jus
tamente deste facto: ao tomal' a palavra 
s"cre c <l.s,;umpto "m discus~ão. s'ria natu
ralmenk. impe,ildo pela ünrla oppo3icionista 
e 18'.';,(10 .. cllscutir pontos de polttica fe
d,~l'al e partlda.ria. Desde que, ap6, o dis
curSJ d honrado Senado:, p"lo Pará., occupa 
pela, primtóir& v~z a a ttanç&o da Casa, não 
lhe e lictu dei:::,T de referir-se aos factos 
tar:(i,d,j.~, pur S Ex:. de reacjO;;&'1'io8, q'lanto 
a ~ Estado do P;:)J·à. 

O Sen ck cr.mp""hende que o de1,at.e d"ver
SS-Lla n:an ter 110 ::::e~ "lJerd"dê',ito pe: triltanclo· 
ss c 2, :,[:o:'gar;izaçi.c, do ex.-rcito que, segundo 
a~ p:(;~)ri;;:,s e:Lpre.'sões do honrado ts~nt~clc·r 
pelo P"rl', ('ê,o,tltt;e \:ma I',as ]},;,imeiras ne
c~sóidLd"s dJ paiz, 

~~,:.:::l C'oJi'~p"tç'nci:! pEl,r<l. ~atr~r no &ssumpto 1 

c;,':e de,lal'r," que nii.o se i\!urle i1 ref)leito 
Ge~,Cê d,'S'{/Cl'otU .. " Gltficil 2. de gr'ande alcance 
pc.:'l:._ o :utu' (J: a !"eOt·gê..~lÍz3.ção do e:b.srcito 
q,'e, de~~l!ds de iDuitot'cé!lllJ e de ;r:uitas des
Df';ü,Sa 

L r~to 2. fizerLm~ nem a pudê:'alll fRzer Beu· 
jai11tn C)n~1é.,~tl De.'ô.úl'c: 'i:> F'loria:~o. Não se 
illfir-s. d:'sscJ, porem, q!18 I1ão se d~va tratar 

O SR, Jucro CHEItllWNT l'BSpow':Grá l}Oo';,e- "~d8í::Jfr;te clu as, \,w:: pto , j."':'que e.]le é veceó· 
riormeote soo Bpo.rte da llollre ~>':.Jador, 3)(:,:,,3,", ,ai ,·:teol1'e >; '-,em ":,e3"C~eI' u:n;:. d.as 

O honracic SeU<1dur pelo Falá ';enullciru 
este. l'ücto, aliás c,)[l!iecido : cad" inte!lw:e!!· 
eis. :ie politl(~o Lr~zi18i~'o\ uiÍo saL:e si D.s:)lm ._":: 

póde E;x:primü-., e lnlli.<.r cl·jn~.ntí:1 }:l<:'1"18.lUeI11.!> 
risla na~ su~s aCt;02S, no sEi" lloCOll~reSSCj -

E'l1111 erro de cLJuseqete;";:;,,c :;JllÍw ;";',,"es, 
contr,~ "qur.l cUr.:Jpl'e p;ot s~i,r, El'l'l' i 'leI! , 
tiCD des"ir,ul'u por i,lleil'ú i1 CO,),titli!çã, 
Imporio, -eJ"tiv~me;lt" JGfl10C~dlC'c Lal qUi 1 
foi d::;c!'et(~da. logo d8pOl:..i (.:i irhiel)~'r!"~81;~:: , 

ln:-.. ;.OT'es 12.e~n,:s e~h·.:~-.8ntê~ ep! um do~ I"é!ol120S 
ci&.. ;ld.rl!.lli.lS-~r'2,l'~,O. (fia rL11Je)'SO': apnrtes.) 

C:}:' !Ji!::;ll·:·u,_;e .. ~a a rl~r!~·J(:.,d::açã.:) ~lO e;:er~ 

cito no ps r,e ullflnlt.oriedade, s"m excep~,ão 
.te wel," 's UOOi.,:t.o:,' t;'i)sileil'J~ pü.l'íl. o ser· 
-,iç,\ miiltr:,l'. (Apoiados.) 

Si não l'6ce:as8" O~c,F;;,r deilla~iado a at
tf:'Jf::lO b .. n","ol', (:" Caca. e::rJoria, "I?umas 
}c:ó·s beiJi6as em um ,,,,'el'ipt,J rl'ao,uelle a 
Ql'r,m cr'l1ci 'ere' (' mni, nDtav~1 e,'tadls;a da 
t2!'ceira fÜ~pLl·li~a, I:ID [r'a,n~'a, Julio Ferry, 

R(wolu~ões ctJ!!stantes 9';, c.i v~ rsc ,: \1i1iz2:: e~~l' i pt" c. l\i1!nelJtc.do p r Julio Eimon, 
elo gLJbo tml,am op2rado e,:;,a conqu,',éo, I? c.o!bcio, "ol'e"" c.e nãrJ pode!' diífundir 
como que imp ,st" ô," e'~!J'l'ito, <1!ij,s clespOtic',-" muití1 luz sou; e o a,sum pto (n 7"u opoiados), 
d\\primeiro 11llp";'3,,,or, :: e:::igsj,~i,.:, é", ,""C1 - de:le tl',;,'an púl' é.lt:" inCÍséi[!,;o", respeito 
tação de um'l cOIlstitui~p"G lio,!',,!. O:ifUi.".- de um pontu ~apital s"b'" a l'20rgi1niza~ão 
ção rotineira e opscurc-ntis,a dos 1'3,lcciom,- cJ.:; ex:el'~lt,) a dcsciplin\;, illilitLr. 
rios, porém, desvinuou em P(ruco tem,;o o Dl versos ol',~dores a ? li?, S9 teem ['efe
espirito da primitil'a COilstltuição. ,ri,io, l'Ti5.o viu c,';rntudo e,'~\'J:'iet3,mente dennida. 

O Acto Arldiciond,!..s leis ele íd8r~"e l1iLo, i~' I'sl'd~rleil'3" noção da diSCiplina. miliêar_ 
e depOis 3. poliLicaC8!'r"c'p;,él[,~ do :>e,):;ulldc: ri,~-: (A,va"tcs.1 
nado, cl'eacíora da bvd:'i::. rio J.)od<:,l' pes',:,:,l, 1 O lldreSeil:J.';nr :P0I' lh,t'oo (h~~so occupou 
tudo, tllClo, i'ed,eou O esoil'ito líb2,'8J r'n C;rJc,_II,ontem IJ!'1 Lla:!t~me.nte lê é'.",7,ençllO da, C~",8" e 

~~t~~~:~é~~~~~~~;~~rü ~~:ti~~~:,;~:Y:~~'~~:~~,;3~~: . c ' t;~,~:'~~~o,t ~,-,: ~~;';~~;'~6ii'~ ~!r;~~, ~~~1y~I~;f~~ 
no 1)0<10:l' p~~s ,:J Clc,'i1U!); .. ;IJ i;I;pc'']'';llt,r~ I GOUl,l·!L;.S (~L,e, S:'.i: o pJnto de vi~ta. lllllitctr, 

Este pl'otes!O (levo ser r'8petidu com fré ! COIlSlUCr3. subve!'slv;;,s. 
quencia no seio do Senado. O SR. PmES FERRDlRA-E uffirmou·!>s. 
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o SR. JUSTO CHER~ONT - Decl,~l'úU S. Ex. \ Tal deve ser, no seu conctlito, a disciplina 
que na monarchh, não se punkm as illsubélr- militar. 
dinaçõe3 na Escola l\'liIitar. Deve-sc" porem. Era as-im que os Marechaes Deodoro da 
concluir que se faça o mesmo na Repu ul ica? Fonseca e Flol'iano Peixoto a compl'ehendiam 

O SR. ANTON10 AZEREDO observa não ter tambem.. '" . 
sido isso propriam-mte o que dISS9_ Ppde vellJa para cItar um'.facto occorrldo 

,_ . d12rante o Governo Provisorio. 
O SR. JUSTO CHERMONT .- ,S. Ex. querIa, Exercia o orador o cargo de governador do 

parece, censurar a energIa r'ü Governo, pu- Para. O marechal Deodoro telegraphou.Jhe 
mndo os alumnos da Escola MIlitar. pediDl10 a indicaçãa dos nomes de tres vice-

O SR. LEITE OlTICJC.'I. diz qUi', o nobre Sem.- governaàor~s para o seu Estado. 
dor não fallou da punição; referiu-se ao ex- Sem õetença, consultando simplesmente a 
cesso da punição. sua coherencia pnlitica, o seu passado, in

dICOU os nomes de tres cheles republicanos 
historicos, e enviou-os pelo telegrapho ao 
mp.,rechal Deodoro. 

O SR. JUSTO CRERMONT. continuando, decl~, ra 
que si a punição toi infiin.~idll. lia, orbita do 
regulamento da Escola, não foi excessiva. 

O SR. JOÃo CORDEIRO-Esta ultima foi, ma~ 
a primeira foi um destempero. 

O SR. JUSTO CHER~I(\NT - O nobre Senador 
pelo Pa ra. referindo-se tambem ao assunl{lto 
isto é. á noção de rlisci plina milItar, e dlu
dindo aos actos da Escola ~.1ilitar, dis~e rli'co
nbecer esses factos co no uma insGbordinaçãc, 
accrescentan 10 outras considerações qUCl o 
orador lê ao Senado. 

Não lu insubor 'inação attenuayel deante 
na lloçilo exactfl. da disciplina militar. nem 
que possa obedeceI' a nobl'es e elevados e,;ti· 
mulos, realizando a comurel1ensiio mtida dos 

O Club Militar do Pará reuniu-se em sessão 
permanente; enviou uma commissão ao 
orador e, em termos mais ou menos ve/Mles, 
tentou llDpor-lhe outras indicações. Allegou 
que as inr1lCaçõ~s do orador não eram as 
yerda'eiras, porque esses elementos civis, 
que aliás representavam republicanos histo
ricos, eram suspeitos á Republic3, não o 
~endo apenas os militares_ 

O orac1or communicou o oc~orriclo aos ma· 
rechaes Deodoro e Floriano. Ped i li a SS. Exs. 
qu·], C'ISO julga~sem a" suas indicações não 
hou ,e5~e:rl si,io rei tas de accol'do com os 
bons pdncipioci. fizesse:lI as impostas pelo 
Club MilitaI' do Pará. 

l[[lm~di~ü:l.mpnte. riO mesmo rlia, o ma
O SR, JOÃo C'íRDEUW pergunta que. foi o I'er'hal Derlrll,ro nspr'nd,ou Ir • .,onicamen te pelo 

[5 de novembro. telrgJ'al,ho: «Nt'ío admitto imposi;ões da (orça 

deveres pJ,trlotico~. . 

O SI:L JUSTO CIlER~fONT- Foi uma l'e\'olu- armad" ». 
çãn. atl1a. No ri/a spguinte o Maree11;;1 Floriano Pei-

Entenrle que a disciplina militar. relatanrlo xot". l'epetilliJo as propl'ias palr,vras do rna-
o tacto lembrado ]!€'Io nol,re Sona'lor pel" rpchal Deo 10;0, connrlD<Ju tudo, dando assim 
MesaIlbão, é a carta <lo general Bou"'nger a verflad8i~'a () exada noção da disciplina 
ao general S USSler, cbefe militéll' l:a, pl'aça militar. 
de P"ris; é a ordem tel'minante elo IIlinisl,ro O SR.Q. BOCAYUVAr1izqueS.Ex. reconbece, 
da Guerra em Hespanlw. prohibln lo que os pois, 'l"e o Governo Provisorio não era um 
sel!S subordinados disclltam questõ:os milita· gove.no militarista. 
res e politil'as pela im prensa; é u applicação O SR. JUSTO CHERillJNT concorda em 
justa da pena infs.lD"nte contl"!. o capitão tudo com o nobre SenadOl' pelo Rio de Ja
Dr€yfus, tr,iÍdor e espião; é o jurarllento que nelro. 
todos os annos Gui 1 bel'me [[ exige aos novos 
recrutas. Produziu, a sentir do oranor. o nobre 

Senador pelo Pará urna hella peça Iitteraria_ 
Assim comprehende a vel'dadeira disciplina S. Ex. confirma o Juizo da opinião geral do 

militar. seu Esta.do a respeito da grande intelligencia 
POI' isso os generaes Dodds e Duchesne 

voltam á França cobertos de glorias de ~uas 
campanhas. das conquistas coloniaes do Da
homey e Madagascar, recolbem-se aos seus 
corpos e nenhum partido, nem os praprios 
partidos sediciosos, nem Henri Rochefort, 
communista confes,o, nelll Paulo de Cassa· 
"nac, advel'sario que não mede escI'upulos 
para atacar a nepublica, ninguem, ernfim, :se 
lembra de cx"loral'as glorias desses mdlti1I'eS 
contra o govel'úo de sua patria, (J111<ilo bem.) 

Se~ado "f.r. lU 

e vasta iIlustração que exornarn o iIIustre Se
nador. 

O SR. ALBERTO GONÇALVES - Não é só do 
Pará. 

O SR.. JoÃo CORDEmo acha que o paiz 
inteil'o lhe rende es;a justiça. 

O SR. JUSTO CHERMONT renova no re
cinto do Senado homenauens a esse talento e 
a essa illustração, sentin~10 divergi!' [le S. Ex. 
em alguns [Iontos. 

2l 



162 ANNAES DO SENADO 

A primeira parte do eliscurso do nr·hre 
Senador, que classificará de expo"çãc de mo
tivos, alegrou-o, sobremaneira e ft-I-osuppor 
até que el'a aiúdn, coneligionario de S _ EA. 

O SR. JoÃo CORDEIRO crê que não. 
O SR. PIRES FERREIRA - São repuhli

canos. 
O SR. JUSTO CHERMONT responderá [le~t'a:'te 

ao a parte elo nobre Senador. 
Todas as ideas, toc1os os principios politicos 

manifpstados pelo nobre Senador pelo Pará. 
no inicio do seu discur~o, estão de acconlú 
com o passado do omdor e ele S. Ex. e com 
as suas iMa::;. 

O SR. LEITE E OITICICA diz que ent&c; 
brevemente terá S. Ex. ele "eu lado. 

O SR. JUSTO CHEF.MONT - Ts!YBZ POSS,l 
advir o contrario 

Quanto á segunda parte, porém, do e1is
curso do nobl'e Senador pelo Purá, re[Eli'eme 
a facto~ e actos do Governo, não se acta d3 
accordo com S. Ex. 

S. Ex., embora atastaclo 11e uma parte 
da opposição. que acha razoavel a,tacar a 
pessoa do Presidente da Republiea, mani· 
festou·se justo, moderado, cortez, corno rlevia 
sel·o, em l'elação á pessoa do prÍl:leu'o ma
gistrado da nação. 

contra ba.ndo. '" u ontro acba va·se ec vol vido 
pm desr"lque ra Caixa Economica do Es· 
taelo. -

O SR. VICEl'iTE MACIL"Do-~'landa.ssem pro
cessar. 

O SIt. JUSTO CHERMOl'iT-Taes nctos não ele
Vi8.111 mE'recer a censura de honrado Seno,
dor pelo Pará, p8rque são de pura correcção 
repubLicana e de moralidade. 

O SFt- MORAES BAr.Ros-Primeiro demitte
se, depois processa-se. (Ha outros apu1"tes.) 

O SR. JUSTO CHEr..MONT - responde ao 
aparte, do nnbre Sen~'.dor pelo E3ta,lo do Rio 
ele Janeiro dizendo que lJa meze~ passados o 
Sr. Ministro dêl Fa zen da incumbiu di stincto 
fUllccionario do Tbe,oUl'o F<étlel'al de e:;;ami· 
n<Lr a Altandega do ES,ó"IO do PUI'á. 

Este funC';;OIlo.rlo \'olt"u e trouxe, natu
rrrlmente, llO "eu re.laL01'io, as prova, da cri
mm~iido.de ,ios dous emprega,ios l'e,:e"te· 
mente demi ttidos. Eill vistn. elOS documel1LCls 
f;li que_o SI'. Millic;tr" da Fazenda I~vrou a 
IJemls:::ao. 

O SR. LEITE E OITICICA dá "fi aparte. 

O SR, JU'·TO CnEll~;ol'\T <.:.cl'edita. Que 
S. Ex. ,.á 3S im pl'o:·e.de, pOl'qU8 todOS reêo
nilec8m a. el;ergie, mor;;,lizadul". d,' llOl,rado 
S1'. Mi:Jistl'o ca. Fc.zend2 .. (A.poiu.dos.) 

OS:'. PJl~ES FERI'.EIT.i\,-lsso é cousa que 
ninguE::n lhe Eega, crikriO. 3cti 'Idade e jus
tiça. 

Entrf>t~nto, como que não att'ibl!~uclo ao 
honrado Sr. Presidente d~" RepublHó,1 a illspi
ração de seus aetos, a responsabilidade delles, 
o nobre Senador lamento'J. - ~ccus"ção j;\ ex· 
pendida na outra Casa do Congresso - a in· 
fluencia rios que cel'cam o CIlPle (la Nação. e O ::;R. JU,TO CHE:RMOl'iT - Outrs, demissão 
atfirmou que o Sr, Dl'. Prudente de MoraES que se nel! 110 Esta.do rio ?ará toi a do prúcu· 
está mal rodeado. rador seccionl. 

O nobre Senador pelo Pará foi muito ~ paixo- O Sené'.do 'J.be, porám. qUê o cargo de pl'O· 
nado em relação aos actos da Govemú curn,dor secclol181 é de confiança, e n~o se 
FederaL pOde t:)lb~r, nem co"rtiil' a acção do GOV"J'ilO 

Quanto aos que dizem respeit.o 8.0 Ps.:'á, (1 Ferlel'al na nOmec.é;ãu e d8mis~ão ues"eG fLmc· 
orador provará a paixão de S. Ex, rdatGnc!o ei',narios., _ , 
tudo quanto Se tem c1acion:cquelle Esta.rlo. AUpposlçn,o, elo WO:IO por que começou a 

Depois de ler ,arios treclJos dr, (',i:;:o,\rsu m"miest"l' se no Estdo do Para" Indlcou 
pronunciado, em sessão ,:nt.el'ior, pEJO 1l01lJ'ado I achaT'em se oe. fln nll O·; . mUlt~r exal,,,uus. 
Senador pelo Pará, o orador admin,-se "O,; I Igllor'8. Si deve lelerli' au ;;pl1atlu faeIOs suc
conceitos de S. Ex. e diz que o Govel'Clo Fe. ce'jldv0 depOIS de a,Ig-_um;~ das reUI1Ic:e:s pl'O
deral não tem feito para o Estado do Para mOYlI1iJ$ pela 0PI)(HçaO, .onrlas as qwres al
sinão actos de saneamento de verdadeira mo- guns ex:ütados saulIam a !'lIa. dando morras 
ralidade administra ti va. ao Sr. Presidente da Republ ica, e erguendO 

O SR. JOÃo CORDEIRO-Principalmente a Vli'aS eneommendados, g;;. rante o orador ao 
guarda nacional. n Senado, ao SI'. genera~ G1!cerlO. , 

. Como SI as a:;plraçoes do povo pa,raense 
O SR. JUSTO. CHERMONT-Tratara tamberu fossem compativeis com essa política pessoal 

da guarda nacional. . e multic,Jr do Sr. genera.l Glicerio. (Ba di-
. O MlOlstro da Fazenda demittm dous func- versos ap"?tes.) 

ClOnarlOS publicos BJDpregados da Alf'an,iega. I ,,'" ()" " 
EIS. exclama o Ol'&dOl'. os actcJs reacciolla- O S_lt. tlIORAES BhJ:Ro,-",uurem fazel op-

rios denUllciados pejo honrario Senauol'. POS1PO e contll1ual' no guoo Ué c<,rgo." de Cu:!' 

Pede, entretanto, ao Senado, que attenda pança. 
bem para os motivos destas duas demissões: O Su. VICENTE MACHI.DO-OS cn.rgos pll' 
Um dos empregados praticàra um aeto de blicos não são patrillloaio de DingueíD. 
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o SR. PINHEIRO MACHADO-Si ·n.ssim e, O 
Presidente da Republica [levia ter-se ido em
bOI'a, porquE> não r,'prc:<enta mais a confiança 
da Nação. (Ha outl'OS apartes.) 

O SR. JUSTO CHERMONT, satisfazemlo agora 
ao aparte do nobre Sena,lor pelo Ceará, e a 
um dos topicos do discurso do honrado Sena
dor pelo Pará, referir·se·ha ao que o Governo 
Federal tem commettido nesse mesmo Esta'lo 
em relaç'ão á guarda nacional. 

O honrado senador pelo Pará disse que, 
sobre essa materia, não sabe, no caminho em 
que o Governo vae, por exemplo, em relaçào 
ao seu Estado, si haverá brevemente cidades 
que a'lUal'Lelem mais batillbões. 

Responderá á byperbole em poucas pa· 
lavras. 

O anilO passado o Congresso votou uma lei 
autoriz3.ndo ao Governo a organizar a guarda 
nacional. 

Si essa lei é errada, a culpa é do Con
gresso. 

O SR. LEITE E OITICICA - Mas a lei ma.n· 
dava reformar tudo qUê.nto fosse official, e 
crear novos batalllões ~ 

O SR. PIRES FEIlREl!l.A - Não tem havido 
reformas. 

O SR. PINHEJIW :I'lACHADO - Nem o Go· 
verno e,tá fJ.zencio reforma (la guarda na
cional; está f"zendo reasção. 

O SR. JoÃo CORllElrW - Esti cQl!l]JI'ando 
votos a. troco li e pô.ten tes. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - O CiUS o se
nhor e os seus ,,,migos ji fizeram. -

O SR. JUSTO Cmi:8.MoNT - Em obeiieucia a 
essa lei votada pelO CO'lgresso ';l1<:iol-Jal, 
tratou·se da l'eor;::-anização da guarda na· 
cional em todos os Est""los, e, como el'a ra
zoavel, cbegou a vez do Estado do Para. 

O Senado salle que a guarda nacional, de 
confol'midade com o dl~p ,sto na le.i, deve ser 
organizada de mocio a crea:,-se uma bJ'igada 
em cada. comarca.. 

Garante ao nobre Senado!' pejo P'·.I'E.. que 
com a actual org':lnização, corno se está l'J.
zendo no Estado do Pará, lJaveri\. menor nu
mero de batalllões do que no r2gimen mo
narchico. 

O orador pI'OCUI'OU saber quantos bato.llJões 
existiam no Estaio do Pará. (Ha diversos 
apartes. ) 

Pela nova organização,feita c.om se!'ie,',ade, 
tal vez os bo:.talllões se organizem. 

As nomeações para esses postos da guarda 
nacional leem J'e~"liido em amigJs muito 
dístinctns, cujos relevantes serviços á Re
publica os devem tornar insuspeitos às insti
tuições. 

Como, pois, dentro em breve não havel'à 
cidade no Estado do Pará para conter tantos 

batalb5es quando se suppI"ime o grande nu
mero dos que existiam. (Ha divel'sos apal·les.) 

Acaba o orador de provar, citando factos 
e commentando-os, que ainda não foi pra
ticado um só acto de reacção no seu Es tado, 
nem é possi l'el os baja; o honrado Sena.dor 
sabe qual o espirito do povo paraense, sabe 
que existe um partido forte, unido, com 
espirito conservador, esseucialmente republi
cano, insuspeito às instituições, partido que 
agora, talvez por etreito da scisão operada na 
Capital Federal, tenha muito a ganhar, por
que to~nar·se·ba homogeneo, unido e ainda 
mais forte, deixando de ser minado pela in
biga. 

O Sr •. LA.URO SODRÉ dá um aparte. 
O SR. JUSTO C!lERMONT refere-se ao partido 

republIcano historico ... 
O Sr... LAURO SODRÊ-Mas eSSe é que apoia 

o gcnJrIJador do Estado. 
O Sr:, JUSTO CHERMONT- ... opartidoque 

vutou a moção de apoio ao nobre Presidente 
da RepublIca. 

O S?. LAURO SODRÉ pede licenca ao orador 
para contestaI-o. Declara que esse não é o 
partido republicano historíco do Estado do 
Pará, e, por honra delle, affirma que não 
Pl',cle ser, porq;,e seria uma indignidade essa 
liuha de conducta. 

O SR. JUST0 CIiERMOl\'T pergunta-por que 
uma inr;ignidade 1! Pois um partido que não 
murlou, que ficou no sei] posto, que mantém 
o seu prr'l-iramma, que continuou apOiando o 
SI'. Presidente da Republica, porque S. Ex. 
ainda. não viulou em um unico pontu <J, Con
stituição ... 

O SR. LAURO SODRÉ- E o I'ecrutaIDento 
que se faz todos os aias 1 

O SR. JUSTO CHERMONT- •.. um partido que 
repelliu ,lo seu seio aquelles que queriam se
guir a p01itlca arrJscada e incl;nada a aven
turas do SI'. genBral Glicerio, é um partido 
incoherente ?, 

O SR. JoÃo Cor.DEmo affil'rna que procedi
mento arrIscado foi o do orador, fazendo par
te do ministerio LucBna. 

O SR. JUSTO CHERMDNT diz que não precisa 
responder ao aparte do nobre representante 
do Ceará. 

O SR. JoÃo Cor.DEmo-Nem pó de respon
der; por isso é que não responde. (Cruzam·se 
0,,11'OS apartes. ) 

O SR. GENEROSO PONCE (din!f:ndo-se ao 
orado')') peGe-Ihe que commue, pois vai bem. 

O SR. JUSTO CHERMONT lembra aos Srs. Se
nadores que a paixão opposicionista teUL 
tido os seus exageros. 
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o SR. THOMAZ DELFLNO-COmo a paixão go
vernista. 

O SR. JUSTO CHERMONT- Com relação 80 
Sr. Presidente àa Republica, e!!a tem sido 
exagerada. (Apoiados.) 

Que ganbo de cama, pergunta. pode trazer 
esse ataque pessoal ao Sr. PresÍ<1ente da 
Republica. ~ O orador não concorda absoluta.
mente que na.s questões política.s, sobr2tuelo 
Das de principios, se envolvam as pessoas. 

O SR. ANTONIO AZEREDO - ~,ão se pórla 
deixar de en vol ver a pessoa do Cbel'e de 
Estado. 

O SR. JUSTO CHERMONT Quizera Que o 
bonrado Senador pelo Rio Gran<lB do Sul, 
que em uma das sessõps passaà:<s oecupou a 
attenção da Casa, lhe dissesse qual foi o cri· 
terio de S. Ex. para. dar o diploIDiL de in
capaz ao Sr. Presidente da Republtea e aos 
mernbros do Governo. 

O SR.. PINHEIRO MACHADO - O mesmo Que 
o orador teve para qU6.ldicar de incliná<Ja 
a aventuras, a politica do Sr. Glicerio. 
(Cruzam-se apartes ent1'~ os S,-s, Sarmento 
e Vicente lif('chado, reclamando u Sr. P'-e
sidente attenção.) 

Para. o orailor o lJonrado Senador pelo Rio 
Grande do Sul deu uma unica prova.: a inca
pacida.de rl0 honrado Pr'esidente da Repu bJica 
está demonstrada na sua opinião, porque 
S. Ex. n1io tem programma. E' uma accll
sação a.ntiga de parlamentarista. Os go
vernos succediam-se no regimen passado com 
programmas brilhante~ e eloqueutcs q lIe em 
geral não eram cum pridos. 

O honrado Sr. Presidente da Repunlica, 
modesto, escrupuloso, republicano sincero, 
não faz alarde de ter esses progr~mmas iJri
lhantes e eloq uentes; S. Ex. cu rnpre o ~eu 
programma de governo, agillilo pr<:ticando 
actos de morali~~de, porque, si é pretói,:o, 
corno disse o honrado Sr. Ministl'O da V,ação, 
synthetizando o prograrnma do actual go
verno, repubJic3.nizar a Republie~, e p,'eclso, 
é tambem indispensavel moralizal-i.\·. 

O SR. Ros1l.. E SILVA- Apoiado_ 

O SR, LEITE E OITIClCA.-Mol'alizal-a ? 
O SR. JUSTO CHERMoNT-Sim. 

O SR. LEITE E OITICICA. E OUTROS SRS. dão 
apartes. 

O SR. JUSTO CHERMoNT-Garante qne o 
maior serviço quo o l1onra'lO Sr'. PresideutB 
da Repu blica tem feito ao seu paiz é justa· 
mente este de moralizar a pub/Jca admiuis
tra~ão. 

Mal cercado S. Ex. 1l MRS qUfLes são, pBr
gUnta, os elementos suspeites que o rodei:l.In? 
Porque a opposiçao não olha para si e não 

vê o que faz,ella que todos os dias fel'e a Cen
suuiç~o na'outra casa do Conf-'resso, elIa aue 
nâo escrupuliza em cercar-se de iodos (S éle
mentos, os mais beterogeneos que se por1em 
imaginar? 

ES:ia opposição não devo ter pern.nte o 
palz força rnor'al para tlccusar assim tão 
vehemenlcmeute o Governo honesto ,'o Sr. 
Pl'esidente da Republica, porque lhe cum
pre sobl'etudlJ 01 har primeiro para. si e não 
[;,zer C1i.usa COmmum, uiío declara.r-sB soli
daria com essa poliiica, que tO Estzdo do 
Amazouas excl uio tojos os principios da 
moral. 

O SR. THOMAZ- DELFINo-Pede que~ precise 
os (a.ctos. 

O SR_ JUSTO CHERMONT- ElIa não podia 
censurar o honrado Sr. Presidente da Repu
bllca, quanrlo no Pir,ulJY faz causa commrlm 
com o actual governador, qUB dissolve os 
conselho, municipi,es e a pequena magistra
tura_ qUR pratica actos íllega"s; qup.n:~o no 
E;;tado elo Ser"jpe (s,a meSID:l. oppos'ção 
d.eclara-se sohrh;ria corn O governl.à.u~, cuja 
arlrníUlst.ração não tem 51,10 rnais co que o 
jogo official (;as loteria.s. a emi:;são il1egal de 
Dcilas e a ultirna reforma inrooEtitueiollal,em 
que se dão punllals.ctas mortiferas na nossa 
Con-titnição_ 

O Sr. LEITE E OlTlClCA.-Lembra que o Go
verno tambom fez causa commum com o 
governador de Alagoas, que ell1ittio fichas do 
meSlllO llJl>do. 

O SR. JUSTO CHERMONT - Essa oJlposicão 
sol'daria, ou antes apoiadH. peloR arruacei
ros de março, pó de ter autr.!ridaue moral 
para ceDsura.r os "ctos escrnpulo>03 e mOl'a
lizflrlOS do Sr. Presidente da ke.publica ~ 

O SR. ANTONIO AZEREDO - E o Governo 
apoiauo pelos revolto~úS de hontem? (Cru
zam-SI! 1Huitas Q'litros apartes, rectallíando O 
.~,-. P,-esiderde attenção). 

O SR. JUSTO CHBRMONT - Não sane, si 
ilinda são l'evolto.'os os rlrnnistiados pelo 
Congres,o Na0ioml. 

Não S;J be, repete, si ainda. são rev.:ltosos os 
amnistiados; saue que revoltosos ha. de um 
e de outro la 'o. No Estado do Rio de Janeiro, 
por exemplo, antigos revoltosos. aquelle~ qne 
loram Selflpl'e su,;peltos ao Mal'ecl1al Floriano 
PeIxoto, estão ao lado do Sr. Genera.l Gli
cerio. (Apoiados c Hão apoiados, !,-oc"m-se mui
tos apa.-tes; o Sr. Presidente ,-ec/ama altençcTo.) 

A situação, não sabe si dirá da Ref<ublica, 
si da. f'atda. é muito rlilficil; e assegura aos 
bonrados membros da opposição, que todus 
são por ell? igu>llnrente reSpOliSa"l'els. 

De uma gl'ande l'espomabiJidilde foi o acto 
de ::;S. EEx., os rnem brus da Oj)PQ-;l\~~O. 
quando, em um rnomento tão critico; desliga-
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ram-se completamente do Gove!'no, deixaram 
de dar-IlJe, ffi<:;;mo dentro d!t Constituição, o 
apoio indhpcnsa velo 

E' a tercelra grande crise que atravessa a 
RqJUblica e deve fazer notar ao Senado que 
todas eSsas crises, o principal culpado é selD
pl'e um .;rupo faccioso no seio do Congresso 
:riIaciOllill. 

Pede que se lembrem os bonrarlos Senado
res (10 que se passou no Congresso em 1891, 

O SR. ,JoÃo CORDEIRO - E é o orador quem 
VEm fa'lar nisto? 

O SR JUSTO CHERMONT - Quer provar 
CIJ'I)O Uiua arregimentação no 'eio do Con· 
g[ tSSIJ é sempre quem tem determioado es· 
sas cris(s da nossa politica. 

O SR. Al\'T,)NlO AZEREDO - E a proposit(1 
disto o ,'rador vem lembrar o golpe de Estado 
(\e 3 de novembro? 

O SR, PIRES FERREIRA. - Pode garantir 
que o nobr" Sen;l.dor pelo Pará foi sempre 
contra a r;issolução do Congresso. 

O SR. ANTO'>'IO AZEREDO - Lemhra, qUi' 
"lle e"" membro du GoverlJo e continuou llO 

Governll=rlepois da dis~0Iuç8o. 
O :OR. PRESIDENTE pede attenção. 

O SR. JUSTO CllERMONT - Diz que a saIu
ç;~'o1a. cris~,_ ddermin"dR. pela opposiçãc' 
m'J"Ílfl em 1891 cO!ltm o Sr. Presidente da 
Rel,ur)!iea, fc,i o golpe de, E:'t8do. 

Si e,t" não ti vesse Sir\rj dado, o Sr. Presi
de[]le da RepubliN seria uoposto pelo Con
grtsw. (Contes/ações e aprwtes.) 

A me"ma oppos ção foi (eita contra o Go
vern 1 do Marechal Floriano Peixoto; e are· 
vc,lta de 6 de setemhro de ISg3 veio sal ... ar 
u poder legitimo da Nação. 

O SR. ANTONIO. AZI!:REDO - Esta justifi-
cando a revol ta. .. -

O SR. JUSTO CHER~roNT - Si não se tivesse 
commettido esse crime, a opposiçã.o systemA -

tica no CongressJ teria deposto o Márechal 
Floriano Peixoto. 

O SR. LEITE E OITICICA - E' o caso de ài
zer abençoada revolta! 

O SR. JOÃo CORDEIRO - Era o que far 
tava. 

O SR. JUSTO CHERMONT - P"ns3. assim ..• 
O SR. SE:VERINO VIE1RA - Não esta d.e ac

Co) do com o orador neste po to_ 

O SR. LEITE E OITICICA - Julga necess,ll'io 
mandar fazer urui revoltazinha para sal· 
var'se o pl'e, tig[Q da ó.utoI'rdade 1 

O SR. JUSTO CHI!:~MONT - A~lIa que esta 
conclusão é muito forçada. (T"ocam-se outros 
apa'-tes.) 

O SR. JUSTO CHERMOiXT - E' certo houve 
essa opposição [acclO~a contra o Marecual 
Floriano Peixoto. 

O SR:. LEITE E OITICICA - Aífirma que a 
opposlçao felta ao Marechal Floriano rol toda 
constitucional, foi no terreno da questã.o 
financeira. Nas questõe;; políticas, elle sem
pre teve grande maioria. 

O SR. JUSTO CHI!:RMO:'\T - Lamenta que as 
c,-,nstantes interl'up~ões otenham desviado do 
curso de 8U?.S obsel'Vações ... 

O SR. PIRE'; FERREIRA - Isto prova que o 
oraDor tem sldo ouvido com toda a;tenção. 

O SR. JUSTO CHERMONT-Não deve demo 
l'ar-se por mais tempo na trilJUna. 

VOZEs-Não apoiado. 

O SR. LEITE E OITICICA-O Senado bouve a 
palavra do Governo. 

OSR. JU'TO CH8RMONT-A palavra do ora
dor 5órncnte. 

O SR. SE"'EIUNO VIEtRA-Niio endossa. esta 
prntica do parlamentarismo, cada um falIa 
por si. 

O SR, LEITE E OITICICA-O Senado sabe C]ue 
o lu-nrado Senadl)r representa o Go vemo no 
Sena'-'o. 

O SR. JU.STO CHERMoNT-Repete que pre
cisa o Sen?do de muita caimit para. poder 
enfrentar es(;a crise, cuja l'esponsabilidade fi 
tanto da opposlção como daquelles que acom
pa.nl1am o Go,erno. 

Ou vida que pelo espirito patriotico da hon
rada opposição tenha passarlo a idéa crimi
nosa de negar ao Governo as leis de meios. 

O SR. LEITE E OlTIClCA-Que leis de meios 1 
O SR. ROSA E SILVA-Lembra C]ue já a op

posição negou Da Camn.ra a autorização para 
as ses,ões nocturnas. 

O SR. LEITE E OITIClcA-Porque motivo? 

O SR. ROSA E SILVA-O primeiro dever do 
Congresso é vota!' os orçamentos! Não é de 
republicano; ohstruir a passagem das leis ele 
melOsl 

O SR. LEITE E <JITIClcA-Quaes foram as 
medidas propostas pelo GoverDo? Esta o Con. 
gre'so fazendo ol'ç"mentos para não serem 
cumpridos t (T"ocam-se muitos aparles.) 

O SR. PRESIDENTE-Reclama attenção. 

O SR. DOMINGOS iV1CENTE - Quando o 
orador pede c,tlma é quando elb dcsappa
rece. 

O SR. JUSTO CHERMoNT-Para mostrar que 
a politica de moderação poderá produzir no 
Brazil grand.es resultados, Iam bra o orador o 
grande beneficio que c,'Olheu a França da po· 
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litica opportuni~ta, da politica de concentra-I quanto é pc. ssivel com os preconceitos, com 
ção, de paz, pol1tica ordeira, nunca violenta, os pl'ejuizos do paiz; que Dão s<1criflca os 
nem apaixonaila. principios, n:,as que aguarda ensejo pa,'a rea· 

O SR. LEITE E OITICICA-O que não querem Ilzal-os em tocla a sua plellltude. 
os membros da opposição é a !,olitica da O SR. LEITE E OITICICI. - Mf:s antes desta 
inercia. pOlitica elde!!" ;J. phrase -s~,bmetla-se ou de-

O SR. JUSTO CHERMoNT-Quel' lembrar ao l1útla-'e. - I' salvou a Repub!ica. 
Senado um episodio da vida de um grande O SR. JUSTO CHERMONT - Depois que Gam
estadista franCéz, que póde s'orvir de e;Jsina- bett:1 :'e CO;! venceu da grande verdade de 
mento. que a polit,ica governélmellt8,I, 11 politica do 

Refere-se ao illustre üibuno Gambetta, fe 
volucionario esclarecido. cuja palavra velJe· 
mente e presu3.siva levava semprB 11 cO'I>;,ic· 
ção da verdade a quem o escutasse, p' lavra 
eloqueute, Je grande efficacia, antes 00 4 rle 
setembro mesmo. e que depois t",nto con~l'i
buiu para o restabelecimento da ornem (la 
França e para o brilho da p<i tria que eJle 
tanto honrou. 

Proclamada a Republíca em França, surgiu 
a Communa e por fim o governo do marechal 
Mac-Mahon. 

O Senado sabe que a constituição republi
cana franceza foi votada por U2la as· em bl'?:J 
monarclllsta e, por consequencia. não podlil. 
.'ler uma lei basica perfeitamente democra· 
ctia. 

A paixão partidaria desse tempo commet
teu a gr"nde falfa de forçar Thiers. o salva· 
dor da França, a renunciar; e foi eleito Muc, 
Mahon, suspeito á republica, M8,c-Mahon. 
que, contra a sua vontade, não cOllSPg\llU 
vêr a. re,~tauração, por cau'·a dos escl'Upl\lo~ 
do conde Chambord. 

Mas a lut r pela republica deu-se sobretudo 
no ,eio da assembléa nccional f"a!1ce/a. Poi 
alli que Thiers. aprecian 10 o grande valor 
da palavra de Gambetta, a grau:€. influencia 
que elJa podia exerceI' na 'l>semUéa, 1<11f1011-

tou que, depois de conseguir o seu ideal. 
depois de proclamada a Republicâ. e ele 
ter ella passado por per iodos viOlentos, (~e
pois de estar livre da Communa, elle não fe 
collocasse no centro da esquerda. para ,lomi
nar, p. julgasse q (Je não se precisava Hem de 
esqnerda, nem da direita. 

Julio Ferry, nos escl'iptos. nas cor :,espon
denclas, que mandava publicar llllS UéjJa.rt'l· 
mentos, assignahva I'ste f:ccto, lamentalldo 
que a grande força daqueJle orarlo[' Il'anCz, 
que podia prestar grandes serviços a Elepu
bJica, ficasse de~perdiçada em lutas inglonos 
e estereis de agitação. 

Foi dl.'pois elo dia 16 de maio que se operou 
na carreira pl'litica de Gam betta tão grande 
transformação; foi, mais ou menos. pOI' e~s:J, 
época que se incutiu em seu espirito a con
vicção da necessidade iDdeclina 'lei dessa po 
litica de moderação, do OPJlO'·tunismo, que 
não é mais do que uma politica dE- concen
tração republicana, que transige tanto 

Go"<'erllO é 8, verdadeira politica, é a que mo
difica os moldes dos pG.rtidos agitadores. re
vol'lci"narios, que em (;"dos momentos podem 
prc-,tar serviços. mas C]lk. d3pois de lilcan
çad:l. a ,i'3:,o!'ia 'l' poeL lU jlI'Pj uclica,l' o espil'i to 
publico; f'ui depois disto que o. Fl'clnça,verda
deil'ament.e republicam:,c,me:;ou G pl'Osperar 
e 8, Rrpui:líca iniciou a sua obra 'e rOllsoli
claçiio,enfreiltaudo tul vez com inimi!:!:os muito 
maIS temiveis do que os das instituições re
publicanas do Bl'o.zil. 

Tao salutar exemplo (lesejariJ. o orador 
füs,oe ,eguido pelos seus alHlgo~ correliglo
Darios. E mui tas vezes pl'rguntti a si pl'O
pl'io: « POI'que e que e,t8s antigos cOl'l'eli
glon,.rios, p'.Jrque é oschama'los repuhltcanos 
hli'Wl'lCOS, quasi toclo~, em sua maioria, não 
,ão homelh' de guveI'no, não são liomens pra
ticos; são antes agitarlores, su .. <peitailJ de 
tuJo e ne todos, pa,ra ellGs to;;os sã,o sebas
tianlstas, toclos r'cevem ser suspeitos á Repu
bllCa ? 

Não DodeJ'á fallar d'JS vivos, mc<s iallal'á 
de um ·mnrco. 

1-';0 tempo da propaganda um dos republi
canos historicos. que m~is sobres8,llia m pelo 
graode talento, vigol' d'JS 8sc!'iptos. comgem 
clvica. era incunte,t:l,v8Imel1te Aristides Lobu; 
seu nome foi designado pam o logar de 
membro do governo provlsol'io ; o Senado não 
ignol'1. que esse illnstl'e ci::lal:ão foi um ho
mem im possi vel p8,ra o Governo e nelle 
pouco permanec8n. 

Desejava o orador uma explicação deste 
facto; porque é que um homem sacrifica 
to. a a sua vida na prégCl\'iio de umr. iclea e 
depois, reunin,lo em SUEtS mãos todos os ele· 
mHJtos para executhl·a com tidelidade e sem 
a suspelçiio de um estI'anllo, porque é que 
entã0 e"se homem se mostra incapaz, incom
petente para realizaI-a? 

O honrado SenadoI' pelo Pará que durante 
a sua admiuistração só pautou os seus actos 
pela moderação e pela toler'ancia (apoiados) 
devia usal' destas virtudes p,rra julgar os 
acto~ do actual Governo. 

Não comprehendBu o orador a ultima parte 
do discur,o de S. Ex. e,peI'flva ql!e S, Ex. 
fizesse a ~na per01':lç~0 appeJlaudo para 11 

ca.lma, para a mode~ação. pÜ.ra a tolerancia 
dos membros do Congresso, de quem depende 
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o futuro elo paiz e a solução da crise aceual; 
mas S. Ex. fa.llou, lembrou a lDsurreição, 
idéa que alarmou ate o e5pirJto de um dos 
Jlobres Senadores, que perguntou ,i isca era 
uma ameaÇ3.. 

A insurreição! rvlas esta lemhrança, nfio 
foi 0PPol'tuna: a insurreição; hoje, porque?! 

O SR. LEITE E OIT1CicA-Pela fome, pela 
miseria. 

O SR. JUSTO CHERMONT-Pal'2. dbfel:'ler o 
Governo? Mas o Governo está em seu posio. 

Para, conqui:-;t1I·o? O meio é cl'iminosG, e 
ahs~lutam31'te o honraitc Senador n:to o qu~· 
reria! 

Porque a insurreição? Porque S. Ex:. em 
vez de lembr-ar a insurrei"ão. iffipl'oprii1, 
acto criminoso neste mOmell!,O, que vem 
alarm;J,l' ainda mais o espirito publico, 
pOI'q ue S. [i;J.:. não tBrm iJm o ,eu dis~uI'w 
com as .propria~ palavras de que S. Ex. se 
serviu: moJel';J,ção e toleranci2. ? 

O SR. LAURO SODRS-O orador está pro
vando re"lmente não o ter comprel1endido. 

O SR. JUSTO CHERMOI'1T-Entende que a 
lembrança não [oi opportuna. 

Obsel'va por toda parre os espiritos muito 
pouco call1los, e selll a calma não é possivel 
deliberai' com patriotismo. A situação é 
mUito grave; a responsabiliuade calle a uns 
e outros. e as lJl'atlcas lev"das a elIeito pela 
oppo,;ição podem não comprometter a Ps,tria, 
que sempre perdurara. luas com[ll'omettem 
Illuito o reg lU'n republicano. (Apoi(uJos.) 

B;' para isto que o Ol'adl>r pede ó.tienç:ão 11a 
hom·c,dil. opposição. (Muito bem, muito bem.) 

() ê:e. §e~rer1r..l:Gl Vreir"'fr-O hou .. 
rado Senador pelo llio Grande do Sul, ([c
cupando·se da cll';C,ussão dtoste pl'Ojecto, ad
duziu vari.,s c:olbiderações, cellsurando o 
honrado Governo da Repulllica pela fôlta de 
execução da lei que regula o pleencllimento 
dos claro, do exer·cito. 

Em aparte, notou o oradOl' a S. Ex. que 
p:tra ser justo nas suas censura8 devera 
abmnger n·.Ur.s não ~<i o actual Governo, 
como alll{la tor10s os Governos que se teem 
succedldo d€pOis rle prochmada. a Republica, 
a 15 ele novembro ele 1889. 

COIll etl'eito, já antes mesmo, no regimen 
monarchlco, si a lei de 1874 lc1gl'OU ser ex
ecutada em ['arte, procedendo· se nos diversos 
municipios do telTitorio nacional ao alis
tamento dos cidadãos aptos p:,ra o serviço 
do e):ercito e da arm<ida, é certo esta ex
ecução não chegou a attingll' seu termo. por
que não consta ao oallor que em parte 
alguma se procedesse ao SOI'telO para a de~ig
nação l"c;specLiva dos cidadãos all,tados. 

iJir·se-ha que o irnlJério nuo t0ve neces
sidade de levar a este e::::tremo a execução 

da lei, porque naquelJe regimen havia o re
curso elo engajamento, com premio concedido 
ao que voluntari3.mente se ia alistar no ex
ercito; este premio, porém, desappareceu 
ex-v; da ConstItuição ele 24 de fevereiro, e 
rle então a esta parte não tem sido possivel 
preencher, como se fazia antes, os c claros no 
exercito e na armarIa. -' 
As censuras do honrado Senador não cabem 
aos Governos da R€>publica. A Constituição 
de 24 de fevereiro alterou profundamente o 
mOlb ele fUllccionar a lei de 1874. 

A execução desta lei não pôde mais caber 
2.0 G Ivel'no feder~l, quanto ao alistamento e 
O'orteio. porque elJe não tem meios nem re
CUl',OS para fazer sentir a sua acção unitaria 
e ene"f: ica em todos os municipios do ter
l'lto;'io naciom,l. 

A Constituição de 24 de fevereiro, previ
dente ne,te ponto, declinou muito claro e 
eJ::p~'essamente esta attribuição do Governo 
elo União, para conferil-a 3.0 governo dos Es
laelos. 

Não teem outra interpretação as dispo
sições do art. 87, a cuja, leitura o orador 
procede. 

O SR. GOMES DE CASTRO-E' o Que este 
projecto não respeita; nem siquer ma'rccl.1. os 
contingentes dos Estados. 

O SR. SE\'ER1NO VIEIRA-Poderia ir ade
ante; mas tendo de apresentar um requeri
mento, pedindo o aei.iamento da discussão do 
pl'ojec'o por 48 horas, emquanto oJferece á 
consedel'aç.lo do Senado e da iIIustralla Com
missáo emendas, no sentido de attender ao 
serviço de alistamento e sorteio, que é hoje 
o prillcipal, mas a respeito do qual totlos 
clamam, como meio rle preencher as vagas 
do exercito, limita-se a estas considerações, 
mand:llldo á Mesa o seu requerlmen~o. 

E' [ido, apoiatlo e posto em discussão o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da discussão da pro
pro,ição por 48 boras, afim de oJferecer emen
das relativas aos preenchimentos dos claros 
elo exercito. 

So.Ja da se3s<5es, 21 ;de setembro d()S91.-
Seve,-ino Vieú"a. -

Q §r. Lei~e e OUicica-O nobre 
Senador pela Bahia 8prcsentou o seu reque
rimento, mas o ol'ador não teve a satisfação 
de ou,ir a sUGo justificação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-POl'que não lhe 
quiz conceder essa honra. 
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o SR. LEITE E OITlCICA-Estl'anha, porem, 
que este requerimento não appareça firmado 
por um dos membros ria Commissão de Ma· 
rinha e Guerra, nem fosse apresentado de 
accordo com ella. 

Si o requerimento tivesse sido apresentado 
pela. Com missão, e esta dec];1fasse ao Senatlo 
que elaborá.ra as emendas ou o projeclo 
para acudir á necessidade (10 preencblmellto 
dos claros do exercito, que niio pode ser sinão 
a applicação (la lei da Constituição, todos 
deviam estar promptos a votar, porque é no· 
toria que a lei de forço.s é deficiente, não 
está de accol'do 'com o preceito constitucional. 

O re~uerimento, p ,rém, parte do nobl'e 
Senador pela Bahia, que é membro rIa Com
missão de Finanças. Não dá idéa alg-uma do 
que ~e pretende fazer; e ~ apresentado de
pois de quasi urna semana de terceira d IS
cussão desta lei. 

Ora, a applicação rla lei da Consti tuição 
não depende de emendas a essa lei; depenrl e 
de projecto especial, mod ificando-a, ou do 
desejo cio GO"erno de pol-a em execução. 

A não haver desejos, por parte do Governo, 
de cumprir a lei, só um projecto especial. 

O SR. GOMES DE CASTRO - O honrado Se
nador vote o adiamento e espere as emendas. 

O SR. LEITE E OITICICA - Si o nobre Se
nador pela Bahia declara que este requeri
mento significa a resposta á in terpella<:ào 
que o orador hOlltem fez; si o Governo tem 
meios de modificar definitivamente a lei de 
forças, a primeira lei votada pelo Congresço, 
quanto a base do orçamento do ~nno fut.uro: 
si o nobre Senador garante ou affil'ma que 
pretende trazer a primeira palavra dessas 
medidas impl'escindiveis e necessarias. para 
melhorar a situação financeira do paiz ; todos 
se disporão a auxiliar o Governo neste seno 
tido. 

Sem, porém, se oppor ao requerimento e 
esperando a condrmação rlesta mesma aSo'er
ção, deve declarar que é de estr., nhar vir 
somflnte estA desejo de modificação da lei, 
relat i"amente ao preenchimento dos claros 
do exercito, sem vir a resposta á ql1estão das 
28 ou 20 mil praças. 

Não se trata sómente de preenche!' os 
claros do exercito; trata·se de fixar em me
nos o numero de praças do exercito, at ten 
dendo á necessidade de cortar as de->pezas 

A proposito, não é má.o lembrar que no 
seio do Governo as opiniões parecem diver· 
gir a este respeito. 

Das noticias que !la das confabulações mio 
nisteriaes. sabe·se que o Sr. Ministro (la In
dustria insiste no seu novo e b;,llissimo 
lemma 11e administração: anaptar a c1espeza :l 
receita, já. que não ha receita sufficiente para 
a despeza; ao passo que outros Ministros op-

põem'se a esta política e querem conservar 
aS despezas taes quaes estão; aosim, os 
orçamentos serão, mais urna, vez, uma men
tira affirmacla á. Naçllo. 

E' neceosario que esta situação se defina; o 
Parlamento não póde continuar a ser mysti
ficado, assim corno a o.,ioião publica. Quer o 
Governo ou não cortar despezas, quer ou 
não adaptar a despeza a receita do orça
mento futuro? Pretende ou não o Governo 
apre~ental' me'lidas, pondo a lei de forças de 
accor(lo com a lei de orçamento 1 

Pensa o orador interprelar a opinião 
dos seus collegas, dizendo que a opposição 
está. prompta a auxIliar o Governo neMe ern
penlJo de melborar a situação financeira, af
til'mando a vel'dade do orç"mento e o bom 
systema do Governo. Contilluar a mystificar 
a Naçiio. vOIando orçamentos que não oerão 
CUlvpri"os, e"identem~nte fllsos, e isto que 
a opposiç'u.o não fara. 

O SR. MORAES BARROS-O nobre Senador 
falla tam bem pela opposição da Camara 1 

O SR. LEITE E OITICICA-Não esta autori· 
zado a fallar em nome della, mas pensa que 
é opllllão geral, crê que a opposição está re
:;01 vica a não neg-ar ao 00vel'no todos os 
meios pre,jsos p.!l'a affirmar á. Nação a ver· 
dade da situação, e eSta~eleC8r todos os meios 
de melboral a, Não cúncorrera para se con
tinuu a. myst1tkar a Nação, votanào-,e orça
mentos eVluentemeote falsos. despezas ex
traardinariag. que o paiz não compol't~, a,sim 
Jomo não votara a opposição de modo algum 
impostos, sem que as despezds tenham sido 
cortadas. 

Si o hoorado Senador pela Bahia pretende 
um adlamento uo projecto. depois de oito 
dias de discussão, sem ter nbsulutamente dito 
qual o pensamento do Governo e da maiOrHl.; 
si pl'etell(le apreseotar estas ILedidas, tradu
~ir este pellsamellto em emendas a,) projecto, 
a opposição não negará o adiamento, 

Mas si S. Ex. que" apenas iIIusoriamflnte 
modificar a c'Jnscnpção e I'hantasiar um mE'io 
de preencher o,; claros do exercito. quando 
todos sa bem que não podem ser preenchidos, 
sínão dentro rios limites constituclOnaes, neste 
ca so não poderá. a opposição votar o adia
mento e deixará que o Governo cumpra o 
seu fadario, yotando as leis taes quae8 ,lio 
apresentadas, deixando que a Na<:.ão role até 
que o Governo veja o resultado de sua puli
tica. 

E' o que ti'lha a dizer. 

13 §r, "v i cer\1!: e lHlachadio diz que 
são de todo o ponto louvaveis as palaVl'as 
que com todo o patriotismo acaba de pronuo· 
ciar o illustre Senador por All1gÔas. 
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Di~cute·se uma das leis annuas, que deve 
fornecer ao Go verno o pe,~o:J.l d2, força para 
assegurar a ordem publicllo 

Longo tem sido a deb"te; ba oito di&s, que 
na ordem dos trahalhos do SenarJo figUl'u Ú 
projecto de fixa~'ão de forças, YÍnelo da Ca· 
mara dos Deputadas. Sobre elle se i.eem ma· 
nifestado diversos Sr. Sena(10re8, e ainda. ha 
poucooccupou a tribuna, rebillendo algumas 
accllsaçõe, feitas ao Governo, o illustre Se· 
nador pelo Pará. 

A despeito, porém, das razões brilbante· 
mente extel'nadas pelo nob, e Senador por 

() §I'. PtOesldente - Estando esgo· 
ta';a a matfi'ia l;a ordem do dia, vou levt1n· 
tal' a sel>são. 

1\ ~Ies" 11ão tem materia para incluir na 
on1em do di,,; peço :i., Commüisôes que deeffi 
ant1omenlo aos ~eus tTabalbos e designo para 
ordem da dia da sessão seguinte: 

Trabalhos de Commlssões. 

Levanta se a sessão as 2 horas: da tarde o 

106' SESSÃO EM :?2 DE SETEMBRO DE 1897 
Alagõap, pema o orarlor que os membros da 
oPJltrsição podem dar o seu "oto a e,t .. l'eq ue· 
l'lmento, mesmo p~"r~ que não srjam ac
cus"dos desta mtolerancia com que se quer P)'csiuc"cic; doS)'. Manoel de Queiro:: (Vice· 
atirar a opposiçiio p;~l'a um regimen tulL'l,l. P"esir,ente) 
tuario e pouco de accoruo com os ga.l·ar,Lias Ao meio dia, abre·se a sessão, estando pre-
do systéma. ,.emes Of 81':'. Senadores Manoel de QueIroz, 

O lllu';'l'ado Senador, que apresenta o re- J. CatUnr1a,.Jo;e BerlJal'rlo, Joaquilll SarlUentl', 
qllerlmento "m deLlate, e um dos amigos mab Raulinú HUril, Fr'ancÍsco Macbado. :\-Ianoel 
dedlc"dus do Goyel'llo. e me81110, segu"do a Bal'ata. Lauro So,11 é, Justo CbeJ'mont, Be. 
pllraEe clIn~agrada, um dos eóteios da 81- neclieto Leite, Gumes de Castro, Pires Fer
tuação. relra, Cruz, Jl,ão C"rdeiro, Almlllo AlfOlisn, 

O Sr. SEVERH;O VIEIRA-Não apOiétl10, não Alval'o Macbauo, Aboon l\1i1anE'z, AlmeiJa 
póde se1·0; si pO'Jesse, sel'ia. B'l.rreto, GOllcdyes Ferreira, Rosa e SIlva, 

O SR. VICEI'\TE MACBADO-Estácerto ele que J,0<Lqlllm Perno,Jllbuc .. ,~. d~ Men,Joni' So
q uILndo S. Ex. peu iu, por meio nf> um l'equp. 1,~I~bO" .Lene ~e Oltlc~ca; l ~eliJoTe "C. mros: 
rinltnlo, que o projecto soltasse nuvamer,te, R"e,' Jur,lOr., .. GVRI llll, \ lelr"". '\ IrollJo Da 
à COI' mi:,são, pan que e,ta 'preFelH,afSe I ma~lo, Hl'nnque . ~OutJl1110, PO!,clUncul~, Q. 
emrndas e nova solução pn-a a l'roblHlJa, I ~[leaJuv3.. Tu;,m"ú De:fino, Fel nand.o Lobo~ 
aliás dí"'no de allenção a j~z nii:o como mbio j.odJlgues AIHs, Pctula Souza,. Moraes Bar 
de pJ'ot~la(ão. " I'os. Ca lad(l, Le?~IOldO de Bulhoes, Joaq~lm 

N"o e possi\'el que um membro do Sewr'o de SOllza. A .. .,zrreno, Alberto Gonçal es, 
que «,"POio. o Governo, viesse apresentar "~l~ Vicente "lacbado,Esteves Junior, Gusta vo RI
I'equerimmto, por occaSlão dH, dÍ:;cus"10 de cll,:'rd, Plllllelro MaclJado e Ramll'o Barcellos 

~:na ~~e <tg~lU~~(~t~li~~()~\~J ~xaçãO de forças, (4~~ixam d~, co~palec~r, com causa. partic!-
Quer o orador acreditar que í'oi realmente ~,a,da, us SIS. _,Noguella, P~ra~agua, PedIo 

movimenw feIto por- S. Ex, pal'a que . (lho, Re~o /"ellO, Leandlo MaCIel, Ruy 
um '.. _ . 'B .. rbosa, I:mgerJlo - mOI'lm. DumlDgos VI
vo1rando ° /lI'uJ"ctú a Comml;sa", d~ la veCllta t L . T" -o E VVandenl-oIIi. FLli. 
intelf'amente "uaptarl0 as eXJgeuclRs do. >l een e, opcs I?Va, . " 
tUdção e com toda,; as medid ,s ai tam"nt", clano Penna, GOllçalves" ,~ha ves, Genero.O'l 
governamentaes que póde suggerir a COIIl- Ponce, AquJlIllO do Am ... aI e" JulIo FrOéa 

. - (14). 
fils"ao. ' E' I ' t d' ã s m 'ebate a Vota pelo requerimento, e crê que com isto ,laC1,p~s a em ISC~SS o e e li Ll P-
ni\o incorrerá na desagrado do iliustre Se- prova.da a "c ta da sessao anterIor. 
na~or por AlagC,as. O t.::'r. 1.0 ~9crel!a:t'1() declara que 

Crê mesma que alguns, sinão todos os não !la exper1iente. 
membl'os da opposiçi\o da Senado, deverão 
conCOI'I'er para a approvação do requerimento 
do nobre Senaclor pela BalJÍa. 

As medidas que S. Ex, suggerü' pera nte 
:i. Commi~são, assim como os mpmbros dessa 
Commis,ão ligados ao G(jve 'no, devem se]' de 
orJem a mereceI' applausos, e e por ÍS;;Ú que 
da o seu voto ao l'equ~rimcnco, (ilf"iro bem! ) 

Ningllem mais pedindo a palavra, encere'l.· 
se a d iSCllssão. 

Posto a votos, é alJprovado o requerimento. 
Senado V,;1I 

o ~-;r. -" o Geere~c ri<o> declara que 
não lia lJaJ'eceres. 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE COMMISSÕES 

o !§~o. r.?~·es~dlelIl;te-A ordem do Jia 
con-t" de cr., balhos de commissões, daI ei, 
po)·tnnto, a pala na aos Srs. Senadores que a 
queiram para assumpto de expediente. 

22 
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---------------------
o Sr. Rod!rigue§ Ah'es - Ten.! feita an'JUencía do Sr. Vice-Presiuente da Re

cionava mmlstl'al' hontem ao Spnarlo al- pub!ica. 
gUffiáS explirações I cêrca do inci,:'ente oecor· EiS o facto do qu~l tenho conhecimento 
rido em uma d"s ~~s,ões allterillrt,s: a, propo· palas inún'maçõos colhidas do proprio Sr, 
sito da discussão da lei de Bxação de forças Minis!l'o oa Fazenda. 
de tel'l'a. Ociosa s:'ra 6xplanaçiío mais detalhada. 

Nào pude infelizmente fazel,-o. por Ciu'erer Sabe o Sell"d,) que a pr3ta se manteve, até 
de um documeuto só hoje vindo as minhas maio,~" 29 dinheiros por !Inça iogleza, esteve 
mãos. em junho a '27, "ttmginào actu<ilmente o 

O Senado apreciará as considerações que preço de 24, o maxiJ110 de depres,ão. 
sllbmetterei ao ~eu elevado cri1,Crio, C0n7~n- O baixo preço da p\'at.:J. po eria faci1itar a 
cenrJo se de que procuro sempre hO:lra/-o. a SU11 arnoer'agern. a Clfcu.ulitancia,p()'·€m, da 
prestan rl0 a mais solicita a:tenção a c?oa um grande queda ria ts.xa ciJ,ml)'ai éornal"a sem
de seus memkos e sendo o mFei, fiel po,sive! p,':- o va:ol' l'e:11 d" prata infer'jol' ao vDJor 
nas a,seve~açÕEs. !l:]mina l, e resolveu por esse motivo o Mi-

Quanc10 orava, na sessão de '20 cl0 cJrrcnte. nistro Ja Faze"ua efIectu?!' a ve.nda da p1"ab 
o no1lre SenadOl' pelas Alal'llaS, expenden:io arnoedaGa e o fez co'n annuéllcia completa 
uma série de cOlJsiderações cuntl'a o Jctua! 110 PreSj{~ente da Republico .. 
Governo, incluiu nellas a dI' que o Gove, no DesPJ ,n,io "valiar" 8eoado quanto flli fiel 
vendeu a pra.ta existente em barra na C:1sa nas minLll.s il"iirmaçõe', solicito a sua 2.tten-
da Moeda. çã,) l':;ra a seguilwl nuta ct9 C?,é'&ctel' oificittl. 

Surgiram varias contestações a essa affir- - . -
maçào~ O debate correu animado 6 pre,r,anr'.o No:a da ]1;'(I{(t vend,da pelo Banca da RelJu-
attençao, como de hahito, dei o seguinl,e úlica pai' ol·dem do Gove,'no 
aoarte: 

- Llt.wante a administl'ação do Sr. Vice
Presidente da P.el'"blica tambem se vendeu 
prata amoedada. 

O honrado Sena<lor interrogou·me: a peso? 
Respondi: "ão sei si a peso; pal·ecc·me que 
C01n (I.g'LO sobre o valor 'j",'01ninal da 1Ti/Jeda. 

Resulta desta ex:posiçii.o que,com ~el1;dh,n
tes atfirmações, não faltei .. o respeito devldo 
aos mem bros des éa corporação. 

Em :2 de dezembro àe 1896, 
pratas de 5 () l'éis ....... . 

Em 3 de dez~mbl'o de l896, 
prs,b" ôe I" e :2.')000.: ..• 

Em 4 de dezembl'U de 1896, 
pratas d ' 500 réb ...... . 

Em 5 de dezemb,o de ! 896, 
prat<1s de 500 réis ....... . 

Eu. 5 de ja!leÍl'o de J 897, 
pra tE s ri e ,,00 reis e :2$"UO 

Em S t.:e janeiro de lb97. 
pratas de di VCl'OS valores. 

100: 000.';;000 
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200:000S;;000 

328: 000$000 

50:000$;000 

i50:00üSOOO 

1. 000: 000$000 

O Senado tarnbE-m uão desconllece que a, 
min lla in tenção, proferindo taes a pc,rteô, não 
era offender ou melindrar quem quer que 
fosse. Meu p,>l1samento não era, nem podia 
ser o de CeIlSUl'a ao acto da venda de" prata 
existente na Casa da Moeda, quando en-
telldo que esse acto foi tão legal CO~110 o Dl'a- Agio de 16 '/" sobre o valor 
ticado pelo ~ctual Governo, ve;;.dendo·a - em de 1.(]Ou:Í)OO~:;OJO •••...•• 
bana. 

Peço aos honrados Sl's. Senadores me re· 
levem estas obseryações. 

Quando o Sr, Dl'. Prudente de i-.10raes 
transmittlu o Governo ao Sr. Vice·Presldente 
da Republica, havia na Casa da Moeda pro.ti 
amoedada e prata em barra no valor tle 
cerca de 2.000:000!J;000. 

Pareceu ao Govel'lJO de então conveniente 
lançai' essa moeda. em clrculaçã.o. 

Estudarl0 o assull<pto. o Ministro dr. Fa
zenda verificou qUfl a prata <imoeclada tinha, 
"alor lilJminal inferior ao valor real e quP 
alcançaria com segurança o agio de 15 a 
lti '/0. 

Total ..........•.. 

Vê o Senado que quando di:ise que (lu
l'ante n ,:-Ovarnl) do Sr. Vice-pl'esidente da 
RerJublic" . se ven,tera Pl'<J,t" amoedada com 
agi'o, não me apartei da ·vel'(\ade. 

O Sr. Ministro da Filzeod" autorizou-me a 
declarar que precedeu com app~()Vaçã.o do 
Sr. Vice-Presil1ente. 

Desnecessaria seria essa declaraç.ão, por
quant" si:.be o Senado que ministro algum. 
procede em CtlSOS taes sem accordo pGl'íeito 
~om ° Governo. 

Releve·me o Senado ter occupado sua 
attenção. 

Em taes condições, não era cO!iveniente 
lançal·a na circ;ulação e enwncleu c.."i;,o bem 
o GLll'erno que melhor se,'j" v ellCiLi-1t, C:n-
trilclou,então, o -',!mistrc. a';'Blld.1 COl,' 0 Bi;.11C0 Precisava, porém, justificar as minhas 
da Repubhca com o agio de 16 "/'" cum per. asserções. 
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o Sr. Leite e OiticIc~t rledara 
que o honra(10 Sell'l,(lol' por S. Paulo ni10 
precisa aml me o ol':l.rlor da tribuna Qual a 
consideração, amizade e resl'eito que tril.lllta 
ao seu caracter, boas intenções e patliotismo. 

Externa semelhante rlec\aração, para que 
S.Ex. lhe releve as pondel'ações que vae 
otl'erecer e que pl"ece·1el'ã.o um requnimHlto 
de inf()rmaç,õ~s P;'O'l'ocac':o pelas ob,er'B.,~õ8S 
do honrado Senadol'. 

E' para repara:, que, a 2 rle dezembro se 
tenha venci iclo praia amoedada, Se hid2. ('a 
Casa da Moeda. que consti tuia patrimorrio 
nacional, Que só podia dalli ser e'l1aur'ida 
para ser posta. em Cil'culação ,1Q modo pelo 
qual é recommendado em lei. 

Qualquer que h~lja sido a operação a que 
se allude na pre>ente dj,~ussão. é cel'lo q L!e 
eJla não consta dn relatorio ê jlI'eSént.a·'o )'e!,) 
Mini~tro da Fazenda ao Sr. Pre~ldellte ela 
Rppublica para ser presen te ao Congres~o 
Nacional, e cujas informaÇoões alcançam a 
data de março ou abril. 

Cabia ao paiz o direito de duvidar houvesse 
sido efIectuada a operação. 

Das informações de origem nfficial, sobre a, 
quaes se pode basear JUIZO, relati vamente a 
negocios l-iublicos, nâo consta. como disse, que 
tal operação tivesse >'ido f"ita. 

Existe ainda uma con,;ideraçã.o de muito 
pezo. referente ao [oeto s.gOl'a d8'";\lllciarl0. 

O Sr. Vice-Pl'esidente r"la !{ppublica auto· 
rizou a venda dessr. prata :. n10edada a pezo ? 
O Sr. Vi~e-Pre,idenre, rl8 Republica auto 
rizoLl o seu ~1inl>tro da Fa.zenda a effectuó,r 
uma opel'ação rl,·ssD.s, ela f',àXimp.. r~sp(!ll,;"
bilidade.porque era um actr, illeg,;!,e a vend-'l 
de um bem nacional? 

E' necessario não eonheccr os tGctO'3 ou 
não ter a lllenOl' noção do qUé se passoLl em 
cte/embro de 1896, clepois quo o SI'. Vi"3' 
Presidente da Republica assumiu as I'edeas 
do Governo, para ac"edit;J.r que eJle Le:jtasse 
fazer semE:lh;,nte oper,lção_ 

Por provochçã.o rlo Sr. Vice-Pr ,idente d:, 
Republica, sabe o Senado, se fez a lei de 
nezembro de 1t::\J6. 

S. Ex., ao tomar conta elo Governo, en
contnu o 1'11esouro, em estado lasLimabi
lissimo e convocou as Cummis"ões da, duas 
Casas do Parlamento p,1ra uma. reumao, 
juntamente com o MinisIH'o. 

Teve a honra de fazer parte cl'·'sta reunião, 
como membr'J da Commi.-s20 de FlIJunçns do 
Senalo. S.Ex. exp()z c·m frâ.equeza (I estado 
em que enr·olltraril. o TlJesouro e r, s me'lidas 
imllledi<ta,.ur~elltes e !lecessari~s para acudlr 
á situação lr.stlmaHü ('a fazem1a pub!ica. 
Des,a l'eun!âo Cl'lglw,u·se o pro) ct,l ri'! lei, 
votado, que traç~l'a um plano de l'eorgiJ.ni
zação financeira. 

S. Ex. teve a ventura de ver que, com as 
mer1,irla" srloptadas pelo Congl'esw, medidas 
lembrada.s pelo Govrrno, algumas deIJas de 
acc ·l'do com o \lensam~l!Lo manifesta.do ante· 
l'iormenie em âmh"s os ra mo~ d~ CODgresso. 
S. Ex. teve a fellcidade de ver que o cambio 
se movia, tendia a subir pouco a pouco. 

Vot3.ri& a lei, ]]30 (\ segredo para ninguem, 
pOl'ql'e todos sabem, '" sltuaçã.o do paiz me
lü,-,r'JU cons)(lerave'mente. O cambio em vez 
ele continuar abaixar, como sempre..tinha 
acontec'do, tendia a subir. -

S. Ex., nes!'a occasião, tendo expedido os 
decretos que regulameD1avam a lei de de
zeml'Io de 1896, fez uma visita á Caixa de 
A;',o;'tizaç:'[o, e ,'iu que as notas recolhidas de 
500 réis cOllstitukm pillJas de massa putrida 
e illSuPllorta,Vel para qilem penetrava no re
cinro onde estavam gU3.l'dadas. 

OIoE'oe,enrio ao Dlano traçado, S_ Ex. or
de120u que na Cêsa ua Moeda fosse cunbada 
prata, pera ser " S6U tempo posta em cir
culação. 

S. Ex. tinha l'toZão. As circumsbncias que 
o honrado Senador acabou de citar, a alta e a 
baixa do v"lor do cambio, realmente são 
exactas. Ninguem se lembraria de atirar na 
circulação, em um pG.iz com a moeda pl'ofun
damente desmoralizada, prata que não po
deria permanecer no mercado, desde que ha
"i2, convenienciaem exportal·a para o estran
geiro. 

~1~s J Sr. Vice·Presidente ela Republica 
obeci0cia ao plano de fazer com que o camblD 
subjs~e por e.treitns naturaes e esperava, como 
torlos os üue se entregam ao estudo de 
questões ecônomicas, que a prata fatalmente 
baJxaf'se de valor. como baixou. 

O f<J.cto da eleição do Pre8idente da Repu
bliC<1 dos Estados Unidos da America do Norte, 
derrotando os [Jal'tidarios Lia cunbagem da 
prata, deixaI-a c.llDunciar que esse metal 
teria de 1J<J.iJ.:,,"~· ue valor. 

As me r1idas financeiras posta~ em pratica 
pelo ::>r. Yiee-PrE'sidente da Republica dei
xavam esperar a subid .. do cambio. 

BfJixD.mio a prata e subindo o cambio, era 
eVidente que o Brazll estava colIocado em 
circumstancias exactam entt op postas àq uelias 
que impossibilitavam a emissão da prata, a 
sua entl'aLÍii na Circulação; e entâo, pLJr força, 
s!ó podel'ia fiXa!' na circulação a quantia em 
prata, com a qual o SI' _ Vice-Presidente 
queria substituil' as notas de 500 réis. 

Havia mais uma clrcumstaneia: o Sr. Vice· 
Pre,irlente da [{"publica tinlJa estudado a 
questão da imi,res,ão on promptificação das 
notas dt 5U!J réh e verillcauo que ellas custa· 
veem ao TbesOUl'O Na.ciunal ::la 'I, do seu 
valor. 

Havia, purtL.nto, toda a conveniencia em 
mal/dar cunhar na Casa da Moeda, dentro do 
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paiz, a. prata já cunlJada. A Casa da Moeda 
estava hahilitada para fazer a cunh(l.;!em, 
substituindo essas n )tas. que cusLw:om :,0 "/0 
do seu valOr,pelaprilta que estavadl'-po.,it.tda 
no Tbesouro, sem rendi/nento algum. 

PerguntiJ. ao Senado, a todu,; os ho,nens 
que estud"m essas questões e com)l'ehendern 
a responsabilidade da parce!la do poder pu
blico que lhes cabe; h·werá. al.:uem, com 
um plano organizado, COlDO tin ba o Sr. Vice· 
Presidente dD. Republica, tendo mandado 
cunhar essa prata, com um fim especial, para 
entregai-a á circulação no momento em que 
as Clrcumscancias ~srmlttissem, havera al
guem nessa sItuação que se lem brasse. 1'8, 

pete, de, em momento mopportuno. mandar 
vendel·a a peso no Banco da Republica? 

Ninguem o faria. 
S. Ex. quebraria <lssim uma das ai"mas 

com que pcderia lutar para o fil:I d", rixal' a 
circulação e melhuraI' a sir,uaçáo financeira; 
S. Ex. assim desvirtu"va um tlu~ puntoS Jo 
seu pl'Ograffima, illm\lria a adJ.pç:io do sen 
plano. 

O SR. RODRIGUES ALVES- Mas a prata não 
fvi vendida a. pezo. 

O SR. LEITE E OITlCICA- Não [oi veadid 
a pezo? 

O SR. RODRIGUES ALVICS- Segllnd() ~s ~e
clarações llLlB dz ha pouco, fui vendida peh 
valol nomioal da moeda. 

O SR. R.l.MIRO B.l.ll.CELLOS- E m,'.[" o agio 
de 16 "/0' 

O SR. LEITE E Ol!lCICA- Entãli a op;'l'ação 
era simple,,(uent0 a de uma. emi~s;~.() wc C\\'

culação; não era. uma venda. da pr'l.T.a J. pe '0, 
como S. ~x. dlu a 2ntencier e GOlfos aCl'pdL
tavam. 

O SR. RODRIGUES ALVES- Eu mesmo de· 
clarei que a venda fôra f Clt:. pelo valo;' 
nominal. 

O SR. LEITE E OITlCICA- ?er'.oar-me·t;o' 
ha dous valore, para a pl ata: h" o seu 
valor corre,; ponden te aO pezo e o va:oi' reaL 
dado [la Ca,a da 110el1<1. 

A differença ent;e um e outro é grande. 
porque o Senado comprebende qu", o v li " 
da prata modlticil-Sê, lie 3.ccol'do (alO o (;am
bio, com a sItuação do metal [lra.nco, no 
mel'c$.c1o; o valor nominal da moeda v,lrIa, 
modULa-se er,tre o valor na OCC2.s:ão <ia 
compra do metal e o vo,lor do met:ll na oce,,-· 
sião da venda. 

A liga, a despeza r]a c'lIih~.gem modin
cam o valor real. conferem o "alol' nOffilIHJ.l. 

Si o Sr. Vice·presidente da Repubiica 
vendeu 1.000:(100$ ao Banco d'1. Republica 
pelo valor nommal, com o aglO de 15 Ou 

16 "I,. a sua operaçã.o foi simplesmente uma 
emis,ão par" a cll'culaç5.0. 

E It:·etJ.n'.o. ainda acredita que S. Ex. não 
bou vesse autol'lzad" IleSo'a occasião a opera
ção, ni!O a ti vesse o, pprov(l/!o. 

S. Ex., com lluem o orador se entendeu a 
res' eito, autorizuu-o a declarilr o seguinte: 
qUiLn,)o manJou cUQh"r 1.000 ;OOO.~ de prata, 
l]ua\1do ella jiJ. eSL:l.'Ta cunhadn, recebeu o 
:Sr. Ministro ,Ia Fazendil uma proposta pora 
v,"nrle 1-0.:10 Banel) da Republiea com um 
a;rio de \5 ou 16 "l .. 

O .Sr. Ministro da. Fazenda lhe communicou 
que o Banco da Repunl!('a pedIa para com
pr;.;r, para receber esta prara, e S. Ex. 
responr.eu ao ~eu Ministro que não era con
\'en:ente pôr a prata em clrcul"ção, que a 
oper,.çiio se l'ealizaria depoIs que estivessem 
prnd,:zil~'j~ as duas Cil'cu!lIstancbs Clue S. Ex. 
e,pel':).\·a de ,ell I'l.,nü: a alt", ,jl) C,\mbIO e :). 
b ·iX3, du valor tia prata; nes;a o.~casiào, a 
p"aW, pO'Jeria sllr 8l1lÍtti,'a pelO Governo e 
dia se tixiCI'ia na circulação. 

Ora. o Sr. Vic:ó·Pre.mlente da Republica 
,1elx:lu o Governo em març0, a "ua previsão 
estaV;í, :;e realizando, a pratJ. baixava de 
v,drlP e o c:1mb'0 suhia ; COIlI" é p<)sslvel que 
S. Ex. tIve-se n€s~a OCCNI,ão manaallo vender 
esta jJrata a um Banco? ! 

íÚll l'~~umc, ., quo S. Ex. declara é que 
[Jão h'lUvB abêol'Jcamente autorização ,ma 
p;\l'a este negoeio C.JIil o Banco da B.epublica. 

O SR. YIoRAll., BARROS - Ma. e vel'dade 
td.ll1 lem que o ',]lO'5t1'0 era lllcupaz ele vender 
a pl'ata ,e,u autul'lzação. 

O SR. LEITE E OrTICICA- Re~pontla S. Ex. 
o qlle o oru.dor póde affirmal' é. por ourro 
latio, que o Sr. Vlce-Pn"ident.e dn. Republica 
seri:1 iuea;J<\z de vil' neg:ir o facto si eUe ti
ves~e alllOl'izad,) a opera,;ão a que se allude. 

O :.iR. MORAR, BARIWS - Assim como o 
DI'. Bernardlllo de Campos tilmbem serIa in· 
ca.paz tis praticar O aeto bem estar autori
zado. 

O SR. LEITE E OITIGICA - Existem, pois, 
duas a.ffirmações diame.ralmente oppostas, 
amlJas coro e gr"nde peso de responsablli· 
dade. cada uma dellas m(Jrecendo torlo o con· 
celto', destruindo, entretanw, UIDa a outra. 

O SR. MORAES BARltOS - Ficará a affirroa
ção do Minlst!'o da F. zenda deante da affir
maçlo contraria do Vice-Presidente da Repu
bEca. 

O SR. LEITE E OITICICA-SÓ agora percebe a 
0pel'ação bl quat e 11;1 foi teIta, ioto é, a 
v<õn,b, da "ra[a \leI,) valor da moeda com o 
ágio de 16°/,,; si. eSC;1 oparação bi feita com 
alltorizBçã,·) do Sr. Vice,P:esidente da Repu· 
blic;l.. ella está períeikmente écutorizau:J. por 
lei; o,r. Vi<;e·Presidente da. R"publica emit-
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Ou mH contos 12m pn.'a. Não 1\:1 nisto ;;b .. ~o·1 O SR. L!ElTE E OlTrGIC,\. não o compre· 
lutamente o que censurar; 81 S. Ex. ti'J"'óe u€uCeu. 
vendido :i. .pratn. ja '!ll!.0eda,la pe~o P:,so I O SR: RosA E SILVA-Disse: de~de. que o 
da pratn. unIcamente, entn.o oTbe,oüI'o te: la. vê.lor III tflnsetO da illol'da e superIOr ao 
per~rdo aS,desp~z,'s com a cunh"grm. A ope- seu valor legal, ella só ilóde ser negociada 
l'açao, porem, !PIÜ" con~o fOl, e ahsolUtamente n. peso e não pode ser iltln!.r1a á. circulaçã.o, 
legal, absolut:1.mente nao. tia compara com a po, que nmguem atir<1 a circulação por :!$ o 
outra que fúl feita postel'lormente. que vale 2~&200. 

DIVERSOS SR3. SENADOIUS-Ob! O SR. LEiTE E OITICICA-Então, S. Ex. 
O SR. MORAES BARROS-A unica diff,"rença uCI'ellita que actualmente a pl'ata vale 

de legalidade é que uma foi fel ia. por um. e Ica.is? .. 
outra por outro. Dalli na.Ece a dirre!'enç;l da O SR. ResA E SILYA-Acrerlita que o De-
legalidade. gocio fdi t\lltu a peso, COm prejuizo para oThe-

O SR. ROSA E SILVA-Da licença para um SOurO da cunlmgem, e duviJa. que lbe de-
aparte~ ffi'êllstrel\lO contrario. 

O SR. LEITE E OITICICA-Prefera o aparte . O S~. LEITE E OITICICA-Então, a af
do honr3.do Senador á sua. exclamação, queo. nrmaçao dIZ o cc:ntl'al·IO. 
interrompeu e nada. adiallh1. I O SR. Rcs.~ E SILVA-O agio resultou ex-

O SR_ ROSA E SlLvA-A prata não foi ernit- ~cr."m"nte da differellça entre o valor legal 
tld3.; quem perrleu a dE'~pE'za C"ill a cunlJa' e o ViJ,!or ;ntrlnseco. 
gern? roi o B,·nco ,la Repub!,ica? () SR. LmTE: E OITICIC,\-Aqui está out.,a 

O SR. LEll'E 1;: OITICICA-Foi (lmittic1a. ~fflrmaç;i.o. contraria á atnrmaçiIo do Sr. Mi-
O SR. ROSA E SILVA-Não veiu á circula- llIstro da Fazenda. 

dia; quem perdeU a despem feita com B. cu· O ·"li. ROSA E SILVA-Duvida que S. Ex., 
nhagem? entendrdo ne,tes ass1.1mptos. conte~te il mi

O SR. LEITE E OITICIC.l-O Banco d:t Re
publiciJ. tem o valor rh prabl. em si. (Ho. ti.,· 
venos apa.-tes. O Sr. Presidente rutama 
allençno. ) 

nln proposição: um npgocio é igual ao 
nutro, e ;lmb'.l'; ,ão juôtitL.!ados. 

O SR. LEITE E OITICIC.l-Pede a S. Ex. que 
o deixe ao menos rleillL'Ilstrar a sua these. 

Accelta O apa.te do honrar1o Sen~rlM para Nã,) aventq'ill a. pl'op05ição ,'e que as duas 
lhe responder: ~i o Banco ria Republic~1 com· Clper3.çÕe, não sii:) iglJaes, si não ti "esse o 
prrlll a pl'ata a não jul!.(rJU dê ernvenlencia pro os to Je inItll<'diata\:~eote provol-J., por
pol-a em ci'cul1çãu, o Banco tr,m rm si ü va· que erttii,n Serlil. uma afflrrn3.ção terneraria, 
lor da compra: di.o perdeu CüUEa algumn.. leviana, fóra de P:'op"sit<J, e r\al'ia logar ás 

O SR. ROM E ~ILVA-Y. Ex .. vers"tio em '( c::Ptest,'ções do~ hlJnra~cs Seoildol'€s. 
assumptos fillanceiros Silbe bem ~\le, d"sde . N:J. pl'lmel!:~ opel'açao o Go~erno ma.ndou 
que a moeda tem valor mtnnseco supeflor ao cd~rhar a praca, cOl~pra~l:J. e c.eposltadil "n~ 
valor ominal ella só é neO'oci·,r',1. a peoo. ) Ca,,]. da. ~[oech. e qu.e e~.l..ulll bem naclollo.I, 

n, "_ prJl' 11'1, este bt'm so I'odel'l<l I'ablI' das arcas 
O SR. LEITg E OITICICA-Entao n. prata do Tl1esoul'() quando amoedado. pois o fim a 

tem val0r superior 2,0 val"r nominal 7 ! I que a leI o destinou foi eunhal·o moec1a., 
O SR. RoSA E SILv..\.-Actualmentp. tern, tal.el·o moeda. divisionari3. para circular nD 

pela depreci?ç50 ri" '1Joeda. paiz. 
') SR. LEiTE E OtT1CIC,~-V. Ex. acabou O Governo nio 1l0deria dispor deste bem 

de ouvir o ht,nrado Senador pur S. Paulo sem ~er para o fim a que a léi o tinba des-
re~oonder antecipadamente A sua obje· illl;'do... _ 
cçào. Na pl'lmeIra oper'ç,\Q mandou·se cunhar a 

O S Ro A E S V E t t moed~ e vender a,'sím. 
~R. s ILVA-. x. con es a o Na segunda, deixou·se de cumprir a lei, 

facto. que manda.va emittir esta prata, e vendeu-se 
O SR. LEITE E OtTICICA-Si na occasião a peso. 

em que a operação foi feita não convinha, per'guntará: o Govel'no estava autorizado 
corno o honrado Senad"r disse, pela dli'- a drSi~Ot' do . ., tens n(lcionaes por seu livre aI'
fel'ença de cambio, pelo valor depreci,'do l1a bit· ia, sem autorizaç<'i.o (10 Congresso Na
moeda blazileira., e pelo valor r>.lto da prata. cioned? 
cunh'lr a pl'~ta e pol·a em circul~ç:tC, como N50 crê; o Governo est:l.V~. autorizo.do 3-

é po,sivel. " .\ ct:nbar <l, pr:tt:t Ci'IC vxhtü na Cusa (\~ ~'Íoeda. 
O SR. ROSA n: SlLV..\.-V. Ex. não me com· nlas ~fl.ú est',i V3. o.ut:rlzario a Venl~er C), pr,tta 

prebendbu. em bana, como si mercJ.t.lorI~t tosse. 
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o Governo não é mercador rle p"al,a, não é O SR. MORAES BARROS - Quem nos dera! 
vendedol' rie cousa alguma; esta venci:! ,Í3. O SR. LELTE E OITlClCA - Foi o q lle res-
prata assemelha se muito á compra do café pondeu. 
para revender-se no estrangeiro, compra de 
café que tem dado pessim'ls resultados, que O SR. RODRIGUES ALVES diz ter dedarado 
tem sido ~empre com pre.iuizo elo Thesouro. que tinham ficado na Casa da Moeda dous 

No primeiro caso, o Governo vendeu :l mil e tantos contos, em pr<l>ta amoedad<l> e 
prata pejo valor da moeda, com agia, diz-se, em ban'a. 
e o honrado Senador contesta: mas em O SR, LEITE E 01TICICA - ~este caso, er3-
todo o caso vendeu-a pelo valor da moeda. muito pouca a prata existente na Ca~a da 
No se~uDllo caso, vendeu a prata como mer- Moeda I E' o que per,,·untara. ao Governo; 
cadorla, quando o cambiO estava baiXO,! é o que quer que venha a publico. 
quando a prata tinha baixarIo rle valor, ' 
quanto vendeu e por quanto vendeu? O SR. RODRIGUES ALVES esta prompto 

Além "isto o Govel'no tinha comnrado a da.r-lile o seu voto. 
esta prata ao ~ambio de 27, e compl'ou·a no O SR. LEITE ];] OITlCICA tleseja saber 
estranzeiro, por ouro; pergunta: por quanto quantas toneladas de prat<l. foram vendiclas, 
vendeu? qtlanto custal'am e por quanto 

Todas estas informações deviam ter vindo O mal que tem affligírlo o Brazil é jus1a-
a pllblico; só apresentando a nota e menl.e o dos govemos se julgarem uutori
provando que o Thesouro, vendendo a sados a fazer tudo quanto entenelem de con· 
prata que estava na Casa da Moeda CIJmo veniencia, a lançar mão de bens nacion'les, 
barra, eomo mereadoriu, tinili1 vendido por sem estarem autoris?rlos pelo poder compe
por preço superior ao da compra, só assirn os tente a tazer opemçõe:l que dão prejuízo, 
honrados Senadores podel'iiío destruir a ob- quando deviam dar luero. 
jecção e dizer que i\ operaçã'J tiulla sido boa. A prata da CiJ,S~ da Moeda. estava bem 

A prata existente na Casa da Moeda não gua:'d"da; e o Marechal Floriano Peixoto, 
poderia ser vendid'L sinão por quem nâo ti· apezal' de todas as d ilflculd.ldes de gO'1erno, 
vesse absolutamente ideia de mollo por que de to,[os os contmtempos, nunca se lembrou 
se havia de melhorar a situaçiío tinanceil'a: de mandJ.r vendeI-a.. 
a prata existente na Cusa da Moeda er.l um Essa praia c(\n:ititui~, um reCUl'SO para a 
recurso para melhorar a ~ituação e nUllc. occasião em (jue nós tive"semos rle atacar de 
podetí~, ser vendida pelo (jOl'el'no sem pf:.t· frente o problema flnance 1'0. 
ticar este, nU;1ca pot1.eri<t se,' vendida O orador eudel'eç::Lrà <lS suas perguntas ao 
pelo Governo, sem crime de leS1 patria, Governo, por meio de um req uel'imento de 
pois em tanto importa a praticil. tle um aeto, inform'Lção. Espera que os nobres Senadores 
que demonstm claramente o vaeuo, ap8.nagio não lhe negarâo o seu voto. 
dos nossos homer;s de Governo relz..tivamente Depois de lei' o requerimento a que nlludiu, 
a finanças. . 10 ora"ol' diz que, ao manos, o Congresso Na-

Si porveTJturo. tivesse, a Saçiío nece5sidade ciona.i, sinfio a. Nação em peso, terá o di
de substitllir o papel moeda existen to em reiw de saber como se dispõe dos bens na
circulação, e esta é fdtillmeQt,e a, opel'açáo cion:ws. 
que se impõe, para meE10ritl' a sua sicuDção I A prJ,ta. era um bem nacional, deposi ta,lo 
financeira, a prat;l ~eria o recurso do, que o nas arcas do TllesoUl'o, com um destino .dado 
Governo lançada mão, em occ,1.sião oppor· por lBi. Ora, se bavendo de[!il clü,po,to, cum
tuna, para substituir as moedas llivision:.tria,s. pl'e J;.lf conta.s ao p:liz elo mod,) por que isso 

O SR. JOAQUIM SARilIE:-rTO (ea;cl""wnclo) se f",z. 
Mil contos! E' por isso que manda á MesJ. o seu reque-

O SR. LEITB E OITIC1CA - Mil eon tos e o 
que se diz ter sido vendiLlo, ma.s jil. se de
nunciou que foram vendidos muitos mil 
cantos. 

O SR. RODRIGUES ALVES - Em barra, 
ran: mil e Lan tos con tos. 

O SR. MORAES B.'RRos - Ahi está. 
Da primeira vez, foram l.000:000$, e da 

segunda mil e tantos. 
O SR. LE[TE l1. OITLCIC;\. (contim""ll,lo) 11izia 

ao nobre Sen'l.dor pelo Ama.zona,; f]ue se 
tInha denunciado que o Vice-Presidente da 
Republica vendera 14.000'.000$000. 

rimento. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES diZ que S, Ex. 

terá resposta c:lbal. 
E' lido e posto em discussão o seguinte 

REQUflRlME:-ITO 

R.~aueil'o que se solicitem do Governo, pelo 
iYJinlDterio da Fazenda, as se"uimeg infor-
1ll~,çõe3 : 

l°, que quantiJ.ade de -prata foi vendicla pelo 
Governo ultimamente; 

';2,0, a que preço foí comprada essa prata; 
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3', a que preço foi vi'ndicTa a prata no mer
cado; 

4", em que 11i,posicão f.(O lei se baseou o 
Governo para (az3r esta operaçã.o. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1897.
Leite e Oilicica. 

() :Sr. lRalDirú iBarceHo,," ell
tende que na discussão (10 incidente de que 
se trata é preCiSO tomar bem claro e fo:'te. 
Dadas como e~1.ct?s as inform~ções que 10-
ram ouvidas, ellas precisam bem ser 9onaly· 
sadas. 

O Governo tillha moeda de pl'ata nos seus 
cofres e entendeu. bem ou mal. que devia 
pór ess.c moeda em cil'cufa~ão ; não estuàa 
cÍl'cumôtanl'iD.s, nem quer oab~r ~i o f~cto foi 
um a('e['tQ ou um erl·o. Concorda mesmo que 
n"quella occ8.sii1o em que o c'.nubio el'a baixo. 
em qUél o v~jor da /lloeda ·:e prata, com pai a
tiva ao valor dGl nos-a mceda fiduc!2.ric:,1l 'ria 
um prejuízo ao Estado. si a prata f0s.,e omit
tida o que co~stj ~Ujl'L simple>'mente um el'ro, 
porque todo Go~eí'no está. aU1QrJzado a em
pregai' nus (~esppzas publ:cas o I!b!l(~iro q'Je 
eXlsül em c8ü·e. O\'a.. em él,lOcas p1.:;·aJa,; os 
goVel'DOS do Br:lZll julgal'3.m neces:,uio cr,m
pral' pr;;.tct pai'a mandar amoed:.>.l·a e lançr,l a 
na circula~ão_ 

Por diversos moti"os esta p:>e.ta nãQ foi 
lança,~ét il. Cil'C11bç3.o, veio um g"verno que 
entendeu. bem ou mal, ser preciso tiral a ct"s 
cofres e o meio ,19 Clrculacão PÓdê se· (lU pOI' 
r::eio de pa.g~.mento dê aespuas publicas. ou 
por trora de m"e~a pal,el, 011 aineia. por 
,~nda. Este ultimo caco foi o que se d8U llO 
GDv",rno ,lo Si'. Vice'PL'esiclt'nte ,\o, ReDubti.ca; 
perfeitamente l".gal. embora ao orador pa
l'2Ça. tei' havi,lo el'l'O rie admi.Listnção_ 

Agora V~te -ver o segundo C8.:-0. Exist(.lIO 
b~,'r:.s d" prata e'11 deposito no Tlle,jonre. 
par;! serem a:noedJOa3 e hó.n., tdc!.,-; ,.;[,} ~ir~ 
c:"lia,ç,).o, s· gUlIüo kl E1.'~1'23~~" e, p,:_,r,J.rrt '. 
oUt>,() d~,tin '(lã pl''''!:> te!" e,w. pr' ta. '3 lj1:d
quer que seja OUGr" (j roo,;o pur (iU'S o Go
verGo ,e apO(lere àesta prat ,co@meüB um 
crime. O G<Jvel'!lO póie tr, cal' a moe,\[l. de 
ouro ou de p1'ata peÍ<J. sua moeda pil;Jet, ven
der a prd,t em bana é o qllH não póde, por
que não ha lei qU8 o autorize; o primeiro 
acto e:;tá amoriz,do pOI' lei, o segundo. n3.o. 

Nega qlle a prata amoedada fos:;e ven:tÍLla 
como merc ,dori~, segu:lt'!o queJ'em muitos 
dos seus col\egas, ella foi lançada em ciro 
culação de ê1ccordo com a lei, emcora com 
pl'ejuizo par., o Tllesollro, dada 2. Siqlação 
carnbi'íl d" jJl'ata eln relaçilo· noss;\ ;noeda; 
!!lilS en:re 03 ,JOU3 accos, o de pôr ~111 cir
cula.çii.o fi il contos e o de vender b''.l'l'as de 
prata, ha a grilllde rlífIerença de Que um é 
um erro, justifica-se perL\l1te a lei, o outro, 
repete, é um crime. 

V0b pejo requerimento em (1iscu,siío para 
habit.m1.r os SJ"s. lllInistros a dizerem o que é 
tfoito do bem nacional. A lei não autorizOU o 
ultimo <lcto do I)ovemo e pHra a Nação foi 
uma surpl'Aza; s:1bi" se da existencia. no 
Thesouro, de certa quantil\ade de prat11 plra 
ser amOedu.l1a. e sem que o Congresso fosse 
ouvido. nem consulta,lo, sem que leis fos3em 
confecciona 'as para tal .fim, o Governo man
(10U vender eSi'a pratét. Pois bem, ao menos 
o I;overno se digne a dizer por quanto foi 
veudill~t. que de,t,no deu ao capital adquí
rido. e. ainda mais. em que disp sição de lei 
se ["ndou para etfectuD.r a venua do metal 
em questão. 

Pela Constituiçiio, só o Congressét li Que de
t;?rm inJ, o I'estino q ua se deve dar aos bens 
dét UlJiã·', e o ,Iepo,:ito (te prata no Thrsouro 
er,1 um bem da União. 

,D §r. R,··sr;c e :SiHva confessa que e 
mnito a seu peza~ que intervem no debate, 
cJja import'J.lIcJa, alias, lhe parece minima; 
e )")ão t"mari." a palavr:J. si porventura a 
<irga!ll\lntaô.o cé1:JCiosi1 que ouvill não pro
~l1r.,sse e,tabelecel' (\istinções. onde em rea
lidade não ex:stem. nem pOllem ser estabe
lecida,;. 

-\. moe,]a ,1e rmta é uma moeda sub3idia
;'ia, de tr')co. O G"ve:'110 compra a prata em 
lJana :;al'a cunhaI-a e pol·a em círculaç:ío. 
O legisla.ll or deu á moeda um valor intrinseco 
mui to i i1[erior ao Valor !egdl, exaetarnente 
p".ra 1ue ~ll<l. não pu,le~se seI' (tesmoedada, 
~ra3 clesl'" que pela t!e[ll'eciação da moeda o 
3eil valor intrinseco S'O torna superior ao S8U 

v<110r le;!:;).!. é CIMO que esta n3.0 póde :>oso
lutament3 ser at'rilda à cII'culação pelo va
lor [eg,o! 

Ne>!r.us condições, teüdo o Governo comprado 
praté1. era barm par2, am02dal·a. e não po ,endo 
,1moed3,! i'. peI:: d'-s';a!orizacão dt moeda na
ciofl:ll,o qllP CUlUpl'ia. ao Goverr.o fazer 1 on
"ei'var n') TlJ,'ooui'O essp. prata em barra, 
qllJ.ndo o T:jPsonro pi'ecisa de recursos na 
g'J'ave sit:JélÇ5.0 fiilanceil'CI que S<l atravessa.? 

N?.o C"e que nen'lum membro dI) Cougresso, 
nenhum est"disra de boa té, diga: o Governo 
devia conservar a prata em barras no Tlle
souro, mesmo tenclõ nece~si,!a<le de recur,os. 

Pela" rgumeotação 'lo seu collega pelO Rio 
Grande do Sul, ctlegou a concluir que S. Ex. 
entendia que o GO'TerllO para dispor da prata 
em deposito. devia amoedid-a, i~to é, pagar 
as despeza.s da cun!Ja;sem da prata. redu~ 
zll·a a luoBda para depois n:1.o ~mitt,ll-a. 
mas venr.lel-a a 1)e'lO, CDmo 81lccedeu com o 
i!lustre Vi",,-Pces\c,eüce da Republic'l que 
V?ndell a moeda a pess e isto é um tb.'~to 
innilludinl desde que a mOleila que tem va
lor real corno moeda de prata ou de ouro, 
desde que a moeda que tem valor intrin-
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seco attinge ao valor 18<);al, torh e qualqu~r 
tr:1osacção não pode deixar (!e se,' feiLi\ a 
peso. 

Quanto á legalidade dQ acto. Qual a lei 
que prohibe o gOvllrno lançar mão da pl'ata 
em Darea 1 Para que foi comprada a prata 
sinão para reduzil·a a moeda, tornai-a um 
elemento de troco 'I 

Admira mais a distincç5.o subtil dos seus 
collegas, quando é sabiclu que nil~ nações 
adeantadas os grandes pag~.ml'ntos são feitos 
em ouro em uarri1; (j,thi ter o orar10r em 
apa.rte rlito que a rlitferença unica estava 
em que um acto fôra praticado pelo Sr. 
Presidente ria Republica e outro pelo Sr. Vi· 
ce·Presidente. 

Uma prova ele que a c1istincçEio e simples
mente essa é que o facto gr:tvis;imo se deu 
com o apoio do Senador pplo RIO Grande do 
Sul, e foi o Governo ter lançado miio, arbi
trariamente,do Ouro depos:tado no Thesouro, 
que constituia lastro de bancos. 

Deste moelo vê o orador que se considera 
motivo de ataque, que se consir/era. objE'cto 
de :tpreciações m:tlignas, que se vae ate o 
ponto de con~ide'ar 11m crime um hO(Jlf'm 
occupar em sU':\ p",tri~. o lo~ar ,'e g'overno. 

Govern;Jr foi e ha de ser semDre ;1. ffi1is dif
fieil, das missões, e governa.r, ''1U1nrO o paiz 
travessa uma cr,se profufld" q uJ,n,ln s" tom 
de liquIdar erros que foram com l1etÍ< los p;'r 
outros. é nind1 maIOr a ''imculrh<le. 

E o honral10 PI'9side,ü" n;]. .;-;el)uhlic.". UI) 

meio das ditfLuld·,,\es '1'10, o reeil, :i.'soher
bi1.do, no mei" Oil.S agita.ções p':r q'le .em !'a,;
sado a Republica, agindo cnmlJ verdadeiro 
republicano, como verdadeil'O patriota. que 
deseja a felicidade ele sua p"tria. tem feito a 
sua postaridade. 

o §x-. 82~H~["iDO V~eh·::l. - Le
Vj nto-me, Sr. Pre~idente, p-lra dec\araJ'-íi1e 
sollllario com o aparte du hun r:ldo Sellador 
por S. Paulo, qu·= acceitoll o I'2qu-el'lmento 
or<:\. em discussão; e peço a pdJ,vI'a _ome·,te 
para, por ffimbo. vez, p!'ocuf3r llq ~;lda,' um 
ponto. 

Sr. Presidente, ha um engano dos honra
dos Sen:vl.ores da 0pPoslão e 03 meus distm· 
ctos amigos, os dIgnos representances dos 
Estados das Alagoas e do Rio Grc.ode do Sul, 
e,tão levantando uma tempestarle em um 
copo de agua. 

Sr. Presidente, si a vend,':L di\. prata" de 
que tmtou o honrado Senador por S. Paulo, 
não e urna i1legali,Iade, m~nos illegali(lar1e, 
e a venda da prata em barra; e si este acto 
e ille,"-"I, e f OiÇa recoohe';er que m;].(,; tllegal 
fOI o prilneiro, p,Jrque o segundo ,em. mais 
do que o primeiro, a vantagem de ter SIdo 
mais utll ao Thesouro. 

E, SI', Presic1ente, o illnstl'e Senado!' pelo 
Rio Grande do Sul não teve razão quando 
atijl'mou que a emissã:l de prata feita de de
zembro do anno p:lssado ajaneiro do corrente 
;,nno foi uma simples operação governa
mental 0'1 a[lmiDlstriltiva, de lançar e~sa 
emis,ão na circula~tto_ 

Não tem razão o íllustre Senador; a ope
raç<i:o que se tez fui muib igual a e,ta quo 
fazem negociantes que teem por ahi umas 
vitrinas com mu€das amare!las e bl'ancas, 
uma operação de cambista; não foi um acto 
govern~,men tal. d~ trocar essa m06"a por 
out:-;J, ou pagar serviços rIo Governo ~om 
e1la, porque o Goveroo nio pagou nem traas
milt.iu a moer,a pelo seu va.I"r legal. ven
deU-a pelo seu valor mercantil, pelo seu 
valor commercial, por aq llillo que entendeu 
que e!b valia. 

Fez, portanto. urna operação de cambista, 
commerciante. 

Si illeg-"lidade tivesse de haver, seria aqui 
neste caso, 

Sr. Presirlente, o lIlinistro da Fazenrla Sr. 
vioconde de Ouro Freto, cogitan r1 0 da proxi
ma conversão do papel-moeda, mandou vir 
dlJs Est~lIjo$ Unid0s uma gran,1e q uanti,lade 
de prat I, pal'a se prevellir e opportuniJ-mente, 
10,.:0 qu~ ti vesoe de úl.z~r a o ,,'eração. po~suir 
a mLl,·da 1.le t['oco, 

Ne,'e te:n;JO, Sü.bellios honrado~ Sena'ores, 
o valor, 11} ilU"SO p' pel el'a ai ,r1a ~UpeflQr 3.0 
\':,!or da lT!oe' la me, "I!'ea. 

O SR LEITE E OlTICICA - li: o Gover[jo, 
pel";endo J, espel'a:l_a (1<1 con~egllil' volLar 
[l,;tc. situação algum dia, veude i;l. p;'a.tu ! 

O SR. 1'EvEruNo VIEIlU - D~pl\is dis1o, 
SI' _ Pr-si'lente, como todos nós ,;a.bemos, a 
moech rio paiz depreciou se ,Ie um modu ex
traoI'ninario ; e o G,-,verno, que já niio tem na 
r,_"ceita recurs"s para fi"-er ÜCI:) as granfles 
despeza, do paiz, qlle intere"se tinha eln con
Sf'r'l3.1' e'Sé1. ruercad"ria, p:l,,~lO'O juros do 
pl'eç<l que el!8, !lle havi3. custado ~ 

QU.1lqUM In,iIVldulJ, pilr n:enos prev\Gen-e, 
flor mpnos pro]len-iio que ti';esse para ne"o
cic.n1e, n;io llesi;~ri:t em faze;' o que o Go
verno fez: venl~er a. "rat~t em barca, com 
muito lllais vanta_C!em do qne si vendesse a 
prata a.moedada, porque não taria. despeza de 
cunhagem .. 

Vê o SeoJ.do que a. opera.ção feita, da 
venda da pl'c.tct em barl'a, e muito mais vaae
t3.jos" do q1Je a. ela Ven(\l. da p"ata aQloe(l&da.. 

O IJonr:\cIo Se [lúdor pelo RIO Grande do Sul 
foi t21iz do símile -que iez, que ess:J, op?raç5.o 
impl)rt,tV3. nD mesmo que mandar o Governo 
fllbl'ic" r p;'pel-moerla. e L:1nç:l.l-o na circul3.çiio. 
1\~0 h,-" "bsolu~~m-ênte semelhança. 

O SR. RUllRO B~RCELLOS-Quc.l e 3. dif
fél'enç,t '1 
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OS~, SE\'ERI:\O VrElP..A.-A differença e que 
o papel·moeu;, não é uma mel'ca rl"rla, é Uln 
titUlo ue <:l'ClIt", é moe,Ja tiUUC1:1I'lU, e UlO 

Governo '1ll'~ f<lz erui~~ilo de papel· moeda 
por ess~ IOrflj;1 CU/lLi'iJ,lle obrigações para as 
quaes [lio tinlIa si,io autorizado, 

Em a,luI'te que cei ao Ilobre 'éI):ilor, es!3.· 
beleci o simile verd3.de.l'o, o UQiClJ que paue 
ser feIto, 

SUPPOIJ1I:1 ,e '111e o Governo, autoriz:Hlo 
por lei, manuc! va, 1.. bl'lcJ.r gt'" nde quantl'laue 
de notas, ma~ que, depoi., ue feita a acqui
slção lless:'.s nÚ\JS, opel'avJ-Se, por Ull'l mi
lagre que não ""tiL 11J,1lS certamente para os 
nosws üiJ.s, a cOl1ver,ií,o do 110'>0 papel, 
Que havia Ile 1\12er o (;overoo das notas 'I 

Supponlh"'" lJue a;,pale"l;l. ~llem tivps'e 
o cap:'lcho de querer Ulua C'L:J. 10l'r<id" com 
eSSE'8 im;;l'e.·s.'s, l> ,,0\ erllD, tUlna;"J,) as ne
cessarias PI'O\ id,>ncias, não uuvitlaria em 
f'lzIor eS~il upl'ral.;lo, e o P!'l>lluCL,) (la venc\;l 
seria ESCI'iptl1rada como lecelt", cxtraordi. 
naria, Cc>ll!U JiJi Jj;,üUl'alill~n te est,t u e r, ue ,e 
trata. 

o SR. SEYIl!U~OVIEIP.A- •• ,enenl1ulD go· 
verno none-to, como e o actual guverne. tio 
paiz, teria escrupulo em executa.l·a., 

Feita< eSla~ cousidero"ões, t;r, Presitlente, 
r.ão teullD dllvida em vut:ll' o reqUl"r'Íiuento 
do Dúbr" Senar,or, plll',' que o GoSUrIlplO teulJa 
torJos 03 e~c:al'ECilTJelltos g ue S, Ex. r'e;E'Ja, 
visto que não se trat.a absolllt'uneme I'e um 
aclo clítIJdpstinamentc }JI',t,ic3do ; trat'l·se ua 
um acto pl'atlcado para ai tendel' ao bem pG
bl iro, selU COnll';l.\'eUçl1o úe llClllrUillJ. cllspo
Si,"lO dO lei, 

O SlL P.A~lmo R\RCELLOS-E s 'm DenlJumu 
J.utJriz'lç;lo dJ. lei. 

:-linzuem m:J.ís pel:in·10 a pJl:.r Vl':J., encerra
se J.. di.:(;u~:--i~.:.I~ 

Posto ;Í. vetos e .,p[JroVéluo o l'equel'imento. 

o §~". Prcsj(".3.erflltc-:\inguem m;).!s 
peuindo D :"tl,ivra, 1.'1·11 l"vQnt:J.!' 'I se!'sio. 
convidanuu os Srs. San;;,dor;"s par:l. >,C oc~t<pa
rem cum o~ lI'nbalhos rle 'uns COi1lUlis . .;lits G 
uesio:n,wdo p,U'cl onlem <10 di;;, u'l. se~SclO sc-

Sr, Pr.-~irlente_ o l1oU' ado S~'1ad<lr, meu gUIllle : 
nobr," ?mi;,;", rel,re~el,t:'nte ,'a, Alui!Ô.'. D'lsr,ls,iio uníca do p3.r~cel· }). 110, fl~ 1:3T7_ 
pergunt.oll: qlJ;UJI:o o Goveluo tiver de kZél' da Cl)lIlrals:,~ü1 de Cllnstituiç~o, IJ"';Oie" e 
a. cOJl\'er>:lu, cO;:JO ~e Ita-;er? Dlplur:nciu, <Ipi DilllUO c.,'e ,PJ', rec"ub('cdo e 

Nesse t'~::iJ:l, rju;"ado o ,",ovel'Jo ti','êr de p~ucl;tr;Jado :Otlladol'Uit 1':ep'JiJLc,1_ jJ,·lo E,r;J.do 
fazer a cu::\êrs.10.,. I dO Paran'l, o coronel JO:ICjllim R~zelJUe l.Orfe.L 

de Lacerd,,· 
O SP .. Lz,a: E OnlClc.\-Com;:JrJ. l utra vez ' 

O S S V 
'1 'em 2' dis~L:S;;-,O I.lO projrcto do Sen;H10, n. 19, 

8., [1'[::1:-;0 rEIIL\-,' as compl'l - ,l(' 1:<97, 'lU'; n,llím'iz;lo GO"CI'lllJ <i, pa;:,~ <1.0 

prejUlzo, O1 .. ;,nr Ine'!I"n de 3' cla."., uo exel'~itn DI'. At'· 
O SR, LEDE E OIT,c:cA-Si o c:J.:nuio tão I lu",,, Lope,: \lúclli.\.,Io, os vellcimf'nt(,s ti,' jiru-

estiver b,xu.. Ile.-~or ,lo CIU'SO prepurato:'io d.l E.-co!:l Militar 
O SR, Sz\'[:~r"o \';EIIU-Si u c.cmlJio es. 11est:t C.lplí..,l. sue dei::.ou ,l,e pOl'cr~iJd' ucs\le 

tive:' Ii:',í:-c', '1"".1 po 'eia I'eJizar a IJ:Jer'J.ç~u; Junell'O li') l-a;), 
o Governo li;,. de p!'<JcurJ.r" o:C<l~iáo iiJ.n

,
· Leval:ta'se J. ses"ão ús '2 bor;ls da tarde. 

ra ve!. 

SI', Presi,'ente, em ronclmilo: m~:J"ar 
COmpl'tli' t"~til ~Jr;:t!a r->;L!::t !:.'..t1çat·J, em C.lt'U!l:I-

ção, no e:ol:;rJo "c~u;:d do cawulO, :;enit luu· 
cura, 

O SR, LEITe E OITlC:CA - Qll~;n tli,se que 
se d.eve fu~e!' 15S0 ? 

107" 5:-:5S.\0 E)! '2; DE SETE:.m::o DE 18::'7 

Ao mi:>.io-diJ.. aore~~e :1. ~P~~~.O. f1~t:lnr1o pre~ 
loucura l\u.u I·tmkl-<L... S';llíPS o' C:I·~. Spnad(ln'~ ~I"nod de l.,!lIeiroz, 

O SR, LEI1':: E OrTiCIC.\. - Era UIDJ. ileg;l- J, CD.c1jllrlJ, Ju,;e Lel'u;lu'.o, JuaqllllJl Sur-
li(latie, ment'J, IZ"ullllll HOl'U. F"tllci",O I\LclJac!o, 

O SR. SEV::::ll:'<'O VWIRA _ ." p;1l':1 el'jt,a.:" ~lanod B'J!'~'.!a, L:J.(!l'O SO'.tre:iu~tu CIJ"I'rú"llt, 
nas cirCllili::itltn"'U3 atLUlteS, pl ejUL o ~.'o TlJe· Bener'ic'o Lc'll". lJOlllcó de Ca"r''', l\ngl1ei;'~, 

P,Ir.:tna"ll;\, Piles FeITell·')., CI'IIZ, .1lJilu C'·f'-
souro, que pagina jurU:i POl' es~a UIVlua, ueil'o, Pedr,) Velho, Alllllil" pdIun",, ;,1\:11'0 

FOI, port.:nto, UIlC!l oper,lçiio que o ll~n- Ma"hJ,Jo, Ab'.~on Mihwa, AlmeIda Huc':Ho, 
l'ado tiéUJ, '01' ,l:lO >e leCU8<11'1a :J. praticaI', Gonçalves Ferreirn, Joaquim PUIlü.l1lbul:O, 
encontIando"e !las meSll1dS condIções Jo R. ce M~ndonç'a Sobrinho, Leite e Oitkic;', 
nobre Mmiótl'o da Fazenda. ,- I Coelho e Campos, Leandro Maciel, H.cso. Ju-

O SR, LE.T::: E OrTICICA-Eu 0;;:0 a fJriJ. (nior, Severino Vieira, Virgilio D:\luazio, Hen· 
Sen~d) Y 111 
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rique Coutinho, D 'mingos Vicenl2, Porei
llncula, Q. floc.,yuvn.. Thorn:1Z Deltil1u, Lopes 
Trovão, Felich\110 Penll.t, Fermludo Lobo, 
PauJ:t Souza, 1-1or·'ps Barros_ ra,:J.dn, Leo
poldods Blllhões, -J0üquim de S·.;m", A. Aze
redo. Generoso Pones, Alberto Gtlw;3.lve5, 
Vicente .\l:tclia,lo, E,ste'le, Junior, G'l~t~,vO 
Ri·h.1.rd, Pinhell'o ;Yjacllado, Juliu Fr8ta e 
Ra.mil'o Bn.rcelluo (5 \). 

D2ixam de comp:l.\"ccl"'·, co;n C:W'l:1. r;arti
ciparla, os Srs. Rosn. e S:l {a, Re.:!o Y1ello. Ruy 
Barbosl, EII~eillo Amnrilll, E. \Vanoi2nkolll:, 
Gonç;.lves Clln.ve~, Rourlgue3 Alves e Aqui
linO do Amaral (8)-

E'lida, pJst.'1 em (:i'r.u~sãt) (l se::J. debate 
approvaJ.a J. acta da '8,;,,5.0 anterio;,. 

o 0"". JO êecret.alr'lo decln.rJ. que 
não t,\ e::pediente. 

.;:) ;§.;'. ~o G";e~retal"iio (!.(cldrê, qU8 
n3.o bn. ItireCêt€s. 

Ü ~~J:'" •. r:,"a:S-L"n:!õt'{~'Ü ~\.I·Ll~.:à.:n.d~,;)
Pl.:3 rl. 1 G. !J!tlttllJ';:, t:r. Pn-'slde!1Le, ~n I';}' ~'tque},2r 
Pu V. E:~. ~e ~ir\ll. cO';;sulra' li. C.:tS;~ fi con
sente 11;;. pub1icaç~,l ([;,s inl'ur:naçüe.-; pcesr,,
elas pp!o GuVeI'I:o e ql~e lL:e for:llD soliciti.ld.u5 
pelo S-uCldo, Rccéflell/lo ê. r':q c: eriu:el,t::J QUi' 
tiz. I',.I., ti vrtmen t" [[O ciJl1tiugeote fornecido 
pelo E.itadv cio A!lIUZ"nJls [lo!'a o.cJ:;:iliu as 
forço.;J l'eúéraes no du BJ.lIw._ 

CO:l::;~lr0.do, o S~:lrLL~o COIl.~·:Qte D;:t ~;]:'·li
caçio. 

ORDE:-'l DG VI.'.. 

Ent.ra, em diséu;:si::o GniCf, o precer n. lln, 
dE: l,rJi, opin,wdo que sC.h r2c[)nb~ci,it) e 
prO(.'!;'la:'.(~o Sew..tdur d.1 Ll'puhli('~'1.. p2:U :2>:-;"1,
do do P2..l':;D:~l.. o COIOl:;:l jC3..:1:J.in~ R3z2Dde 
Corr é:.:. Lld L~lCeI'dé:. 

..... I ~~':r". -:IJ. (f~~f"\ n.-:r·.-:>~-:--1o~~:). ôk:)
l)~"i:I:::}:,) - Sr. PJ'?sic-..ente, nã.~'" tui!1:.l.rei 
lnuL0 i.e:nD" (lI) S~I;a(l\< Df, ;uetto S2T b.l'3Ve 
~~f1:-l CI.I[1sHlêl'al;ôP;:; qU8 \'~:~l L.z0r so:'=:!,~ o I-~a
!"eCe:' q n·:! se uclta elU lLscuss:10. 

Se:J(10 urgente, C·Jtnu 0. u. ;ll(lt2;'ia ':e veri
~~ca~'f~o 11US k-lllllel'es c.us Set1~vlor2::; eleLtos, eu 
rlão 1'2;'~;JU o I:renOL' i~jteI'cs."..;e e.:n 1JrotelJ.f a. 
discJ:::··';.o:811tendo mesmo que o Sen:,"ol' eleito 
p\:~o ::s' ad" rio Purancl deve !3er reconhecido 
() m<1.is depres,a po>si VPl. 

UII.'.a cllcumstulcia. porém. Sr, Presidente, 
obriga-me CI. vir á tnouna e é a segu inte. 

A illustre Commissã.o de Constituição e Po
deres. a cüjo cri te rio foi submetti,lo o estudo 
e julgamento ,!ess;t eleição, dpu o seu parecer 
SerIl ver/lad"iro e completo exame d,J. mesma. 
eleiç:io; limitllu-se ;, eX<1minal' apenas as 
actél" que lhe fllrarn 2.presen tJ.clil3.~em po/ler, 
cOffitudo, entr:1I' no conbecimento de outros 
ducurnentCiS. por i,"o que, nã.) t,"11" () dia an
nunciado a SiO'" reuniii.o, 05 i;lteu,s,,:l,r\os não 
pudern m com p~reC81' :12!eSlil<1 [J:1ra a ;wesent:1f 
;l.' sua., CO;)te5ta,;õ~s e e)s GOCUlIlwtos que 
tinhal!l consra es,a eieiçlo. 

Não cenSllro, eUjl'c ~3.n to, (J i~r .cori im~nto 
da. bonr:J.r1:!. Cl'mmi,'s;Jo ; pc,rql:e, senllo Fr:1xe 
nesta. caSJ .. ret:llirern~se Ç.~ (!urnlnlssões, em
bora coutrn. o Rfg'lmento, Eem anr\1..~ndo rré
vio de SlIn.S reuniões. n. Comm;,,,1\,·, de COll-
6t,~li;Ç;'iO a Podcre.3 r:3.:.; fez lDü.is d·) flue se
gui::.' eSta pr-(1Ae. 

O SR. QU1NTIN') BO')","YUVA - V. Ex. está 
e\1g~naJo, não in ni·pú~jçio nenll'JJlJa ll1 Rs
glmet!to C]ua obri!lue :: ... s CJQJnll;3::0e~ a faze~ 
rem e,se annuwio_ 

O Su. B, DE j·L:':i'rDosç.\_ fORR1NTIí)- Pojg 
n~lo. () b:Cgi!1l21ltO é cJ~,.:o r~ e:-S ~ r;:'s,_:8ito ; e 
j~1 ti \-e GCCJ..31s'O lt':: cL.a.~:1o.,I' a aLl'n~i~, Lio PI'e· 
si/ldlte ti:.!. C(~::;a, }.!u.ra q-:'~ 5z,:::':2":' (:t~~:;rl~ir 
eS~8 pre e! to regi Int:ntJ.~. 

O Regin1'enLo ,1.s,:)õe (l1J.o .a18 1~rD0;-o sgora 
do s.rljgo) ([ile t _ d,,, vez q..;,e ~~ l~':1~e de i~ ter~ 
e::ses lJu,rcicuiure,:L :o·s co.u !dSj:'..::.J I;crcm an
L Ui18:ar l' 10.:;3..' o 2. hora c_e S':j;)..,3 reuniões, e 
t:""Z81' CUi"lVlt8 ~-:. l,o~lo::\ 2.'-t\.1-'312::3 (/':-18 crverem 
iI1t2re.~se !I':-~ n1~llel'1P, I~l.:.~ ~3 (~i c~_;'.i". 

i\~o (,eIlltJ pre~2i1t3 o :.::.1'.-,i60 CO tLt"'"'i:;:lruento, 
repit(l, llJ~::5 g;l!';"!'UCO (lO !lucre Senr:dor que 
e~:lSle l~i~;p;.,siç:LO J:'c-6'lme.J.taL [:. este respeito. 

O ~p", CO:;:LlIO E C.U;PClS - O P,e'::ll:e:Ho é 
muito defbente~, ess., respeito. -

O SR. p. ~s ~;(E:..r- OXo'" -\. S0BRI:'\H8- Si não 
ill.3 eng~:;.rl, Q, ci:::'!;GsiçÜ0 I'C~:;~l~l:C'-'-.~ está ~~o 
art. 'ld. 

!vIa", e::;te,~;1 r:e;'~ ou n50, PQ tu1~) o cr .. so 
g;ll\.;.:~tc ~'J Do)re S·~.ili1 ~c:> flue e~i:: ~G,,~ dlS::>O~ 
siç<io 1\~1gL~1e.G~ill d8t8~'::Út1à~;O que a.':i COL.lJ.
lnl:'\~Õ[~'; 11:") S,?, I'811:l'lln Se):l Gr:Il~~tH)iJ e COil-

-fi~: p['é';~.)i) ~<os i!1Le1\~s:,:;.\icl.~. .1.-.' 

it.LaS, D;::.O e este o porll:O que me u~>(1Z a I.I'1-
bUllll; n60 Q:"lé;:;:O ~~1.ZGl.~ 2.. L:2.,O:' C2~S:::'~(1 i 
nobre Co.a11~is~2 .. 0. 

O SR. {~\))lES I.lE GAST?~O-O 3,~ltigo é IJ .:18, 
fias lJ;1.J (~:z que á.UntU1Cle. (Lê o u1·ti.';o.) 

O SR. B. DE ~\iEi>fD';l';ÇA EOBl:l:--lHJ-P",reC8-
me flue o a:lilun~io e o coo\'ite previa estio 
implicitG,1l8ute uadis[J03içJ.o 00 t~egimel1to, 
que o nobre Selln.,~or acaba de ler, quanrlo 
dIZ qüe as cessões serão public<1s. 

Ora, como s:tberão os intel'€ssail03 quando 
es'as reuniões teem de re:1lizar-:,e ~ (Ha <Im 
apa'!'t!.) - -
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Não ba convite. é certo, mas as reuniões desIl2 já mostnr que ba eleições qu~ absolu
do Senado siío dlarias. e, entretanto, as com, tamenle niío rlevem ~er approvarb, e que, 
missõcsniío se r~unem diariamente, re- de<contallas 8S'laS eleições, paLiem ellils vir a 
unem-se sómente nOl dias que julgam necos- infl.Jir no resultaria t0t;11 da eleição de todo 
sar·io. E,i"r:lo, vindo assim o clndidato diplomado a 

Seja CW10 f,)~, como bão di) os interessafl0s ,p"l',!ec' a sua Inaioria. 
alleg:!r, detend.2r :;aus int 'r,!,ses sem ~~berem;1 _Uma vez que ,ejam .a:nnulladas cert2.s ~l~i
qUando e em que logarse da::> as reunloas das, çoes lllCjUlnaJa.;; fIe VICIOS lll'aW::yel' pode, 
CommiSSI18S 'I _. I como_ dIsse, i nfluir isso n') resuH~do total da 

Dete'mlne ou nao o rreglínento, que clava elelç'lO. E, pam que o Senado veJa que tenllO 
haver "onvlte previo, ~lll 1.0110 o caso detu-, r1\zão no que êlcab3 de ,lizer, ["rei rapirla
mina. que os iIILel'essalloó s:i.o 1l.dmltr,i.!0S pe~' mente a anal.)"e ele â[g-Ilmas eleições que siio 
rante as C'll;Jmis"ceOl para aliegarem o~ seus i!1~uin Idas de nl.lllida,le~ substancio.es. 
direitos e <ida ,derem os sells inteces,e,. 'Emt'e outrJS apanto. pl)r exemplo, a elei-

Na el>ição C.O Parana os intere~sadtJs não ção do municipio ria Lapa_ Nesse municipio 
compilrecer':J.lll, não allegaram ,on~J. algll;aa muita3 eleiwl'2s dei:l::cLram de votal' porque 
pcr:mte ;.s Co,nl;] is"ões,n~l') ~ presen larillll os enco lltra.ram c! i fficul dade:l na obtenção Ge seus 
documenlos q\l~ t,nol!m C:lllt1':1 a mesma titul"s. 
eleiç;;o. I 0" titul.Js não [,lr:tm plstOS ú disposiçii:o do 

O nobr'8 Se[!a;Orp9'a B:ti,i:,no .';[a em i)ue eleit·)far\.) no ódiflcio em'lue [ullcclOnc acoiU
'fOI aqui apl'ésel:t:J.düo pa.ri'C~l' daCo:nm'ts~ão, mhs:lo seccionc.l. 
veiu e,]) SUCCOLTú dos il/ter, s'ado", e ,lll"~~ell- Além disso a força polici;:t[ do Estado gêlar
tnu á Mem U'-"êl cuntestaciío, a·:omp"n~a"b dava as j)l)l'tc1s do ediflcio em que iunccio
de dl"cu m"mo:o, pe1 in"o a V. Ex" Sr. rl'e· na, vam ,~s mesas eleito' aes; di \'prsos elei.,. 
:,idenl,e. q'l~ e·.'~s ·'0 'umentns J"o"ell re'l1'.oê- tores \'111,) votn.r el1coa:~'aral!l a fOl"~J. p'lblíca 
tido;;;: n re.~pe~tivJ, Conlrr~!sslo (~e Ver\l~ci..1ção posta.r!·, i13 illPSrrw.s pf1rtas, ~lS q-:'l:1ES ~8 acha~ 
de Pod~ I'e·' . va m feê\n(lJ.'l. 

V. E~, 8.-1\ ã.o rlecb.r.Ju fJ '12 i: Dcc:u·i;tO n3.') N o ~I n lÚcl pi,) rle T2,ITlC',,'.}:-la:'é t()(~(~S 0S .:-:lei-
srél, np: n:·tun" [laTa '-e ["z'~n' ~e'lJelh.\\1te pe'l tor(js que'<1poi:wail) a eleiçiío doSr. Dr. lJual
dldo. qll~ o nobre Se lUl10r a:;tL:..r'!3.S:5e 0ppOLo. lüno do Aln;,\r~l enccnt.rz:.raGl grupo,:; (l.e fi.\-
tunld;,{(l,-.~ pl1rJ. iSE:o. cÍnOf2.S que os lmpedil'lllll r1e VOl.al'. 

E' jusl.1I?le"te o que na/lO [?ze:' nelt:< GC- No ,~.l!tlicipi,) do Pü.!';.thy ce[J-s~ Uill facto 
casiãQ, 1):' 'i~ a V. Ex:. r['le co:;sulte o S{'~~,ri(l \J.\nrl:1 mJis gra ve_ A me,"- eleItoral de;xJil de 
si ConSlllto que" par2c81' ~WjL 'le,olvido ,1. acceit"" I) fisc,l :lpresent2.c1o 11e10 Sr. Dr. 
res;ncciYc:, Commi~,io. <:.ssim com)~, contes- UbJ.ldino clo All1ardl. 
t1çã,) e dOClHni~!lt03 :t,pl'eS2n~ados pelo nolJl'e Estti. fJ!r,~t, diz r,. lel, é umfL [alto. C:;l'a,-;~e que 
S9naclor prela 8ahi'1. 1\fim ,la que eJla Jazen,lo inquina ce nulliclade suuitililcial tono o pro
um e"tu,io mai·; "ITI ,lo, mais completo de ce~so eleitIJl'al. 
teclos os p,,-pe:s r"btivos i el,'iç:1o ~enatorid No mUilclpio de S"nt'Anna (le ;;0.1';1.1'3 I:e
a que ultimamentA se ill'ocedeu no Pal'ilIÜ, ram-i'e f :tas tio lillpJrtéllltes "OiL·J :13 que 
pD~SD. fO!';nar illflhol' juiZO ~obre a mesma a"abai de apClntar; porrlue dd;(.)U ,le ser 
~~~Ít::lO, p, lJre-t.'lr ~,') S~n.;(to in[I}rm:]ç6e3 mai::J trar!.:3C~~iptil Dl) li7 L'J de DOt;--:; d~ tt::..bs11iú,o a. 
cClm!Jktl". ele mo.,la rp~ fi'[U811103 llabilil3.JoS a.c:a. ,L, eleiç5.o. qu:,,,úo é es:,a 20 (,2t,:'uina
:l c.ar ° nosso voto COllsr18t1ciosa.men-e_ ç'i.o cla lei. Acba-~3, ;:Il I"t,lIltc , r::u'l1, s;lb-

A eleiç:i.o ito ParJ.oá.. 0I'. Pr~stjent::~,ér3al· stD..n:::i;:drnrnLe í1 eleic.io ,16s~e m ~n~Gíuio. 
mente impo:'t..lnte, derQm-~B n~lLl factos 1'';0 rnuniCiptO do E~~12i.tO ~311Li.tO ~L,'" It3.r'~ré 
gre~V~~t1. deu-s~ a ill2Silla. í'jI~, .... 

H~\ eleiçõe3 J.~·guit~9.,'3 dA fra:lde e de Yicio~. E~'1 To:ndzir~~1 nn.O só G, sct':':. 1'1:/) :)i t~'an .. 
11a d(\c:'~ínen~'-'s s-ri"::; cüntt~ f;3 eleiçCJ(:'; f:i -:~S scrj Jt ',., CO;;Jr) t,2.lllb~m Dilo 11.)u y s (:;Iõ.ltlll de 
,m flivers,l~ loelli.l,,':e,; nio a jJoi, posEi\'el couvücü.ç5,o do eleitorado. 
,Iue ü ::ielF,do tome conh2cÍLnenta c.ess", elei- No mUIlIciplO de Culonia Mi,,~;ra o mesmo 
ções ,em e",;1,' U,nVé;)len em?nts prepaI'allo, se d,';u. 
Qfi~f! da poder emlltÍl' o ,'!-eu "'\Gto. -

Nã'J p'i:'2Ielltl.)· , .. i ,cuti~ neste mOln "nto a 
eleir'i'io do Pc"mni. porque 112.0 me acho óutfi
Clentefllen~~ pr0pí1~·o..(lo pa,ra pr.::star esclare
cimento,; completos ao Senlclo, nem ta.mbem 
"U?ra. entrar em U'1l exame debicado de todas 
âa eleiçoes pc. cedidas U'l.S divecsas localidades 
do meslUO K;taJo do ParaniL. Entrelan,o, 

EUl Jaci1r~zinho. (',ujo ,=J,~ltora.uo CGGpõ~·se 
apen3,s rle 62 eieítor,)s, COnst,1 das G.cta~ que 
votar"-ill 54. 

Parece a. p~'ir-cipio qU8 nã.o bt'.. nesse Ílcto 
nenhuma couSJ. de enraorc'clnada, porque 
tal fosse o trabalho feito pel0s candiclll'cOS que 
determina~se abste;~ção tão niminuta. 

para provar ao Senado que tenho toda a I'azão M 1S, h3, uma circumst;1j]ciJ. que deiAil. ver 
na rechmaçiio que estou f.J.zenio, poderei c1aram~nte que hou ve grande abste;1ç~o rio 
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eleitorado em todo o Estado, Rln~:1do 21 
eleitores no Es!ado, vot8.ralü ap'!:las 8,700, 

Como e que se ex:plica, pois, tão gr;J.nJ.e 
comparf>cirnento em uma ~kCÇii.o ? 

No municipio de Cnstro ,Ieu'se [', me-mil 
[alh, ,~ain1a rn~'.i:;, niio houve lws,e llJUoi, 
cipio convoca,çã,. do eleitorado, "0",0 elet~", 
mino. o a.rt, 3'), § :!", da lei ('e :26 dej;lJl~ifO de 
1892, 

Nu ffiunicipio de Vot:Jver,l"fI. <1,'II-.<e ainda 
circnm<t.anci:t m.al' .'<)('1.1, q:Jj~ 1::qUl!l:J. lt? 

nnllidade a elei6io rlps'e rn:.Ju,ci:lÍo, V0tlram 
nelln. di Yerô03 mún'iduos q 'Jij il'~O sáo elei
tores, 

No município fle Asmn;;uj' da eiCla or7a
nizou-:"l€ lIlesa ,efn 111)lj). só secl.:;\.o; e~ltreranto 
pel:1 act;L de a]Juraçü,,, !,!'fl'n,l e 't",r;,b:'", pda 
apur3.';ão teitt r'eb i:!u"tr:l ~ l C'): lln:~<io 'o 
C<)nstituiç~o e Podel'es, ,B,~e (l';e f~ra.nr aCl1, 
rados QS ';otos d~s c;"itüt'es "U tod:;.~,,~ ;cc
Ções do 018.'[00 WC!licipi{" 

Nu municI~)io (~e ~err() Azol a e[e-ç;l,:J f..l 
e1~nrle,tlna e", for,'n, pUI,1Jc:l ,steY~ iJl),r,ac:. 
ás portús co elliricllJ ltceS'6"t];l'.lú p~~'~ " 
eleiç~o, 

No lllUlÜéi[liode P,llmc'r:c L>i :;.mx:tl~o real
mento um edl1;:tl ,~~ CO'l\'OCllÇ:iO do elo3itl'r3.,]o; 
m:l.8 desse ed.Hal ni1tJ e'lns~;:. nCill :t dG.;i:";lJa~ 
çu.o do t) huc:o. nerll;J.. üeLe\·r!lj!!~~;;I.n 1~0 lli,'_\ I:J, 

eleiç3.o; Je 11Iauci':1 qllr ü cki,l)'c.d,), COiFO
c;,do P Ira COWiJ8,rCC"I' ;i ('lei,',I;,. niio o [lôd~ 
1-lzel' eru IiralHle p8.l'tf>, pnt''lue i.::;nor':1 VIL. njo 
EIJ o lugar da. fdei,~G.o, Ctl:110 odiLLer.J. que 
e!la rlevia elJ'ectUilr'if>, 

D2U'S(O mais uma Jatt;;. n" (Ole'C:jD a 1]"(' a)li 
se procellsll; náo ki ;lC"<:"I,, 'J >,,'o,c'to Cl:,re
sentil.dú p",to fLc~1 dLl D:', UJ"lll"10 llo A'Jlc,' 
r:.Ll. 

----------
i':o mUDlclplO de Qwu:J.liçab:>" município 

im:wrt,tute, ~\ elei,àlJ [li tu:nU!rL:i!'jll, e, 
"te,,: ,te tUill\lltuo.ria, vot-J,ralli di"t!I"os elei
tOl'(',;) Cu'" tiéU!O~ eVIJentemellt~ (.lh· iieild08; 
no 7)U'n~r'J dost~3lJC)nve um, ca'l) litnlo [.11, 

sitk~d,J :;rOS""lralllcuttl VeUl ar;jJe',w á WD
to,-b'i",) , 

):.','1 Quaratuua I",pc,i:'''ril,se a' IlIr,ma" fal, 
ta,') ~ !~e~'al~-so nut:·il.3. I~e cer:a inlpu;-tJ.ucia .. 
A D'e,:i eleilol'n.ln,í.o ,~r.n,ent,u qr'e o 11;-;<:al do 
0:', [iJ\~,ii'l" tl,j ,\nlll'al as.,i~Il"'s,;":\ ;)CLt da 
eleitJ;tJ, neln ~0eejtoJ. o prlJtt::stu tiu iU2smc 
Hsc:.Ll, 

TI lI} Pnr3.n 19 uà. se~nn:Jo (~ pu ~)~ :20 e no~ 
bT'io. o e:e\ IO:'iLdo f.,i 8l1l>Oru8.10 peles Cutl'e
ligi,jll:J.:'!t)S ,'I.! \::J.llllill"to di:;llJundu, 

S ~,() e,tf'~, ~r, Pl'.',j,le:Jle, f'S I!:un'cipios 
m~~l"; j"utJJ1't,"lntfls (10 E~ia'~o do P.1r:l.' ;1.. cujas 
()tc"ç-'~.~~ n:\ \:.i-~ha Opl01:1.\). de. :JI~.'?lJr.lo com 
di ":c;;,s·s ,1bp'J.~iç·õe' (!ü8 1-,:-\8 que t'~In·\" a. re ... 
;;',leit-J ~l\.!~l~l.;r!-SB i:)'lU:n;:".;'~s Je vi if).:; (.:lO ~ra
';,''; o do t:,:t:t" t;;'o ,,(-r::.l'; qll(!, [Jn~ in' lbor 
V,"Jiltl,le q!it-: téll}l,'·t o S.:::-!/,'j,ll) r!B 1',>(: )/l}Hcer o 
C:10 ~ i'~{Lu di yl, ):1 :ado, sei:,{; I !l';lj tc'~ {~Iei(i)es não 
p·Yl,'.'jI} au:-vilit~:::'1t!~t0 S 'i' l1;Jp:,o\r2., las, sem 
tlg:':lnte \':uL<l':iicJ Gas leis eleltur,cC:', 

Além J'e~";:; :~r:('(~~)PS (Jl:.ito:'3e·'. ()!1'r;~ s~~ ,'leraul 
;:! s r;J..Jt ,s e O~ -;icio.~ une r1C,1 b~i rIr> eX;'~(::H' ao 
gC:ll"J(J, cum ;) ml.ior JeJ.]',\;,de, 3. jllllt.-" "pura
,IOPIl, tum:muo co"l1<'dm('ntn d,:s '!tve,'.';.,s au
t!l~"tic~s rem;,[,ti"a:3, l;:l.~) S) aplll'lH ;ll:i;;JillaS 
Ctn C}'1C- huuve (~upllca.t\';--. cnn:o j~l'ixuu de 
:1pG1';l[~ f-l iç'1Ps (1(~ m~.llli('iplO:; i:ni'(q'~.;lnt~s. 
C:la~if n ... de D~,,(l 'ro, (1. .... (1e .\.rn .. ucarla. e da 
:!~I S-:'(~C~IO deS. JO.'iq,lllS fJi!'lJ:tf',r::.PIrI'lue C 
l)l'. U:n1.lIlin r) do ACllard, la:ltlic1.Ltl) ~ul1tes

t'llIt"l teve m:;iJI'ia, 

O Si::'. :\LIJ~R"r.) (~O\"'.:.-\L~~·E:; -P:'n1t'S:;O; o 
SI', Ub,1(1:no ,lU A!ll:I:aI 11"0 e c:\ndll!,',' con
t.e,tante, Ain'a hOJe o decl:1r,;.u pe:a. im
pr,,{]~(1, 

Nesse municipio t:1.mbe'H "~me'il.' eleito· 
r~,JéS rCUlllI'ilfil'Sl', n'"lO n:L vill;L de PJ.illler~'<1, 
CO:110 ~p ele;] li:, ulCltn:1 ~ie1ç;l\) de ::)" de ,'e
zombro ultllIJO, m:15 ~illl n:\ vilh rle p;jp'" 
gai')s-i\Ovo.s, àeslgualla 1-8.;'(1 ... lOCal da. nl)\'~ 
elteiçrio, O SR, SCVET:I~-O VIEIr:'A-S Ti n ('3.n(liIJato, 

Eml'2b.'lto, S,', Proslli~nte, () ,1r~, .39, c!il pnr cujo rll!'(jiLu ~e come,ta a. eleiçiio, 
l~i n, :35, '\8 :;r3 de plleil") ,le 18,,~, dd~r- (\ SR, B, DE :-'1r.:\'~ONC;,\. SI'D:ll;\,Ilo-Quando 
mina e:;:prç"J,illt'lltefJ\le no UI"lflO J-orlll o cirl.i1wi ,le c,'IIl,lrrl:Llo ronCestanLe núo quiz 
lef,(is!Mur" ,le\'cru SeI' clelarnin;ldas ê-S sede." tliWi' ,iin:l.J. que pile el',l um do, inê,'l'"~:;:\(/os 
d"s ~e::ç-,jes el"ilO'::t s. na eleiç,~c, niio qUI;' atli~lI",r C[uo elie:.L con-

O g'(1v(~:'n() dd E..;IJ.JO d€:;:ig-n~l'J. rc~ll1lent.e Le:'t~l~~.i=. ~J~::; e a W\:'SílJa. cu~~a. 
;1 viii", I'e Palmelr':1, p,trJ. lIella te I' logJ,c' 2, 

reUtll'i.o n:1,IJleS',S G,<;ltOl:18S no. tlei"fto de 
30 ele dczemhro; p:iJ'':C8 que na uitiruit elei
çi10 ele :!5 de jull1", esO:1S l!!e::a3 de VI:1 n se 
reunir nQ mesnlO hia". 

Ell I T'"t 'n t,), elhs l'0uni l'2.'n-se n8. vi 11 <1 de 
P:\pagJ.i 0S-~;li\'DS. 

No luunieioi() de Porto clt! Cima nell-,e llmn, 
ti,lb griL\'e, in,lis gl'a\'e éo qae :1 que acc,bLl 
de expor'; t:Jr,un l'eCGSaU03 oS ü,c'ie, do SI', 
UbalJlD() do AmarJ.I e os proteHo~ pú,' cHes 
a prest'l1 tados ~ 

o Sll, ,\LDERTJ GO:--:ÇALYE',-:\:Lo ,rnhor. 
O Sr., B, N: MS"D01>Ç,\ SilBIW,IIO-Sl', Pre

sidente, Ilib ,i1u ,im ~lé.'j a](-:;!:1ç'Jes que 
C'-'Dótam <1", conte'it'~çi!,n ap:'eocnLI"I;: p,'Jo 
sr, eOl'onel r'rei sa:i, Tortas :19 rdle"açlies 
r;'it'15 na ,:onte"t[\\~ J apl'~senr.lcla [lelo llIesmo 
éid:l.d:lD e rerllr;nrJd- pelu hOill'lIlLU ::-e,i!.lc1or 
p"l« Hd,lll:'. ,i. ~le,a 1:0 :,enil.t1,l, ve~iIl <Jcilmpl
lI11"tlil.3 úe IlJCllIDent03 llIlp,ll'L:J.ntes que lne, 
l'ecem o estlll\u severv e detl(',o do ::;el1<>(\o 
pal'.l p:,oDunc.;'r u:n v.J~o con3:ienclo,0 e, 
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justo sobre a eleição ultimamente realizada I Senado Eemelllanre pedi,lo, e ante~ apl'eEen
no E·tado do l-'arallá. tal' urna emenàn ao mesnco parecer, pedllluo 

Tü,'as 11S {,Has, todos 03 yici03, ara;uidos 1:1.0 E;ell"-llo :t nuilic!ade rir; tot1o O processo 
na contestaçào, vcem ~companhados de eleitoral ou rb''luellas eleIções cujos VICIOS ou 
prova", como certidões de escrivâe3 dos jUizos faltas forem tão gro.ves que o Senado entenda 
distl'ic',.,es. cel'LidrlfS de tabelJiáes e prote,to. que deo:Jm ser tae~ eleções annullarJas. 
apresent:.tdos, perante as mesas eleltoT.ie:<. Par:J. apresentar esta emenda eu preciso ao 
por numero c:'e~cido d~ eleitores. mesmo tem [lo ju,tl ficar cabalmente o meu 

Da" act<ls consta me,mo que muit08 indi, pedido, o que nito p,;sso di'IY;')' de fazer. 
7iduos [~s,ign:J.r3.m por outro" DO :J.d.J d:l Peço, pGi,. " V. ~x., Sr. Presidente, que 
eleiçã" sem (leclarar pwque moti,'o o r,ziam. rr~e mande fornecer os papeis da eleiçiio do 

NQS ~ab(;mos. Sr. PresiJerlt.e. que brje. pf'la Par[l,ni. 
lei eleitül'~1 vigE'n:e, quem é analphabeto não (O orador'; satisfeito. P", diversos arm·tes.) 
póde sar eleitJr., Des:le ~uP tenho de :J.prc;:eu Lu uma <,menda, 

O SR. CCELHO E CA ~rD _ "alv s' .: I eu hei de ,iust.lfica.l,a; hei de mostrai' ao Se-
" .05 " o 1 Jl na(~o Cll!aes são aquelL!s Ültas a que acabei de 

era. I'e{erir.me. 
O SR. 8. DF.l"'IE:\lDo~çA SODRINllO - S:ü,o Si. porém. os nobres Senadnrps ac!1;lill qlle 

sijá el·". PUi'[UDln. talJO, aque! l~s eleitül·e~. nã·' devo continuu a disLlI-siLo rlo p;,!'ecer, 
que niio [l,:"signarClm ~~us norups llO livre) de ell nilo te~ei lluvid:\ em apresentaI' um re
pres~nça, n;lo compareceram :i floiçiio. f' as quel.'imento de adiamento. 
illdiviuilOg que ôs,ignaram por elles fOl'um COlno eu ja disse ao Senarlo, ha eleIções que 
os qu," votar;llTI. SI, pois, n;lo consta. a s;lo l'ealmente null<Js, e o SI~nlldo n;lo póde dei· 
assign:lttcra (["s elert"res. sUb.llitui,los P'li' XU1' rjB prulluncial' a nu!lidd,le rkllas. 
e,sa 'Ól"G'I. nu lIn'o lüpC~ti\·", i"o pr'opu Eu püderc! aqui da trilllna le:, os dowmen
unicarnenT,', que 'Vutar:Hll inJiv1(luos que n:io to.'! "pre"l'lJtnuos pdo cont!'stallt8; ma~, por 
eram ei"itoft'3. lllellloi' eles',jo que eLl tenlm de e,CI2.r2Cel' o 

O lloõ:!'all-; Sen:ldcr po~ Sergijle aCJ.bJu (~e Stn:J.GL'. enren.lu que o e,clurrcir:l?lltlJ não 
da.r u:I! a[l,'l.:'~e. d :'zecd,,: « o-:tI "0 si j.'t em )', S81':i. completo, nãu poder" satisfazer total-

O nul])':.l Scun.r1or ha de l'eLOnllecer que só- m~nte. 
mento lJO alistamento '\0 IHtll for;rm in- Si. j:'o,'Gm, o Sena'10 entender qlJc a. ma
cluidJS Cldad:io< ún .. dph:ll'elOs; c.:,ui ~lor te"i:!. de Vel'ltl' ação de p'.!,Je~és é tIo impor
dear:te, el;; viI'turle do dispo."o na lei 11. 3.0'2\.1, t:1nte etiLo l1rgentr, CO!!,,) eu acabei de dizer. 
de I) <',e .jflliElfO l:ulluelle ~nno, <ó p'Jdin ser emão "u lereI 03 documentOs a que me l'e
alisLad,'. ~Ó po,ii" ser eleitol' quem soube,se (úi. 
ler 8 e:' c!' .. V',l'. 

Re\'o:.:r'lh est:1 ki dppoi~ dfl. Repub;ic". 
a lei acLua.I, n. :~Ci. de 26 de jaTlPil'o rle 1M]? 
determ\'I(lll '10 r.;esrno mouo ql1e ela ç"ntliçiio 
e,senci:.l e iw'ispensavel, para ser eleitor, 

.. saber leI' e eSCl'evtr. 
POl',-,.nto, SI'. PI'esidente, poucos p!eitore; 

dos ::dis;:"ü"~ em ISSl, não sauendo 181', UeIn 
escre,'er', perdelTl I'e~tar. 

Mó.s ~iiJlj;, mesmo admitti[luv 'lue em di, 
versas secçiíGs eleito' aes do Estado do Pal'art,l 
haja e'"ito.'es allalpbabews. em nur.lero l:iO 
grunde COIDO o daquelles qee não aSS1;!!W· 
ram 'cus non';es nos livros [;. que me aca:JO de 
referir. em todo o caso os que 3.,>i;':llarr,m por 
ellps deviam ,reciarar qual a I'azão por que o 
faziam, titanuo \j[)t.1o cunhccidos aquelles que 
não a'~IgllarC\m por não s:J.~.erem ler nem e:l· 
crever. U que quero dizer, SI' Presidente, é 
que Ilão se tendo f~ico isto, a prtsumpç5:o que 
exis,e vem a Sl-l': assignaram ti vlt'-ll'a.m. por 
elei tor: s que não compareceram :i elei~ão, 

• outros indivilluos industria.dos para e~se lim. 
E;r. Pr~si:lente, tendo eu dito ha. pouco que 

.concluiria o meu discurso apresent:J.ndo um 
requcritnel1lo de adiamento da discussão de,te 
parecer, reiolvi ultImamente não diríg-ir ao 

O SR. :\IOC!AES [<ARGOS - )'fas, um:\ vez 
:lllllu)Jil,'a3 ;IS eleições ql1~ V. Ex. ilnD'lgna, 
nC:l alterado o l'esultlldo? 

O SR. B. Dl': 11t:I'\Dol'\r;A SOllRIXIlO - Púue 
tic'lJ' p tica. ilnnulladas as eleições ê. que eu 
a: aLei de me refU'lr. o c:llldidato dinloITl3.do 
perde a sr:~ IllailTiC1e vel;l a ficar o l'esultado 
>l'.gUlnle: Dl'. Ubaldino rio Ama.ral, :::.~92 vo
tú~; cOl'Onel LaC81'.: a, ;;, 3~4 valos. 

Coa,,) o Senado ve, hl1. di!Terenç3. e granc1e : 
vem a ficar com maio;-ia ú caucl<c1ato Dl'. V bal
elmo do Ama.ml, e, (!estle ~ne a maioria. 
pen'!e para o la jo deste. fica inquinada de 
nnllld:llle tudo o proces,o eleitoral, elli lace 
cio art. 46 da. 11.: in. 35, ele 26 de janeiro 
de 189;:. 

Sr. Presidente. a eleiciio sena.torial [l. que 
se procEceu no E3ll1dú do Pa.rana est:i real
meute inquinada de graves nullidades. O 
honrado relator da Com missão de Consti
tUição e Poderes não podia absol utamente 
cJegar ao conhecimento de semelbantes nulo 
lidades : eu fuço jusrip ao seu caracter e 
não posso I portanto, attribuir á paIxão par
tidarJa ou ao de,ejo de serVir aos seus amigos, 
o p~recer que S. Ex. ~presentou, reconhe· 
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cenrlo Se"<!.rlor O Sr. (oren"] Lace:('a. At. 
tr:buo aotes isto DO AXam'l !luperf!cial. li
geiro, que S. Ex. ~IIt tiiD pouco te:npo fez 
dos p'peis da ml'Sma eleiç50. 

O SR. Q. BocAYUVA.-V. E-:. póie ate 
inverter: eu sou umigo d0 Sr. t;baldino ~o 
Amaral e não sou ar.llgo ,'.0 S;,. c'J:onei La· 
cerda. 

O SPwo B. DE 1:ENDONÇA '3013Rl:\'Ho-Se rYI 

c1Uvi(~ .. ; V. Ex. rll;: bc::': ~ J.f::lJZD rw " 
ticuhw ,lo 3:. Dr. Ubaldi ne>; r2as é ilmig·.1 po· 
litico eb Si'. c(,]'onel Lacerda. 

Nós ;'3.b e mo.c, Sr. Pre.'l:d:'Jlt~, '1U3 ás 7eZi?3, 
embora. não s~j.9. semp]'~. O~ LÇi)S p(,i(ticoS 
prend2UJ' Dais do que 0'3 bços ele. (\rniz<1"ie, 
de ;.tf.:ição p.1rti"ulccr: eu não quer.' ab
solut,c;T,2,:te c,pplic.1r (J C".''') f".] n,lb1'8 S8 
nador, ~C,lS~ no contrario, Deri" q '-i:c, ]"'\J.(\ qu:J..
li(~ade ,:e membro r~e. C.1m:n,s'~::'(~ t~Q Can· 
stituiçao e Poder2s i S. E~ ... e3t~\(~"í1l}f~,) CCi}};) 

juiz a 21 ::":C8,O ,]n P,~;aílá, h<=~ ~ \~ ~k~ e::' c! 1": \:'::::: r 
neces-?"~~-Í;~ln2"~:te tor10 a qiJ;.l1T~" L~\<;() (~"7j2: o 
IJOdes 7;:' p~-~ni7"çr ao Sr. c()rQI'.E'~ r_::;i~e~'d;:l •• 13".7.-". 
dar seu Vo~,·), {'OffiO jlliz, r:O (':\n,~j~;~t) ~"~;;:t~
mameütc eleito. 

O Sr... Q. BOCA,.iJV.'- di, um D;md2. 

O SL B. Dl MZNDO,·:CA. SOBRl"HC-'~i'. Pr~
sidellL~ e~l r;.n[~8rl~H L:31' 2.0 S8. :;1,do os :-10-
('ume·~-I.c~ '-1" ;,ue l':1A r0f'::."i.' :n /'') l'-:.co.i' n:io ;ó t,1~-'a'r' ~'1nito -t(;~l?~:v-C(;fG~'-' t,;m'iY~~n fb.~ 
log-1_f ~l., q:18 o 82:0.;1(/0 nãa ~~~('. ')\1:;'-" l)~··~l-;.a 

~~~l:~~il~~\~;:,~t~ ~l:,;~eL~'~~~'::: q2,~~~~~~t"J;,.~ 
Cas'1 

Ew'.(':~t"':,r~t(\ SI'. ?~'ê'~'~ô;::'", e0 ~'-i} 'll~Jr~!i 
os lU;: i3 im;0~taut(>". 

Por a::emolo. COtltl'(~L a ':;:f:i::--:(I ,I.; L::'4pa o 
ccnt2st.;jnt:) ':"1,)c0:-ent0l1 uni i lU,":Ulncllto ••• 

O SR. Q. :9oc.~YUV,\ - Que,n ~ o c·)n
test<l.::Jt:: ? 

O SR, R. DE :,J'3;~/D:J"ÇA SOBRlNHO-O Sr. co· 
ror.el Ffdt~s, 

O t'R.. ALB::f'.T:l GI)~:ÇALT3:'1-Quenl ~ e'~, 
coronel? ! ... 

O SR. B. ~E i',[;:;:!lj)ü·.'lç.1.. S,)RRTl';EJ-O CJ
ro:1el [<'rei t::>.s, 

O SR, ,\L.3ERTCl GOj~CALYE;3-A.h: e co-
ronel ! . 

O SR, B. DE :'vIE:cIDOXÇ .. \. Sorltn:'<l1o-P~rece 
que é. 

O SR. ALi3ERTO GONCAL'l)!:S - V. Ex, príclc 
ir dando este - C"l':)cel - 2, toclJ.s~st~s peso 
soas do PJr:tmi., qUe "ão rrra. 

O Sn.B. DE l·1'ENDONCA. SCBR1~mo-Si V.11::-:. 
fD.z q\'.est50, eu r2ual;;:'J-O, e cha,nc·o de ,:]18, 

jor, de c:l.pit~k, ou COl1:0 V. Ex. qUTzer. 
íRiso ,) 

o '!OcUlll?IHO a qU3 me referi e p:1."ece Cjue 
um jot'I):),l (1,1 Lil~" iorn:}] em ql1A ('Ji :;mblí. 
c~rlo u e 11 ~.""! l d:~ cun \JOC<1ç;{,) rio oleitJt't\odo, TIa 

q:lal o p-c3id0nte da cOillmiosiío ~'Jnicipa.l 
r'eclarl (Li) ). 

O"a, Sr. Presidente, 3. lei nilo \letl':rminll, 
is 1o.3. lei <1eterminr<. 'lue os titulo,; ,bs etlito
res rle,'e:D eR(3.::' à (lisp03içã" d2S'B3 no erlifi.. 
cio em que f:1w;ciCQlJ<! 8. Com,nis·;ü) Sl'~cionai 
de a!,gtill'entJ; ahi é (1'18 os e:·.jt,:.;() d'ne~6.o 
prOCU;'·l ~ seus tlêlllo" e n8.o e;n ; U',I'O que.l. 
quer locar. 

Nem t)Jo o eleitor é ooriç;)."o ~. ler jor
n:18.':l". e pôiç. Tllfl'1mO não ;.~:-;!gnal-n$, 

O S n. '·.'lORAES BM',rros - I SEO é só rom ro
lação it L:'.!Ja, 

( SP .. B DB :\rl'i';DO"Ç.\ S BI'.i:';!'l -O =l~i
tol' s;~ ~:i;:~, flue, pell, lei. o titulo rí('·v'Úi, '-~3t:1.r 
no ('rlirlclo r~:l. COI';)--:nl:-~à:l S (c.ion;\t. \HJ1:1 V2Z

9 

p.:.rem, ql:e nfi.D o eD(:OlL.ra~ nit'] t::=:UI Q'lrlgs.
ç:to ;\" .j j)l'CCllr:ll' e,,} q'.I:l.:q;.l~l' ':.'u,r,J iogar. 

O Sil.. Q. fOCA-CC,A - 'li, E", ij,8i'j Ui1 
P lICO qU3 não er:',TJl ~(lne,;;D.do":.: os tit,uI(\S ~103 
e:'eit.;?~;S; '1!aj a6or~), (l~z qiJ~ s:t~) ~~i)iiPg.1.d"_·s" 

O Se .. B. D:<; ~A"S~DO!';Ç:\ :::C,B'~ISTlr) ~ "Zu. 
nJ.l) (iLssa q-;'!8 ttn~l1;n ~:>i,:o S(~:lP?!3.. 'GS ; ül:=;s~ 
qu~ '·,;~)h2.. l13.vido diôe~lld dt~ aLu ol;t2n~[o 
d(n titlÜO:3. Os ,deito! e3. t~:1' o "i/o r)T'O .. 
C1.\~"-()i'. ~n<.:ontc:1f;'m f:cb::'l:o (jGCLiói:: 
·.:Oülfil iosão Secci Dll3.[. 

O SR, Q. B'lCA.YUVA dá um ap,).r'.e. 
O S~. R. DE :ViEiIDnNç\ S@ :J';If.) - A !3: 

U'-:O d,:t~;'nlina i~·o~· et'~r~Jlin'). Cj'l o.~ tiTulo:: 
~~~~.i·_tín j, d_.-;:.lo~~iç5,') ""o;~ e~:)i LO~~~..:· ;.:1. csrto e 
(1e ~':'~ "ln:·.(~:"\ ~Oi:·:::t'. 

O\'~,t .. ~;·i·-t1 t~o!~o o Pre.-.;i 'enTena C,"qn.rais'3ãe 
l/I 'll·Cl:;.".\ ':·v, L~.!):, !D:1.n:lcu l'ór O~ tUlllljs, á. 
f=l,:~j!os ç5.o do e; Gl tO;';1r\-,. Df'! r:~s ~':="Ct. y .-=;<, '~\~~n\ara 
n~)n;cipa!. p(),jsl'ia Ülm081lê têlc' in,,:,da.,}o 
p0l,0,) Ó, úls.l)(,lsk3,o ·-10 me~aln r'(,.:.it.O!';:-.do ilJ 

edií:c)ü elo Con',el ho }:lun icipal cl8StJ- C;·:pi:,· .. r 
cu e·--:.i q:);:1IQ~H~r o-:lL'Q 10gl,l' 00. U!"~·L). 

.L'0;,le qu~ n:10 mandou pól·o'3 ,~, di3:)o-:;lçiio 
00 Bj~i~o~·~d'~. no ed'fi"'lG ,I,'tr'::'Iuil"!::'.(ln por {el, 

co;n:nettsa um" ialw ;:-rél\'a. O "i .. '~c,)rac.o 
n:'ío ti:ilH obrig'ê-çJo de S.,b2f ,11> ';? d·;\'h pro· 
curar os seus tjr,~l(l~~~ Uin '. v!,?z Q1:'2 n~,) teve 
A'~;:.!l tit'..lll)s:~ei:'~ou de co ':1 7~ !'A'~~r .\. ,?::?iÇ2.0, 
P01' um rnoti'To muitc' j'L,;t<rk'cto :}üc um mo. 
I i '70 ,'e força maiOr. . 

O S ~. Q. B00.WUV.\ - ;"'bõ os c~JI1te3·:alltes 
l];i~ix:','n-il8 d'3 que cOr.:l;Jétrecilr:l.;.cl"ieitore5 
de mais. 

O SR. B. D8 lIE.'olDO:--.rÇ.\ S 'BRJ;;nO-C'mp3.' 
l'8CBr:>.m ê;ei~(,res da mais, em r~L1ç5:o a Oll
tr,.s $\lc,;õ"s. 

O SR, Q. EOCAYUYA.-Nã.~ S:nhOi'. "fi re. 
laçiio a qu:cliicação uos mUlllcípios. Leie. 
V. EY. o que ahí esiá. 
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o SR B. D8 MENDONCA SOBRINHO-E' Ver
dadi? m~" c';m::J:l1':lfido 'O COlllpa:8C!fJellb [~B 
eleitor"~ rh L;1'p:', CO!!) O comp"recimento de 
eleitof9s ua ['UlrOS municípios. CIUSDU es· 
tranhc:õ' que ti 'lesse co:np:l.~·~ciJ() tiio ~r3nde 
nume;"o d'l "':e, tOff5 da Darcialida, 'e d" cuu, 
d'd:1.lo 'ljplor,J,~;]o, nii0 te;)(lojn~t;-tmente CO'7l' 

pa.r2CldJ os e:"ítor's do c·'.11,linato Dl'. Uba!· 
(lino 110 A.;".,;;.:. llJ! ilão terer.1 encGulr8.'!o 
os ~eUJ tit'l!cs. 

O S~. Q. f,oCAYUY.\..-:;2'Jtlo r:Jg fiSC:lf~ :;s~í~ 
gaa~:lln L~S ~c~ ~~ .3.,.~: P:'o~~sto?! 

O SR .!)~ :,LiJNDON'Ç,c SoBal1'!!lO- Y. Ex. 
sabe pon;u;) :,;~,,; ;;r"têst:1rJm. 

O ~R. Q. "CC.\'{l'V.,,--clão ~ei , 
O Sn. B. DE )12!Vr,r·Nç.-\. S:JDRINP.")-P'?~·d::l\ 

rIevs S;}.I "1'. ~·O?;,".1'2 1?11 n:.i f1'~t.';3 8 rL~'.-e rSÜ2T 

3. ff::' r~(~ tr:i:') :~1~;) r~ ~() ell.9.~ !'?:Tam. 

O Sn. Q. S .. "S .. "t YUY.\.-S.:.t só f.~lJ.e ellé.3 (:3-

SigDd.l"'lll ~eUl ;1(\)t8StO. 

O SL. r. Dl'; :·,L-;:.D":,(~.\ ;:O!)'\l"lI')-D~ con-
te5tat:~,u. . . ' 

o Silo Q. EOc.l..-1.~DV;1.-A11! =ê~c()nt::;;:.t;}C':-lO ..• 

O SR. R. D~ ;.r:;:\~I~,l';i:.\. 2UB::H:H0 ..• ,~. 
se (jCfl o' tiS:le, rin D". UlLi!l,ll:](J do 
Al1lttfLI l!5u ::<·.iü~ Qe-:,:,::J ~o ;u~!Gici:.lio <~,-::.. 
Lafn.; r:'~I' ~;~.," t:'!11 o:!tro:- lr~~'l:(?i:,io~ .. 1·;;0 
tlnt::::l c:~nl~"·'i(_;e:1TG elo q1J8 (llli se piJ.:-:3:i,7:: 
e, pOl'rf1rLi', l: .. :::í('í'J,'r(~:21 o tuct, \-\) porfitlT:' 03 
ele;to:·ÇlS (1('., ~';,l'élaIir..L~,d:-~ do :-:eu c:l.lldici.ato 
dei:;:] (':J..iD (~~; c'~ '::-1 ~~0 t2C~r .. 1 elf'iç:'.Q. 

O S,:\.. Q. I.. .. ·::.\-."u·r.;\ - ~l';J..~·cl S;:1.lli12~1; , 

o SR. P.. 7!~ 'i~:-:"D;);'-;(~'A S'JRr\.::-;EI) -- Nã,") 
eram s,u',~e':", !:~:'-s n:1él eSi;J,"l.'d '" par ,.10 
que se de:'a. 

O s~~. ~'1C'j~..I .. :;-) P.\~Rn ... ~ - E o 1"2:;8 ;dl(~g;lm 
elles ~o,;t;':1 'i ~"1~il~':1,0 ? 

o SI(. Q. ~,Dc,,':e'.\.- Nê,ln. 

O SR. ;''''. ~ ~ ~'ft:;:\'DGi";C.~~ SODRII\~IQ - Alle~ 
gaiD o r;'..:A -2~1 '1;::",:';:.: (12 d~::~·:·. 

Os ('!e rl\r~:~ !ll) :'1', U:,,;'\~~1:0 r\() ,\;;;''''1'11 éL~i~ 
xafanl '3 VI) .••• I)('\.~q112 t.i .r"T;Li~) ' .. li;Yl.cüld.alr,~ 
em erc:)l1L':~:' 83 :;e.j:'; ~i::L~los. 

O SR •. "_NT(l~;rG .4UREDO dei. 11 m ap:!rte. 

O SR. R. [,S ~IE~DO~c'<"\. SOBR:NITO - 'V. Ex. 
arnrélJ~1. i,so! . 

o .C:n, , A:"T.-Ci!C ..l_zERCr() - E~~á e~cr~pt,o 
QUfl P])A n:í" h ~ú Pfif;)ná.. n~.o onn,ti
tuiJ, pJ'o,·uri:.tlD~', etc. Lei;1 Y. iü, o Jom"l r!o 
Com,'{Jler"cin. 

qualquer documento, com o fim de appl'OyaI' 
il c.~se'!'~5D que acal'\3,. (:9 f~lzer. 

() SR. A. AZE:l.EllO - Leia, y, Ex. i! ve,-i,. 
(le boje do Jornal do Commc1'óo. 

O SR B. DE MENro,,';A SOBRHmo-O Dobre 
Selll1,lor r,caba úe diJ,er flue lelU dl"('r,03 te
ieg'l'c:mm. 8, ,~os qllae:i consta que o Dr. Coa.l, 
:lll1\) do ).. i21ô,i'?1 :-:e c0n~i, \~l'()., Jer:C'~d..J:) ue. 
clara. que niio ,oi eleico. ' 

t')r'J 'lia r:~7er nmn, éilnrm~~~50 ôe=-;:;[\, 
01 dem, ('omprf-b~ll(le ·V. E:{q S:-. ;:-I'f>~;dente, 
qUB é nece,sano t'sb.l'-:;e preparado :para 
pro..-,,!·\).. 

O SR. A. Azsr:EDo-Lela y, Ex, o Jo,.?1a: 
do Cü·mmercin. 

O ~R, R. lJE i'á8;';uC'l"0A ,~u1Jrn!';llo-i,30 nJo 
E ;·;,-t-;C~lnt2. 

o .~P. A. A7E1.EDO - ;!>·.t~o V. E"i~ pi'O'Ht 
q~13 e-I:l ~"'-'~"t:'~Lf) 1)r:,). ,-~_1l'"'L_~"2 o COG-
tr';).r:o. -

o '~··n. B. [1"0 I'·;~j'\DnNr:'''1. :~L1Br:1'\111-Y:ln C's~ 

~~~ l~~-i ~..'t,~~~~."-~~:t~~ ~~.ç~~\~" .. ~::~~:?;~~~ ~!:~)~tl:~f:n ~~~~ 
mi;::;;:ii~J ('p' Cnn~tituICi)O e ?od(~r~s, Twlo cY;ro .. 

~~L~,r~i;~,::,,;~: :~i:.;jO~·.: r~;\I.o J::M.lo~· li !JlZer c 

rl)~h~ .. "lI: '~a ?OUC0, Si.~. p!,_~·(l.2,ct~. 0;:e nc 
lnj~l"'~r:i,lo .:1::~ { a:~tl'O n80 l;':)ll";~ 2,)\',.,"\.1 '~(.n\rO
(:-111" () () e~f'>j\,('.l'·~d1). O~':1.. Cl'11:3li:e;'(1, v ~ll)bl'3 
p~!~:,rJl' r!n Tn.J'~,~:--,l' r.:~ r:;:1í) é lsto nm~, nnlE
"l~'vl'." 3~~:)~-:t..p.,~i::d? h.1~lJ~, ~; 'Z<;:. (":8 em ~m 
iTl1 k~i:']:I. ~:n 1!118 G f-1f,i(OT~do' 115,,) teve 

'.:'-:',-H b2·:;i~n-e~J.:·.") c!o Li:·\ ~f\ '2·e~l;f,,:,. I't-'(;; :\0 f{h-

;l(~:~.l~~,,~~.e ,~~:,~'rJ~';~.·: ,', ,ct~~':;,)~,~;.. ~'::,~~ ,~â~~ 
~;~:~)~OiL'5 e '~lr~;~jut('l.1,.:) ;:'0 t~.lr~dll;'~l.0 <1:t~c,. 

J:' c;"~~·t~;~'~,T] \'fT~:ll ~.~)r?t i S":~:"i~';,";' 5;~. ~:'~i.2d~ 
:2:1 L-.~,~li.!':(:LO d8 L~~;2. ~::c',~!'i1 '~'-'~J'(::-;<l"r;,G!H,\3 
~r'7' int!i .... e~;.:f.,\(·,l e Ih:,'...'2'·-id'io-o r:';ll,till (1r-. 

convucJ(,:JO (.!l) t:18itocc.~kl. '- ... ~." .. u 

f) :~R" -,1')R,\E,l 3A:-L1.{I'~-'\ fr.:.a l>,:-';3'~ e':1i~.i'..: 
c~!n,;t:tJ 0.3 ~;l0'10 3,üThfn;',;Lll '? 

O Sr .. !? DE: ~.IE~D'\i"~\. Sonn.L"alo-Si~? 
sêI1I!.ür. 

0:3:1.. Q. rOC.\Y1-'YA-D~ onJ<ô t'-',;".L 'I 
. O SR. B. DE i\Is;;.moi"ç.\ SOBRl;';I1o-Con~b 

dO.':i !~OI~llI!le~t)(s ap~)ensoJ á c~='n e'.'l~:,;;·iJ. 

:' SR. Q. ECCAi:"VA-EêS;l, \>:"'."~I':lo é 
fei ~8. sÓr.::,en t e !1(\S -çu pais, ü: ;';ir:n\lTll?t1te (l'tT<3r.~
cidc.s peio nO~~l'B So?nar.or p~~n. Fnh i:l. e ref~
?e·sô a.peníi.S 2.., um:), ;~2CÇé.O .e~ tetto o E~ tada. 0:38..8. C'i: :,[ii::íDONÇ" SOBrJ.INHO- A aftir. 

maçi'io (i,u lJf1ur', S'mador t, In mU\to "aJol', 
m:J.3 é pt'e,;j"l W'~ S. E:r. vi'nhl1 :1 t.ribuna O SR. B. DE :',íEi"llOt\'Ç'A SOPRJ"HO-Y. Ex. 
dizer si est:i ;lutorizado pplo DI' Ubúldino elo, obri2'l.ille 0 CCrrl',lmr D,)5 :'l~.peis. Dcr(juR de 
Am:lrll a fazer €"sa "ffirmação, e trazer: momento lJa·:J :po~so encontr0,r e"Se rl~~c: ",en to. 
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o SP •. Q. BOCAYCy.\.-E' facilirno. Desculp" 
me V. Ex . mas, 'I l~~se a contes!::.ç5.o, es· 
clarecia mflhol' o Senado. 

O SR. R. DE ~lll"DO:\"Ç.\ SOBR1:-1HO-Sl V. El. 
de~ej:l,. ~HIsf8.l·o·hei. 

Declaro ~o Srnado que r:a. eontes~açfío vem 
li ppensas rli Ver3as certidões de e,c"i Y~es ,'e 
jui7e! dis~T'ittaes. de bhelli:ies. rlpc!al·i1.r;nO 
que. ern tI i \'erS03 Inunici pios, não hOTl V~ 
edital ,1" convocação do E'leltor:iI~o. nem Iam· 
bem foram tr3.!JsCl'iptaB todas 88 3.crus. 

1\'0 municipio de Votllvernva. VQI.aram di· 
versos ln,!iviJuos 0U9 nito ,it" e10itores . .10. 
mo-trei ao Senado. e o nobre SPTt;J.r1or n~.o 

que os labelliães nilo merecem j'~: quando dão 
certas certidões. 

O SR. COELHO E CAMros-Cel'tidõ~R '1ue niio 
,ej:!ill de ;lctO, do officio. (Hu Oul"us apa"tes.) 

O Sr.. B. DE ~,lE"DONÇA S013RlI<H')-Não 
pódem tamb"m cert<licar q2e Jeix;.trs.m de 
transcrever actas '? 

ALGC\'S SRS. SE:\'ADOREs-Pódem, 

O SR. CUELHO E CAMPOS - Isso é officio 
c1e!:es. 

O SR. MOfiAl'S F: BARROs-A r"ltiJ. de edital 
é que n tab~lI~ii'J nã,) r óde c8rtitlc:ll'. 

pÓrlecomect'1r. 'lue mUitos el,~ito,e< fL,lJrarD o.SR. B. DB lIiE:\"DOI\'ÇA. SÜBll.I!\IIO-PO~S 
vota.ndo. sem <J5>ignar o li~rn de p. eóenç3. aquI e·t.1: em ~lfferenteR O1\lll\Clpl'J.' n"o 
e QlIE' outr03 DOI' ellPS n5~il!naram. h0uve traaSCl'lpçao,;c aetas; (11" I,,);; tJ.Lel-

Ora, cncno ti q\le o S2na(10 ta de snhpf Si r liJ~s aqui certificam que ne:n _to~::t:u convI· 
(s ~lc:n lt,,1';(l3 silo os ~ue 1"otr.ram. OI si a'_I"o.dos ~a:',"lla2el" li trauscnp,·ao, ne::iJ. taro· 
signnram os,e h_lO apellas a rogo ,lÚ~ OU-I tem a uzeraffi. 
tros 'I I O Sr •. ~,inRAES B.u.Ros-l,õo ti func''':i.o pro· 

Ellrs as~iglJnTam como se t,rves,em ,obdo·1 pr-ia du t:J.bdliiio. 
porq Ul' Dem aO l1'.Cl103 dtc;:!. f3.;:\lQ li ue e . . . o 
faziam a 1'0:;0. I O Sll. 13. DE i.\!E:'\DO:\p SOBRI~"\[I1o-D'~ do-:-

. cumentcs <J.ppt'nsos (l. contest",ao, consta n.te 
O SIL Q. BOC.ÜTV.\-E os tlscaes ·;e,x'.l':,\!ll '7 ue um tJbell;úi) declarou qne llJ. c·cc<1siiio o 

passar 1'1'0! i'eu livro de natas uão est3.va no cartOJ"lo. 
051' .. B. DE ~JE:-;DO:"lÇ.\ SOllI".l:\'ilO- H:l ,~j- Ji ve o nobre ~eDad()r !,ue o.' ,10·;uíDentos 

ver,;os pr.jt3.'tJS. ]). ~ue me refi.:'o niio siio tJ:u simples. ,;lo são 
O SJ~. Q. BCCAruv.\ _ Dos lisc~cs, uiio uU8'a~ J. quo o Seaado Dali lie7a p;'b(;.l' toda 

senhor. iJ. ;lttpn~ão no estudo e no e:;ame ,je umiJ. 
rj'.lcs1ilo t~,o seria CD~lO esLl - o l·ecv;lheci· 

O SR. B. DE ;\1 E::rI!lo:-/ç\ SJRRI;o;II0-PD(lerf'i menta de um ~eoa·lor eleito. 
mostr<tl·c.s rie~ois, p:J.rticularweotJ

• a V. Ex, 00 rounicipiv ,Ie Assunguy de Cil: &, por 
O 8p .. Q. Boc·-\.yuV.\-Dos tlscaes, g:::.ranto ('3:cmplo, a mei~ eleitoral reuniu,se €Gl uma 

a V E~. r:ll~ 05.0. I 50 ~ecçào, spglindo conóta, ma.~ na <tcta fe dIZ 
O SR. R. DE MENDONÇA S03RI~:HO-:\'ão q ue vota~a~ o~ eleitores de todas a" ",~:ções, e 

pcs3n e,br roo.nusenn·.10 <!c·ora to·los os du os 'lutos, ,eounlo me parl'ce., Sil ~cuMn en· 
cumeutr', ... prrque ''''Pl'-1I1e·l!13. is,o dlmCI!. gl~b:ll.l(lF cun:t os dos ele!t,'res u~. ~,e::(Ja se· 

A!pm ,1is?(I. éonfe,so ao Sena(\o quo fiz 11m C<,i.lO. [,t" e ?OUlr<o a lu n. 4_li cc, de ue· 
estt:rlo r:Ll'ido d'l d'içlio; ut\u puce eUtl'al' Z'!IJ b:'o de J SDo. 
em tcrlos ns ,~us drblbe,; ent,rer<lnt", cll-'· Embom (>8 ('Ieito~es ti,e8Sl;01 tor!o< votados 
gu~i :10 c"nlJe"unento ,!o ~ue lIa vicios, ~ 11e- em uma 50 ~ecç3.o,qu;i[~do roi la v ['ac,:l 'l 8cta os 
gado~ n:J. cont,>sbç:lo, qao s5:o gl""'es. pOI\jue V',1tos lias eleitorec li? c').~a sec;ào r' 3VI .. m ser 
,eem "ppcn.;,';' a ~1l3- nmltas rlilcumenéO~. ei'cripto~ s"par:\d:'me::lte n~, [['e:,mOL acta, 

O llob: E' Sen;ll]or não podi3- ter lido tJo arll1J de que se <flnhps·e-vOlal'::m tJ.fltos el9i
rap;fhmel,te todosos dOC;}Ult'LcOS que C·ju"l"'ill lOl"! s da secç·;-'o tal e tantús (:" fi€CÇi'W 
da cilDtI>stad.o qual. 

Ainrla bonl.em, eS!,:lD,;n c:.'m S. E~. Dil.,a.'a 
casco.;,ml:sõ;>s. noteiqne S. Ex. ,undJ.não 
tinLa. lido" r ... eSlt.:1 coute,taçiio ... 

O S~. Q. Boc.\Yüv.\-N50 ""nhor,já tinba 
lú:o. SI \:u at~ a tc!'neci a. \'. Ex! 

O SF.. B j,E ~[EI\DOr;';A SOBRINHLi-, •. Ol! 
si a t,oh1. lido, o lez tào ligeiramente, que 
não po<lia ter dado attenç5.o a to(l(s os do
cum';ju~',~ api'·E~!HJ.'~Os. 

O :SR. Q. BOCAYUVA dá um aparte. 

O SR. B. DE ME:\'DO'-:ClA SOBRI~HO - Ora, 
:l.cabou ce dlZH O nobre "::enador pllr 5erg\pe 

O SR. MORAES BARROS- Isso é dJ. h·i. 

O S:1.. B. DE MENDO'lÇ.\ S(,BRtNllo-~las da 
J.ctn oito consta, os votos cstáo todas pu:;-!oba· 
,(os; 5:<be·~<' que ose!eitores das qUOMO,; s\" 
CÇÕES Y01aram em uma só, porque]). ncta o 
diz. 

O SR. Q. BOC.\UYVA d<i, um aparte. 
O SIl. B. DE ME'lDO:-:rÇ.\ SOBR1NtJO - Houve 

falta oa acta: os votos deviam tzr sido Jes
crlu,iUl1<103 cumo acabei ele dlZer - tP.ntcs da 
secção A. t:, ntl'S da. secção B, tantcs da ~"cção 
C - para. se saber o numero de eleltOl'es ct9 
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cada secçi',o. E' jmtamenle o que manda. alfi, grupos de,faccinoras ar,ill3.r10S anda>am pelas 
eleitoral de '7 de dezernlJro de 1896. rua~ e ame:Lç:;vbm ns eleitores que llão eram 

No mUIl'Cipio .'e Serro Azul, comn di~se da p~rciaíldJ.de do c~ndlclato diploma"o .. 
11:]. pouco, D. eleiçã.o foi teita a portas fechaóas I' Or". SI o nobre ~enado['. r'ornl~ acal CI de 
e a fOl'Ç:\ publica. po,ta"a Da f;'ente: 08 eleit<-. dIzer, aCDa que .to(1as a, eIelçues, .. m que 
res delx"" am r.e entra!" deixardm de votar. 110uve Il'tervenç;jO da. força publl, a, devem 

, . sei' annulla"as, eu emendo que, pai' colH'I'~n-
O SR. SEnRl:'\o Vll:IRA-Ha provas diSSO 11 c:a, S. Ex. eleve tambem annullar tor]as 
O SR. B DE l.íE:VDOl\:ÇA SOBRINHO-H.l pro-I aq uellas qlw fO;'arn i!le~aes, porque tih1 ille· 

te.tos (]" Lii\'"r',;\,s de:t\ .. res. cujas fil'llJa; ~s- i(ll.! e aquella em que inrer"effi a fOT'ça 
tão I'E'CO{JlteCI(la~· Vé () nobre ~enaLior que é pulIUci/, C{Jll!O i Ilegal e aqueda onde nJo 
Um f:J.ct,) que tem tod:1. a i'llportancia. ) J'orapl cumpl"Jas c~rtu~ e \1et-"rmioa(/:Js fur-

OS Q B Y' -H u t ~'I malld:J([..·s e~se(]c/aes. Enl.:-u ... nt .. ·. no p'!l'eCl?r 
r.. . OC~ U,A . a .\ ~ ou ro m. I~ apre,entar!o prlo llobre Senalh,l', v~J(> Il ue sao 

grave. a q'Je : Ex. n;lOal u.,e. e t> UDlWi"pp,,,vadao tL'd:IS a"'e~elç('~s. tcr3s·~ã.(JCODSi-
que me "ar<:ced se··(O , ri b '- I • • . ? "era a~ oas. tO!!:!-' S:IO dechtndus ~g-;timas, 

O Sr... G. oe; ~1E:NDoxç.\'·S()Bnl1\'l[o-Qual ti· em tuda~ olas '" Ipi foi éllmp j,b. 
O oobre Seoo.rlo,· tenh:t a bJnd~de de me re !, i\1<Js. Sr. f'l'es:d"l1te, ~X;Ltlli[l;\"d,O :J. contes, 
fel·ir. lação e OS divél'3 S docu'né'/,t, ~:\ eU;;. ;W,en-

OSrr. Q. Brc.\Yv\'A-EIJ ."1) noto,'} cau iC'hf'03' VE'jo,,::,· no mua ci~)i? do !'Il"'.ily, por 
com q,ue ,'. Ex. e,~t[1 occultaodo o uoico t;ICtO éxen:]l'~'ln~o flJI :I.C "Lê!' n. tiSrJ.l/n'(":',I'!I,~il,to 
qlle n,c pareceu serIO. Dr.Ub.,,,, '00 do ,\m:u.J.E 'lU 0.,0 (\!.n",:1.1to. 

zr:tve? DeIXOU 'lU n5 ... de ser éU'n;JI"Ijo o 
, O ~p..' B:. DE i\IE;'>IDO:;ÇA SOBRl.!'mn-~ií..:: I rll,p1:,!t,v'l do .".l't, ," c'.a leI. 11. 4:'0, Lle -; de 
_enho. '. [" J .lel u!to. Hontem. l,a. snh IL., d.'zt'rnord de lb\;Lj? 
~omml.'~oe~, qu:<ndo Cl)flVe,'sel CO!ll V. Ex .. i ' . 
[oi esse o primeIrO f,ieto p:lr<4 quo V. Ex, O:;r:.. MOIUT:" 8.-\RROS-!S5J. s) por SI 
chamou a. mmI1" atteuç;to. r:OcstltlIC nul.·d3,cJe, 

Como sei CU? V. Ex. está a p.1r rlp/)r,. nuo O Sr:.. R. l'E ~!E,'\DO!'l\.\ SOBKI:-;:l"- De certo 
O ll.UIl tr"z,," ,o conl18cirneillO do Senado: ~'I q;l\l ,'eixoll ·ie 3el' C(I,1I Pl·rel, •. E' uro3- (:",ta 
o p/'01.~s[Q sobre :l eleiç'ão de IJma SPCCii0. li" '.:1\'lV8. uma. ftlt:1~n'8a ICI:d. lHD.'" 1';\'T:l, que 
cujo nOI1lP uãl) me recorria, por ter haVido /IOq,! n'l, oe illllll';J,'\" to ',o D pl'uce:;:;0 elcl-
Intervenção,)3, força publica. tOI'3.1. 

O Lul) e ;;;eo3uo;' Clld.IDIlIl ti minha atlpnção E"t,I'E'l;;UtO. o nobre S,'n~,~.ol· a;);ll'o\'OU e~t,\ 
pa:'a e,te [;lCT() 8 eu luediss~: e realmente ,e!";,J.,) 
um f::cto brJ,ve; r:,,? C'lnc:or,:o, :.bSOlut"·1 C0O;o :,1, ~1€iç10 do Piol,y,:1 (I~ ?al~tn. ,\ona 
menu' c m :r ;j flprr;vnç;J,i" dc;sIa eielpo. do [,o.;';J.;'e; a acLt Uêl ele.,'iO :la::> ),)1 tl';:LIl-
E~"mino.n"" a act.".. nutei <I"e C) Nndi'ato ~C:·i~).4. 

;pais "c.t~:~O n~sta secç5,o era o Dr. Vbaldinv O SR, Q. BOCAYUVA- Como é q~e eu de-
.0 Ama[ ~I. via s.,bcr <1i$~() ? 

O SR. Q. EOCAYUV,\ C:á um r,parte. 

O ~R. ~. DE \lEXD('NC.l SCBH!NlIO - poiS 
bem; ,!:,sim CI [UI, o nobre Sena'ior uão quer 
appro'3I' ;1 eleiç5.D d~o,a ~ecç;!o e e!ltl'n~r 
que ,·Ih não rleve ser approvada, 11.;0 pód~ 
tarol €í.J Uppfl)Var ;t eleíçii.) do Serro Azul, 
porq'l~ .., mlsmu. J;:/til qüe "e deu Dilqufll:.r. 
se deu OeSl<l.: bou,:e intervençiio da Jor~'a pu, 
IJ li C3. • 

OSZl Q. BOC,\YUVAEoUTr.o..,; J.:io IlprtEs. 

O SR. D. DE ]\IEKD(J1':ÇA SOBRll\'110 - pa 
!'ece'm~ t:1.rTIb,·m qüe DS eleiçiies da .• sec~iíes 
~m C).U~ app;Hecerulll grupos (\e r"ccinQ[':J.S. 
flue ue cel·to modo fazem o mesmo etfelto 
que. a. lOi'ça publica, não devem Eer :J.ppl'O
vaclas. 

o SR. Q. HOC.HUVA - 1';':10 
cousa. 

e a mesma 

O SR. B, DEi: ME~D01\'C.\ SOBRINHO - Neste 
caso est<Í a eleição de :rarnandal'é: dIversOs 

S.n,do V. III 

o SR. B. DE :JIENDONI:A SOBRINIlO- ElF.re
t.:wt.o. o a;·t. ~3. § ~O ,1;i lei d,~ ::,r) r,!' J\. el ro 
ric) ] ~.g.!. I' ec\ar::r. que, do mesmo mor!:J que a 
f.llta .ie ~.ccel\~('60 do !i,;cr,1, i· so e ta !nhE'ffi 
U:;)iI 1;;lt:1 ,ub.,bJlcial. 'l\l') inC).lItn:" '.\e 0'.llli
'ar.e 10'10 o pl'rJces~o elei [o":, I. 

O nl)iJl'e sen;:!,]!)!', porem, approvou bm
bem e,Ta ~1~lçâo 

1':0 Ilwnil'iplo lIa E,pj~'ito Santo de Itar;J.ré 
tieu-5e a mesma [<.\\t'L, Cl)UiO ,<caLei ,;e t!i~er, 
ha pouco 

OS". SEVEP,!;\'O VIElRA.- 1':3:0 houve tran· 
~cripção '? 

O SR, B. DE MENDONÇA 30BRIl\1l0- 1'::10 
llOUV~ tl'anscripcuo, ueJ:(uu de ser ouseT'l'ada 
a wesma tii.posiç:l0 que acahei de Citar. da 
le; t'leióoraJ dt' 1892.. Eatreta.llto, o nohre Se
nador- llppruvou tambem a elelçao deste rn ll
ni'''plo. 

Eu,! Thornazina, de~\arei ha poueo, :.t.lém 
de nao ter 11<tvido transcJ'ipçii.o da. acLl, dr;i-
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xou tambem de b:wer convocad'ío rio eleito-' O SR. Q. RCCAYUVA- Mas essestltulos >1ic 
rado. . authen ticos ? 

Derxa.:am,portaato, de ser C\\'71;:r1d s dUdD.eS O SR, B. DE 7IfE::-1DO:\'C''\ SOBR1NI!'J - Negc. 
dlSposlçoes [(;]portante5 (b lei eleItoral que sejam :J,luheu[,ico ; "ão j .. lsos. 
1892, as ,los art-.39, § l" c 4 ~,~ 20-LdLa esta \ ~_ 
que Ill~UlUil ds ilulliri;:t'e to 'o o procfls30 I O SR. Q. BOCAYUVA-~ao fal:'Os mesr:JO. 
eleitoral. ! O Sr:.. B, DE ~IE~DO)/ÇA SOBRJ:\rro- l\ras. 

Do me-IDO medo, I) roere S~n,1dol' a)l:;ro,ou : féll,r:,:1 ,1(> U:TI :nodo r3!a;i 70, O n·) re Senador 
a f'leição 11,e~te mUDlclpio. I pntende 'l'-!e sii.o falsos d~b~i;o de ;F11 ponte 

Em Colonb, ~Jicei!':.1 cea-s i: :.1, m2~·lm,1. f'a!t:1, I jle Yfi'3ffl ~ entendo qt:e ~ilo rlbc~, 1~8bQ!xO de 
não hou-;-re tr']n:;cri;)\-(~.i) r'e ~(:t/l .. _ a lei dei::ou lout:~Ü Dl~0 q:'8 t:ão 1::-.1:"03, lJ rqu~ L~() são 
de~e~('Jmp'-~'!(\~Df~Df0·tlb')e··rc~I~[t,. e.O~()bl~e t"tulo, expedidos pflllS cQn;mp~~~~:!:'3 illuni
Sen8.dr r. ou nio tê"Ve conbecÍI!lento r"le~;.;). cipa8::< •. c·;tO titulps fOI~necjclos nd, c'~co.~lão da 
f~"tto" Oli,,!õ]l t?~~. l1chon íl'l'e r,;1,I) me-",pf'la jn~-: e~eit;:\o ~)e:os r;.mlgO':l (Í;)Cllíldll,>:tO d ;)!,nna}o ~ 
pOrl3,u.~'a, e (',O ~'2smo n'\,t~~~O aDpr'Jvou íl el~l~ ~ ('. ncbc~ Se:J::ll1IOr l'onslde{3 q~1e ~;':t!) LtlEOS 
ção. i pt'qU,2 • t<.kS ,tituLos ferem ;;'1 j'(\njaC:os pelo 

E' ur;'n, f~l~~~ s~1h::t,;n~i::L dp:::rl~ que S~ CJ!1'\11~,'LO CO!hesto..llt2. 

:,.).'gu-e,;). ~kiçlJ:13 r~n'J.ca. _" f?.ltJ. ,',e tr',l~l- \ O SR .. -'tLT3E:1.T0 Gcn"AvE;-N::i,j])o. CéLnl,li
s0rip('f.() ~ e U~il·-". yrc':;llil111Ç;~{) n~ qu~ re',;:!- JJ.~G C( jltí:SC3.Gt2. 
mert.e· [l. ft~Bnl:€ 0:ri:)Ü\ de ~~C n. fa . .')ttlc.~çü'o 
teve' ~o..:"r. ? 3o" 8. DE I1'iS: c;'<,:\S:, Sil3,U:,;~,0-Ber:J, 

- P( LOS :11nl~o:) CO C"W:lr....3tO. 
f\o illl.lilici"J~o !\~ Pa:lllelra o 111101'8 Sen 'rlnr 

achou « .e a 'e 1 eicii:o er;\ bo,\ ramb .. I; pmré'-I O Sr,. _,\.L3Er..:O GOCiC·\L', E0 - 1-30 ::_:n. 
ta.n;.o, mU\TOJ e L1lÜ~PS e~e\t:,~;~'es "Vctal'~~~ll coril ';:'~I-Jlg07; U(;JC~C.~O~:a 
titU~:5 i:lV',C';T,cot8 el;) br~i1c·, I O 3r. 3. DE :'.IE:"D'KÇ,\. SO;;RIlilI)- Ora. o 

Aipd-:. pão t:nb~1. ~,rJzi:i(j este facto aI) Cn-I r:~b,e Sel;.:::'(~;):' 1.,ão TllÓo)~~ l~e~~l~l q:le \1':; titutc~ 
Jlhe :ITie:,tl CI) S'm,1,,:ü, tl oe,o T),ij-',- f:lL~ a I ~ni) '·~r0Cl.' el,OS d8l;~1;;:8 Ge UI;'; ;;,onto d'" 
(}.t:ec.:;~r) :0 JJC0:'8 S :-::!2.f~~iJ:l~J ~u::: aC~lou e~s~:. YIst:J.. 
€Iei(~·:-.o 1.. J,. ~~' lYJs:i\cl q:.Je cs :;'Q.ic:.·o-~ i~O ~<'. 'Cb::d-

AlJ~:í e~UL:) o': tiLuloJ. Gii1Ü c\) .Lllar:11 ~nl!ç~2elJ1 i:'_lpL'~ ::1~' e:,ies 
tit"lo; ? 

O SR, SO:V-;;:R!XO VIEIR.\.-Q\lem 2.Ti'SeEtcu O,l'e 1'0~a~1 '811es b;i3cal-cs? 
'-2.SS~ tttl:l ,8 ? Est\~.J ',it'J.los S~l.O f0~ 1Jec'(~o~ E:,';~ bl'unco 

O ~rL ~;. J,r;: ('i12::IDI-,;.;rc.\. SCBRl);;I0-0S c'-m- ~Jb"[;t8 CO!;J':Ji3ziÕ":,-3 Glüili~i;J(}e;'; 1]30 2 -'-c~:sive: 
t€stlnt,é~ ~ eSI2l0 toS i·:~p·eis p"'r V. :óx. rresmo I ê,~je () Dl'. Vb-jI 'ino :10 . ..-\m:l:,üJ. q-ue nfLo 

~r[;;"~,\t:;~~'il,;~: ~~:~ c~:'1 ~~;E:.~,~~~~" ~ (\'i~~;';~f~~~ \ ~1?~~,~'e:~;~~~~SC~1~:~i';;"6: ~:O';~"~:I)' ";;,,~~;~L 
elet::,r. Sr.,',;z '11.1 IJl<J,'O ; nCill-J ·18 or'derj no ;',!?S- V';~:38 '2:'lt',:S titl.ilcs 7)Jl~:], ~1."0:"2~ên··,~r a.o Se-
taE'entc ~ I,r"l. !'I'! b;'a.tco; qu ~lijc~Lv0s ,lo n;illo. --
eleitn~, em Õr(1·1CO. ~ E~:8 ~;I;~,~\-?, C8rt·.l~~.";:,~ltc). f"~t(l'; :-,._~los, de 

ACJ~i e~ti1o tr23 l,~t111os l~':-; (--ifi-r,,)T'êS que '"0- 2jeit('/r~s q'L'lê vot(~r~::-J. COLJ. e~~8":; T!O \_~la da. 
tíJ:r:!ill 1:0 ~'tlt-t~:ici'Jío (8 Palrne~l'o. ne:s~~~s CQn· tle'0:~o. 
diçres. Í!1'oi13~e:lte em I})',.nco. 

O CCGt~s!(l.nte, ~~:JI'e~cn~~n:o t?·t~~ tltU!OS, O Slt. Q. B()C.\YU1,-.\.-~~L: llr(;~!-.:2~-:t.:j, a:ni-
deC~Çi.r::'v q:i8 1)' f.ev?, d'~:1 "l)i'Ci,-::C~OS pL-.lltOf:S ~ b ~~; ''-''o) :aic.lL;cs n~~o L~'n'-::v?r~c'r.l. 
qGi! o \?~t·i~c'ladJ U~ FCl.lh1~il'JJ "o~ou qUi-1Sl O 2R ~. D:-:-! ?dENDOSÇ:\ S\-'E~~n:IIO-V. E::r .. 
tOc!ÍJ coa diplomas 8:n branco. qnA €SI-,1i78.111 \~~Y";t~ ~,'ober COlIjO se i'~\zpm e:5LJ~ cn)~':-:(1~ nas 
solr·~ J. il18:')a. o :.1"1:8 f"r;l.~l d;-H1oJS :l ~1l(li)31 !n",'ê.lld~Ge:,-;; l);L~S2.cL\ a eieiç~.:!\ t ;0; ficam 
aqü.'ile8 que quenam VG,Qr no c,~n[l!d:1w ;,mi"os. j.qneUes QU8 Y8tao,,;', cO coronel 
,llpkIDJ(10. I LaC21'd" ['JI'am Jl'ov:1velmente '-'llc',,;nr esses 

TG,r~~~2m o nob"€'. Sen.a.dc.r r0113~(lG"'\1. este tttuks [lêS ailli~:os r!c. Dr. Ubaldino do Ama-' 
lJm Vlc:n .e:em 1rLport:7.2,CIa, que naO I:ler'eC8 'li jo.cd. fOl'a:.n f-JYD.t->c:el' ~:. el!:?s ê~~ )JP: -';,":::8 :12... nuI-
ser t"lTI3.I}O em C'oc:side;,ação. ,. ltdace da eléição. 

En t',"et: 1 n1o, SI'. ?resil~~Dt~. os í,'iculos qlJ.8 'I 13'(0 (i~~se rnuito e~n tod:·s 0.3 ~(;c{' .. :iJaLles. 
:\c,'t~el ll- éLill'eseiltar ao SellDCo iíro'"arn eVI- O" () B ' Vic" 7e~' t":nbem 
àen'er.:lente qlie " el3iç1i.o c.e Pe.le::, ~ir[l, é I ~R.o' OC).YUV,.I.- - "s', ,., • 
n11I)" _ O SR. :3. DE I\;:;;:NDONCA ;::OBRIN1IO-

A Ui D0dem ter vdar!o algun~ Ci,·ln.,l0.os (111e \T<1\nb~ln. 
realmente ,e,i"m eleitores ;' m'lS é certo CJue O Sen3do vae ver cousa aindn. mnis inte
v~tDr:.ln: mclJto~ que não são eleitores, que re8~ante do que os tltulos <'::1 b, :1UCO q1!e 
I1D.O e:::tao qualtticado3, ~.cabel de apNsent:\r; e um utulo que n<1C 
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._--_._--- --_._---------
Sr. Presideate. como disse no nrincipil) 

do meu discurso. niio tellhoimE'l'esse nenhum 
na eleição sena.'o;'ial do Pl1rclná. nilo conheço 
pessoalmente nenhum do~ c,nrlidntos, náu 
tenho alfeiçlí.:> n 'm p,)r um nem por' outro. 

O SI!. Q. BOSAYIJYA - V, E~. n'i.o co
nhece oS:'. Dr. Uilaldino rio Am:t['a.l, que 
tIo briltlJ.ntt1meJ to cccupou esta. t,'ibu'l', 
mllitJ.s v~zes 1 

pa1'a procurar dissipar. tanto Quanto possa, 
"m:i. impress,ro naturalmenl.e Pl'u,]uzlda pelo 
discurso do iilustre repre:;el1tantr, do Estado 
das A Jagô:1s. 

An!N, porém. oe entr:1I' no ex~me r'as 301-
lpg-fLcões (le S, Ex .. deve pr'evi"mr'llte refe
rir-se :lS P:I.];J.vro., do scu iIlustre collega. 
representantr' (]a Bahia., q rnnllél a,r "e,en tou 
á Mesa rl'otf'"tos e reclam,'çr1es, dos qlTaes a 
Célmmissio só pôde tomaT' conhecimento de
pois de havOI' hvrado o seu pl1,recer'. 

No comoço dE'sta, se~s'lo legislar.iv", teve a 
honra de clespmpenhar a fllilr'ção de VE'l'ifi
c"dor rl.e poderes, tendo a seu [:.,.(10 o i!lustre 
Senador. 

O SR. B. DE MEND",:"(ÇA SOBRI:\II:J - De· 
cluo il. V, Ex. que rlou paral)HTlS ao Dl'. 
Ubalilino (lo Am<l.ral por ter um :1migo, como 
V. Ex .• quo fil.Z jus'iç" aos s',us mereci
mentos, e que, cm·tameatro, vid, i ti ibuna, 
abund',lldo n~s mesmas consir'erJçiic'l qlle 
tenho fei to, pedir a apnro'Jaçi o da su;J. oleição, O SR. 

Nilo tendo, corno r.i,·,,~. atfeição por ne. minha. 
SEVERIr'íO VIEIRA - A honra foi toda 

nhum cio.> candldJ.ws, a mi:ILa 1,rp.sronç;J. O Silo Q, BOCAYUVA diz qlle n~o, e (leve 
nest:1 tr·lbunc.e somente para pedi!' a obs>r· m:\i, ,lizrr, p:1.f<l. lil\ura re S. Ex . ,,.,,, sua 
vaneia rlas TlCl"S'S lpis ~leitoi'aes, él'i:T! de que c,'rfl:,ct" 'lI.t.itw'e, ~,bençiio ,lo ~ell espil'ito, a. 
não venha, tonMI' a'S"ilto nO Senado um cio i'evf'rirh,Je e a justiça com qUE: S. Ex. pro
da lio que niio o'lte';e ,'I. rUJ.:oria rl,~ votos do reI] eU ao ,'xa.me dI' torla.s a, e!ck"-'es sujeitas 
eleitorado de su:~ terra. 11,(1 c,)',ilJP"'I!Denfo da Cornmi~,5.il, const,inlÍl'am 

O SR. ALBEr.To GOXÇ,"'LVES-:\íuitl ])"m, nn cspirito do ~T'a!l(lr., urn:t tl'nn'lllrlli,'arle e 
. n,ua Se;!!lI'~,nr:'l t<1.0 p.'r,eltn.s qUP,devf' dlzcl·o, 

O SR. B. nF; :-1'":\D'J;o,-ç .. \ SOEl~E\'IIO-O mlllt,,, O.' [l:treceT'es ela,bOI'n,ios ])C,r S. Ex. E'ram 
bem de V. Ex. parece que nau e mUlto de I suil5criptol pelo or;;.d"r :iem :t mínima re-
conscl'~ DC L,l. serva, .. 

O SR, ALDE:r.m GONÇALVE'l-Niio ~,pobrlo: O SR, Sr;VEr.rNO VIEIRA - Pi'nborou·me 
digo q'1e é lllllLtu hUTl!'oso P"cr:1 V, E:c I muiw ;J. 1l01lr:l com que V. Ex. disLÍn
pe'ls:1r Jbse fll0UO, porqnB 1l0i llao qu:rem'" I guiu-me. 
Que tome ;;.,senr,,) nesta Case qUC!ll nao seja _ _ t I r' 1 ,_ 
I'ealmente Semdor. O_SR, Q. Boc.-\lUv.1. .,. :t 101 a olsel 

v:J.çao do es,:r'upulo cr.lm 'luP YIU o ~eu nobre 
O SR. B. DE ME:-rOO'·Ç.1. SOBRIXHO - CI'eill 31,)',:2;0 pl'ocec.el' no e'(arn," lle assumptos desta 

Que é mai.o; u'n Vl)to qU0 tonllU, e me fêl!ClLO nê,r.ll;'ez,l. 
por est:lr obumrlo aqLll t~ntos vO'o.; pa':1 o CI'é Cjue o il!ustrc Se:1ador n:1o o dC',pojou 
Dr. Ubil.lc1jno elo .\mal'al. aind3. do direito lIe llonr:1l'·se CO:11 o tl'llta-

Sr. Presidente. V()U r,n'lclui". A con\,pst.l- ment.o quP tpm nsrl.i'o p:1.ra com S. Ex" ape
ção e os docu[cento.i ';,prese::éados í,<"t.l Sl'.co· zar ,ia adual .lissidencia polit.ica, 
ronp.l FI'eita~ merpcem o e3' nelo do Senaclrl ; 
o Se:lado deviJ p'·e<tél.r' a el es t,jda a att,"uç:i .. r, 
deQ~. eX:1m'.nai·os miuucios:<,;üe :to ]l:t";1 p ,der 
preôtJ.r u,n v0t,) c<J:l3cienc.io,0 ('.i I]sto ~"bre il. 
ele:çi.0 Ult,LI\'l,mente 1.l:1l'id:J. no EstaJ.,) do Pc.· 
rana. 

!'er"o, Sr, Pl'e,d~nc.e, de que o Senado 
seguir-, e<t:1 norma. de proceder. uni c" l'o!n 
pativel com" dignidade rle tIo altcl. eurpora· 
ção, de '1'.1'0 que, ôi seu voto for em ["VOI' 
da n lllidade dessa. eleiç,io, fdicitar'Ill,:-hei 
p3" m~,is 11m''!, V-:Z te~ c:lnéorl'ldo fl:ll'j. quP 
á eletçio entre nó.> beja ume, reJ.lid"de, pCl.ra 
que a loi e!eito~d sejcl. tambe:n umil. ver
dade. 

Te3:n CJ.:lCluido, 

o êlr. Q. !.SücaY1!1l.".ola espera qu" 
o Sün~,io o desculpará si, pelo dever em que 
está constituic~o pela sua posição de re[;\trlr 
do parecer, é forçado a occupar sua atteuçio 

O S~. S:<;V2RI:'-/0 VIEIP..'I.-De mono ülgum. 

O Sr., Q, ROCAYUYA-O seu !tonr:tdo a:nigo 
tcyo occasiã.o. a:)sim como o nr',tdor", (~~ cxami· 
n ,r f'lekões que soffl'erdm vivas, al'JenT.es e 
ap:lixonad:1'] c0ntcst,\çües; e. para não lem
br:J.r SllÚO um3. citará <l. rio E:,b,lo U" Para
byba. a respeito da qu~l o ,eu illlr,t"e amigo 
e collpga, I'"pr~senr"nte .\aquello E.;l.Jdo, des
envolveu. COlIJO alias é pruprio rlo seu tem
peramento ardente e sincero, a m:lioT' a,-tivi
d,ld:3 e o mlXimll empenliO, e, (porqufl não 
rlize:-o tamLelll, em hOllr3, sua 1) a maior 
p;J.ixiio. 

Foram quinze os pa~erere, elaborados e 
,.ub~cl'ipLOS pelo óeu hOnr:1l\o amigo. e, du, 
rante o Ja"go periodo consumirlo no estudo e 
exame dos papeis concertlentes ás ele'ções 
effec t uar. as nos di fferen tes K-1tados para pre· 
\Jnchimento do terço da repl'esent.a~ã, tiO Se
nado Feder'al. o seu illustre collega nunca se 
lembrou absoluto.mente de que haVia, nem 
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necessj,ia.de, nem conveoiencia., nem rliSPO-j sição é absolutamente i03cceitavel para o 
sição <l.l"uf!}:), do Regiroenw, qu~ uhri.éa.se a C,IS:l, e que seri:1 l'tlblJ.\xar CO\l::;td~r;1Vdmel1te 
Comunó'são a filzer o a.:HIUll~IO p.jo,],u de o lllvel lnol';;.l da propri<1 instltUI,;ão accei
sua:! reulliõfoS, e a ~Ullvldi11' inL~I·,'so",lo, t;l1'·se o pnnciplo de qUt\, elll roa.'tria elei
OCCUltLiS a virem a.ssi~til' 'co exame Ja. CO,Il- tOI,:d, as cOIlL"stações COIlS,ILU21I1 i!ssumpto 
mis,ão. ,ie lntt)r'ess(l pl'!vado. 

O S11.. SEYE11.r:f'1 VIEm.\.- Permitt '·flH um f\il·' c' lastiwern. A pI'ir,pira entid:1.de inter-
aporw'i O {lel'loio Ih ses.,ã,) era cJnsa~·:·a'.',u c~s:llh no eX~IflI' cl'ir,l'.riü'o, justo e imparcia.l 
só:rwnw a. eOs" L'J.b<111lo. 110 proGeS,;:) 1,:citOI':ti e a :\::çiio }{1'azlleira 

O SI;, F ... \NCISCO MACIf.\DO- E:n r"LI('j,o a. (apoiado,). l]1;e lIillgllPm dili tlue rt'prcs. nta. 
a.lguma" el~içoes. ;>rin'éip:1lill'ôn t," em l' I.";,i.,, urna 011 Llll:ull.J pl"l v;,rlu; :1 ,"gu 1,,'a. t'ntiliaJe in
a. de :-lina" l':mbro-;ne, tl v. Ex, foi C '111- CCl'es"ltl:1 nu mesmo l'i~<JI'd"U cx;tme é a cor
mi~o lTII'mlll") ti", Commi:-1S:io.1" C'rlSLILII iç:iu porllçã" uo "el!l1do 0'1 c. li", C'l,l:W.l'J. dos Depu
e Poderes, q\le tizeI'iJ.,IH-~e :.:VlIlUtJCl()S <:OllVI- L:!,'Jo", e o G,Jll,~l'e: .. ~~(),quu t,lln~ em n50 s~ pode 
dando 0, qu" qui.:t:sscrn a.';bLll' ltS r"ULI1'le, ((;Z8I' qu \ l'''prc'cllte nU.'tlJ,., flue"éões um 
da CVí'Hlll'55~1l.lfltere3,e pt'ii'a,Jo. 

E:':lln e<tlilii,htos o.., 81'';. Am;,rico LCJbo e E dirl~ pOl' uWrno, p'lr<1COrr,'sp0n l!el' ,\ pro-
Gon';'.dvc.; Ch~1.\'C'. m'~:;s", que fBZ <10 llob:'e SC'":1UUI', riA rtp.render 

O SR. Ql:J'\TI:-;,) Boc.\yr;y.\ diz que o nob:'~ lJC,L<1 tl'lblll1:t o canrli,l'lto !>l'et"n'lldo 1'011-
Sena.dul' J:z C5S~ con·JiLe... te,tallte, SI', Dr, Uha.ldlllO d,) Anllt; :ll,diri. 

O SI;. fR.\:-;C:S:ú ~!.ICIL\DO-HDII ~e Oit" <1:1- toLlos r,s qUI) cJuhe"!;1ll btC ":i!irwnr.e cOi1ci-
1i11 lào e renl!~m, cOlll0 n tll'1< ~Ol' rende, a, ho· 
1!l(:IJage;n Je,idil ;1 "Item ,1.0 SoU c~!'<J.cter. nunC11'. 

O SR. 13. no: l\'!E"DO'Ç.\ ~Oé'.I:::-;Tlo-E,ta ""UL'ITI que este IlluSITC cilblJ.ll, pr'ompto e 
praxe e ~0C;Ul\Ll nu. Ca:11a:a du~ U~'~J\~:~'..,10", [acll elII Lt.[)llegaJ,trll~lde r.lesllojJ.~··se de quaes-

O SR. QmxTI"C> Boc\Yc\':\ - ... 1) o1':,,["!' I]uer i:lteres,es 011 v:,nlag~rl" ill"ivi,Ju:1es, 
não só (~U:ka c~)a'~nllOiL cUt~u llU;~C,-" te'.! (~S~C., t':-.!;~l ar) m('-:;i~lU (e:ll~'o t:1'.\t\1 el~.·,"a\\J.q de e.spi
annunCl.:.i; ê llma I>I'~!.xe lnt:~l~'~unent2 Lles- l'tLO e t ,uta. con:3cienclLL d,-~ ::t'~v(:l"~:'; clvicos. 
contteeid:t P,)I' elie. 'lU<, S 'I'iil, ~ne<1jl;lz ,lo iln".l1lLmar os seus 

QU::ttldu St~ Ll'J.L'Jll d~~ eLe:ç;1.0 {le ~v[l\1;l,,~. o" ;'.Jlll~·U3. Sl c.lu I'bse (J1.~c o d:l'eltJ d3~tes es
dous contQst3.nu~::.. ~~ta\a,nl pn::~e·ilL~ ... (::;: ;).,:1 (,I~ ~ t':i'\";L ~a~rjl:~·U. to e que CO:':'],), o l'i~l:O ue pe
dous illtCl'bS:110.'; llOI' CIILl,cqUel1'"J:1, lJeJII1U- l'I:,(J,I' [leia Llt:t Je olla clele~:1., 
ma. ne,'essidade Ilr,VÍ<1 tio :1.IH!Il:1Ci· s; ",:n:'ú, O Sr:.. B. DE :'lr::-;Do",.\. SOBr.l:-;1I0 dá um 
er:1.iD 1";I'[;l.l"r,,'l (\~ ai[Jil"II:lS; CI':J.'II COII'e'- :1parlJ. 
tautcs ll,~ rlifd .. nlas {j ;1;nuu~ CU;11;:a:'L.!ctT,i10 

peri1:,te " 1:"lu,u"silo. 
No fllJe cúllcor'J.aca.m, (\l)rindo In~,~no ll~n:J. 

ex.ce1?Gà~) :1 ~)I';i,X~~ s;.~uLli\. no Senal~1). ~·t)i eln 
estal'c'liC"!, U PI'tc:-d:>Llle du tieuate ,)1',,1 Clltr'e' 
OS C(lI1tt'~Hall tu~. ES5d. r/L a ULllt.::1. exce:lI~, ... LO. 

O Sr •. J<J"QUL\I SAR31~:-;TO-QuC (l~\'e s, r 
segulIJa. ' 

O Sl~. Q. B0C!,ycv.\-E' Do,sivel "lHl:1 i!l
novnção 11leJ':-~'11 o a,.,,"nr,j:l~('uto ilu' S,'II:du; 
o ora,.\u;', pOl'e.:I, deci:tra llE" :lá" mCl'~ce a 
SU:t, c o que qUJõl' ;Jssi.:n.,hr bem é qlle 
quando nito t',,;;5e:1. PI':1XIJ segnlrl~, pf.lo :3el1~,t!0, 
não Im !lO l{eginwn[.i.1 nenhullla dl:;posição, 
absolllt,111lelltc ne:IUII.I1,'. qúe úb:'i:;ulJ a. CO,il
missiio a. :1nnunci3.l' o dl:1 ':e ,lias r~ullicles. ,. 

O SR. r; DE ClIC:'iPI1XÇA SOlml:\'lTo-E.,te 
conviLe e%C\ im?liCltaul8uce 110 l;ec:Luenco. 

O SR. Q. BCC.'l.YcvA-PMe estaI' i;nplicit" 
mente, lilllH nltl) t~t:t expre",a.:ucIHe. Alt:!~ 
Jistll, un:1c é tJ UC1 está irnl'lt(:'Lamell,~? 

O Sl~. B. DB l\IE~DO"Ç,\ S08~.t;';[JO-}.;o 
art. 4::1 ... 

O SR, Q. Bac.\. YUV À pede licença no seu 
ho:rr:1 'o "Illi~o p"r:.L Jizel' que ::t ,ua. pI'OP')-

O Si~. Q. Bnc.-l.YUv.\-,\ €5t" ponto chegarlÍ., 
Qll:'lItl" qlle.,I:tO ti;), lei, c '1'1bt o »05Le1'lOr, 
Pst:1 :tp~l111S l'enc!él111 iT IIIWIIJ.;':C:11 a" Ci1ract':r 
(1,) Clll11lda1.o J~;l.(J b\.\·,q·l::l'.ldv ijeL.l5 UL'nLLS elei~ 

LUl\l.\.·S (~U E~t:.i. lo (~O tJ~~l';1 til.. 

E, rc"pelL:.lldú, C~llltl tem o de\'cr de res
p'~i [:1.1', 11 IiLel'd c,r1e <1:1 TlJ:t11 i 12:' r,:lçitlJ do '-0 to 
lIO E,:iU~O c:u P~I·J.n:i, t' ',\·e. cO;:Hu,lo, dizer 
qU(~~ si o E:,L.:.do I~O P~tr;ql;'t a,ll·L\. l;e~t:J, vez 
hUll\'e~~e l'eJJt)·~aIJ\l a Ilia!iltc'S'J;~ç,io de SULl. 

cUld"hUJÇI. e contial.lo;~ ~U:J.. l'e:lJ"t'>:eIHi:lt;ão no 
SelinJo ,10 illu.'tl'': rep :))i le.l!IO,O Si'. DI'. Ubal
di no do A;'i~1.1',d, C.IIl!;irllW,[·ia .'], tel' no S'elO 
<lr·sta. :ls·cmljlé:1 urna. l'epl'l,,<eilt:\ç~.ll clic:na da 
i!llpOrt:1I1CIâ. e Ji1 llUiJC<:Z<1 u~~t" Est::tdo. 
(.--ipviud u ".) 

:\. quest:io. [lnrém, nil,o é 0,[:1: o n' ,b"e Se
nad,'I' sa.!)~ que Ui1S lutas p,d:lÍc:J.s, ,) Vúto não 
,e p,'onunci:1, não so cldel'lJl:n:1 unicameilte. 
Deill pelo :>I'reço individu::.l ,ills pe·so3.:', nem 
pelo res,Jcito TJ!lC in:,pire l.' s ~u c:,:uc'eJ' ; lIe, 
termil1a-sJ P(:::~ lIecessi":J.,I~ rle con~r.ituir 
1l0mo:;el1erllll';nre a j'C?l'C'Cll[:\Ç:iO [l()llLtC<l de 
urn partl,lll. e i,to nãJ se pód e pl'oduZll' sinão 
com a. confiança politica no homem investido 
do m:tn,la.lo de sua rcpl'esent~ção, 
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Sob f~te ponto de vista, o nobl'e Senador 
não póde contestar I}'Je 0.0 Estado elo Par:J.ll<Í. 
era livre continuar n manifesta.r i1 SUi:l. con
fianç:1 no Dr. Ubo.lllino Oll retiral-o., sub"5ti· 
tuinJo·o por outro re[ll'PseflbJ",te que o. e~ta. 
Cas,1 vies:oe incumbido de :\.sslgnalar o tempe· 
ramento po1ilíco. as opír.júes. os l'eIH1.tn31lto, 
e as o.spirações da poiíti '>1, eru lllC1ioria nes'e 
Estado. 

O SR. B. DE }[E:'-1Dnç, SOBllli\"Hl-Da 
21.000 elpitore, YO"j,[·(l.m 8.000. 

O SR. Q. BOCAYUVA diz s"r is"o eX:1.cto. 
E' phenomeno que se tem prodUZido. q ne 

S~ pro<luz orclinariamente em tIJdas ;\~ elei· 
ÇÕ?S federaes. o qne 8 ré.llll1ente UiTI mal, 
realmente um perigo; mas eO:ltr:, i,to o 1'6, 
merho nii" Seri<'.. ,:omo su,'põe [) 110nr·0.'10 S~· 
nad,",r. an :lU:lar sy,tBmaLicampn te todas as 
elei,;õe~. "nde a puuc.l. cC)/lcurrencio. d,)s eiei· 
tores as,ignalasse esr,a triste cllL g;]. do. in
clifferença. 

Quer. poré,:l. I) honrl,lo Sen<lr18:' s:lb81' cl~ 
q uu Jonua os po,lêres consti tuiclO'3 I'O'rlem C,ln· 
CUr1'êl' t.1.mbem pOI' seu IJ.'h pn,r I esta la[]l~n· 
~,1,VI'.l íl.,bst3nção, P:-1,r':1 Pg~.(~ (-j,f\~teit1lrjn rC:1· 

,;--'nln:1'T~l, 13lrt:: e tl. iG~irr~r.:'.r1~;;'!. i-itr;lpl!in.
dure, '-\8 toda :'1 V!l!a F"li ti'::l n,·~io;nl? O 
j~1eio drj concorrer pr~.ra agJ~'ava,r os efr9ito3 
Le::,tB (~e:~vio l;~menw.vel s.'ria nã) se ins)l
,''Ir em na vprifk:1çiio de p 'ceceio lI'J lll\lS 

absoluto rpsp~iL'J :l. li7f,' lllaníCstJ.ç:'i, r1:i.S 
l .... :'l i li. S, e güiar1ns por }:'<ix>Jes (}Ll pr:,r pspidi,US 

p:lrLl' ,:crius arTanCClr<lm ns rl'pl8m:t3 I;OS elpi· 
ICS. Wcrü, C,Jn feril "os ~ór:lent<" aos ;I,m ígo, ,\,,
quelle, qUê eveuLuallllcnce se acll ·sselll eru 
mailllü. 

O SR. Q. ROCAYUVA- E garante "O Se
nJ,dll que, affistadl), a questão da parci:lli· 
dade pessoal. porque, como já disse, e amigo, 
tem 110 mais alw apreço a pessoa elo Dr. 
Ubalrlino ~co AmarJ.l. e mbe tam be:n o apreço 
de q lle e dig 'o o Sr. coronel Lac~rda. mas 
nii.o é amigo seu, g:lrant~ que. si porventura 
do exame dos pa.peis concernentes ;i, eleição 
(lo p,1l'aná rt'SUltas~e :llguma duvida para o 
seu espiri~o. o or~ lor não seria cauaz de es
curG~eJ-a. nem de soneg-ar o c,:m'l1ecimento 
della á apreciação do Senado. 

Eeis J aazãLJ p,>la qual niio té7e escl'upu\o 
em n.s<egllraI' a S. Ex. qUA. si :I Commissão 
tíves.;e I.i<Io conhecimentO' de alguma d,\s r.l
legaçÕes constantes (lus protE'stos que poste" 
I'iorrnente Vit'l'ó\ID ao s"u conhecimento. ella 
niío teria lavra·lo o seu parecer llO" termos 
simpit-s e ab301ut,os em que eIJe foi elaborado; 
mas o Senado sabe que dos papeis ~ubmetti
dos ao exame ,la CO'mmis,lio não resultou 
para eUJo a mínim, nuvir!:I qU:luto :l. I'Pgula
rida:", '10 processo eleit, ,',lI e ljnantú ;1 legi
I imi':,lde do re:!ult,vlo de'i':i\ eleiç'iio: todos os 
Pl'Ot~SLIFó '1'.1e r:)['am formuLldos pelos tisc::.cs 
da. f'relção~ toclo3 eU,:ls ll!l';,-[1J (~C(~8lt()S pela3 
Ines;),::; ~e:'~:n~e l:S qut.~s !'!)1':Jnl l"orIDulados. 
e e·u t IUi)S el!a', foram l'f'j(~itado3; Q0 todos 
é lJes c)ns~a a r.prr~ent",çiio. 

O 3,:. B. Dill :,íE:-:DO:'\ÇA SonP..I:'\HIJ - Não 
apoiac],). 1-1,: ~lgL1ns collegios em que os pro· 
testos for[l.~-!: acceitos. 

O SR. Q. BOCA íevA - I,:'i'J C01l'ta rlas 
âd~s. e o 0:',:11 .. 1' nil.0 poJia gUlar'S8 sinii,) por 
elL,s. 

O S 
O 3R. B. DE ME:-IDONr:, SOBr.I0:11[J -Consta 

R. B. DE f>lE:.:r))~n SOBRI='!1I0-XÓS (1:3. C,UL2%~:çií) c cIus ~lucU[lJe:Jto3 appensos 
(llle~emüS jusLlmente du' o liiplo,ua a I}llBlll a cllc,. 
1'eli elei to. 

O SR. Q. BCC.HUVA-O "eu h'l,lf.:1do amig,) 
:-epJ:8sent.wte do E.;T,vlo ele Btllit, a Quem 
ücahO'l 118 renlcr :, j ilSt.ip a q <te clle' tem 
dircit~. p0d8 clat' t,~~te~ u·1!1() da i.sen.('.,'io C'llU 
(iUf o (L',ulol' l}rQ~:~de!.l é~\l todns CSLG'S ac,to~ 
cOllC'~rllel1~eS ~t vert:icação de pt)d3re~. 

O Sl~. Ssv;::r{li\-O YI8II-L\-L'UU o ::Ja.is 8.,
;emne e fur~:J.al te·_te~unbo !l,i. isençio l~e 
V. E~. 

o S~. Q. BOCAYUv.\.-Em tO(1aS a:: tê-UniÕ2S 
2 De. consulta dos pilp2is concel'llentes ás 
eieiç-ões dos di 'ler"3o.., b.:3Ci-l,jOS. Del' mais lle 
Ul:la vez teve OCCI~~::;O d0 diz'c)I"", 'S. Ex. que 
;:0 9::T l'lC ,:as clel':{)1.'S e nJ, verlfiC:1ç5.o de po· 
r:('r~s l~OS l'epresentiJ.ntes 0.2" Nctçüoo seu papel 
?l'3. o I:~ lira ,:naglstrad'J. c de um juiz.l}ue 
;1[';\,;.;' oO;'lgaçilO de ser ,evero e justO'. (Jí'lito 
oeJl~. ) 

O SR. SEVERll-õO VIEIRA.- Doa o mais 
solemns teótemun tlO disto. 

O s~. Q. BOCAYUVA - isso e outr8, qiles
tã.o. VJ"e aOI'eciar esse:; docnmelItos e tom,',r 
a si 0, t,:réL., qu~ O' Dr,bre c:e,la,l'lr muito tt,,
lJiló!J8nte eVItou, de se,' o importuno mass~
I!or d\,:,~ p:1Ci8:~C~;}, elo Sêr:ado, ~Jl'o.JuZi!lllo a 
leitu:'~;, dos doeu. LJentO:.l. 

Vac faz 2:" í), lei lui'~ deU8s, p·)rque e")tá. 
cosv2nc:!..:o :l~ que ~l p ild23SG Off~I'2Cf:o.r:i lei
tUl~J, QuS seu:") tLnriJ,llo:::i 0uileg::v:l u3 tlocu~e~· 
t03 aO"eSBIJta1 ,~-):~. e5ta--va disr}ens"l.úo ela vir á 
t:'l?u~'1:=1 defender o pG.rec8!' J. fJue 2.jILH'OVa lLS 
elelçuós do Paraná; tão incollsi:;tênéês, tão 
frLigei~l, tã.o cúntI\.;,di.::t0i io.s, a Sl u;\'o fusse a 
::arleda ie c:Jm que s, apraz tratar (leste 
:\ssump~o e. em ger,\:. de todos aquôIles de 
que é ubrig:J.do a occupar-se, diria mesmo, 
LÕ.O ri(llculus pódem el!es parecer aos oll1os 
dos obsc,:,va!O'res um pouco mais calmos, 

O SP .. B. DE ME:-IDONÇA SOBIU:"IHO - Então 
V. Ex. 2.Ch2" que os tabelllãe~ não merecem 
fé puUica? 
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R\ di versos tabelliies que cartitica;n mio cermr os olhos oi evid"rJ~ia de todas as pro· 
terem S!,'O Ll';.l.r.scripc'1s muitas acta~, porque va;; produziJ", e :\lleg'tL1a, com fundamento. 
ellEs 1;"0 fOf'Dm con viuados p:1l'a raze!' a Quanto. pJré,c. ó.s simples ali'!gaçõps, como 
tranScíipção, as que consra'" do prot8,tQ a[.lr'·sentJ.do,. l~to 

O SR. Q. BOCA'l'UVA - A elei,ão sfn1.torial é. d.<\. conslestaç0t0 g~Derlca feita ó.s elelçoes 
do Par:>..n:i, foi ,erJ;).m~nL" (\i~puUida ~~tI''' as (~O Paran,l, de,;"as não Ee úccup"-. 
duas p.uciallctüdes rontenNorãô. Is,o:;p ,'e· O SR. B. DE M:CNDOi'lCA SoB,U:-!lD _ São 
monstla pelo l,roprio nUmel'lJ de e:eitor'es documentos import::tntes.· 
que concorrel'am às urnas. O SR. Q. B 'C.U·UVA _ D" todos elles só 

O SR. B. DE MEl'lr.O:<:ÇA SOBRI;\'HO - Como lla um irnpJI'tante ; foi alJuelle, cujO) conbe. 
explica V. Ex. o f:tctc úos tiôn los em kanco, c~ illen 1,0 o nob!'e Senado!' 01 vidou, ou não 
ql!e V8eI:il appemos i coute,tação ~ q uiz ,\:::'r delle noticia ao Sanad.o. 

O SR. Q. BOCAYUVA -Nada póue <'J:pllc1r. O SR. B. DE Y;E:~n():"cA. S8B:U:"HO-V. Er. 
porque ainua nito viu. fallo!l.me t.1nto ue:le, qtuHle e,capou:í. IDe. 

O SR. B. DO; YIEl'lDONÇ.\ SOB~]'{HO-V. Ex. mona. 
este"" l\nntern com os rl()curn~ntos em rnij,o. 
e bl"je ,1<1 ,ll-'cial'ou que os 18U. Purtan~0, d&ve 
ter couhecim8nto uesses titulas. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Teve conhecimento 
delles: e o nobl'e Senador obng:':'-IJ a 
fazer' urna revelaçãL1, que até cert) ~onto 
pÓlle pare!' inJiscreta. Q',:em IOroeceu, non· 
teln rue.siDO. os papeis p::..rG. o e:'.iill8 dl) lYJb:'2 
S~na(l(\r fei o Qradoc. 

O SR. R. DE !.[E:"DO:\'Ç'c SOBRli\'IJO - Pois 
be1::.1; lúgo, V. E:.:c. deve Ler Iil&i~ GOllheci~ 
men,o do C; n~ eu. 

() Sft. Q. Roc.\YuvA.-ConFalmlou a;;~ CClm 

O S~. Q. R"CAYUVA. - J::l ,ê~o' nobre Se
~ador que In um aCCl(I~ll te 7rJ. ve ,13. eleiçã:J, 
rio qUil.l não Linua conll~cilllent'). 

O SR. B. DS ~lrENDONCA SOBRINlIO- V. Ex. 
não sabe q\!e que.nc!') S3 renE'te m'J-:o uma 
C,iUSa., é I u"tll.mence d"Ua, que nós rnec:nOl nos 
es'l uecemus ~ 

O SR. Q 30c.\YUY.-\' - Dl'oe ao l'.=!Jre Se· 
na.LÍ.llr q':e si le38f~ o~ rl'or,€~~í/,~~ '3 ;-1. c.Jn~,,·~
t.u;ão. ltspe!lS~va·s.j Lli\, lleces h~(~':'d ,,2; J;lS.l
ficar do. t (·i bunJ. est8 f:c\.J:'ece:'. 

03 pJ'Dtb:;:,l,nd rcra)iJl~du:; :J.:ics fisc t~S c.a. 
elpidiu tOl\18 nnI S:" c\,s.r.,iu! e~..i '{Íl1,Jo a 
[oJas as ~ecções ele i: Onu's. 

O Se:"1,·)n v[\a vê,' que tO'los elles E'stii.o fo;:o· 
mnlll.dCJs unitormerI!"nte, em tod:cs i:.S 5çcções. 

O SR. LEITE t; OITICIC.\- E t2.lvez "te pda 
rnesml1 lettril ! 

S. Ex., muito camaral'iamente. e o or~,clnr 
mesmo SR P"OPOZ a la "lgun,; pal'~, S. Ex. 
ou vi,'. 'Vê, pnrt:tllto. o no:)re San~dllr. que o 
orr.dL,r tpm bor.a li.,ur:1. na maa'lirr" de pro· 
eec!er (1ue~ C()nuE(:éD,-~O ti i.lttnE'~se lJi:C S. Ex. 
pó,le ter' para o e:;:Lme de,ta quest:io, :lpr, s
sOU·ZJ u}1J só o. fomecel··lbe 03 doc:.m;8atos, O SR. Q. Boc;yuv ,-S,) se alle::am as lrre· 
l~a~ a chamar rt SUt1. atteoção pJ.l'D.. o; pl'in- gUla,rJd dte~ C}ilc, 0.1._ lapu; ... l, for,lCJ :::.rl.dtu
cip:::.e.i, pÜ.ra :::.r{ueI12s que, en·"c'lv:.llllente. Zl"~S contra. a r:>lelç.,o. Len':0.um prOles .0, 
c1.:3signalarc.m algü.ns vicios. estan !lua tO;::08, p~l'que todos s;],o COpl,IS do 

O n •• . S ,. Ex pnl'!Elro . 
. SR .. ~. D,~ lVj~NDON';;\, 0;JR1NIIO:- V,. ~ 03 fUllr',D.ille~tos d.~5te V)t(l~to são tres. 

onentGLhne tao üelO, que llf[uel ,1. paI u~ I 1.° Tempo esc''\~sl,silllO entre o ., .. do ltl con
tuc.o. vocaçlo e -o a ~to) ,h elei.,;ão; de ir,odo 'lUe os 

O SR. Q. BOCAYUV.\.-I.,")g0, n;~o ~~t~l1G, el~- e~elG(lres do ~sc::, . .r~o l:ZU ':Jo:Jla~n_ ter clJ[lneci
penho eI:il ,Jcc:dta.;··llle CullSo. [\lgU",v.. U que 1 I[\e 11 1.0 com"ler,o IiO dl:l (hl elel(;ao. 
t). E~. e\"ltou fl'! aS': lg:lo.t\'r t:'-,'1Uêi~':'S ~~,ct'c:S 01'U, e,)~.1 v:~:i.ilel:':":':t,!le~~ç5.o C.;'~'p'J:' ter!'é1. 
que. I·e;~i l,e1HO p0l~ terem ê.lgUfil2. irn)orta.n- riesde qce O-Cí"al(ir lJc',l!leI'? ~:u Sen:1.d,) oql1e 
cirt e ~í'aVtd.:;.de. e~en>~~'n. TI a/gurna IE1Ill~!S- os meSIJ,)$ ~ur..testi.l.rH·:S, ;Ilías, çOEdel',ll:L 
,ão IlU e,p l'Ito do or3(101' U o ohl'lgo.m a :tpre· O aeto ,ia co,n-ocar:::ío Ioi de 25 de jlJ:l.UO, 
sentar' UCICl. erclenJa rtrJ seu P~Opl'tO ,pl:u'ecer; para que a. ei2iç.~o s ~ p~ocedesse (1 2Q de 
ta.reta, ([US w;;.i.: leglLima:lleme dtl\'l,~ caber I ulho; de moto 'j119 b)li 'Te o e''I.,fl,çO de te8J.po 
ao nobre ,,~nitdo~' e ['l'oc8uimento que o jus· maIS que S;Ill~cie;:]La p ,l',\' cue~:Lr ::0 cOrlueci
tinc3- pl'é"l,Lmente perante o Senad(), p.ll'o. mento dos illJ\S remotos pontos d,) Estildo 
não o tomü.r como ur::J. leviano ou indiscl'\Jto, entre a dati', !lil convoc"ç~o e o dia '!e eleição. 
qu~.n,'o ha pouco dec!a.rou q ::e si Li veSSil O SR. VICr'::"TE MACIL,DJ-~ dentro do Es
COuUf-Cirneilto ue ;:Iguns documento" que pos- tado do Pann:i não ha localidade al.',uma a 
teriormente foram sujeitos ao exame ua quatro hor;,s d~ distancia do teleii!'upllo. 
Commi~são, com cel'teza o p:1l'ecer não teria 
SIdo lavrallo nos termos singelos e absolutos O SR. Q. BCC.HuvA-Mas cinco dias que 
em que o foi; porque o orador não pode, fO:;S8; entre o. convocação e a eleição, me
como juiz, COlliO veritic3.dor de poderes, diou o espaço de 38 dias. 
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Or3, qUPln conhece o Paro.o;1 e sabe que é que se procede pero.nte o juiz seccional, que é 
um Es(;vlo lavorecido paniculaTlIlent" pela humologad\., qae é julgact<t por senten~:J., do 
sua ti,cIl;dace de communicaçôes, não S,) jJela. que a l1/lla simpb; certiJi'io. 
viação "ccelerarla, r.o:no pdas sua,: e,tmrla~ O SR. R. DE }JENDO:-;ÇA Somn"llo- E' um 
de rorlag-el1l, n,'lo iguuro. que não llU, jJonto documento gracío,.o. 
nenhum do Est"do, ,.iuda () mais remoto, 
Que cii.o sd,~ "tting-iuu em t: es ou quatl'u O SR. Q. BOC.I.YCYA - Gracioso (lU não; 
dias de mêll'cl1a. m:ts o ficto é que é a unica a!legaçiJ.o fOl'lnu: 

Pon;uJ/o, corno é que () espnçD de 3S I]i;l~, lu.d;l e provilda. 
entre ,t dat" d,), CU!I\'uc:ação e" ti"- eleil;iro. O SR. GO~lES DE CASTRO -Foram C: ta dos üS 
pórle ser considendo um espaç;j de tempo rue:,al'ios? 

esc~ssi8,imo? O SR. Q. BOCAYUVA diz que sim. e que 
E' uro fundamento que a Commissiio não [oi citado tambem o call1liuato Sl' .coronel La

pode tornaI' a ,é rio; e u llJ:J. 1i1:~;;;I,'ão (jue cerda. 
cae pelo ~"ll proprio pi,ZO. O " Il I' (' 1 . + feito co 

Si e,,'a fos;:e uma r'niio par:1 se a:lDul!ur a ,P, oC:S;, es a, re r U arllJe,\~o_ , . r', m 
a eleiç:'io. o or:luúr ni\u sGbe CO,LO 0, ;JCCLwe:; tO;'~"ev,ell;"tde, pletncl1!uas W( .. t~ ;L" I01Dla-
se:J, adorES .ediJ.I'illlll rrrW,-i.on;, 11"0 a est;t 110;';1"1' ](r!;"éS La 1 el.,. 'C . ,- . h 
dés'.le qU<l o CO:I"resw "Iterou lL lei ~,:~11,ol'a1 ' m, le" luenle >1 o ol':'.Qor 1Ve,,"il con e: 
110:-; UiUI!l0S dJ3~t'l da ~IJa. SP»tãn. pai':). a elel'- c~mellro de~l.a alleg{j,ç~ílo e de~llL prova, e 
cão o-eJ:J.I,. qlle ~e pro,'edeu a 30 dp d"zellibt'o! c arl) que nuo pudena appro~ar en;;lu~ada
do i;no pH"saLlo, em qlle o ,sp:J.çn de tempo nlefte, ~Oill a;1 outl'as elelçoes a el~J<;:J.o de 
foi m"" J'eduzlt!u do li ",J iJqudl<: (jU~ ,e l1J;'.t( S o,e. os Pln laos, . 
cou P;"1':J. a eleiçiio UO Pa rarní.. ~Ias o que e slDgular" o ql!e e realmente 

A Olll!'a ;::legaçiio ,'et'ere-se ;'1 iIllkhita in- fSqUll'ltO e qU(~. no illll:IIClp:O OIlUe ~e allega 
tel'Vell,'i(" ua lUI'Ç3. puulic". cum o lotuiw d" e unue s~ }I'~va que dlectlvamelJte hou ve.a 
compl' mi l' a II berrlv de eleitoro,l. I fI en ElI'.çeW .',,0, PO,lICla,,, IJO In tl\l:O ~e, comprI-

O 01':\,1;1' dev," I!ed"-:';cl' lLO Sen;do El ilO lI- ru,r c\ llb,,! dal,e ",e,ltuI;)l, o ~r. cUlon::l La· 
1 1'~"~ .. , ,I 'j " ,I, ,., r.el·na 50 lDl vor,aao em um" /las s"c,:o~s do usLv "IJle"eot",.lle uU E~ta, o lL.S " .. \,,0<1' ,! ' . 1 ~6 t s S D Uval 
qUI:! éiD l'U3..t(jUt'l' e~I;O:·(l'encja. sP" .. un CÚiit'S 8o,~etr.ll~. oDtenclO I vo o , e o _ ;". 1'. -
, , " " ., ,lrIlu kl vubuo nas outnLs sec' ue:; ublel1do o 101'e:;] ," 11It,,,es·e, uu ,.:; estllIlulos, que o le' - di'''' t' " 

vem e;n '111a1r;Ut·r 8it-içii." a !l!'eiiol'i:' Uill cltn-r OlO!I':,erJ . ': I ." VtlJ o':. ," no. '<1 lIoI1r"do 
did;:to" vttT.I'O niio la melü ':e co",e.-Ull'e!Il _ ~,lea men ~ el:J. CóI o "I o _ u 

o seu vut.0 lJar'n. :-aucl:iuIJar ou par:'!. c~b!'ir' a. ~~:J.~.;tlLlr.~JUS .J~llJg.9a,s l~~Tl~:!~U'''!'-~d .f.l~~ 1iI1..? ter 
interYi'i,';iÍG (~a Lrç:l puU,C.1 110 "eto eldilD- 1!,,'luu Lltel\ençc.Lu P,),IC"', e.n lu,.uS o~ ou-

a.l r.l'rS COli";'::IO' .1" t.st:wo, e "rudu;:lua com a 
rl . lllt:s:na elIki1c,a, r',·iso), porq::e h.und(,! ~e de~ 

O Sr:. R. Df: ;VIE:\'D():'-iÇ~ SOBRI:\'~IO- Acre- tllúustrou que a lorça publica luva'vem, o 
ditandu 'lue ,e.ia a,'SJIIl, :t elei,,,"() do ,~eI':'O :;1'. Dl'. Ub1iJ,;ino teve U1!Ji1 ill:tiol"it c<J!lSldé
Azul é l1L!der.. porque a fiJrç,\ interv"lll. ; mvel, e o c:1lldidato S,·. c:UI'Olld L2.cej'(la. ape-

O ~r.. Q, B, CAY C v, ... -:-;. Ex. l<:u os do- llü; u!CiJ.:I,'UU ,,~r vuwdo em UflI"L uas se
cumenw" Cc'lUO 0 orado:' leu, ku e,;sct :die· l'çee;. 
ger.ção gellerie1llnente n-iLa com l'~l"ç;io a ;,0'-0 O SR. 8. DE ME:\'élOX<'A SOBRI:'-ii!O E OUTROS 
o ESlaJ0. nu::; nãoellCO!Jl.luusillõJ01J/llH pru\;(J dàoapartus. ~ 

e a p\'lJva é C'OI1c<')rfJelJl,e á~ e[c;çue:; eIfe- O Sr •. Q. BOC,\YUL\-A Commi,-siio não oc-
ciuadas no municijJiu Lle::>. Jo,ó ciOs PiilillL6. 

CI:ltOll qll" em V'il:'lilS secçôe, tiO 've lire~ula· Ahi os qu~ reo:e:;len(aIll CJlltI'iJ. a "Iei,';") (Jlle, - rl 
se tez llu [st;;,~o UO [O;J.I';l[lÚ, yl'"c~dcr:t:i1 li. r:':.1'll,:", 118 nao~" re~."etter nclrl ~ú:,~Lt g: 
um", .i'lôtlhca,:Il') per'tnte u Jll'7. sec~lun:d e e,lItJLS. 1Ieill o OtIiclO U:1 CULll" .. , o 
pl'oval':11ll que eLf~cGi\ amente ;1 Jorp P01110iü.1 me";)... " ' , n- • ',1-, "_ ~ <" ia 
do Est<.c1oiuttI'Vel11 no~ "dO:l eleItora,,:,. pI'O- ,E U:l~c. Irre;ulcLfl'<lcle,mus n~,) sl1?,,:L.nc, 1 
curando coagil' a l:bd.ilLue U:J. man Ifc;;tü,';j 0/ Pl rq u.l. ":Jh estl1 a~e r~rto pUll,to ,upp.ILl:J. pela 
d v t I decl,ll~.""tO, que n,lO r.,lta. nas :lera", de que a 

°E'oo o~nico documento a unicu oro\'.1. mêS"- 101 C'omposL<!. ufSÍéL e d:~quellJ, mo,r,eira, 
, • , e qlle os elello"es que cuInpare,el'am to,am 

O SR. B. DE ME~DO~Ç:\ SOBRJ~l!O - Da taIltus q uanous vetem sub"cl'Jpw~ em cadc'l 
licença p~r:t um aparte ~ nOl::1.. 

Si urr.a certidio p'\ss:lc1" p')r hheI!i50. qu . 
tem te pub,ica, não merece im[lOl'Eaociu, 
muito meuO:l um:J. ju,tihcar;ào CO:TI1J esta. 

O SR. Q. Boc.'..YUV." nega e pede licença 
para ligar mais ilIlp0l'ralIcia á Juslltkação a 

O SR. B. DE M:':\,Dr):\,Ç.\ SonTU:':110 n~o eon
sit.ierct :1 11L!ta suppI'ida. (Hi! outTús ajJar/é's.) 

O S:l.. Q. Boc.nuvA diz que f:J.cilmenta é 
conclliaveL Si S. Ex. e o Senado julg,\rem 
que nas secções ollde se deu esta omb'si.io, a 
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eleição c1eve de ser aDn ull3.da estariL de ac· 
cordo. ~. E::. prllpon!:l, .. a a p nuihç50 de 
todas &3 S,cc,.ões o:j(le foi cornfllett),la esta 
irngnlal'i,]2,de porque o "oto dI) orador estiL 
préviarnente gv,l'antído; niio faz quest'-Io rlis>o. 

~,lo,tri1 a;si'TI quc, o eX;lfie im[l:lfci~1 rIos 
dccll.l:en~03 n;io !:ei:rou log'i1..C [l. nrnlluma 
duvid.-J. quanto à Jegitimid,,,le r10 d'plolll" 
ex p",lido ao Se. c"rolld Lacerd3. ; e a i 01',0. 
qU3.lJIJo ôFjlD1 aJlTInl!:d,d as eleiçr,E's de to,las 
as secç,"Ie5 U[1(~H ~e (1eu e:::sJ. irl'egu Itl.riua.df', 
elle [1.;n.J.L fice, C'lm granel,) S'] pério,jlbde <18 
votos sour8 o ranQld,üo que 1118 roi o:,po~to. 

E diz o o ado1' n candi.!ato f] ll" lhe f,li 0,'
posto, por'] tle o S,'. Dr. Uba:rlinll do Amar';tl 
gULrdou, a ~l;l.i.'...:~>::tl 1"'-llÇ~!) e :lo pro\:~Phia,\ 
Ind'·f'~Ih.Je;}CJ..l u,-L ~l.1l1 11U01"8 pc'rsoL<11lua(~c. 

O SR. B. DE i";E:\DO:'irA SnBl\INlIO IÚO 
(~iz o cont[';ll'IO: m~~~ Co[lsu1a?':.t llJt~lhill~ (\, 

e'e:çlo llo Si'. Dr, Ub.l,lino üo Am21<Li dl) 
que a dI) 8;0. cn[O'H~l La(:~l'\!H~ pni'qt:e a·) 
lll"no,; o :::1', UI'. Ubu.1I11"O rúü CU;lt'J\! cnm O" 
elelnlJ'-.! t~)~ OfIh.:I'-'-r3S l!Gln q U0 cou -,vu. v :::)i'. L~
ce:cla. 

eleiçJ:o aUi proc?di,[a e o coronel L:1cerd:1. 
o;{c:'ce :).ili uma inflll2Ileh cons"!eravel, {) 
cOr)tes~,a.n LG CO~clU3 q U~ [O iilS a~ eleições do 
mUJicipio d~Yem sal' ,ll1lJU i hdus ! 

O S[L :\.LnE~TL1 GOSÇ.\L\'8s-:'Iesmo :L'1!lel· 
la.s em que os fi~caes as~ignj.rn.ill as acta.s. 

O SR. Q. BOCAYUV.I.-Tod;l~. 
Ora, si C',lillO U r.()Lrr~ S~n't(lvl' alIezou, 03 

CfC:lPS pr2~:n inCOlnpct~nt9,", í:"1~ In1 simples. 
igJlol'u,ntc:), inc:Jp'1.zes )'10 s_e api-'l'Ceber8ln Jas 
i;;regllLll'i,I~Llles, Lbs nvn'lb,':\s, e "fim >i elles 
sl.ncciOUar~n1 CO~1.~1l:)3 pJ opri~,,, aS,:"igtla,turas, 
C,~Ir.O cLln..;~~'i. de tOllo.,":l a.~ :1.C[;~S Dre~e!lte~,tndo,'3 
1':J (ll:tü:.) el8itnraD~. d8 C}UO 3.[';~~lInento podE!l'j. 
o ul'a, IÚ~' S,~ pre\ :)..,tt·ce~· ~\s:.'i1, Ino::.tral' i\v 11on
l':l,/~:J S=::~,'\,l' l' q~19 1:~L.) t.[;j~11 mLtlvo alg'lr.l 
par2. recu~ ('Ll' Sllj. 2.!)p~)ú\-açã.Ll a e~tils elelt;l1e:3. 

O SL:' \ 1CE:~m :\lACil.;flO- DA.'/) Jizel' r,o 
nobi'e SC'!ln.,iol' qu ' li,,> ti.;,.:J.êS 1.l.1 L'lfH, f]u:J.· 
1,!,1) :::ãq /:epuE;.-I.tlt,..., est ldl1i18:'1 f' Ll:U e red~1.
CéO!'·' !lere ,lo ,Íol'rlal d<l. (JI'Po~i\,·,i,). 

O Sr,. ALBERTO 130"Ç.I.LYES- E' :J. flol' Lle:. 
gent<). l1J.o er~l..t!1 í~iof.D,~. 

O SR. Q. Doe.neVA ,l'z f]ü~ não ~n:J':l. e~ O SR. Q.B~)CI.YL";I.-,::;1,) SJ póle l:izefS 
tal qlle ... ~:t(\. (' i-'A":ll?JI-"C (1/ (lr{I~'; (")ure (J .. : qll~ ~t-'.Ji.llll 1,lhH.ilS; e SL })..")sigilar'a:n as aL:Lt
Srs. 1"in.1,I,lc JIách((I/r), IJ. (!e Jlcnu'ulll'o. 3.1- :':.,~,~ pT'ut' st\J, é porq:le Dei) e[j'~ lnr,r'ir,_~'.d E.;:' 

bn','1)", e ",u[J'cs sf:n!tL7n;s ) '('c-tLi\'3.!f:ellt3 gr()l1\.L:'s il·re6U;"d'H~J.,les. 
n Si:. PRE:::IDE~TE-_\.ttci!ção ! }i~' cer'to qUI) nos rL)c[lmC:lto3 apre~entidos 
O SR. Q. Buc:I.YCV.\ p'l'e li,'snçl para P ,Lo hl)ll"~'I.IJ S~:l.l o,' pele' tlubi~,. "-lkg'OL1-SR, 

COll.ti~,uLt:'. taLt'::" I1l:Jt'1l4~0 (li':) nl,b10S .-)cnuJJ- (';'J![10 :'-\tmpl'E:1 :)e <1,'\, t;t, ffl0, nã.o hOLl\-a ;1. Il2-

rI:'S'l'"Cle tlod'D.lu;:,{::dn. (Ri'l;.) 8'SS"I'i"li!'ej"ad~, 0':'1 e:n t;!lJ o ;':.-tl"O' 
Diz o ,~·()(rte;-..t('IH8. Se. Coro' 6;'1. ~'reita=, na. ma:::) u:1 In!!] JS, o L:;) 'P] t'IeiLtJral !:JéllCIU 33 

recl;-dnal,"- o fi,Il'tr.u:a !.l 1 ei';!j'}\e o :--e:l1l1io. l:O'-il'tO. 
flUdut) bO rr~:_lnlClpi} J::. L:l;Xl.. CUj;l eleiçClo ~!.I; s, llJ exJ.:T.-? pi.l.I'c'i..:.l ele c~"di1 uma (1:1.'3 
(leve (Ie :-el' ii.D"ullar\l., ~'0~lrlll,11 a ctp1n'8o do :3 c<.;ü.:'s 0:1,-'e:-e 1)" OCer'e:] i ~Ieição, tlearl18 d3 
S2U hOnl'il(~(J coll{-'g:t,~ l~ :r,re~Gn t'tnte 110 E:-,- ti ctl'.'3 li l'lnadas peli"S 1;l'L)),'i03 tis ~:-, e,:;, n,-,"'J :::3 
t.:.do ô~;s .'-\l:~:2::)I"!.~; 1 .... 7:1. 'u ora,:Of' 10XtU:1!- lU,1!e:lI1o f'?CllS'1,:!u UiD tOII,J,;; p"or,r~~to:s for:llU
:l!~llt-::~ P:,i·.:i, Ü~~j() pill'e:er q:l8 pl'OeUC:l. ú!;;Ulrl l:dI L

):";, () llnico Ci1S0{',d T'ej:-i(:Iú, i;-;to e, Lem flli 
suoi.lrll)-t- lo . (l,.~ rt-jeiç;I.0, !l:!as o liui,·,u C:.l::iO era q:,e :--e alo 

lê,~~l.. e t'lI0:'i vaIJJPTltê P;;!'BL:8 teJ' Davl')o a j:> 
O Srr. ':"n':"l.';;) YI:·:lP.,\ ,rz f]ue o o:·~"lor t"n,.:t I de Iliio él.'c0iur L1 j),.'"te,to. rui t'Jl'mu. 

SelJ3.11h'í.l;J,'Z. ,:l~~O. (.ipUI,((({):;.) l:1. \0 pl~]'a:lt,j;t jUq:,1. ;1pll"~ lOfa ... 
O SR Q HOCAYU\'.1. - ,llle;,:ol\ o lJon:"jd" 

Se!13.Lluc l[ue "lm[ores ne",e ru:lllIClp,O 11';0 o Si,. D. Dl] :,I:"D')S;A Somu:mo d:L um 
l)lltÍel'aUl cllirlpül'eCel:, P(\["llte [l,ll) Llverum :lV U:- tC . 
COlllJccÍi'lCl,t,) Jolo;p,r (IllLb existio.ln US lilu· O Sr... Q. BOCAYCY.1. - S. ;];:1. só ClJl!lE1l 
los que dc'.'e,·iftrn p:'"cural'. as no:a,; d,)~ docuille.JI-"s él.fJce:;ent:1dos pe!l) 

Entret:n,t", na al''';ilJ.ç,iu do cnn'pstanl.p., cuutesl;IL11e; o c!)nte-.ran·e, como S. Ex. slb~, 
q'Je o oraduf lê, a~;-..lgtIüJarn-se fllCtO,i qUe Ó grucio,j.) ; e ess s J.,-0UiJlUH0:3 nelll IJodi3,í;) 
excluerrl a'_luella as::;over2.çüo. C:lêgar ai) Sarlü,J,l, S~ll;l,J sob a :ór'll1ula l~a 

1-:' OPtl"l'tUJlO, puis. pe1'!C untar ao Sel~Jl.do, uma pe i il;::iO, niio poüiaLll lLié Sdr Ilocllmen
si e~ lima qUUllfic3Çii.O üe 1.50!) eleltuL'e,;, tos annCXO:l ao procE:s:;o ti" ve:-iric.1l;ii.) Ü8 po· 
cúmp"-['êc~n,lo DOa e ta~lto", J:óüe·~e p1'fbU- uere'. 
mil' qll" lJ')tlve llU;CO:J!l':c:imelilo do l,)g~Ll' O SR. B DE :-íE:'iD "ç.\ S.'Brrl:\iln-Qll3.;quer 
onJe os tilliks se 1eplLl·L]arn. intlJle;s.1üo leln o JLreit,) L.le cullte:léaL' U!lla 

O SH.. B. DE ~IEXDO"Ç.1. SOBp.rsIIO dá um t-lci"ii.,). 
aparée. O :iR. Q. Boc.nuv,\ - O Sr. Uhal,linü r'o 

O SR. Q. B'c.~YUVA-;"I~LS co:r.o a sitll:1ç:l.o Allnlal. que er:L o CJ.llll<Ü,LéO e lL(]C1Cm e';L:L'EI. 

l~O muniCipii.l ~J. Lal,a é Jl. que re,ll!t" üa nlLwr"LLIl .te cou1iJl.,lcl. iI 1ll1S';).O d~ ucreuut:' 
Seu,do V III 
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seus ailli::;,'s, si acaso tiVessem sido violen
tado' em ,eus dil'eitos, esse, V. Ex. s .. be, não 
EÓ re,;nSO!l-se terminantemente a dar sua 
procl.li"'C:J.o p"-r3o que a. eleição foss~ c(\nte<
tad'l. mas ail1da hoje contestuu pelQ Jornal do 
Commcrcio urnn, inexa"tid,'o involllntal'ia, 
pO" ter e,sn, íillha 3,onunciado qu~ o honrado 
Sen:trlor peb. Bahia til1o,t aprest'nt:\C1o do. 
cum~nto~ qce lhe havia.m sido envicLc10s pelo 
concesrat-.tes _ 

S. Ex. 11:'-0 quiz parn si a posição de con
testant,., e então r1ecl"ra Que I?sões elo
cumpntns lpI'ia.m cbeg:J.(lo ús rrãos no ,-pu cal 
leg:t por qualque: our"ro melO, mas não por 
seu i rl r,el'rne' 1 lO. 

o SR ':'EVERIN'O VIElR, .... - Sim, e :l, re2ti
Dca '''"'' ,ie S. E~. foi t: r"\c\3. éo D'''''io do 
Conflres~o 

:lrmad:1, P. apezar dest'l, vota.. faz a eleição, 
esr,Q. ej~lçii.() não é null:1. deve seI' confirmada. 
E' o que :1contece erIJ S. Jusé dos Piuh'es. 

O SR. VICENTE ~'1ACH,\.DO pelle \ice!:!ça pa.ra. 
,[::r uma 'x~lieaçiio. S. José dI' Pmlia\ é um 
log'lr proximo da ca.pital, onde C'on,Ltnte· 
mpute diLo·se pel't.urbaçõe,; t1<1 orr:il 'r e por 
essa razô." a.lll se conserva cifedivamente um 
contingent;; de li) praça.s. 

Assim se explica a i'xistencia ,'a fllrç:1, 
ma, não cem o drll de inten'ir n" eleiçJ.LI. 

O SR. O, ,n:-<GOS VICENTE - Si hr·uve força 
n T'r.:J:1d<1. a. eleição ds"e ser a.nnull:1,ia., apl'o
veit~ a quem quer que ,ej ,L. 

O SR. Q. BOCAYUVA pensa que J. unifor
mi,lade do pl'ocerlimElnto dos cugu> led..:la· 
ti"os rleve ser a ::ulllullação de tO'.l>Js as plei
ções ,mde interviel' forçrt a;';nad'" a.proveite 

O SR. Q, BOCAYUVA - Um eng,".no n~tural a qa.'lll aproveité\r. EstcL e a sua opir.iio e 
e innoce~t;, ; n5:o houve in!uitu r13 foJ.zer crer ncto tem pscrnpulu nenhum em :wllui!:l,l' 
que par'tl. ce S. E:-::. :l r~dR.m;?cão. tOd:1S as el'lções O.'],le hou·.'e!· intel'vençào da 

U;':l, c,,':ti,~üa. o oradol', é hem claro que força. E' o p:'lllcipio que sU;,tenca. 
U:IH1 (~lp'(';'--' q;~1e e.sti P,)!" âS~Hn ,lizl.1r pr8vi;.l.. .-\8 al!e~:lções apresel:ta,\!a3 ao S~n,ltlo llão 
r:wnt" i ,. :~"cr~;\ por aqu'oli e pl'oprio a que n1 i E'Stiio a) ,S;>! dtamen:e comprovadas, de modo 
elL\ ;';'''\];1. ITll'I'e,sar p,)I\(,ic3.rr.",nt~. nã", :"';"1 a modlhcD.l'em o juizo que sobr(ô eil:J.s 
qu'e a e; il" úiz l'~,<peitQ, I:lélS peio quc' póde l'óI'lna. 
ViLl"l' p.; i'it e i la ::. (,;;í n iii(). o ~s:orço, p ""li, 1,1- -'\~ <lnic:1s alleg-açõGS fundc,mentn,"s são -
ríeeb l(') de se;xs amig-os politicos no K;t:1 'o do I (-SC .. SSPZ de tem [lo pCU<1 se proceJer à eleição, 
P;u'n:r,:\' é um:l eiei,ão que e"t:t previa :leIl1.8! "li.~{·"3I1ÇiiD d~ forç;" 'IU.2 níil) ~e provou 
accut., f1plo ::iT'l:do, • -i02.0 e:n :'E.bçao :t S. Jo,e do Pl!lb\l e ... 

O (l.r;',. ',01' nel~rilr~ soleUl71e::nen .. 2 q r~el em () Sr:. E. D[!; :.'lE.'JD iNÇA ~onRIXHo-Entio o 
I!ll1,t.ena (:~ ve."'Jfk::,~çao (1:-'> p ·r]ere2. nU!iC!1.te!D or'::.dol' r;:i.:) Jea os dOCUDlento5. 
prê'3~;1, ,'p.-7,:tr d~ que c R·'~".rr.ient,), no 1:\(-"-/ q ~D Q B 1"", V _'\.t,- ;- I, 'rn-snro::: 
re '~'E:- I. L co)n -., lr'~) c .... " j,,·.I~ C"S')' 'I) /'oP - -_...... . dV.LYU A ....... LJ .. ) S.10 I . CU. ~, 

.').~ /(( _',J.JS ,>L.( ,Co;' L ................ d • .c ..... '. '-.:; -, 1 ,-,l'~' "liou"'-: , q ;- C /'1 t m da-o 
gl'ç;S':O, iSPÔ8 a lodos o G3I,TC-r cl~ at.::,:..nde:!"' w :--._0 ~l.I r :;.J U. .:..,-ot..;,C;1..I2~, ue UuO .)>--5, t ~ 

es~~ t1~~":iUlnDto com tI. m3.::::im:..~ ur,2'encia ) (lctJ,~. 
[JIi:t3. 'eálPl'3 q~le app :,r':~2rem ClIVl':a.:;, I 0 Sr~: ~. DE 3.1S:-T~ONÇA SOBRINHo-Constam 

Serrl[H'2. flue f;n"2:TI rc,rrnnl;l.<ias Cf',n~.~.sU:..\:õ-~: (l~e C·l'U;~(Jes. 
se-ri'j'-i. c ,ri) rtO~-.1S ::lr.~1111j!ch~5-', cont,r,'1-· 1 ;:.j;I]:\ ! O S'.R. Q EOC:i.YU"\·A diz nad:1 tpl~ com as 
le:~ír,ím~.,..8?'." '! r~';ulk-t10 ('3 UJI!2, Cll 1!21.instltic"ç'-,e~ e certulões reita~ fora ,lo rec'nto 
o~ . .rcr:' e!elç.l,;), l1tU, ser2.. qu!~!n a~gue o v LO 3 .. -1.1"': \-'lel('~)es. 
qn:~'..1(lU~Jl· 0, t::(lJ;nen"o, 3. q'J~:,llHe[' f-~xame pos-!' O n00re S2n:1(~Or ccnhece as chiC3.D:1S e!ei
tenoe" :1 q·,::..l';usr 8sLud'l d." qnestJo. !'Ü!'ê.es e ,a.b:o: q!;e essa~ ;l!lego.çÕe-; :;:\,o 'odas 

O Sr:, "íUR_~E3 E.'..R~O) - Desej::"Ja 0(:-:> I "~8;J'll'"das pJ.m ll::oduz;!'~m eff~it,o no Se
V. Ex:. ~'-Ibt',~ a. ~IlE:gação de f0rç;1 i1rll1a,~L.t. et!l i nJ.do. 
Seno Az,"l. E o te,)!, com q-,e estão fOl'm:ll·da.s vem 

O . ,,- "~to "~. Iilostra.r o tim com que fOl'am feitas. 
SR. Q. Boc,l.'iuv_1. - "ao ~on".a n·.l\a. Lerá o <l!Ja.l~O a.s~lD'nado sobre a eleiç5,o da 

A l,l;LCll all~faç:lo de ll1terveQçao ue fOl'ç~ a secção. o 

PU~l'C3. all:~:.;a.<I" e prClvada. neôtes ;Japels e Vem depois o chaviio: «ha outras irregula-
de::i. Juse <.;.0, Pmuaes. 1'10a'les.» 

O SR. :\IORJ.ES BARROS - Ani a intarven· E' o chavão que se encontra. em todos os 
ção tOI iilerlkaz ; port:1uto, eSS:1 eiei~ão niio protest"s vindos a esta. Casa. 
deve ser a.nnulluda. Quanto à eiltreg,l, dos títulos, fui o hOI1l'3.do 

VozES - Oh! Oh ! Sena.dol' o propl'io que leu que os tItulo, se 
~.cilava.m na. Cama.l'a, iL dISpOSIÇ;],() dos Srs. 

O Sr:. B. DE ME:'{DONÇA. SOBRINHO dá um eleitor'es até o dia 'da. eleição, e no dia "<1 elei-
aparte. ção nos log:1res onde ella ,e realizaI'ir... 

o SR. MORAE~ BARROS - Não vejo razão 
para. t",ata. wlmiraç5.o. Desde que o elello
rado tem força ba.stante para resistir á força 

Demais, ::l. Ex. sabe que não é o eleitor o 
mais interessado em tirar o titulo; !la spmpre 
quem se interesse mais do que elle. 
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Eln resumo, não pretendp tom~r temuo ao 
Sen' •. du co:n (1 exaine de !.Odas,,~ ,dleg<1ç,ões 
feitas pdono!lre 5eo"do:' que. diz ,le~,le ja, 
nãe. e,;·5.o provadas e aCI'8ditaque em Ulll<l 

qUf>stii.n -lescas não se deve exh;ir a~ provas lÍii3 

ali," _ ilÇI-'2il generic;J.,:Jente aponta 'as e bp.sea
das em simp~es "pont<1mento,. 

Pede licença a.o Seno de! para ["zer breve 
ob,.<'\';~r3.o de or,lem mor:.!!. mas qlle Inte;'
(>S3~, fU!I ;" mentalmen re a Re,JUblica e <1 di
gnlt!:J.de da Naçáo Brazileiré\. 

Os jOllr·i.d(1~Sl'S. Sen rlor'es lemm ha pouco, 
com ~ 0 or'adcr, a (',LservLlçüo reila. elTI um dos 
jorn::'-p~ rie l1l<ÜSallrot"lda,le e de m:1is cü·"ula
ção na E:ll'O~;a. o qaal ,'iz.::' qlle!la Awen<.':1 
do Sal .. c ,U0' o de co··':1Ij.·r da cló"i,:<.de dos 
Eó:t. ,l"S nell,\ "it.II:"~,'S era a !úlsid",le cas 
elfir,.' 8 da, IZe-Jubilé;1.S dó Sul. 

E'. p"ls.imp['es~[[)divel tanto q"n.OlO P(]S~I
'Vel.c"lll'orTe,· para. dlgoi,ic:u' (1 B['a~11 pprante 
o mundo inteiro ("po'alio,), c lOClIr"eu(\o wll\18 
os p,,:·tl·'<,S e i[llll'!H'.uos p3.r<1 quea llv;'e m,l,
lÜÍés'al;~o das Urll{l:) seja U!lJa l'e;j.li'~a~1e no 
BraziL 

Aip"i:",es poLtic'1 0 , o', interessws p:\I'ti
dari\)~": p',dp;m ohS~llreCeI" po~~ n"lí)!\lenIQ.:;: a 
sl?rf·nida,0e da. cunsClenCÚl. e da rnz:lo di) 110· 
roem. ~lllbl iCO; fi1;lS OS m;des l'esul ta.ntes tiu 
reIUX<1ll!entn 1DI)"al n:1 apT'eGi8~iio e nu .lU I?,". 
mento d!,~ pI'OC~~sos elelt{)l';.±.t--'~ imp(lrtatn 
Ulli;.~, :1~r\'e~':-iün p~\ra tOr1;t. a so(~i ,d~~de braz1 • 

leira: prn uru:l. -c:.usa rle l~e'Jlrest,~io para :I 
nac oni1l'rlade. C-lnoindrJS'; n~Hito [',}JJ2.) 

Est"·el'a o oc::-~dür qu·::; o Ser .. auo ~f" CO:1Yenç"1 
do d~' ~t dê ca,;n 1, ~z I!lO'it,;,ur ~e lTlf).lS :-.êVI--'T'O 

~o eX:llue e no julg-~J~ent,\) dos prGces~os elel,
'corn/"f; po'qne 1SC;) n,10 ]ott-l'~:~sa :;omenre a 
moc0.-tld 1,Ile ,lu, e!~i~~ü\l, l-na-J 'd tu;dm .... l'te ltl
tereS~Li.:1 UUi,Ol'iJud,:: 12r;1:Ü;1.~iv2.,((rnoi'[(,lo,~,I. que 
ni'i'1 tem u d'l'eitu .1e infu::dlr 'j'e,pe,tu a'"" 
que v.Jt:~. cÍ!"::, e ql1~ eUa me'ómo fOI' ~ PI"
ffif.lj'['é),; t>Qs'nJ,l' ,:o 0P'l!lão nilclona,\ que h~ 
rep"";211t."ntes filhos ela (~'allc!e, qlk nãu topem 
p01' ,i a ;e!!;Ir.'mid.\,le de sua ele:ç::io, e que. 
enTr,~rant() Vee!l1 COffinor o nl~lS :.1.lto e malS 
respe,'~vel tl'iJ.'un,ü JessJ. m2:,ma U:)illl~'1) 
(Jbúto bem) -

Cont.t';l eIS effdtoi fune"tog desse relv.Ia
mento m'lr;d. qnalq nel' que sej ,m 03 iIJtE'
re.sse:--l poI t\CC:3, q~tÍ\e;;çuel.· que se:ja,i1 i!.S 

pa.i:,õ"s, embol'~t nobi'es, que possam lnspirótr 
aqnelles 'me Jit',:;am a. victorla nas llrnas. 
cID [';~v,'r da C~.U8a que rcpreséntam, espera o 
orJ/or que. perante este Iribunal sup"erno, 
ond·., 'Je elf<lctua [) julgameuto dos proces-;us 
e!eitor.,es, ha de preva.lecer sempre a impar
clalICiD.de. a sel'enidade e a just.I';3.. (Muito 
bem; muito bem.) 

o Str. §eveu-iino Vieira - Cha
mado qU<1si nomin::!.lllleute á. discussão pelo 
tomado e dlstinctissimo representante do 

Estado do Rio de Janeiro, vem á tribll na dar 
uma satisf,ção a S_ Ex., e. ap"ov81tando a. 
opp .. rtunida le, accentuara milito respelto~a
ment~ seu humilde JUIZO sobre a eleição <lo 
Pa.raná. 

N:io foi uma. censura. que o ora-lor fizesse 
D.O l.lcnrado Senador nem aos seus dignos com
panbeiros da COnUD153i1o " refel'er:cJa q Ile 
apre,entou em UlDa di'5 ,eSSõFS anteriorps a03 
precedelltes esta~eleci,ll's nos parrc"rE's da. 
Commissão de Ccn~tituição e ?aderes. 

Av coosl'ario, füi o ljl'irn~:l'o a louvaI' e eu
,'ar€l'er 3. correcção ,to procedulJento da Com-
1ll1s,ào p ,r e'ses pi'ece lente" 

Deve, entretanto. ponderar que as ri.ispo
siçõe" do Regimento do Senado, com relaç~IO 
:lO proces,o de veriHca<;ãêJ de pOdere", são 
muito laclino~a.s __ _ 

O SR. COELIIO E CAhlPns-Deficientissirnas. 
O SR_ Sr;VERII);O VIE1Rf_-.. _e folga em dar 

testemunho de q a·, o Regimen to da Ci.l.illara. 
e8ti muito adj'1ute do do ';8113.do. 

O SR, JOAQUn(SA;UIE;:\TO- Ap·Jia(l,o. 
O SR, SE:VERI:'<O VIEiRA aprovei:'a :J. oCCJ.

~i:.í.,) pà.r<1, »em referdncia alguma a hocl' .da 
Com missão, profltgar uma. corrufJLr,l:l. est;,be
lecia· nas prJ.xes d·) Sen:1do, em matei'ia de 
IlH ificação de p,,,l,,res. 

E' notol'lO que n I ncn.;e~n póde apreser.t:1r
se' emjulzo pedindJ prazo para lllt,-iltaI' U llV, 
;;'C,;ã.l~; q UeIU tem J2 ut--:f~ntler o seu fi ir~ito 
iesadL) ou arlleG.~'~do vem c0l1ve~18nteIne!lte 
prrparaao. 

O llkSCllO se dá em liGa questiio l'e p"dê,es. 
Q'Ucm pugna li. va!i<iacie de um diplome. ou 
deV2 couhecer todo proce,,:,o eleitor',,1 d,"sde a 
C[i[] voc"ç;'o l!J.S me,3S El as fd.lt<18 Citi8 se 
~i:_ra!l1 dl.ll'3.l1te o :'J~SrIlO p:..~oces"o~ s~dJ p,'nl1 
d3 ;lll)~tl'~Y:"> üã.o o t2i' aco Ii tht:lha.l~o C.:ill lute
re~se ou c:Jm a obrigJçü'O QU3 p(1r~;. si f~f-\-i,J, 
t0Illílr. De'VB, portai} to, af'[,êsen tal'-se FrI'i:iilt8 
a Cum:ni.3~u'o L..:e ?u,l er"es com;, CUilLI-stcU';::o 
qéle tiver [ür'lll~.ilaGo con:r3. o diplum;:; expe
ped.i '0.1 :stoé 1 COl1t:'a quecLl fI}~J pUl' as::-i,u ,j
seI', investiclo na. posse do m"ndato legis
latiVO. 

O SR.Q ' BOCAYUVA-Agora censura-se a Co
mmissão porque fCD.nqueoll aos cOllteotantes 
prJ.zos para <1l1egarem o que qUlze,scm COll
tr" a elel ão. 

O SR. SlWER1NO VIEIRA-Pede pfl'dão <1 
S. Ex., não e,t.~ f .. zendo censura; mas real
menLe is"o é uma. corruptela. S. Ex. s;; b,; de 
um pI'ecel\ente,quan lo o orador te Je a honra 
de ser cO'i1panlleiro de S Ex. na Commlssão: 
fez-se a ConceS>ião de um prazo ao Sr'. Dl'. 
Aarão Reis, pJ.ra produzir uma CO[lreôta
ção; o orador, porem, prote,wll coa LI'~ esta 
pratica e appell:1 neste partlcu1<Lr para o tes
timunbo do iIIustre amigo. 
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o SR.Q. BCCAYUV.\ [ljz que e";>ctivaiUe:1te O SR. SEveRINO '·rETR.\ pensa, pGré~11, qUE; 
o orador rrallif~stou esta opinião. nilo podem ser conside' MaS Yalid(\~ ,,5 elei· 

O SR. SEV8Rr:-;0 VUlf,.\.-5:,ta praxe,e en.. \,õe~ ce Assunguy c.e Cima, que rstão ,::ontra 
contrarb ~io(:a em fiazrant>9 ccntradiç:J:" ,) dispositivo rla lei, e que tamb(Jm n<l.O ~e· 
com o preceito regime')t,,\"' que "s~,;tbelece m. vem se r'_ approva.das pelo s;.na.r'.o, ~;; ",!elço:: 
geoci>. para rnn ter'Í;1 de -verirrcoç5.o Ce pOllo' I das 8ec,;oe, do_ mun ClplO l.e S ... OS." <la,s, , .. 
res. Om, si a rnatel'i:t ê ul'D'~nte, como aLi-I VISto.. porq\\e na·) foram tralJScrlpl~s nl) llVL'L: 
Ul',ttir essas cCllce;;sóe~? <; de n,)ta:-<. e Isto conôt:1 el<lS al.eg2.','oco lO, do-

Nilo está, io.siste C::l dlze;'o, r..zendo ccn· Cllmentos authe_ollco" . I . c 
sumo ;-,estas cond~çGe, e.,ta;·wm olltra~ e.elçCes, 

Acha,wt.retanto,que:l. Commi,<5,o ~1ii,0 pótle 3.$ flUêle". t?di1Vle" a~solu~alCJeote uao I of1.I,err. 
d:.;.r pro' zos pa.ra se &I>resentar e'll cootesta- nO rcsu!f.;tllo ::tpU1'::t'.O, I a,) ~Llr.~ra!rj a ord€(::! 
çõ<,s. O que,e p),Lr'ja :1d~ittir é que se dos candidatos. Sefl:t Ur~1l.L [!ie"ILI,], escrupu
desoc pl'a.ZO, de;;oi3 ,113 UIl1:J. co"te~to.çlio II'So. ailllUIIü.r estas ele\çoes ... 
áquelle que esti na posse d" presumpçá,) rio O SR. VICENTE :.1.\CHADO pede licença ]JaTo. 
lliJ.ullato e tem por si J) l~iIJ:o;'J;]. porque dizer que, em l'e;aç'ãJ às ell,lções ele S. Jose da 
seria. reconhecer-Ih:} o r1lreito de rlefi'sa. Bo:;. Vista, f.Jr::;o tr;Jn"c:'ipr.<l.s por e<crivã's 
Mas em rel.lçJo ~03 qu~ n'll cnnte,tar. nomealÍlls ad "De. como pel':J:itle ;1. ]I'i, por· 
a. lei é cGnl1p~ic!a; 0, [roces~o; C-18itnraE'5 qWlrit.l b1, du:J.s SE'C';ÕC:l CJue j'llnCClOn~1,'n. n2. 
deye:n sei o reI os iutercs,;a';os, f'. ,i dentro :;éd'l do mun'(:ipio, em S J""é el,.1- E;,JJ. '. isto., 
do pr· zo regula,', isto e. rl~~de ,'n lo o pro· e un. trE'~ omr,H ~ecç'ões qu') IUllccionam TIOS 
cesso até:i :tpre"entação UO )llrecel'. elles nôo logares deJ:0,uin'1c'os Sa'1l'Ano.:l. d2 I t.l.1 ,1ré. 
apre.s811'.o.r3ill l:ontestaçã0 form·,Ü'.l,la. nito E'jJll'ito·:)u.ll(O co J1,;lrare e creio rI uc B3.r
entregam os papeis necessariús à Comllliss;10, bo~as, 

é que n50 quizer8:7l CU;;Jll rír o :'cu Ge\'er e I) O SR. SEVEIlIl\"O VIEIRA-A lei pprmitte " 
seu direito prescreveu. nomeél.t;ão de p~cli"ães ud hoc; nem fl lei 

O SR. COil:LHO E CA)Iro,,-E si elles não e:,ige que ~o to.b"lliiio .Iá tri1.!16cr,"\ a ,Odü 3 
pudere:n obt~l' os t1ocufJJentos ele qU8 care· e:;tô :; acias, rnil~ ;:;e'o lnenos a l'allo. r:e certi
cerem noE~tado. ~i lheS [orem a:li r~lN!'coS d,~o do t:ü,e!\liiô prodllzll'Íi\ o. nuili,:ade em 
esses doc~meutos? nbçiio á sec,:ii.'J <Jue tiv~SSG '.'e s,:r tr"llscri· 

O Sr .. SEVERI:"lO "mIP.A-Devem com Bote- pta por eile, porque é certa t,,:n~em que a 
ceLlencis, colbel-os. devem traz:,r a contesli1.·;'i.o lei EÓ ilJél.IJGa recorrer aL'S e~l~:'IVii2S n! hoc, 
f()rmul:J.d~, pOi'que, afi 11 l1.l, ~'igilan:iú!<s JlOn qll:1. ~do niil ha :)"rven (u~1'i0S 011 fi '1:1.<1do este; 
dO""/'entiótts SHcc"rl-et jus. Jl:io S;IO l-urriclentes r,~ra trJ.:Jfcre,el· tudas él.~ 

Feil as estas cousidi'1 at;c,es. eleve d izrr, a ilctaf. 
respeito da eleiçln do P,J;·:tnil, que Está COil.· C"1;10 quer qu;; Eej:1., porém. ;],csigJll1.Iél. só· 
vencido ;la. realiuade (:t e12içl0 di) c~lJi'i :;),to l1le:lle o facto E',':çSljE' qu", l\, nullidar1:·,. c,uc 
diplom%. Nii.o quer dlzeI' C;UA rit,] tenh~ h·.\· <l.lii, c!~,E'j Iva V'~i' [llem,:l..daj pd'l ddi\)"r;.c· 
vi,IO cul1ecrios e cec,Ces eleitoI'<l.8S 00,18 se ,'lo do S"'lJ.do ... 
dessem irregul<l.I':dades,e acredi!'" mfsmo ~lJe O Src. VICE:\TE ~l.\CI{ADú l',er.e 1:1f0rm;o.r a 
essas eleições mel'~cern S2r ;o.nnull<l.das, n:L~ s6 S. E~. Que e!:l um ue~te:i uídi':cGOs (\ ,"cb 
como urra homenagem :i. 1",í, m,'ts tél.;nbem foi L'-.:.nsc~,jl) ;'. c conCH'2;';.c pelo e,c:'i \'ão lU' 
como um!. ~,dvertenda ao e:eitoraL~o. Ielino ,lo j'liz rii~tr!cral, o "U.l,\, ppll [."i. é o 

O Sr .. ~:OP.AE3 BAr.R'.~s-E o qne p~. eC3 re' sub:;lituto do t<t"pll:ii.o co u:sl,'icto, l.;to fo: 
sl1lt~r do deb.'\te é a Ipgitin:lldaue t.:o d p!oma em ~[l.[Jt'.inlJo. d,) l~ar[J.l'd. 

que [oi tr<l.zido aQ Sen:l11o. O ;'r... SEVErlI:-iO VIErR.~-Como <l. anm' Ila-
O SP .. ::lEV:::U:\O VIE1?,.\. llir:i. qlle. por ,ilo de~t;.cs secções inljuino.uas l:e vlcios nãc 

exemplr,. um" da.s elei,;õés que soffrcram a:< iJ,lte~a o l'csllitaclo, o M2.·il,r n;i.:J r1 p SPjét (le· 
mais VLva:; all";:8.(.õ~s do c,'nt~3t(lIlte. tt.i ;], l.'a mo,':;.r o reconheclm.-nto de um c:lbc!iio que 
L1l.p~, e, do rteh,l.1e se evidenciou qae sellle· em breV'l [ar:\. p·'.rte ('(\. CiI'(\', 
lhante alle!!~çií.(l n,lo pl'ocede, po:s a elej,ti,o I Limil<l.'sc a lazer estaq consi-ler3.ç0e', e 
da Lapa re-si5te a. qual]uer ccr.I\em~,;,<lo ele Grcblél.1JUB vot:u'ú com estas l'e,tr[CçÕe3 meu
nullidac.e. laes (riso) Q parecer da hO:1r::tda Commiss5.0. 

O Sn.. PI:\lIElRO ~-IACIIADO-A(J0ia l;o; o Sr. 
coron,~lL;.ccerelé1. Iem na cidal'.e da Lap:l., ce,de 
o tempo da. mona:'clli", 6ra;:ue e lncDuteô' 
tavel influencia. 

OS?. \'ICE::<TE MACHADo-lntllleocia ex· 
traol'dlo~;"~; SI ê culpado (~e alguma coma e 
de ter ai li prestigio c'e mais. 

o Sr, l'\.IO?a'89 ID<lr"rr.8 decla:0. 
que não vem tom:J.r parte n.). di~cus!iiio r\[1. 
vai idade da eleição a 'l ue se :rrccf~lltu no Pa· 
raná. 

Dira, ap,'na" rnaniCestanco impresEão pu· 
n-mente p~ssoal. CJue S(J llJe al1igulD. ql:e o 
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,esul{(vlo dos uel.ate3 é aue o rliolorna cor.ce
diGO [1/) cor:Jllel Lê,cerda 'e VJlidO e (~eve 'H 
approvarlo. embora !Ja.i~. algumas eleições 
que mel'eço.'n ,e:' a',nulladas pai a O tim de 
llstimu!aI' o cUil1ac1o e o cSêrupulo d()s lnter
eS::::J.dos. 

O SR, Q. ROC,\YUVA-Isto honra a impar
ci:J,lidade c.e V. Ex. 

O SR. MORAES BARROS pediu a palavra. 
unicamente pt"~. sustentai' e desenvolver o 
s~u pema:n~r.to, contido em um aparte que 
pro['priu.ql\o.n io [-.:1!a',-a o n8bre Sella-lor pelo 
""iO de Ja'Jeiro_ 

QC;(\ll\:O disse que '" i::; (er'er.çiiJ r'a força 
Fc:l:c~[v enl UG::lt elsiçã.o q:Jrdquél', ú~sde que 
fo'!se inE·ffi(>~?. nã.o (r>::!\i~, ImpoI'tar na nu!li
dade da l'leldi.o, o SeU a~;al'te provocou riso, 
Que tom",rá :J, li b2r,;a.,!e de conSiderai' pOUCO 
deItco. 'u, por P<11'Ü3 ,'e ah:uns "cllrgas; C>:J.S 
p"rece-1]le, pntreÍ:1nto, que to,'O aquelJe que 
Teflect;r um pJ\JCQ n(io p6d? deixar de reco
:li.l'cer q:;G t~ill Lda a r:t,5.o o SE-tl aOol:rto. 

Su~p(1nha-se i]pe o gOI-e;narlc" d, U:':l Es
::cd:) COGHIi,"tte o abuso d8 ma:_'dar ro~,a vara 
~lma loca:ir'ade, dl.rn de a;,i influir na ~J21-
;iio, 1~!1 .. ·' qUG" eleitom lO deste Lc:-_Iidade, 
temlo bastant-e c:vismo, bastante !lr-.r,l brrr\l,rle 
,~\7'a rf::\~lst.\r a. [{'}'(:a, ~::tr'l 1~D.11 E"e intimidaI', 
v:>..e votar cOlltra o govprnarlol' e vence a 
ejei';·ii~; JJel')!Unttl: cr.Ja ta: e!~iç5.o qTle p:ts
Sou P3lo cadinho r!3 rr.OS~.;ír~-:3,': Sll:):~~j<Jr ao 
t~má. de re,iot:r á fOI' .a, e1e"G S'ê:' aunul
laia 7 

DlvEP,SOS SU5 SEXADORES- N50_ 

o SR. M·JRAES B.~nR,}s-Eiltuo, C'ltno a1-
g~H1S ril'0..~.J<:e (~O '1 1,.6 disse, lY~ .. l·gr~~l ta. o 
o I'::ldo " . 

C(-J:)idel'21l!. ~gorl, CJue devB sei:" 3..0\lul!Zl,Ja. 
3:ntilo. o governôdor que conbeç:1 a, [',cali
lJ.cES 2nl ql18 1'1.0"10 p:Js~;1. veucer:J.. eleicá0 
man(~?rr~ {o~'cr!- r·f!,l'ü, C;:'S[l.-:; localiôades, e b:. 1 s
';~ri1, a lJ'esenç:J, lia f l'ça lJ:J.ra q\le e;;bs ~Ie]
c3,'s, e'n q 11 ; elle e (1"'I'rot~do, Sé'jalll [l.!)::ul
~.:d(J.'j. 

C ~n. Q. Be:c.i...YUY"A- Contr.'1 !sto drs .2'0-

--;er·n,:l,!lo~'!?S nl~nd[tl.'erIi for'~'a é (jue (leve 113.-
7er remedio, 

o Sfl.. ~iOrUES E,umos-O unico remer1io 
é :J, T3"l,GIl;abih[aJ" do governador. 

Post[\S a votos, são sucessivamente appro
vat',os as cone! usões do p:J.recer, assi m conce
bidn.,: 

1.- Que seji'. appl'ovada a eleiç5.o n que se 
proc8"eu no Estudo do Faraná, a 25 de julho 
proximo I a:;sJ.c!o, ,J3.ra () prú6nchimenw dn. 
sun. rep reeén tação no Senado da Repu bUca ; 

2." q lle se,id. reconhecido e proclaméldo Se· 
nadar pelo Estado do Parann- o coronel Joa
quim Rezende COI'rêa de Lac~rda. 

<D Gir' Ç>.r~",~den~c-E)tá reconhe
cldo S8n~d8r J.a. H.epll~lic;1. pelo Estado do 
Para!lá o Sr_ coronel Joaqllim Hpzellc',e COl'
:ê.3. {~.é; ~;,-'.c.::;lC1al a quem :::-e vaB offlciJ.l' cClnvi
JiJ,lJ.'O jXlj'a ,ir c0utNl1ir o comprorni$so 
cor13ti~~u:,i()[jn.l e torr.ar ::l:~e!'";to. 

?AG.~:\IENTO DE VK,,'CDIE:.\TOS AO Dn.. A7FO~~O 
LOPES MACIlADJ 

E;Jtra e:n discnssiIo o :..rt. lodo pl'ojecto 
,'o Senac,o, n, H/, Je IbU7, que al.lI,OllZa o 
Go""ruo 8. p~glr ~o majOl' ~\'edICO dE 3 d[l5~e 
do e:Ierci to: Dj', Affonso Lo1"':; !,ih chadn,Os ven· 
cirnentos f.e prore~sor do CUl'SO prcparaiorio 
[k E,col:J. ,.,lih~\.;' de:3ia CapiH\l. que deixCll 
de :perceber t1~sde jilnçll'L1 ce 1895, 

1\~inó:.12m pe 'ill~O a p~l:1"'::r:1, enCG~l.'3.~se a. 
dlscussão 

S~gupm·Ge;:['J (~isc~!~~s5~o,q:Jc se~~r:c.err:=~ S2ID 
c:ebn.:e

j 
os 2..rb:.i . 2 Ll e 3°. 

P03tO 2, 'fOt03, e n.p]rov~\do Em e3e7 tJtinio 
secreto o 8.l't. 10 por 36 I'C ts COil t;'a L 

Pc.stGS :, votos, 8110 s',lcce"olvamente ;'.ypro
vados os ar:S, 2' e 3". 

E' o pl'ojectD a,io~t3.(lo pa~o. passar 3. 

3" discusó:io. 

o §r. ?r'3::±)}·de-rrrrL2-Está C'sg'cttada 
r,., nlr1teI'llL da O)'11em do d~i:\. Vou levdotar a. 
~e5:sü.o 1 c.esign3. nuo p~ 1'0.. a da se5S~O se .. 
gllini,e: 

ContlnuúçG.o {l.a 3' c1i3CJ.;~ão àr:. pl'opo:.ição 
da. ' í!.Iiii<ra, dos Deputad.Js, n _ ZO, de lt:~'7, fi· 
x>tnr~(} as {CIlÇ:;'S u:: tc!'J.'3.. _ P&T'C'L o 8xc1.'cicio 
tle iS9S. 

LenDt,l-se a. 8es,;1\0 ás 3 heras e 15 minu
tos da ta,rde. 

Porranf(1, corro S8 '.'ê, Leve o orador' l'azão 
.:]'.lalltl" affi, !';l(}ll (]"'"' des"e qU2 a i1 ,tel'\'en
~ão ria 6Jl'ÇL p:'b!ica "l[' r;rOCDi''O') eleitnral 
3055, imdL:lz,- lliío pr'Gduziria ('{[-i to d8se-: PélbJ:côcão f2it~ enl virtude de c2Eb:.ração 

do Senado j:v:\o rOi' quem mancl:\sse esta. força. T~l elei- -
~ê.o u2ve ,'el' v~i,lida. 

Ningnere oais pedindo a p~J:wl'a, encer- Sr, Presidente do Senado-Respondendo á 
:G.-se a t!lSC-"\~:;5.o. mensage;n que ale cUl'igistc:s em 10 (0 cor-
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l'ent~, SOl, fi. 47, c;J.be-me infDrmar'vos ele que c~nta!!e~ d::t pri.o110 ,r~17entin do dIlci,>.l (.\>' 
o E~rado do ,\1hnonas furneceu. r,Lra auyillar prHça ,10 eC;:Pfclto ant.e3 ce ~or c nr.~mr;~do. 
as t"'l'<.a.~ Cederaes em operações no lllte- e de 1'".f~Cf"· que sr,,!? eOi;, '1<Í09t.,Qd2. ,nr ser 
riur rlJ H:1hi:J.. o 1 fi l'€grmen to de pOlicia do de "q ui a,Je .'~ e .lU' t;,:a q lle ~e ;J.m ;lilf oU ~ xer
mp~m() 1!:,tacio, cornpo~to de 28 oITlciaes e 239 c,t.o ii d'~pú~iç50 do urt. 60 do C0·'lZO P"ílcJ, 
pruças ele preto de ! 1 d,· If .. tubJ'o d·" 1~90, e a uo alt. 53 do 

CHpnaL ~'.der31, 16 de sFtemb,'o de 1897.- COdl;":O Pe%1 c:;. Al'mad,~, que está. em vi
Prurtenle J. de Moraes 80,r)"0" Presldentp goro 
da i{opublic:J.. i -;d.'l .-hs C,'m,nÍSI'óPs, 2.) dp spte,nbro de 

i lP.~7.-J,·h{) ;,J)·l)tll. l'::.!~.tor -nOS~7. Ji'7ilOr._ 

1 ('8' SESÜO ED! ~4 DE 5ETF.11BR o DE i Sr::7 

PJ'e.,·:denc:a do SI'. j]f({110eZ 

I 
,iLlftei,jn Brtrreto.-Pires FC1T, im. 

O :'9.--. :!-J~elTl:[.lU0 Coo,,1 'llno 
iroll1 l:D':: r;"'IH,llIo"i,},,)- :Sr. Pl'o.,ir_~cnL~. r~Ja~ 
\~PI'I V E:..:. e o Sr\nn,lo, ~i C1S lninl1las p'· .. da
vr'n,~ ,"à.'~ (·;"lnJllilr!;·s IJelJ, r.::ni'je; E>T'rur;'t1:.â.O,. 
Ipi;), m,,j«r C'Jmmoçl.d, <; lI'" e p(J3~i I"el ,c:;:l'erl, 

A,l !tot'lo,Liia, abre,~e 8. sess~o, eSt<J.n'!o prf- ffi'·!:'nf-S". 
sentr-;;: o~ SI'S. Se~~ulorEs l\lanoe; de Quell'OZ, O Sf-'l'~(~O jú S;i br, po"qu~ sOzT~r:l:l1e:lte C1.. 

J, CJ.;un·'~. José B, rnr.rrlo. JOi'qu1m :;-;)1'. ::ulli,;a j;\ e,'ho(·uw,,"[a Ce,."" .. ",,l€> ,;c2,t;, ,j. fd
mO!dO R~::I:n0 TIOl'l1. Fr1.nci~co 1Il4cl1a'o,II'cpr ° mel( J.:Jligo, Sr. Sê'nwlor Et1genio 
i.\iuilIH"1 R<lr"t~. L:LuroS"dí'o,.Tu:':',-' Ch"rr:lIiIlT .. \ "mol'im. 
Benf'dlctll Lel'í.8, Gomes de. Ca:-tro, ~O:il1eiríl AC:1ba o S~n(J.\~G G~. il8r2el' n~J1 I~O'3 S'''--us il
p;l)'J!lJ:!nb. p'res Ferrl'ira. J:;:LO COf,lpi;'u, !u~t <3 m~lubr(j~; "o PaL!'I<). um bom reílllbli
Alvu"l) ;\í~.ch;)r.n, Abdon j).[11,.ne7. Alm:·jrl" ~"Tln; o E,l:cJO /10 E.-p;rit" S,;;JtD UD d/·s ::,ms 
BD. r~w. GOII,:l:lves Fel'rpira, Ros;], e SiLva, 'l,e1110r'eS fi 11Iig(;-, e o llortid" ü. ql1e :De dcs\."a,
.Jo;-;í1"J;1] PeJ'nambuco, B~ de ~·len[.!onç;l 80- n ço riA pei'T,€UC9T'. 11~11 (1 .. s S(~CS L ü.l~ te~es e 
bl'il1hll. Lpit,' e Oiticica CoelllO e Cnmpo.;, /\'s~.p.mllj, S S2\'\l!,i0T',S. 
RG-, .Jun:or, Spveri:;o Viei;:1., Vir;.;iJi,) D?,n;'· Pp::,o. S,'. P\",·~Ir',entp.. 'l':e. ,i J. i [)i\p,'Lvi
zi .. , Hélllique Coutinho .. D',mio!.!'os Vicellv'. :,.!iy , Cl qUI' tO\~OS ,l0' ~erkllterno<. s~llte este 
Q;l,n,'::o Bc<c:1ynvJ., Thomaz Dp1tlno,Fd,c;:1.r.o ~I'"n,:f' !(,jpe d;} i'el"'u fi;" t50 rj,ô.Ll,ctIJ ,'CJn
Perlr,:I., ~()l'n~.ndo Lobo, P:1.ulll Sfl1lZ:t, I-IOl'IlP.' (Janl1eiro. me Ee'iio flerdoad;:", :<S lúa,lil~ .. at
B?dTO', Cil.'lic!O. Leop"ldo di' BUlb.õe'. Joa.~U;ln "fi,,-, de pl'7."-I· q·..;e, ",I) p,;;-th-ulal', t.iI."\. pelO 
de "':··U za, A. .'\lere(~O, Geile,'o:;o Ponce A I· f,: lI~ci :;1er.; ü Ó3.l.\UeIle l'c€U t 0"1 :l ,il,!!O, ti,,
ber,CJ C;1,nl',,-lvc~, VicfntB i\Iacbadu. E~tev,', quellp qlll'. como t,.doo "(" ;<"Lei .. ·, "8 r:; ~rou 
.Juni( !'. ~"J,~:ta'\']f) ~{l~ha..T't1, Plnbe~rC )I:lcbado, ne .... ta CD.sa em pre~tllnoso [ü::E;Jll, un: diS'-
Juliu F'rorc. e Raml1'o Barcello~ (4,,). un,·te> con~l'glonario. 

Estou ~",Ho, S('I!I,01'23, de que ~ i'ami!;a es
pi n '~O-~,1il t~ll~P cl1o,·it n2st2 l!)0fi<'O '0 a perd"
li? ti\o bo!')} cidü,lãu, e::cellAllle C)jer" ~e fa
fi,LIa .. e~êrernoso il.O exceS50, ded,c::.do a mais 
não pnrlH ~€.,.. 

ACf2dlto que a Pntr'tt intei:'~ sf'otiri o. 
gran<1e pel'l'a. ~ue ~.,·:~ta de S(;jrrf~' I: ~'ensD 

1':' l:dil, posta. em ,jiscu~sãü El sem debate que ílltHp1'eto O~ .ll~nlimfotos U~ to"o o :";e-
apprllv:.lda a ;,lcta da sessão anterior. nado, propool:O Que ~e lar c,· na "-~ta. um voto 

ri,. profur.JI' pezv-l' pOl' 1;10 triste acoIJteci· 

Deixo.:D ce compJ.recer, com causa pactl
cipn.·:~~. os 81'S. Cruz. P8ilro Velll". ALmino 
Atr/lf'.<o, Re,!w Mel)o, Le:lnrll'o lVibciel, Ruy 
Ba.r-b.-s,:.. Porduncula, Lr,pei' Tro,·3o. E. 
vVanrlen1w1k, Gonçalves Cll<l.VeS, Rodl'jgue~ 
Alt"e, e AqUilino do Am~,raL( i~). 

O ~r, ! ú í2'ecr~1tarjo oeclara q\le ment.l\', que pe',o m~sruo mDtivo Se \. v:,ute a 
não ll:t expeàjelJt~. si>s'ãn, p que V. Ex. ,e rligop lIQrn",w uma 

o §r, ·.!o Secretario lê e vae a 
imp'irnJ r pal'a entrar na ordem ~os traba luos 
o seguir. te 

PARECER 

N. lLl -1891 

A Commlosão de Marinha e Guerra. tendo 
eX:lD,',nado a propnsição, n. 21. de 1897, da. 
Carnal a uns reputados. que dIspõe sobre:I. 

c' mmü·,ão para acompanhar os restoB mor
racs do DO%O inditüso comp3.nbeico. (,:1uito 
htnn.) 

Post.o a. votos é unanimemente apprOV'3Jo 
o req ueflIDen to. 

o !<i\r. Pre-s;deo'le- Nomeio para ~ 
"()mmí,~ií.o que ttm de acomp~nbal' o f .. re
t,." do illnstl'8 morto. 0S 8rs. Hi'nrique Cou, 
t'nho, D"min~os Vi,'ente. B. de Men,ronç8. 
SObl"Dho. Morlles B~rros, Pires Ferreira e 
CoeLho e Cami.Os. 



189 

Vou levanta.r a ~essi'io, desigoando para I M'guel cC Teive e Argallo todo_o tefrpo em 
ordem do dia. da sessio seguint",: i qll3 .·ei'VIU em dlvers:,:; COmlTIl;soes do a;]t.ldO 

CütE[~l\ia<;ão da 3' discus,ão dil prorosiç,'ü I '-'lIn'sterlO da. Ag- icu\tu,a,Co,nme~ciu e Obl'~lS 
da Ca ,,""u ~o.; Der'ut~dos, n. 20, de 18m. I p ,bllcas ; revog:>das as dlSpo:'lçves lõ41 carl
ti::::nn,1o as fo:ça, de t2rra par:l. o e::::ereÍl'lo tmrlO, 

de lR0R, Camara dos Deput::dos, 23 de sct~lil'lr!) lie 
1>1'17.- A"(,?~li" Cesnr Rios, t'r?Sllent~.

Le "anta·se 3. ses.'ão á l1Jein bora depois elo hiio lle illdio Filho, lo Sec;''êt'1''io, _ c: o'-/os 
rneic-lli:J.. i A.II.ytt.'i!o Vulente J.Vor;rl,e3, Z,j Secl'eta~io. -

AC\ rIiai('·"-lia, al}('e se í~ ;;F~são. ?srando Dr~ 
sent~'?- o~ S:s S'->o;dll.-·.~> M:::,u;Je! de Que(' .JZ. 

J. Cê.!(] i1l1a, J,·sé Berna.'d", .[":'.Qll'D S"f·. 
rnellúl, R.,.:li~ú 1-l:}n~, F, ;1.l)e'3(· ..... n1rõc!u:ili , 
MJ.lll'él B '·ôta. Li>uro So:ré, Jli,t Cl1~,,· 
fi' ... Dt .. EE"Dt-f:lcí,!' L;:J;tp. (}"n:..rs de C~,A.~tro, 1"; ,. 
gueir'" I'a:·;'l-"\:;·.n, PI"f;' F, l-rei,';]" Cm J(·:;o 
Cord--iro~ A Vn.·i'~i "UJi!.cl][\, o . ..:~h-ll·J) WlIlt:.118Z. 
Aim&id!~ R"rrn'o. G"j~lahes Fnrrelrf', R",~. 
e S11v1'., J·'apu!!TI P~rnaJ.bucf), \:$. d~ l\l"n
donça Srd1r1nhll. Ll-:'ll:8 1-:1 0rt1cicRJ Lf.'üil. 
dro t\lac;el R.$w J!;j;Jor, Se-venDo Vlt-ll"', 
Vlr;:!1llQ D'\rrtlzio, H('>(~T'j'1ue CruHln\·o. D.)~ 
rninL'o~ Vi, enie, '·'(n·l~JTIne.ula. TílO!~1aZ D~I
TIno: LODes T;'llVão, FcilCl:lUO Pef;!!2-, F"p· 
naVaf1 L·~"I). R··dJ j;tlF.~ A.Jv~s. Pal.l!a S\'uz~. 
Mür:;~s B'1nG~, Cal;' do, Leopr,ldo de Bil. bô~.,. 
JoaquIm r.e S~.u~:l., A. Az~redo, Gent,ro,o 
Ponc2, A!bGr~o GO:1ç:tlv(~<:=. v!cen~<.:t lvIa~hado. 
Es;-[:;v~.s JUU1&r. GI~:SLC .. YO R~et~l.rd. Piohcl:'lJ 
Madw. iC, Julio'Frota e Ramlrú B"rcello", ("Dl. 

:i' commiss5.o d3 Fi:J~:nçc.s. 

ID Soa'. ':-':0 §ecretu1"3ü d"cl:>,a, epe 
nKu \1<1. :pareceres. 

c §~. R.nD13rD ~:;Y~"·~'2J.:10S d:3 
Qllt' ln ueu; uns duus me2~5 que s~ ns, st.?- ;t 

~ra.ll\ie scen~t d8S~í1 f'per2. g(';~,J:dlO-~~ 'l~;:-- ;·e 
de~en 1 u!('" no p:J lL (1~er~t Q'.!8 (~oi'\~d t' náD 

(.:tJ.J,·ü'Jr:L (~e Iy! lC:1 p" rq~l-9 o..:, t~ pO:-:::, silo 
t;'I:~t("St m:1S quP, env'etal1~o, L::I. l·"~C.\I"'·:;aí' a 
VI siç"(i daqnelle IltrfOllil!2"em lJJ.. 1J1J~1', de 
Vt!ruL {) Tr::;::«dor'~ qUe 1;:7,'.1 E'iJ U~"L:U 10Ll~é1 o 
il!te!':nin~vel :l.r\a a e::slamal': 

«. JInrlí'e iJ1(:~~ ice 

C"':"1-0 a sah'ar.tc;) 

p, afin~l de eonL.ls a pUU1'8 do, Ci o;:'l):1 tem 
te1np() de morre:' mais ce I~U::';; 0U t.~'" ~·~rZ8:". 

si f, ss:..~ \ cssi vel 1 ~e!n !:beg.:l~' o S()C'.:O;'TC pl'C~ 
met~ldo. 

O or:.:r-lor nac2 tfffi a I"ec1;-.ill; .... }~ O ,;;":U ;';1!)2! 
é de P:::P"c:;.,dor, ou qlnndo m:1iCQ ,~2 N. N. 
(la f'iittS$il dos cúr..:s ("úIú apol'{(d,,;)J, e .... ó ; he 
resta e~çe~ar pelo des?nh.ce, p~lu aclú fim,l 
da. o per.l. para. t.li zel' « plGttdd~ civç; ». 

EJ>tretJ.mo, 0-; jOi'occes já. pCI' duü~ "'()Z2S 
Deix<tm lte cOlllp"r6cel', com ~u.uo:1 y"rtic\- t; em il'f.'"rT,Jl"O responsabílidr."es. com falta 

purb, 05 Srs. Pedl'O Ve!llo, Arrnlno Atronw, de .iu,liç':l.. HOj9 [l,ion:1 ve:n repetido, <1. aifi,'
R€go Mellu, CI.elilo f' Ca!lIj:JGS, Ruy Bol·bJ.>i).,I' mado de que nas alta.s regiões do Gt)'i~i'no 
Q. BlJ'~3YlJV;;, E. WiJ.Ddenllolk, G')nç[1lve~ t'·m·se feito conferencias entre meI1lbrll' rjo 
Cha'J~s e AqUllir.o do Ama.rat (9). Po(l-/' Executit'o. pnll'S Sf,cretai'ios ,!fl Si'. 

E' hd[i.. 1JO~t:t !'m di~cussão e sem àebate Prpsid"nt" da RepuiJliC3.. e as COII,ml's~~s (;e 
a;ppro\ :1da' a <Leta da sessão illJéerioI'. I finilnt:a· no Senado, e de OrçM!l~nto ar. Ca-

I 
ruo ra ,log Dcpntados. 

ü Sr. y.' ~<ecreitib\rio dii. conta do O oraelot', alnda que nilo teour>. procur;J,do 
segulllte lopurar no seia do Senado a con(ianp com 

que elle o ilonrOIl. dando·lue um l()gar na. 
EXPEDIENTE Commis:;ão de Finança,. nunc~. sOI!be ate hoje 

Officio do 1 o ~ecretario da 
Depu t~dos, r:!e '23 do corren te 
tendo a seAuinte 

PROPOSIÇÃO 

r qlle con\'ites fossem feitos à. Commis:;ito ue 
Car::lara dOS)1 Finanças do Sena,d~ f-::1f3 collab.!rar ~om o 
me' remeto r,()verno na resolucao (lOS dlin"els prob,ell,as 

.~, ria actualldada, Acha-se presente o sefl illljs
tre amigo o b.onrado Senador I e:o Ma.ranllão, 

I 
que é Pr'esideute muito ven"rado da mesma 
Commissão de Finanças, fl qual poderá int'or-

N. 30 - 1897 .mar si a re.-ponsabil idade, atr.l'loUlf\a. ~elos 
. I.lornaes da terra e real, e elfectiva" SI de 

O Congresso N:lClOnal resolve: Cacto S. Ex, reeeheu por par,e do Governo 
Artigo unico. Para effeito da aposenia- I convitR para. ser tl'aDsmi ttido i< Co;nmi~sào do 

doria. será complltado ao enhenhelro CIVIl r Sanado. 
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A P.i~ah:;ln c0br1 um imp)sto wlre to'las 
as lnerc<.\/oI'ÚI..S dü,~ (1nti'()~ E:;::'(I.'~(ls. tr~l n:-:PQr
tadas :'QrJ;13,', e de 6$0(0 púr ca,r" CJI',iiJ. que 
t:-a,nsitcr relil Est",io. 

O f s'ar'lJ que r('pl'e;;e~t(). AJ ~grji:3. já Of
zaniZ'Ju uma tafll'a oemelhante i\ do. [nliio 
sobr.> pr()dtl,~IO, dDs olllro; E'I:~IjO:';. inc1u;n,1o 
{l,S me' C'J.., \ul'ia.s estr~~n~l2i:·J.sl Que jú. f· r;} .. ;l] 

c'espacLlada, p8!'a C(JllSlllTIO 

O E,tildo do Pilr;l[);l CObia. UT impo-to SI3-
melt.wtBao ':;15 A!agrl:ls.e o de Ser;l'ipe cobra 
CO ré!,,; por r~1i'rLÚ de t~ci(~.o de alg·qHiu. 

<";I'~. o Sfnar10 COl1lp·'~~ler.,i,~ qu -> o rnão 
çx€':[:pLJ Iructjtic~; tOl~(S os E-t~; 'O'j !1'rJ~rio 
Q eX::.':Dpl,l, tax;.rã i ) ~s r:lej'cUt~Ol·'t?S 110:; on
tl'O:3,·; :.:1 C:llI~~·.~\l.·\~,\if1,. -l~\á ~1. nwt·te d·~ lrl,I:-s
:ria hl':lZl\t->ll',l. qu~ n~1J fJUdBl'á deS:J[!\-ulvel'~ 

se. t, 11410 CO!TIr) jiln\~e~ I,S IT:;L~do~ E:n flue as 
Iabl'il~Js e-..tl\'er~'\H [jio\dadi?~S. 

\ G () Ser1: (1) e 0, C011~1l13~5.0 E$}J~ci::d. no
J;Je3~.:\ P,ll','}. t:·.~l· lx~rccel' S;}brL; t:::-te P:-Oj2c:fO, 
qual ,1 ur;!:C:ilci" l~O Let:) r\03 e:'tarncs €L)! tm 
eLe s ':-!~;:;I; o l'I'C'j-ct!l (\:~l\'eL',;" S_':'" lDCttl dc'l;~
tid.o c nQo e pO~;3i\:f:·l ~_.'~U(l:rli~l"' i) fl:!J. r:'.l. 0':'~
~[0, 'V_LC'dl(~:j t..iY2l'D.'J'; t;2 c1t-ClI.LiJ.' CS O'· 

meuL_,~, p::.ra C'!1!~O tl'ato..1'IIWS L:ESl6 US-

5tilTI; ~ ('. 
FE-it" CS:2 D?,lj,'O, ~·i· .. P,1C~::ieilL~. ce:.:'1:.:r,:' 

3.. V. E:r ~r:.i~ t~lI~lE:l ;1 ]i:-il~~\T3. pa~ .. ~t r:irigir 
'::0 {':j\ef:-:O t~::.J. ~'·~q·.:B:fl·;.V':l1tV(~C i~;!'-'~'mJ,
~Õ2;;. 

Cü Jlli-'fru8 j.\, ~'3;.1 .s rI) Ili:o l>~b .. CCLsa, () 
S:', :\tL~ S··l\) 1.8. F~ ~?I-.I; .. i. t2. I ;,:>o,~:l.'~~'~O. ():Jr' 

toro., 0:-; Llel02~ ~1.tl,8~.I\~.' i-l f:·lj,-1.\I~ qli-.~l.·c'J d.:;, 
~Sj'e 2~ ç;,o C1ÜS i:' .. :,::Jl;i> T'l~V!":~:~: 2,' j~ Q·:-;i 
(jze~" l~'~:ê S. E:.. t:>~ ~\l!O, ~.,~ Cl'lt2~, ~u .~t0 
9,':;S Lunc'Clulli11'íO':: ~:dU2.n'_~l1'O_.,. 

O 'R. .i U,·TO (m:R:,ro:;:--Cl'1121. l)"):)'úl' 
::nen ',e, não; se"\·~l'O. 

O ~-::R LErTE 2 Cr~Ic:G.\-Ji t,~~~:~o ~{.:yi'~~)::i 
lJ2.:~" '.'1";:'" -cruel ~ 

Ei-.t~'31~·!1·!.O, S. 1~= t::i~l si:o 8s-~-:r,-! 
-:-:O~TI 0, e !1:,re; .170'; J.;L~r: .. ~l:--I>;, r;.(!1 ·'tl"'. o 
rlO:Jr3 Se\1.:·(~OI' p~l.J P(l,l\~; e 811 ~CDlO mL!i~o 8 
CpU;l:IO de :,: o i'~~ .. V,:t::·, t~·(', '\:'1-0 co '~()Ull::":~l· 

~il~-L:O l.Jj ::;.1n~./'.~, éC_::..iC ~~~"l:': (>:'~~J2r.e11Cê n~;,.;.i 
actu~--~ CiT'~'2rrt3t,lnr..::a::; c:o p.:iz. 

F:1:;:l 'U ,)c!u L :3~'. ,.'1111:,:,,:'0 ch~ F:~~8.)fl., o 
llla]~ e\~vL...\~CJ <'Otlc':'tl.o "-1118 S'~, [:o_:e [ci,zer ••. 

g:1,,10 de s·'l'viçr:s. e r>ril1cipa':mr'nte de cogi
~:{\,QC~, c'e1rHI~ da ~,ct[]:lI s,tllaç,lo do p:IIZ, 
!lÓd8 mUlto lJelll ter sido lGv~(;o, pOl' in [uJ'mu
cões de p~>SO;l~ inteje~s2.d~I:S Pf'I' q\~;dqll<?r ti· 
tu10, íl. Ci.tzl~r ll(Jr:'l(~aç()fS, f'/-'m :ILtenJler 8.03 
pr.'ceclell te3 exislcD leS na ;,na p; Opl'la repar
tiç:io. 

P;lr~· cbamê.í' a rd tnllç;in do S ... Mi'l dro da 
Fnz2nr-u, sobre a ollíD;:.aç·;in qt.:e ;)(,lll'a de ~a
Z~~· l':1ril jUSj'C'l'tO'~ .d~ ul11·tdR3 :llf.1lltll'g: ,8 do 
Illr.::!U E::-t,'!dO, vou dlt'lgi!.' nUl y.( (:1[0 cll-' lnlrJr
J1)ilç:trl, otirn (1.' pôr ~'()h 05 r·lLr), de :'. Ex, 
os dQClP:'P-cllt()~. cuj~ CÓnl1 l,OU i·r-:;lluRrer. 

S;'. Presi l,~llt~, el"1 ;Vlini--tro (1,). ?1.Í2Dda O 
118;)l'e SeniidOl' 1~or S. PêJ\llo, o Sr, R\](lI'l~ues 
·\l;·~s. f; 1/,1Ird O '.<e l~v;>7ltrlu D:'. \!f;'il~"'~·:J. de 
Penedo \':'(?rcl:,d8irl) c'2ntliclo cutl'i3 C3 cnlpre
~·a'l(iS ri?.. AH nde~;'t e o il1~pe('tor, 

O 1....\1'. r.·!jl!i~itl·n c!n ft"'nzenc! I de:} f(l1'c~,1., ao in .. 
spector. l1í31ll1 Itl nr!o e slls;leU(;endo :; I ~;J 11S eal~ 
pn·!.:3.!os. 1,'.i;,lf. tLl.l":p' s. E~o re,f:hr·lJ U~ 
:11Jaixo a~si~n;ldo, de t(lclJ~ O::i eJ!lnr2;5' Idt);; da 
;ut( Ulll?g;1, 8 Oll~ rr) 3d L\.lm:l1 ~r._·io 11, c:di1d~ 
11.~), Pe;:~'~o. -p~'ntest.lr.dJ CC\otl';l ~IS tl'.JQeiias 
Cl'i:~~s D~~') Ícs;:ectol"' (~!. ':'.L~\ .l:_ ;-;1. 

O ~'r:.. B. DE ~I2i";DO:\CA ~:r8r"I:'\II!)-::5.:) 
,·:;01i::":!;" ; eri; nUflc:'l.. CJll"I.'_h',iCU ll'.,:i1lia3. 
p()l ~e!up;,e u:n e!n:J:\2rt~,do Elt:i to Ll~sc( leIO .. 

O ~R. LEITE E(lITIC]C\.-re:"~02·~'~ "I.E~.; 
est'-l1J. l!é'..l't',} .. ildo llrn J',:Cí.O. 

Co;;.O :'1:!:1, C ~vI"lL',I'0 .1:1 ~:t::p ~U21. i'C't2eh€~l 
t::re 2')::i~o ,~.s i:!Q,ll!O rL.' t0dos :;; ~r:J)~';;Ia:~os 
I:V. ~lJ':·.II,t 0_':', C~ O;":'(,:"J (10 ':O.~~ 1).'.'f{': Q t:e Pe· 
nsí!n, contl'::.. o in3pa te/i:; e S. E:!. no ebsejo 
de b-e:~; <:umn' i~' o st-a r1~· .. er. ~~nü.)n á ai
rJ.~t3eg-~ l\e fJ\~ll~~\O t~:"!: e;i;,'J'.--'~· ~dJ ?':l'll8.. de 
t,'c!;J.J ::i 3l..l'p::it2 •• ])-'~'.\ C3':.~.tlJ," CO:i7"!Ji'2Lte-

111ent2 G,:) fLlC.t '.) e "/.~~'lfic;'l]> O:je~:i ti~~~;.:-: _'{1::,,5.0. 
De poss~ c.<) !"cl.n.t;\~>;lo d'3~:~e h_l,ICCl(,:t::..rlo, o 

.... [)nis r,;.() c~., F'L.'.ze'ldd. tl2'::ll)' 3'1.-' in.~;12(·t')r da. 
/dú· .. n.d('g-~{, de ~-!e:. B,lO p(-;'l'~\ a c.e Peri1;''"innucD. 
d"tili,) H'-I.j:ll t ;'-'.20',,;, il:}~ ;;~I.l):·:t;· _l!'2S ,~Lq·l\::!~D. 
~1 Lfa;:::t1,'?:3.. 

:0T:1.qu::-llCl, o'crL':iidO, 2,c·:l3.n(L:;-.~Je a.l~d(.1. c'e 

S f;: ~~C;~I,[~ e? g~:l~;'~" ~~r:;':ü:G::~;~'~:1 t~~ 
gl·::l.lll'':;w lle S.:Ex p~,.li(:c;o W~ lJ ,1'.1 ~Ül.~I'v;r 
ju,ntü GU 'i ~il'f~l'U tL .. ~~.2.el~dô., r~~;n de SeI' 
C:,1::.:;atiü o c.c:o. 

O ~;,. J1;"TO CllErr'lD.:iT - E e!fe o nn- Tive elll·ej'J ('a c]Íi'igil'.-:.e Do S. Ex. e pedir-
:,'eC2. 1118q:":',:1'0'56,'" jJIi:!:1.<.tc: .• 5.'1:1 e:[~~:a ltl'élTIOçã,] 

O SR. LEITE OlT1CICA- ... l'elll.tiv:1iTIenIg a do "jl.u;id'l in.i;kLt'JI'. 
(:l~ Ci,.I<.\,!ãt) ~1,-,Il(J:::t;>. l~r~~~o. rI:::~?j.',S.l c.:I Cli;~~- S. E~~., COiD a 2',S'nti'f~za, L:Yê.~h3i:::·is·-no e 
in' li' os :~(2);~:) dl~'V0r2S. 1'· 0.,) ~l1.3 ~,?:~"J [._~ r;:':.::~l:3 '.~e:ic,-ll~Z(l: qt~':; ;:,(i.os nó:; III \ :220:li>'c~;I:OS~ 
:lltllS qUllll,:;::,d8~ (~2 ~::lti0n1 lJC_I':ic'..2:c.:l', Ce ci- (:t"-2L.~'Ju-(ll(~ ns..o prjdi::t t'.":.ttsthze~~ o C1·~U çe
da,:~i(. Pl ~~ t::'.(jt~ i S'(:1 ·<ÜI·j~ ~ de um v..;[', 'c~· didt), v St0 IIL8 o 1~. IntJl'io (1,0 C('X~!!1~3G.l'io, 
:leil'o lJO:nemde Estalo: em su,cllla,qUl.llto2.0 qJe ba'lia i,io 2. P~8e(o. torü,~ .. a i[!J~o,si';iJl 
desejo de euitil'ril' C:i ~?llS l!e·,·e:'(·s. a pel'wanenci" co ref:::ridJ jm:J2ctor. 

r~~~o j) ,:~(). p21'1.:'111, r1~I~~~(' ,-J<.~ ~"-2cnlllJGC'Gc Ü SR. E. D:;::'; .',ú::~J0XÇP_ SC13RI:'\H0-?or que 

:gUl!IlJ01l : --' (1"\~ ~. E~~., Y 1', cl1(~O soLr/.lcé'..l're-/ ::10tl Y0 ? 
Sen<:tdo Y. IH 
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},inda llOntem, re20r·}a O rra riO!', "ia tonr' o I c:cste caJ'<1c'er no.o l'ere',eu l!0'l te:!]. bcj", 
;,avj(l o t."abaILJos p: .. lo inbusto fa.ll~cirnenro .ora tempo l>lgurn, convite p~~'J. l:ualq'Je,' 
do i llu-tl'e cr,lle!rl\ ('elo Esri ri to S '!l to, este,,, renn iã0. 
~eun!/lo cnm 2. CorDr'() íssã.r< e3t.üdando o O:'ç'P~- Por' con'~C'CJne:lci[l! o l1obf'(~ Sen:trlc.r Eque 
:nento d:l ExterIOr; !J0I!' lcu c')m surpresa C1 ira D<1.''< illo: co~no presi,)eU' e ,'a Cornm :"5ão 
0;,;),lnl'. que u Co·c·miss5.o cf'lebr:l.I':1 hcn'em 115.0 l'a.l.on ao Seil cl'\'el', n;i.o 1\\" lrJ.usmi·,
uma. reuClJão c·')m o Si'. ~ri:lj,itro (la ril.2pnr.,1. tlllGO um con 'fite que [:(:0 fe)i feit .. '. 
juntiH;),mte CO:l a Com:nis~ão de Orçamento O SR, r.. .. ,}llRO B.;r,c:<:L~'''S - E;taya csrto 
·1J- C'l;n~r[l.. ,listo, 

O SR. Si<:VllRE\O Yrs[!l.\ declar~:l. S. Ex. O SR. GO"lE.,DS CASTRO-":VIS~drà;J. curío-
~lUP rl5..o Es~ev» pl'esente ltt. n2m sabe. ~. :::id(u~e (~O nohre Seon/~or. a~!1nnand,J qu~ atá 
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o SR. LElTc; E OITICICA-O motivo sabel·o· 
h"lno~, quando vier a có"i~ do rel~tol'jo 

vnl' ar pa,'a. ~ AlfandE'ga, de Penedo COmo in
spedor· .. , 

E' ,lor isso que vou requerel·a. 

Tee- roram as r zoes quI' ma rjPll o "r 
Minl-tr'o da F'azeuda, que niLn Ir1S'sti ; i'. ao 
cootrnl'lo, to.'nel·me intprme Ilar"O f'nr.re 
s. a:,~. e o governador do E:::;fado, p(1T'(l. =--8,Ug· 

Lze a má j·npres-ão com que o govern.L·'or· 
ti,·a.'·n.. pf>lo ract" dú r!'rlloç,io 

O SR. B DE:\1 END'l;«Ç.1. SOBRIXfI1-V. Ex. 
g"-!'a fi te l] rle e lle fez :-:'3a daclal'ação? 

O SR. LEcT8 E OlT:ClCA.-G,\ranto, porque 
a ou vi. 

E; .. su fUllccinn,1rio, tlizi:t pu, veiu a. estlJ. Ca
pir, ,I ur"CIlf'ar-me, e pediU me pa":·:. COêse
g'w' ,lO Sr. Minist"c dn. Fazen,la SUt\ volta 
pn':l a A I fé.n'le"a. de Pene ,o. E"te frlnccioo:l['ifl. aoresent:J.ndo-,e na AI

t,o eg:J. de Pel'o .. mbêa, obteve suc('Pssivlls 
licrn,~a-, até que afiual veiu ao ltio de .JQ.. 
neÍl'l>, 

Fui in lagar no Sr Ministro quae8 CI.·: m>lS 
(~i.l)jJ·<·Lõ· s a ~?U re~~eito. e S. Ex. fl~se~u

ob- r "0'1- e qtl~ ei;e nfio po:iia volta,. pare>, Pc
IlF'do :. el, s r.nsmn;, moti vos l] ne mp foram 
>, ifll~:I';~dus pf:'.lO Sr. R0dr l gu23 .-\Iví-':'; 

_~nr,· s de prcseguir, pl'eciso fa'ler um 
ser\':J"ã.., 

E . .;: .• · flOccion;;.rio n:1 .• tir:lJa. ~Ollcm's" p;,rll. 
Iqr:ir de tilunda. Era aju,:ant· de :.2:.';!c· i. 

:phl;t,(, (FJando fui non:e:1do. ;"e~T) (qn:'Uf'-·O. 

lU"'P '. ro;' da, nJrüDd(-gn, I. g r de ael 2 .... ~O p 

que prE'ciS,iVa d,-;. COl1"UI'SO de faZF-il'!;)", paf'J. 
po 'pr SB" exercido 

E ,Ievi ,(; a. mioua i:tuvenç[(o foi e';'e em
il~'9_:"io J emoVJ;'o pill'él, a A!fa.:lÜ~;?·" de 
}j:i.~-,ó. 

O \lIiE:'tm ria Fa.z·n 'a. de pn:~o or,j"w'l1 
quo r-lie dza.1sd eúncur,o. para lêc~dl,'lj'" 
nomf>FJt.;ff.o. como ~t:t f,:::, cum toclo:-;, (r3 nU[,j'I'S 
em (J~·rg.--\.l~,S qll~ thlha!:n s1(lo OUlnC;)J1os :-'2J11 
3.q'ce li> 1:1rlDi>lir13.Ge. 

O "R. B. DI') YíClí\'DO:'\ÇA. SOBi1.1NHn - Edão 
V ~ Ex. e ... ta se aCCtl:-;J.f~(~U a Sl prUpl'lO. 

O Sr,. LEIT8 S OiTIC1C.'_-Po~'ql]c? 

O SR. B. DS MS"DOi\'Ç.1. SOBRINIl"-::ois 
(I/H PJnprpgado q;,;e c5u enti'úll em t'Xrl",:lc10 
n·i Aif:,ntl,-~a. de Pe~·n:.lillblWO, qu- "li·, L1zia 
raso Ui) I\Illlist:'o ca i"az8n1ia" V. E~~ ti::.z re
i'.'O ';ei-o pa.l·;; [v'acelo ... 

POI- b.em, ;';e ri II"res, e~te rlln(;"i()lIJ.~io. 
in'p-Crél]' d" "-!fac."egD.. ,ubrneftptl-<p :>. :re-
3tH!' c ncurs, <1e r;,ze nI1a. LE'nt! .. nor exaVll· 
na. 'ur4-'t' rinu::; de S'?U:; suborJi!wdps', 

O Sr', DI', R()'ll'i.gu~s Alves illlpUg~l'U 
COtll'ur:-'l). O Thesl)Ul'O uãn t) DCCPltO!.l. ;1.c-l) -u 

o iillrnoi':ll, indf'cel,tp; enT.en,leu 'l"e eJJI~ 
n' d:1 ""-IIa; e consta-me qlle o Sr. i'dilll';t.~·O o 
a.nrJ,dlou. 

VOU,ar',~j aQ")i':1. ao ponto ond~ e-stav:t. 
TI'''llsi'~ri I O pa r", Pd'n" in bliCO, aqu:>[:e 

fUtlCciun:1.l.'io nu ncJ, enr,r l u em PX8;1 leio do 
seu car'go e obt'3ve succesoivas licpu(;:J.~. 

Nllte () Selludo que elle foi l'emovi,'o l',ra 
chef:o ,',re ~pcçio Ih, ;ltanr'e:m r.e Pel'n"r.,blleo. 
em n.go-Io dA ]096; de clJeC" de s~('ção I';). ·d
falllh-ga de Pe n,· mb'lc'Il, foi rl'lnovrdo p ·ra 
chpt," de secção da. Alr.,nr!eg'd. de ~Ia.I·eltÍ. em 
fe'er'elro de !~97; l'ão f:8 apre-cntou neS;.:l 
Alfanrlega. não I :::n.lizou ,PIl tir.ulo. ;;li,l feZ 
c,. 3D abs"IUt:<mpnte do \fm istrn da Faz"ndo., 
CUII~lnuou no go-o d1l.- lrcpnças quC' l11e rOI'lir!l 

concedl!!·s illpgalment ... não p"!!;a.ndo nem o 
impOSTO dA seno sobre as p'Irtarl-"S 14e llcen
ça~, dell'aUdando as~im a rer:da. publlc:l.. 

Não tew10 assumido o ex"rciclO dp cllele de 
secç;l. I da Alfantlega ele V1ac~ló. e"e funccio
nario niio podia ter llcpnça; alcançan lo-a, 
entrdalJto, e não ligando a. mpnor lmpor
tancia. à repartição H que estr.va. aMido, 
nem me-mo ao Mlnisrro d:t Fa.zenda.. 

P""s,m-secs tempos, e s~m~lhunte empre
ga'o, gue "ffirmava po~jti'amente não en
traria eln exercklO ne I,enhum c8rgo para. o 
qual o Governo o nomeasse, por'jue havia. de 

O SR. LEl"" S Orrlclc.'- - Aeh.1.v,,-sp DO 
go-..,o l~e 1] en',~a; ;'ég-i,c..trou S'?ll t.1Lu!u e'~1 Per
n'trnbuéo, r~ .=>.nr.r0U legiLirnamente no I::!O~O da 
liC~ll<;" . 

:~~ n,di:1nto m:~i:" l~nla vez q~e o nobre Se
nanor ... ,tá t5., eurio,,'. 

ri. I,c"nça ter:Dill8.':'9, ncs poucos (li,~s sub
sequr'Iltes à "l~.)' c,tCl.d.'l. nesta Capital. e e!le, 
po" uma ncor;,mend',çilo e"pe~131 do :ir. Mi
lI"t"" da F'ozenr',él, feito, •. !lO!' wen inr.e, m,",(jo, 
s-~uiu a t"da 9, pres.-a p:Lra M:léi·ió, atil:l de 
[lá" P,:·-Sfli· o remoa .le ,lia licença. 

Ch~::;.lnuo <J. .\laceió ~edarou !Jusitiv;'me"te 
qqp. nil'j enr,rava. em eX8rcicio rio cargo, por
que havia de vdt<J.r para Penedu comu in· 
so.·ctor. 

. De modo que e,te fur.ccionario, q\;e pelo 
honra,'o Senador por S. PiJulo, 'YliDisr.ro da 
FaZellll>l, tlDhl1 Slrlo remOVido rla AJtandrga 
de Penedo. depuis de um relatario l] Ile lhe 
era de;;ra.goravel. .. 

O ::<:R. B DE MEC'<:nONçA SOBRINHO-Não 
aO'Jiar!o, t) Ministro da F<J.zenda me "eclarou 
[)' cOllLrJ.rio. 

O :>R. L8lTE E OlTICICA-Pois o relatoria 
impugnará esta d~claração de V, Ex. 

E"c" funcciouario que f"i removido em 
con~equ~ncia deste r~la.torio, q Ile mi o tem 
c"ncu"so de Fazend:~, que 050 entr-ulI em 
exercicio do rargo par, o qual foi removido, 
quP. nem pagou o sello das licenças obti,':J,s, 
justificando o Ministro sua falta, afim de não 
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pag.~r a revaiiàaeflo, que actllalmente, [elo 
cakuío feito é mperi(,r a 40(1$000 ••• 

O SR. B. DE MIL'IDONÇA ~"BRl:VJlo-E ape· 
zar de tu,~o i"o 'li. E~. inter' "",·,,,,·t'8 nr
qllPlle tempo pc'r alie, e !,ejiu ,. SU'1 I ',"Doção 
paI;), lI-lac2ió. Y~ja como mUlLilll os tem
pos! 

O 'r: LEITE E OITICICA-No t,'m]10 ~m que 
eu lTe inter(~sit','a, nr plle. podia n~o sitb·r 
dos f;~ctos; est2.Va, lpgalme~nte 110 eXel\ icio ';0 
cargo. 

O SR. B. DE MFNDO:\Ç.-\. E'OBTIli\I!O-i\'1io 
tinba conc:;Tso, V. E.:r. (j d',sse. 

O SR. L:;;!TE E OlTICICi\-O Mioi~tT'O obri
gOI1 -o a f. zer cnncuró-o'<I> el '1" o f:.·z ne;] nre 
dos seu.' \;uroldill.1d,'~. O ).iín st"o a~' ':.,. !li". 
tinl1J. ju!gnd r as tPspe\"i\'t:lspl" V(.·· F. qn.1udo 
o lH~uvessr~ fr-'-lto ~ ~tlnulld'l? es:.:e c()ncul'~'\. 
poàí:l o a!!IJdi"o fUllccionariú ir para P,·r'~ 
na!ll bU('1) e re"ir->til-o I·~. 

pnr't.'ln("o. (I ·1~1.·t/ {~~-., mp. intpr~~s; r por e;!p 
nad8. V( fi (10 cat,o. n50 bri:tnei ('OQ O,:; MJ
nist!'Q:-i pOI' n;'\o [) tt-lelJJ. rem',vJl.~o, lf'!.:'('P.:<é'[;i 

as razõt:s que lue df-ru!D, acceitei-, ~ e D.üu 
iUSlstl. 

De IrJOrJO <)iJe estr fllnCcion"ri('. quo nJ.o 
ent;au pm e::erc:icio r'e ,;eu cargo.'·o,· ... l1i'5e. 
que. não t.,m connHW. fJUP DU' ca ,e Im· 
pOl'~CU c In o i'"jinl:--ti'o (l~l. ~a'Z€nlln, quI-' tpm 

aIJ311r!on", o absubt:lmenre s'~us eIlIJl'P~O~ 
de~de ú;vereiro de lFHI7 li.:é agOl'(1~ ac~ba dt-
ter llm;l rf'",IlIl!3'a~~( •. sendo prom"vldo a 
ins~)ectol' elll <,om (liiór'ã.o, l:Oltl I'I'pt l'it:iio rjf' 
outro, empl'e'indo- de P"zEndfl, rle c' ncurso e 
de :1cce~so, vtllt~~ndo pai':'\ i1 Alf:nJd82!'3. de 
Penedo. on ie se ficha'la um fUllCcil,n"" lO 
mUit'· ('istindo que 10i removido p~r:l o Rio 
Grn.nde rio 0[orte. 

S . Presic'ente, quepo l~r itO S'.'llRdo o 
rel"tcrin. os ~Ilnexo,; e a~ intorm3çõcs ql:e 
me venbão do Governo. 

PN i,so "S pe~o. acreditando que ". Ex, 
o SI'. ~jinistro dn. F.,zenda, vindo fste3 d'>
cumentos. porque as cópia~ h50 de lhe ser 
presentes par'a vir ao Senado, IJa de reco
nhecer que este [uncclOnnrio niIo é () rnelh"T 
para '1' par". a A if;jnre;!a de Fenerlo, e q', e 
deve ser submettldo o. concurso. 

Elle, ex·tele;?l'aphista.·ajuJaote. niio pórle 
ter {·S con heci menta, i nrl ispensa 'leis ptlra di 
rigir lima "lfDW'eg8 como a. rle Pene1n. HI 
faDl1ega ImpOl't<lnte, pOIS é notorlO que p~Jr,s 
cost"" do rio S. Fr'ancisco fazem-se diverso~ 
cont.rabn.ndos e até me,mo dentro da alfan
dE'ga. 

O SR. B. DE ME:\'DONÇA SOBRINHO- E' um 
fun"cionario muito distincto, cumpridor dos 
seus deveres. 

O SR. LEITE E OITlCrCA-Não digo o con
trario, aguar'do, porém, as informações para 

provar a V. Ex. que ni'o é; porque, si o 
10'81'. tel'i.J. as.,u.-r,i,lo o e::.erciclo liJ, hl[,w
,!e~~. de Pe:'ntlfil,ucO, e deç1ois, tendp acc(-:dto 
a. rem0ção para a de M"ceió, "hi e~erceritl o 
,~"r~o de fevereiro tlt'j hoje_ 

:d.o ,p !Jól~e dizer qq' cLl~prr dever·es. um 
fll/'C 'IlInal'lO que, tendo sidO I'emovido pilrél. a, 
illfandega r'e f,!itceió em [.·ver·eiro de 1897, 
avi lln.Je n1io el!troll 'm exerclcio (lO ca ',0, 
p. n.;lez'"r ,11'80 Yolb, para a alfandeg:J. rle on(',e 
f'H ,".- tira' o ~'Oi' conventen"w, de seI'v!ç" pu
bli,'o. 

A,'r:'nito na hoc), Ír'.:enção ('O ;YLo.,tl'o da 
P,,7e1Jl1r'!, é p""ém Ile:.'I'Ss rio que est", boa in
ten.;ãu se tmduztl em factos. 

s. ((~X te""e o COIU ITÁt-' , C[I) "Lodo de p~r'erlí) e 
s em ~.'r(--ftado .. da alfd nr1:~~tl que a. 1/;2(1. vaCE 

pl' ·t2,,,,t~U>2.m co:', , r . .1, 0S:5'~ i[J~f:e(jl(r. 

O SR. R. DE ?Ilr-:XOOI\Ç\ SnBrnnW - E' 
pro v'" ,. e C)'13 L \;E, sabe Cl\!r·priJ' os seu, r1 evel'es, 

(\ SR. L('I1E E OlTlClC.\- Ent~o {) qlle Ià 
....... !a· .. ':; n~o o· s:~be Ct 'nl:Jl')l' o ~D.;;~eC~I)r que 
'''[\ hi, l11i P:~[t!IJln;:tl' [., f}llf~!ã·', ver~ficar 

quai o mal. e q'.:e ('el! r,o.,;'o [tliS en:p· e"ildos 
P ,-o cl,rnrr:ercio, TUf!lh-'m niio os ;;;.~~b; ... , ulllurir; 
('um~ridllr (lGS S··1]S I("~eres é ur:ict?,m~ OT:8 eS~~8 
rlln c:oné-l.ri r, qnf~ .i.\, fo' 'et,lr,tdo ,laquéll(~ logctl' 
(;ul' convBTlieIlCltl public:1. 

51 n Sr. :'J);)lst:·O r~ô. F;-,zen,l í1 tirou o [1e lá 
!(\:}()is dE' um I"::htori0 !t>i:o 1,0r> ~~,e."'s",'. de 
~u;-;, co:"nanç0.. lou1-u-!~I- no DeLo de S. E::x:~ 
<t,tn C}ltem cfJncord,-'L e ~ou rU.T'Çilri~ a ~~cT'e,ti
I", r q'(<- só~entr ;1, política de ;n,nha t;:<r;'J, 
Gem I"fluldo nt,tb ffioID2nt,) P"';'U 1Hzpr com 
que O L;"vet'D" desf<1çl1 o :ldo do sr'U :iOte
ce .. ',..or, e illalld,· ;;fJra ~quell3. ,-\lfa~de2a um 
.ünccionar,o vpjU!:irin.l (lO s,·rviço publIco. 

O SR. B. DE ~lEl\"DONÇA. SOBR1NHO-E' nm::. 
In.iu~tlç \ ao ::)1'. ~linistro.\<1 FaLe~d3. que é 
i ile:J.paz ue glli<ll"óe por SUf'ges:oes ['011tl-
c~s. 

O SR. LEITE E OIT1CICA- Divido o meu 
r,q~~eJ'irJ1'n!O Hn UUUS p"l'tes, afim rie serem 
f-\IOS clous (·fficlo:5. I) isto pa~a falOI1lt<J.1' are
I1JfSSa (Í: S IDfOI'roações QJ,;B peço. 

LJt'pOIS quP viere't! tstJ9 in fOl'mações e o 
re!atl!l'io , as leI as-lJel ao Senar,o. 

Vou mandar a Mesa. os requeriroelltos, 

E' [ido, apoiado e posto em discus>ão (] se
guinte 

REQUERIMENTO 

Rfqueiro que ~e peça ao Poder Execu
tivo, pPIo Ministerio e'a Fnenda, o seguinte: 

I" Si o haebarel EspinrloJa, ultimamente 
nomeado In~ppctor em comilli~são da AlJiin
dega de Penedo, Estado de Alagõas, [DI ./ui" 
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gado h2.bilit"c!o p'!['a ,~classe de fazeo,h pelo 
,vlinis'xo que mandou proceder ll)) concluso, 
por elie presbdo Oi'. mei'flla. Alfanclega, sondo 
;nspector (l\.'~~3.,e si t',!) CD:;curscl p;lI'3. eXfT· 
3er empr'ego de faZ3nd<1. 

REQüERIThENTO 

Req ueiro que S3 reça ~o Governo, pelo ~1i. 
:..!ÍsLefiO da Fazenda.: 

Cóni:1 do relatoriD e Annexos elo co,omissa· 
~o Ecn que datlls foi o mesmo baebarel rlis- ri,} m<1.nchld0 pelO ~!inistl'o ,'a F~Z"IlC1i1 iL AI· 

~ens,tf'o do \og3.l' da Ins~,c"Gr da .-\1f:l.udo ga lan<l,·ga ée Pener:o, Joiio Baptista e]a Silva 
~,e Pen~do; nome"rlo chef3 de ses-ii') dH, AI· GOl! ,é:l, p:;,:(!, eX3.:ninar i1 mU'illct .l:fa:l
fan<le!l>l de Maceió, si EC é\pres~nwlI DO in· de!Ya: 
cerval') da (~emiESio o \1;1, nov'3, nOTJleaçiio em Cópi;J. do termo de concurs" pl'êsta(10 f,elo 
algllmp" A1L.wdeg'l, !l'lI'a :-ervir, e ~i tomou b"cha:'BI E"pin(~Qb, afklt'e leg:.linc Sl1?o ::;0-
po:,se, deotl') do prazo lp~a.1. do lngu de ;;Jeaç3,Q paró'. o cargo ele insj:'ect';' c.!,1 A![c'Q
-81ee~ r1e c~cç5:.o (~a AU'J.Dde6·'! de !'lL~ceió. r.er:(.!. de ;.Jene,T o (),~sim C~)ILC cúp~n. f!ü3 pare· 

3° Quant:s Ijc2nç2.~ G !'l'Ci'og',çije; o'cJt~·:c. ;e;,Js for~~,laclo's no TtJ.2S'Jl!l'.) Nac:o:ml sobre 
3m qu.:=: carü,~teI\ [:. clat::-:. C.8 Cl1'(J. UGj[!.; ~i~ e::se CO._C.d;::.O. 
')~1". ( .. OZ .... ,' .-1 ... ., 100nç'1 ......... T\"D~"lltl)·' ... " "'O I (' ,j.-- ,'.,;-" ~-{"i:.:);:< ~...-.. 9::: -ia. (:'')t .. ···i '~o 'lo 18'J7 .!.~, n (.o,,., U.'J '.\.;J) lV.:! t~p o..:~' .,-:;\.;3 t· - U_.l~ ........ :.> ""o"::,j...,v",,..!, 1;.,.,Lo. _LI l,v ,-,c.,,":~~j .:.. '. -" • 

CL1ml~T~-se -ccnforn:e e;.:í~e a. l~i o si plgO:1 '-!CUíJ e Oitír.;íOtL 
)3 S~~UO.; r,::~:;-,~C'~i\~os d;s :ic~rjç3:'1 ob:,L,cs. 

r ~ :_~~". G-G:4::'..ç"'-~~":"-G.~ =-~-'-L.·~"-l>c·j1".LJ., 
8.:-;1<1 (~8.5 ,("çS.\')2S, ~5 tl~ setGm;)ro (.e 1::97.- Vf!!n n.cL-JiL' ao ap1Jt'~10 do Gobre S·?~j:l(l.)r JO.~ 

Le~te e OÜZ"Cl!J!J.. A1J,gôQS, quantia S. Ex. rej~om;T'ondon a 
Corumissão l<:,pcClal pai'a d:l.;:' pl'.leCé'l' sobra 

O 'Õ';]" ~ é~G cJ:'~--<!2~n"'"" éS,.-'l-,",',. co im?ostos ilit~r'est<lc'.u~,es. . 
~ '- --.>. ~~ . ~ ... '...../~- ".».r.. ~,_c. "--_, ........ L..I~ ~ \ C 'n·Tli" .... ·~o .,~., Q.O tnr::J. dE<'~(,ül ;·,('0 do 8.S-

::r:::C',l - ~l'. Pf'~siJc~~te, qnanto Q,l) Df>ill1P;l'O .. ~ Il~ . _".b~. !~.u.'-J ""..., ""- w_ ,\.._-Á 

-2" ·····i,TI"I'to elo D{,bre <::pwdor pu!' A'a~ô"s I sumllt'.l. (.'l)JO'.Cl.OS.) __ ., 
~'>C}; .';,~o ~~; '1Il~""'''''''S·J·s l.'ll+r~~~es' 'oaa." -:-n'](~')' J _~:. p:'iGci~lio a r:c'rc.mi~sf.o rps~lv·;l.~ ~·.o11Cltar 
_ç.1"";,\ L'-"IJI..Lo u,.;-'- ".'J..'-'v'O'U. ...... l 'E I "'cto~a 
~€ü1l0 ~ (li22I'. - . 83 OTÇ,~:r:.;~n;:o.::;t,OS ~t2GO;~, P:-',TD, CClld.- ~-'.!--';;: l', 

I ~. extansClO (lO 1:;".\ que se i.l'"t'o'nde 1'(,·:Jleli.ar . 
. _ Q ·al]t8~8.._:::j ~egul1do. fim que~. E~x. ;,~ol:c:b,,, Só clle:.:ai>~j.:::J., 8.t0 o ,:-,['e~eilG~,doiJs:jE'S3t'sor:~a .. 
,l1t0I'maco2' ucel'ca da !lOilleaç;;.u (10 :c, I' . Dl, ! m~nt, s. 
1S:)lrJdo!~..., ~'HI'reir0. p;1rJ. o Ing'l.C de i!lsOtctor! TT1-r-i~I;1"'le~te (Im vil,tllí..'~ G.'~ reit::l~':',d;,-s ~e
,-~a"'t~:~.:n'.(.;,t-.~;; ri: ~r::~,~-.;o~ ):e~$o_ .. ~:~;:~;,8'-~~ q'Je, cL:~~~.I]7:~:~l,,:~ C~m;l!~~::;:L(:' i;::ul· .. ·2:J ~>2~11n~!~-~3 
1 Q",,\...d .. "l,...O n,,~o e lll11.:. .. i~:J. :;JL1.! ,-!. ubCt.dl-O. 111111 se~JI:J.r;c:' ~llnUl'Ul'j)J, pc'...!'2. ~' .. ~selÍL,l.' Du ?,~Jce· 

S. E:r. pe rl8 o f'21'~vto:'i') d:l. A fa'lde-gi:~, ele, rliwento 2, ~;?gUlT>: si d8"~·,3 CJ. l~~C eSiJerar 
P2De'i() uJ. oC23,si~o ern que f'5S~ eidadf..o (~r(!. j os"es or~~lIlen~.os. 
:!i1S~>:-c; .. -,r d ~ n18,"'fll1. Alf.ndeg~l. e r:ro:U'2tt,~u j O ~;1:... LElTE E 011'lCICA-.Agr2.'}eço :1 e:r)~i. 
:;~,.~o::s~;·G.:~ .~o, Se,;~.s.,~o; .~U8 ~ nu:~~ '1nc,rl;e,~ç~,<) \ '-'2.('5:0 de S. Ex. 
_~l,\· [Ie.a (_c ... \.l,lSl. "'l,~ll~.tr,J d::,,, I d .... ~n';l\.lli~U J 

ORDE:VI DO D:.\. ~ corL:2c~a,. luna \~~.3 flUe esse empI'eg:/~o f:/i 1 
,.Te..: SIGTlc10 pOI' L~;LC.S ;1',1,'723, CCffij ~.éu.ljOU (te 
dizel'. 

I FOP.CAS D2 Tó:RRA P.U:'.'\. c ;,::;:::;::,CICIO DE 1308 
E--:P-TO, ~'('i~, que venll~ o T'~lr;;.T()r-io p2Ll'J. I ~ 

liscurj~; sern:<2c Qte q1:.25~tC (On1 L:.3..is L:,r- J Cou .iiJu~ e:n 0,1 ôjs~;l.";E~~O, c ':--::::' ;:, '2l~e~~2.?" 
~upza. IC~:T21~'?-CÚ1'ct rJe'6~il e a(Jpprur~~l;.? ela 2', :~, pro .... 

I~>n:3{": qu;:. D. ru)mea:;~i1o fe:t:'!, r0~0 f-'l'. :\lf- pOS1Ç[O ,~\-;, CaiDa.:(), (lcõj -C :h:.t·~(»f), n. i.:O. de 

::~~:rf:~'~ll;~~~:~~~~.{gl e~t:;':J~i~~,z~r~'2,~:;'I~" ~\'.~ I ~f,:~~' 2f'3:,'3') ~.S iv,;~s (1~ id·:'. p"r~, o ;::rc:-

~::Jll'~ir:õé'>S de e:r81'C~r [,3 fLli]!.'>.;Õ~S d.,) lugill'! SJ:o :idl1~, o:joiG.cLs 2 \:,0:;<:,) CJiJjcI1cb:tz::snte 
:::1ia (1'18 foi nomeil.uo. em Jiscusscl.O ís seguinteS 

Ei'a o qua till1a. ~ dizel', e só ° f.z em dere· 
!·(2nciQ. ao honrado Se!12_Jo~'. 

o SR, LEl1'E E ClT1ClC,\. - ;-,Iuito agr;::'U2-
:ilG. 

I\~i;1g·]t~rn fiD.is IJ2di:.c.o a p:;,.la.\~:~[!" Er::csrr,J .. • 
se (l dlscussu'o. 

14"0 art. o.!" sup~:ltn2..-E2: e:::-p?:l~'\:lS. 

S~~10 (\:-.:; sessões, ~5 l~e s:::;t.2~J.dJrJ ue 1897.
P ire~' l'c.:'rr·eira. 

Posto a votos) 
:llento. 

é ['~==-provD.do o l"eCF_:.'2ri- R~s~,nLe12çli11-Se os C.l~t~.:::o ç ~1') cu. Pl'Q~::sta 
do Poc:ei' i!::::ecuti vo. 

E' ~~ jJ, ap8i~i~J pJS~C C~-:l di:J,::l:.~~':l() 
. ~ebate t! ppro·, a,-~o o seguinte 

2 se:D ~ 8:lL\ d::':5 S2~~Õ:-:S, ~5 dê 52L:G1cro de 1897.,J
i AZm,:;I".(u EGrn.:to . 
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() ~r. GO!"l)e5 de C~s,-ro-As ob
sernrões fji.:8 tomou "-libere :ée de sL~jeit~r 
a.o €sc~arecido ,riter-io co Sena(l,o,C3, Sts,ào do 
rlil 1G, fOf:J.n1 (o1lE,idi'i':J.das pOI' tor!_o3 O:J ora
Gores, qr,e o siJcce,'er'~m no> tribun'l. bonp, 
eSi<1 co;n que n;:o C()I1:a,ê. e que o Pfolt"l'ari 
eternorne:üe: df've:JdD m<1nire~t"_l' ;ll'ic~ip3.:. 
memo ao honr;,co ti~nadol' pelo P;1.:'~. agr~· 
docimeuto:1. gentlle'i8. CiJr:! que S. EXa r~;e, 
riu-se ao humIlde O~'3.dOl', que cccafl1 a2,'o:':1 .l 

attônçt\o du Spna':o. 
1\-las eSC.1 r:1:?S:1'3. !Jonl'~, i:T:;õe 2.0 fl'0(~Or o 

devEr r~e ,o~' 2"r i'c trib," na. ~IJ, a tOli';1r em 
c~llsideraç~ü a im~;u!.:'n ,;3.0 que l~~ L'i (fl'~ ... 
reciu .. p"r fJ!~UIl; dos 'J":lÚO; es que i:1êcl' 
viérr..~ no c~tJ.-e. 

O lJoc;';;'\-'r) 5fll':r10~' pe~o P'::'l'Ú C,-Jln~çc.:l 0 

seu beliO dis·'ut::o CU1~1 ~ aEegorJ3.. U2 :.1Hl es
crip~_0r f· ~ncC'z. 

~egun(io ~ ~:ll. ane~·oi·i~. ou e~sa prtj'~~(~:~l 
I) execcito é o hoi, Gue ';ua~dé) e;,;,ó, occ:una,),) 
e:"D. abrI:' 03 3ul·'os quo LltlVel:1 reCe;]êI' (l'; se ... 
mente3. f spe:'Cl ilça e gDfltUt:2. j1e fatura~ 
mes::e:..~. é p~rstguí:/o pe![\:s Ul1nf)rtu[.0..çõe:::; 
Llos I)l:J~~(arü(h o outro s í~.seetos, l1e scriU fltlG 
é l1?cfs'3,rio que o Domem. que o d:rl'ge-, 
venll:J. 8m S2U ~ux;l'r) ;:;"'u l1e[endel-o. 

Este e~c_~l~r",l' llO d:i('r .. éS. Zx., r~~CfP(~<~e 
ÚS cI'itica:, qnc a e::ei'dto t"i·~I.!)C2Z ~e.w. SC,lfi'l·L:, 
n~,q uelle Dal!,. 

01'3., com'.) oS. Ex. suc~e(~e-s~c n~, trJ l)lJnn. 0.0 
oi'[\clúr qua toru8..I.·0. n. liberd:"~ç d~ l;l'ltlt:~:"l' 
alguns :~r-=[.l).-i J~l. a,i~Dlllisu'âl~;~IO m-'!1~Gr~ el';'I.. 
Q(l;ué'<ll su pw que (oub",se "" este n jJ3.1 eJ 
de ino.-C.1r'i.~O 8 ,1~O n(,h. e S:=f.1a.d 'J[' o lX\.[;{-'l do 
btJtlJPlil !]118 drr:!ie o ~oi () êl.O e::C"I'CllO () Je"te 
pI'êcioso I'Umindllte. 

O :R. LAeRo .sOOí{2 - Fel"1, rnuitl. ('1_,i13i:~e
l'~\~~;) fil1e deI e a S. E~. (l?cl~~l';l. ql!8 n:io 
t,Intl~L (J. b3'.Jlllt? ... mentB eô V:3tJ, (1 pessoa (~O 
llO;}l'cdo :-en"c-oI'. 

O SR. Gl))13:3 DE; CASTa.J-~-\../.-:re~ll tou S8I:n~}re 
i<oto ..• 

O SR. LAt:RO SO!)~2 - Faz just:ç'1 ao cri
tel'io ti;: S. Ex. 

O SR. (0.111':5 DE C_\STR<l - . _. S', he que o 
n,:;lJl'e S~~L~,(:lO"!.'. eS~Jll'lto eminente, e que. alê:~ 
'-'.8 outro.> mel'it03 pl'opr'GS tem o mel'lt.o, ill
cOUéesb ;-el. 1'2COn i_e :ldo e llotorio r:G ser u,a 
l1Jill2Ln. tol(~I'f'..lltC. _. (apl);"(1r/os); não rJuerena 
sem Ju Vll~l1 otreur~el' ;'1') orador ~ e a pI'O'la, 
dLto t8ve qlbu~o 0. Ex. elevou o ofí.l.,clor a 
altura., ca qu_d Tem con3~ienciQ. de estai' 
mllltJ 10L':,:e. 

O SR. LAURO SOD:Ü; Jiz te:' fldJ jnst:p a 
S. E;>. 

O SR. GOJIES DE C.\3TRo-~,!as S Ex. lla 
de permntlr não tique sem uma pequena 
analyo8 e~s:1. pJ.r~,bola ,lo escript"r {j'oUCl'Z, 
porque o cl>curso, fui OUy,,-,O pe~o Sen~,do 

ir.tpirr, ha de ser repror1uz:do, e r;;;o fi~D. 
tem 8. um mernbl'o do Sen3.'·'o dei::;';.t1r de 
tem,r em cnn6ic'eJaçãll uma citJção tão im
porra:1te de um escrqJtor ql.:8 n;1tl.rat;nente 
é autcrldade na m~;eCI:1 e l-eprot!t:2iu:1 por 
llln ,{cs m~mLH'(,S n~(;i~ erni~J?ntfs eLa. ~L..sse 
mil:t~r. pOl' um l;03 orn"men'os ,1J Se
r.r.dt'. 

Pedi:'á o orad"r licsr,çQ. :10 ltonr:;.do Sa
Iw(!c.r pd 1 P~,:1 ,Pô,j'" urze r de"r'e !ogo q ~e 
li pombola n.iO e fEll? l\'JO cr'DJeçU Este 
e~cr,jptor, i!)aS i1 sUa aUe-goria 11;10 é apro· 
pr;a,i;;; o, xercito niio pór10 nUDC,' ter por 
~imdo 11m bOI. E.~~~ 2nirrFl, Ql!8.ón.v 2.1-rc 
sull as, é 8u::tlbtl' d) {? .. vf3.düI' e l:~~O do ~ller
~'(-ir'o~ 0 J. :nis<lo (lo r:l'Lt3T' é Ol~tCJI, noa:1 
rl~ ar.~'i~ s'Jlcos P~l\L ~'l)c('b.::r ~c'illpnt~'~ dE 
[\jtUl':l.S ~;·,lheitJ.s. 2 dl":{en':<=-I' e~~;;3 Sernf-nt2s 
3 es~2.S ccdt eIras c' ntra intrl1~os flue l~t'Ití1~ 
Sé: qU>2"i:'a~ ;1~or!e~·,.n' cu d€str~líJ-~ 51 QU::l' 
f~SP';;; lustl n.:;:' s cl1.lmrr::-Re rebelde::-, CjU'2I' 
/?- trar'ge:X'J ',~. E.:,tJ. é ~ S .... 1'), verJüdeira mi~(;)~o. 
Tb:~!b~~In l,bsct":(i!'(Í q~l8 os m·J:sca.r(~ü5 cu 
inseet,!3 qT..:.e P2:i'~f-;;L.;(::'ln es~::.~ 1J..tt!i.~3im!) ~l'i
I!llll l ão s·!,() O,j }nLni~.'s de (11.:2 eJ13 Il..;iS 

~e t:::n~). Si rl)3~Q P~~]·í.;i;,tj(i,) 30 ~Li ~';D~" 
f'23tar :-;PU:, 3elltl;llol~tll.'), yerju, o lJr;b:'e ~e~ 
n::1,diJl' peio Pi1~'~l qll':?=: r..J.o se:';,'!, C,):::i rr:~I.s~ 
C[~l' ~O:;!, 1:0') b::; ctus qt:e elle S;,.' ql1 i~:;:.rl'-l. 
rn,j:-: do pT'o:~rlo !lOlTIPm q ne o u.1:'ige l.1~~)~dc 
de pl'(~ce~s(,~ mc:.ir.o PQUC0 rarO.:l.VI is [2.ra es· 
ti;;-;;dal' !h'~ o ar..J." 1', Ua.till'a,!rr.pf1.t,-~ tardo; 
i:l e pr!jf;--riria a]'rtJ~t.ll' e~ses ins':"l."tOq impor
í,',~ 110:-:, \;et~fjdeuul..) se C:JlTI o a9~e!ldiL'J liG 
C; ~1"" o a!';llOU a. natl~r2L.a. :t Téc;:c'el' o llll
x,li" que (J hr,me'rl lU<J presta, inclt<:m!G-o 
com UUl i1guilháu, llJaij 110!oeo,o GO '-l'~e c 
l'';,l<:€lles iJloe~tL>s. 

O bOtll"'-,io Senador lirniloll's'" estas FQ.
l;).Vli.t~; ll:;'~) ;'CilOll tiV':':::SI~ o e,r,lloI" ,;wcaJo 
o eI.Or~lt(j. n,~o 8e jUfr:-, n o!lri~adf) (t tOfLar 
a GerI za : sign:d de 11 lH) , T~;IS cOQsideracõe:s 
Ceiw,s ~elo(-l'ador ,o tll.-LllJ'_ to ~enad()I' pejo?;) l'c), 
e~ t.lI 1'1[0 l.Ü,ll" gu'!o e I ~l) ili ustl'o,,;[c'. nád des· 
cobn)J "jf<-'Cf:'l á SU:J. r_obre COI'pol'a(-ilo. E',e a t,t
que. ue,cl<bl iu lJ, porel:l. o ilOnr[,"O ~c;:l:J,d,ll' 
p::rs~r:;lpPt qDe corl'en eJJt d~fesa dlJ PXeJ.'CltO 
1}rol:t:zi,:Jü belll,33i.'no L!i:::r.!ul':lo, !·er~t3.ndc 
;,üpi>0stn.a irljt.::'~t ç.lS c:i:'i;;l(~3.3 cou~r~ e:5::i1. 
corporat;5,o 1:0 E~:(tclr. 

S2CtB o oI'3.c1ur n( cessidô.c:e <:t3 rfsp;;nder ao 
nobre Sen'ldor çor Se"g-ipe, não só II<\r;; nrre· 
dar as acc"sa~'õr~ menO:l jt:,ta~ r"it~s por 
S. Ex. ccano, deferlde'alo os C,OUS dedcs de 
bom S2n'õO que a Provic:encia ao urador con· 
cedeu, asoegurar ao Senado que n(jnc~ a,1;l

cou e IlUnC:1 ba de n.tacar, ernquilnto tl~?r 
estes d"us dedo, de bum semo, nem o exaro 
cito, TIem corporação algllma. 

O e:i:l'rcito é uma <lbSTr"-cç~o, ser col· 
Iccti -o e quem tem o gOEO d" irrtt-llig'-'nci:! e 
do bom senso, não aggride cL,llecti,il'ades. 
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o nobre Senador por Matto Grosso foi mais 
6'enel'oso para com o or'a.dor; S. Ex. ach ,u 
que as obsel'vaCões íelt,3.S eram em gl'anrie 
parte "rocedentes. 

O ~r~. A. AZER8DO declara estar em muit~s 
de a('co"do com S. E:c 

re-pecti vos chefes dos p'lrtidos que se com· 
batiam no tempo do imperio, a verdade não 
s'" ac«a va 101lge. 

O p3-r!a,mento não tem o (1ireito, falta-lhe 
cnmpetenc!a para deix:1l' Ol'çMUe'ltos ínenm
pl .. tos, d~r cartc1. branra "O Governo p ra 
iixar as despezas public s no regim 'n rle uma 

O SR. G,WES DE CA,TR1-Divergiu S, Ex:. Cmtst,ttU\ç~o. que lhe ('i. t1. elle 'ó, a attri
em um ponto, que é n~LD ser o Bl'~zil o paiz buit;:í.o suprema de fix~r essas despezas, 
que mais ga~tava eom a sua força ar, Vós rlal~ ao Go'erno. exclam:. o oradol', 
marta. em um3. lei de t'orça.s 28.0,)0 homens e, na 

Di r'à oi S. Ex. que nã,o ha essa f1i vergencia, ll;eo'rnr1 nccasiiio em que f,l,zeis i<to. dais 
pO"qu~ não 3.lfir'mvu o cootrario, No correr' a,f) I1O<Ter'J() [rmdos appoas para '20.0:)0; de 
du ri'~'Jtl.tc tera ensejO ,':e t.oma.r em c01;sid~- onde 11 a, 'la ôahlr o '!inllpil'o paJ'a p'~;.;~ar os 
l'aç:io o discurso do honrCluo Senadol' neose 8 OOO? CrelÍt"s su ?pleme:1t:1res; IDa:; ere
treelliJ. ,!ir,o, :'ü,'plemeatal'''S ,til) U'Il~ abel'ra"ão em 

PrOcUrou o orador, ainda hoje, lell':o o 11m [lariam~nto que se respeit:l, e em u'n paiz 
di-cllr'so c.o honrad,) Serl3.dor ~Cl' Sel'gl;Je, 1), ue, e re,,"du, coma deve ser, um raiz c:ivi-
33.I,el' em que pal'Le atz.cou o oradUl' o exel'- 1Ise,',0 e lIVl'e. 
Cltl). .. lsto. ;~es,'1-S"!'a.11e a que;n des"1.gl"adn.r. con-

O SeC1~.do recor,,·a·se o.e qlle o (lfô.dol' co- q'Jiste p"l'~ o U 1'a,1 01' Os aD{)clo.~ liK,13 vj"!8"toS 
lDeç 'u decLnando n;j,() se pOJ81' vota!' uma e áS mjw'i"g mal~ sc~ze" isto é U:OiL V8:".\.1·l,e. 
lei r!, rorç,"s tal q\Ial vrera !l~ Ca.r:J8.!'3, d,)s, O ar,dor o "edaI'a, porque Sé jnlg1 um 
Dt'pl!tad~s, e pJr !?UltJ.S rJ.zoE'~, :','Hl"U ~ [ln- 110il\('H\ llvre, t\\tanJo em um P:,jZ lIvre. 
nl(;,J''', a 'le qUI; D~J) Só purlw, dar;!u GOV2rt;O (JIuito bem.) 
2'l.{)(,{) pl'clc<!~ ,'e piet, qU;;'lldlJ eUe na saa lo "",", S P'o," t S "d 
T',r p,r'a rlell['ç"~€n+o P' i" "'enJ,' ("ulo ,.to, pvcü~8 o r. '~cI'le{) e e. o erL:l. o 
..t':":l. \NU,J. v C I ............ .1.:.. .~ ...... ' ., t 1 o re-' ""O ' to e' u li ~~ t' o "le [Jara ~().i)()Ü. ~0,~í'e "C~, j~ 1 J. .tlvU IrJ. rç: .. ,1 ll-

O Sn.. VICENTE i\í.'CHADO - E' aut,oriz:1r a S" S7"" ., V", n, E 1 '.T·'I' . ;1, 

I 
[élfla ... 

ab~['r,uriJ. de cre!litlJs supplem<3oca.res. O ,c' ~,~r:r.\o Id .. ,,- 6"le ~tlV, . 

O "R GO'I'" D~ C 'T "-Outl",r r"z·)"g "'1 O :irO' GO)I:<;5 DE C_~iTll0- 1st) nãu e ~.~ério, 0.L. .l.l J.~ !.!.o _-\.~ o.v ~.~ <- l,-_ 'i p,!. - - . I t - _ . . 
apr"S.JptlJu "':'-10 O"Vl':,,-, ''''Cl't=-,i't' a tl',la.;' "H' 1st.! ni-lO p )ücl COtl rlb.U~l' pt.t.r r1 rel'lllld!(;~l' o 

.. '- _l·' .}, 1J ~~,,,. (\. .' a., , - '" L',L>. t' ! r 
iat.·Illgenei 'S qu~ náo ~lo int7iL\-:.me\':te c€-r-. ~~'.~ l~U ~~01~P:~'~;:~ ... pl\~Q e_'''7~fe~ ,~o:n.l.~l.ue. ~~ 
ru.l!a:,;11tSf,udod(\. orgLl.Eiz'l\.~O puJLICJ. do iJ·)"c~C]~eIJO~::-l\'-~'U.o ~B1(J, .... 1J.. LlC.çl~lLw.dqÜ. ....... 
Bl'az:l e aos prilc2üvs lio '}!I'o;'O p~il;li;JO e:n lI:'. no t .cl'litm~!]to aesce p:),;z o G.ê~eJ') de 
vIgor. ;.:.cerc<3. I'. 

AO r~o'.7erno deu (1 Constir,uiçii,) o L-~ir i:-,o O Sr~. VICL~:TE ~.Li.caA..to ~Jú, UtYl :1;:3,r'te. 

de propor 0.0 Congl'i's."o a 161 d" t'or:;;).- d~ que O ,;rr. GOMeS c'E C:dTR'J- Não enlhe:l re
~l~e pre~lsc.:...E5ta lei é. à3~TJ:~de l' lpL·rí~nl:i:~; {LY-D.tJ ~,C)!J. :;'::::-.,_~.'] Se:L4:.:Ul'. u Gr'at~i~ :},'\:;"~)'S!1 
pl,r l.UelO (~e~la t,e aut..urlZs. a c(jbf':::.~nc;:.. Cu Ii.UílS do:um~1J.~,u.s quo':"' te::~l ~l Luesn::.1 f'JU: ... ê: é 
peior co.:"! impostos, 0.1) qt .. h" é ::JaiJ antlp~1- U!U Go'rei'LI) que de frdltl~ ,~I:lillqUt-', é um 
t111C) aO geniu 1..',-0 bl'::..zile~:·v e C:I!] 8'01'2,1. ú(} de j tJO ler r:u"a Y0,;j 8..0 Part:.L:::!!-'llLO {.,e:J.i~;; em 
tedo.: o:s puvos. U:Lit~~~,uS tnà.os ·~,:LOaO hOi.ü3uS e na vut,rl:1l'e-

O (l._;VeI't.o, portal~to, T!f:.O pojr--:! p21Er s:n~G ~>b8 ~~p-7nê.:::; PCil':.1 p~;.g:;..r a :2:0.C·)/) hOI~en::5. 
o que é re:--trictamente nece3sitI'io lli',ra o 3~r- O ~R. "";irC2:STZ ~iA.CI:IADO- Ne~te l.lonto: 
vico publico. t; o ioverno que ~"liclta '2~.')UO apOIado, 
:lOmens, atIlrma:lo parlamenLO que sem 03 
lDesmoS não l'óue acl rninistrar. 

[sc ' pal'ec'é. liqUid\), is,o jJ::\,l'eee evié.ente e 
iDC n1,,~tavel Mas é e.-se JDllsmo Governo 
que na proposta d<:l lei de forças declara in· 
dis~eLl~;\\"el o numero de Z'l.lGO pi'aç:'s. que 
!l<l de 0I'Ç2.iJICUtO pedc3 fU!ldos aIJena" para 
20.000pra,as. OSénar10 dirá si isto é r,,
gular; acre.líta O or'l'lor nãu abonar a iUus
tração dos leglsl .. dores, nem a sua seJ'ie
dade. 

O Sr... GO~IES De; CAST!{)- Isto e o q;19 o 
or ,,1.or d'1..Desej<vTa que Q Eel!lldo o tl"aiJ ,uH· 
~l/.as",e: ha Lestas pali1vras ofiênsa ao exer
cito ~ 

UM SR. S~N.'\.úO!l.- C~rta.m,>nte que nii.o. 

O SR, LEITE E OlTICICA- E como acreditar 
'1ue o ec:ercito se otl'euda porque se dmlwue 
o numero de praças, que de facto esta dl
minuiclo ~ 

Er.t preoccupação dos dous partidos mili- O SR. GOMES DE CASTRO- E- prE'ciso dizer 
tl\.utes no tempo da ID0narcllia conseguir·se a a verdade i.neira; um povo que esmorecesse 
verdade dos ol'çam ntos; e, graças sejam por ouvíl-a era um puvo indigno da lIbel'o 
dadas i insistencia e li. previsão politic~ dos, bade, 
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Sêbe qne o ex~rcit'J tem nn!Í:)) bons ami-I O SR_ GOoIKS DE: CA"TRO - A COl1Sr..itlliç,ío 
gC1S, 'I"e não prtcc'ts.!. do êuxllio r.Q t1nd')" e diz, €lUa é t0.o ',ovn. ainda tão pu,'a e tiÍo "ir
rir-se·l,ia das ,ao.s ag~ressiíi~s; mil~ () flue "~'Il' a C')ÜS·itU1Çi10 dtz. não em abreviar.u
obset'va n:lo é o ;,mor d,,) e~erCt~'I, pdo "'~- "as, nào em lingua.g"m cabali"tica, m"s f'm 
nos r1;:), p3.,·te [,í8,\9 rmIJo,tt.nl<l do pxprcib, p", tu..:'uez, pm P')l'ül}.!'uez de lei, em p"l'tu
qu~ é ~;te g!.~['kn :'~ 0.:ll()nyJTIO :~~J{1:u:ul(j ;;rJlrl'lIln. g-ue ria pr ~l1eira das leIS: «FIca a buliru O 
filU'J do >0:'e ... a20 da R'pllblic:~ qU"88 clnlih ['pcrutl1rn'lI'O f 01',0. I",» Pois coul.ra e'~a ,ni
pODO, Este. si merec8 C!r~all.es a;nores, P 'Jm qlJ da''''-' só t) ul'1l.d"r se tem lev:tnta,[o neSLe 
amc)]' "I~pncit)s~: é 'iludo, nto S8 rn'inile'::la. r"c!oto; torno dPlle a[r,da. nãuouviu pes,oa 
não 30 l'evi'l~, e llc'Sle rl'c'nto. P, ne"tl~ d"bil.tl que ti"e.'s<, igu:ol proc d,.,r, 
·um I unlca voz. f'\. '"J:1snos 'Lut ,rjz~ .. (l.~ .. fl" .. tl~I~OS, E' um lIlÍSI-'!,') s(lldallO, e um anonymn. e 
levLt!ltou-se i1 I"::,VI)!" det!e~ Pe,j!u o or:Hl,~r .'1.:') Uli} rlesse:-- bomer:s quP cunquist.a. a v·ctofT"Íl1 e 
Ser. ,~,) nã,) cousentiss~ qu.e Cf)1Itl!1U.~S9':" nJ. não tem il!ll DOm' na h(~tor·ia. é um d~:-ses 
lei de' f()":;~s lH;} (ocíPnento 1'0 ·'e'1'",~eih trau·,tlilJ.t10['f'squ,> ca1' eg m, pe'Ta a " ".II'a, a 
<109 cc,Lltr:iclos, e do df!sru·peit:) á lei. q'Jan,j,) ml!te"la com qllP se Ipv'.o,arn os poderoslls e 

ca ví,-tlllla des r.,", vil)[e,-;~ia a()~ CQII!r;lctos. os ricus, m;;s ui1u km lJome, _, 
de~te ,ie,res~)ei,!j 6, l,"i. era o sl,ld<1d'J. LM SR, SE:\'.-l.DiJR-E' um opera rio 

Quem está ll'l PrJ.ÇG., c2.r l eg:'.odo U',1a C1.- O --iR, GO)!SS 1Jf<: CA'TRO- .. _ nlotem voto, 
Y(\b:!lH-.e:u de[c.::L d". h<1lIra e de;" in'tlr.i.li(õe~. nii" é UITl;l IIlolecula fl;l, suberania nacional, 
Ioi a~li l·v"do O'J f Alio rec(u'c:tn",nêO fu\·~,.,do, Dão tem qlieill ,Iel'e Se do ,_ 
que tp:iZi.:1e '"(O (lI"iz O o:",t!o[' EIil :;e~n"')l') De ej~,va f) ocarlur 'I'le o illustre Seo<.tr"or 
n3.(. G:'!:i"t9 mais (.-;so). Oll ern vi,·télne ,te um po' Sel''i'p '. tiill dis!,jncr" pelO seu C,:ll'"cter 
con.i:.:~ .. ~l.", eIJ1 qlJ.:: as p d't'C3 estipu(a.r::..tl1 o t"; pnr" S1]:1:'; luze:.; n!. í .8.1Pr:.!. Vle::;8 e"l auxi
or~:',~iJ do s,,:;·viço. Est3.:5 pa1'L·'s e;·D..~, de lirn lil'~ nã.o pa,r'rl cnmbcttf:r Fillppostas aggI'e~sões 
la.d,) u\n pobre l:orJe:!~ do F_'vo, do out,ro o ,1..u ex-rei to. ma~ ,H,ra rlt-~t'lrllir eOm o O'·ii.I.~Or 
pOr.E,r- .PU?!iC.'J~ 0. no regl,!:en ~.ctllaler~(!l~ es- e:-:s obra ,'e lrÚqUldrl.le. de pfl.rfi,ila., qn~~ é 
t2.S ·?ll~~S~ai,lr,ll,e.5c'::; :3~cl;1.e~; er;)~ o lJUIlll e o u:n l~,bé;) na.r;!. 0:-; 'puderB~ T)UbllCOS ào Bra.~ 
nz..rlll', 0, Pl'2-1Ilent~~ lltl. rt~lJll,l_ll·J. e U!TI pl}b~,.). zil. 1 1: 

C:J,l',I!',l, na t'~rl'a. ,'o m·a.i,,!', plJr ex"mp!o: el,e I 
nrf,; ... :e-,Lr-'u sec'·/.~· i ~a(J',i,) d'tl~ ,nto:; CldC:) Ll..n- O SR. R0~.~ Jt:;q)R - [)pg~~.'\Ç:'d:)lnente foi 
noS'~ o P::e..,;ille;::.G(~ 'a )(dptü;lic.". t~ell)s :~<~rlS I 50(lJpl'e ~-i,SSlln~ de:-.u.'-, (IS ITInis remar.as tem9cS~ 
manrta.f,<-i!'luS, a:":f2eit·~.~the a p,'ümeSSd't c.eL.~:)I·()·1 O SR. I~, ':,lE~ 1)8 C,\"'Tlto-VIa:5. Gu;.t"do é 
.se o cont,i','.cto L~ d~~~ a~::;::;nL'~, pt'a,ç,t. CtJrn[Jl?- qUd a. f.JeT',!: 3.. l) Ci'liLe. o. pe:·ü l 1"w,. tndos 
t.::t.i·I!-:i(~·. '):3 ci:l.;rJ ;~n~dS: eUI; ~e \:~ o CU.:upPi-j ::"·3~:3 [C' 'r::I~\-'S V!.:ius que eO\Íe;'Q.OIJUam o 
;nei.:to l~~ !.~-u ~_G~n_t,.~~í.eC,I) (' o G~,·e!n? il·-gQ.-;:e I T~rl id(;-·si-'.e:'t(~;)t~h~('.~t.j,í'J ~~o (leCUiO~O'--UIj ~[-'lnpo~ 
ao tl.llWll:"t,) Cu.!lôlJ_'1::::::lBi1tO d·~:--t,-~ (~!)lLr·JC(.tJ. ( .. : .... :v.o{!u e q\lc n. dJlI'U! ill,l;1de 110 V\~ltl Cl):l-

O SR . .-\L:'12ID.\. Bú.J1.aBTO di um apaI'te. V'~l'!,ç'O e:!l, i I.utle? QIIHudo S. Ex. te~n 
c..e:':'ilr.::J (1e ~l e,·u Pu!) d homeln~ U'li ínatU[O 

O S~~. G,lM3S D-': G.\:-;T·.:.O -O~"". o nql'Jl'~ ln.rt- 'I ;!(':::i ~)(,ntU:j ilt.l.,ci :·ecn'lr,v.:-l (L-" R ...... o·~ull'..:<i·. é 
I'~.c;~~Ll nt:.:J qU~lt:'1 t.l~-'llt7."r !llais in?r.~ttl. y" P?- il2g0~iLl q'.!8 iuiE'r'~s··a l'L p~'ljbrd'~de- CC';l.--:dltir 
SlÇ':... I dI, Ül'j:W01'., t~ga.ndo a :1,u~,q'ld;lc1e j',O ~ qa~ o pu ê~' uuiAlcO ri~:-..g:Je ~onf,l'ac-;;os eelp,
no~ne ,18 S. E~:. ?~ u~n:~ ini1Uld~\d.~ d~~lt0 .. 1l)!"l'it's C(}liJ 8'~'-.":"I 110í1J .... n.1 j~a. C.1CiG1J. c.i~,:;~di. 
orde:\1. I S·ICÍD,{ (-' t'ull,~er;e !la.:"' tileiras do e:rerd;:.o 

RUe !Je(1e o ~~l;ll:;Y::iment,o do COll"Ji:·ac~,'). o quem j:~ pr·t'Sr,':ll rJ. ;:o-üa .li ':irl . d,e s~ngu: e n3~o 
qus ll;!,lh~ 1:lJ.LS ~,-... ~;n!, "1 entl'8 todo . .., C8 po-r~JS pl'de (I1~U~ p,e:::-tJ.c·, pUj'~lu:.J n~~o qu~~.l..~ m·:11S 
culto,; pl'" pede a.) Goverüo que lhe reSGiLua Pl'tste.;'. 
a. llbe'llarle, pOPqUCl neu) des·'.i, m:1is ~el'vir (J O or"dcê c·nfe-sa-se con-Pl'vadol': nunca 
j6. t:::!''TIinOll o deu tern90. o GQ;;-e:'l;o reCU'3a- rJCO!JSrla:1.1 tt. ;t. V ()h:l..~:ãu fJíi. L,--'i. l'ie3t~ !JOO(O, 
se; ~ste i1!!oem coa ,múa sob as b3.ndeiras, porem, se col U<'i]. ,elU deteuçl à displJs'~:io 

Per:.("urJt~L o orador ao Sen:tdo, l'e;ruiiio ,te tio ~"ldad" que d .. s·,mp .• ritr a carab nO), ao 
hor:lI"o~ ~é"io3 l" respeiraveis: h-to não é u,o conclui" o :'(;11 t"mplJ de' pr2.çl.l, pa ... a r~que,'e" 
reCl'u"a!1wnt" Lr,a.,lo? Puis enéão consel'V:J.r em nome elle habeas-corpus ou defendei-o si 
nas b.wc!el ras um !lo'nem, que concluiu o JiJl> pl'Ol'e,6U 'n, pOIS C"[:J ate Uo/la. miqüidade, 
seu ~ra/ode serviço, não é um recrutamento vindl~á o qll' b<:l de 8,g"ado no dire tu
fort,:ado? a r~speit;J.I'lli lal\e -Ia palavra. humana, sellada. 

nu contracw. 
Julga que o nobre Senador por Sergipe 

na'ia euxergar'i\ em ,UaS pil.lavras contrarIo 
ao exercI to. 

O SIto LEITE E OIT1CICA-S' a escravidão, 

O SR GO)lKS DE CASTRO-OU o orar!.ür nâ.o 
sabe mais na'!a da lillgua ou é um recruta
mento forçado. Hav~l':i. talvez neHas alguma cOusa contra 

O SR, VIRG1LlO DAA1Azro-Equivale a isso. o Guverno, cOlltra 08 c'Jmrnandantes e os offl-
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ciae~: conin o exercito. não, p:ll'qne o sol
Llario q ad S~l''-C C:lil tr:l :). i'U '. VOIl t~de fkarà 
sobrell.'an8i~a gr:.:no a (la81l1 (tJrdn,.~~ o.) ~0U, 
dir"l\o3 vlOhC,03 UI; illu',O lilo jlGUCJ J.~
cent~ . 

r\e,tl crr' p':::J. ve c,'n,id~ ~ç,-es vae lem
braa,ro (lO ncbrg SenuJür por Scr.~·ipe O~ PO!l' 

tos ,'o '5e'1 ri~CtlrSo, pn.ra ver o(jd~ lomm"LteCl 
a in· e:l;:atez ce ;,ttacu.l' o exercito. 

Censur'ou () 3 buso, de:enlenr'"o ;l p:J.c·t,e cili, 
im por t~.lH2 (~O exercit('l, n f::Un. ~nrt0 1111.1 Ís nu· 
meros". 

COfnbr:t';'ll t:1:":lc3:n sein:,\l'8 :-), eI2vr'ç;IO nu
merir3. lLl.S r(Jl'C:l\~, illlPUriGOU·;j, ~:ll :!nli,:::: ;lll
teric,fLs !.: c·)n,-el'~\·:l.i~·,",2.·Lr:.. 11r_' ;;6 pl~ J;.\o:siL0. 
ercq:.J:~ U:0 n. .si tu~~5.o S2 m~~t!tl vetO tal 
qu~J é. 

l\ing~l;'m ceI'pe olhos á evll~<?nC!D.: n ril'uzil 
n?í.o c-o,;; !)Urta a.:3 SUõ-:3 J.c~ua:::::l t.~~:s~>~.·z3.s. 
(,lp',ia'hs-. ) 

i\in.~_'J~in !1111S do que o O:';lU. r deseja 
er:<l.l'. 

QUJ.!l,!ü lhe bnçam em rostr> ê. "U:, igno"~n· 
elíl 0(L II ;J.~:.:l1·';1. up~d.i.u{~e. [:!.~r:1del2. ;'lIJL:( fica 
:.abeu".o q'~e cli'Ã e qUem \-xa,g~; ê. ' .. ~ (tcf,QS e 
o tor:FJ l"t:"c'ciú'Q de ph:1;1ta3ma."J dl,i:- :!<o.~; iLlas 
qUem ::l-5~iT:1 o a pri. YU.·~ e (J Gu ';ci'no. 

o C2,:':lbio! j~). cCnotitU3 k:;2.r com n'l~, e 
eS1:1 "ervindo como que de e'p,'ntJIlJo: (Oê03 
talbm em camb:o; mas U(I a!gull1a cousa 
t<1.mbM iU 3. que Hl rcfHem por sC'util-a: é 8, 

care:-;lii\. ext1·3.orriinJ.r~a de tu,lls GS a;·tjgc's 
necess,'l'i"s a. ~itl;l, e :!. p~nuria. que j:i não 
;tt~inge ôÓ o l<il' ('O pob,e, m:J.s vae invAdindo 
0(:"8 l'emeUIi',lús e <1me:JçJ. o dos ricos 

N~stJ. sltu;:ção, pare12e, il'1'ogal';n, g":an r1 e 
ioj-;ria 0..l) eXBfcito qUr-'fi oU::;:1~;,e a!j:'ma-:.' 
q\;e eUe l:3.via de recebe;' ma I prO?c:séd; éOffi 
o intui10 piltl'io;lCO ,~(j alli"jClI' a l\éçio do 
a;1Pt'fo doll,roso no qu.:1 se acha. ape;·tL; que 
p,jl' em pél'!~o a p:nbl,!;;.r'.e r!,) ~rdzlL tc.l,ez 
:ue " paz de< ;I.e;l>l])i"::J. (·'jl~i.'ciu), e elH t,d,) 
() (·nsn, :1. sua h"!lr: •• p"fqll<e o P·.)\,o LU.lll'·em 
tem horl'·:)', tOmo os lfldivil!u, s. 

Aflir:',a :;0 SrriJ.'o, ~ern ".ceIO: o ex,l'ciL~ 
b",.n:. do lêV,.n:ar;:;; indi"rlldo 'iU·,·"'."o ,ü
gUf'irl ou:.;a::):c pór em. uuyi,,~ ;S'."U p"tI':o· 
tl'~mo, S~ rllo!1do-o CJ.PilZ de prdesc:n' cl)[lLr:L 
~::igen~:ds de :S~l'yjÇ'O publ:c(), e.\·g-;;JIIClllS 

.nCt,IS ,·la::lorOS3.8, lua s in~l~Ule:-: r~O fiue f0:'a 
pura rle·;f-.i<lr. 
P~dín a~a~o () orJ.doI' reducç.l" <-:0 fff,~Lt;T"O 

do exe,'clto? D,!ix:l. lotO a l''C~jlonsil.:liiid,.c1e 
do (~U~!ll govern~l. OP. dos pa.,yt!ltl.S que :'~e ·~L{> 
b"rern e q1l8te::l!Ç)rç:\1l.(,So?~la\o. ld~;3C 
(jr~l,i:üi." o li!€lln~ L");J~i'\:'1':;I!o dv::3 StU3 iunn

Ac11ô .. -s,) e!~1 a.:ll).lt,:a l\ T!1-i~10~' e::1[Jre7G hro:-: (;/;?'-) f ]1l)i!1d.ús), c:t;yia de Ill'opa .. ' ll~etliJ~'.s 
bl'azi~C:'irit e ;'~0 ach()u aluda c0;:))l';.:dof, 112:n l:e:-;f.j, ol·deru ?! 
,iqt:e:' :dcr;:V'Ji'. n SI: . .k.:j,J CO[!f)(i:!RP diz qéi{) S. Zx. ê 3.té 

O (JOY'·.~_~I.iQ (~-:'C.!;ljl'J, r.,::ce~3D.riJ. i:~pre::c!n·1 i2di:~ita.dJ pLlrJ. \1~eoj}i"~51':ellte dJ. ~~epu.LLc3. 
uivei u:,,.. .1.1<'1':'.1:13" t~l ,'e :1:.~,nsr.,JS, q:le o O SR. GO:I12:S DZ C.\STRO - D2lxe ú no:;,3 
~l!adol' r~··_·:lL\. le~~rn ~ dese8~;:J'() (\o~ la; ê;; que Se!ILlc.Ol' qUd :i:owJerll cu ora:li 1' ... 
JLl com ~e:'I(L::; (~ll':'lC~!!ufu!espO·'\""I!J. y;l:e~. ~.... 0_ • 

O r, "0 .. , 'J",~, ne 'o~ ",,'. A.". I L1YEI'.:'.üs ;:'[',S, SEX:,DORE3 - :\ülJ e 10:::-
_ ..Ju.c . .10 (ec, ....... ~ _,U") ~ ..... ~Jl., Cr,)I.l"O'll0..:"liJ. 

nU.o t~::' q~.leii) l;l:-~ OIlt'f2:,'!i,. m,'~jS (!.l!!llel~ il; ():"') 
propl'j·J'3 ,=:iOl") ~Ji"h.)e=, ~A LllJO..: C:J.:.JO p~'{:s'a
çã" úcl01 il t;t'l:), do ;l,I're~~da[O~l:t(l, nld púrle 
ebt.el·(·s ,) G')"-'2rnU ""m g:)!':"lt'?. '.i" juros c'.~ 
t) ''/u: l]':;() el'1, porh;nto. ur:1 :-lTT.=il···?~mellto, 
mas UI;1,'. ai:lv"cllr-e;;{~, li!;} t-!11/!'('~1:111~0 com 
penlJo:' c:]t:'e6~l'l ili.lme,11a.t:I1L~u'o e j~;,cs 
ele 5 ".'" 

(\ ~R. rtE:'\RIQC"3: COUTl)i"IlO - o nobre ~-a
rJ' doI' mer·l.'ce teclaS a:l pr-ÜYdS de dlstin>:ç:l'J. 
(.-ljoi:;dos. ) 

o SI:>". GI ~\i2::S Il2 C.\.STR 1 - S::tlJ6 í) Se:E..:~J 
Ijue e~tu ~ob o pe.:,o l~a e:;:omm1JT'a~!ãQ nl;\!Ol.' 
d~ lU'-l. ar,-'hl:--ra; P. rO:IO ~i o f;-:S·:~, n~o E'5~2.
ri:\ n·) SeO;;.llo) (roí".wr{os,l. t;,;n r:;ec",si,'atle 
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~, Mas n1io é isto acaso novo orçamen to 1 
Vem-se pe,lir dinheiro par'a desppzas já fertas; 
por conseq'llencia, por'l ue o PodeI' Legi::lla
lativo não pratica, em tão criticas momentos. 
um acto de economiiL, porque se não c[is
solve 1 

O Governo faz entâo a despeza e eobra a 
receita que entender; e para que esta so
lemnidade toda, para que db~utir orçamentos 
e dis~utar uns com os outros por causa de 
verdadeIras migalhas ás vezes. si o orça
mento já leva no ~eu bojo, não drrá um meio 
de sophismal-o, mas o con,elho para tanto, 
porque o proprio parlamento diz ao' Go
verno: « Si quizer, eleve esta força e abra 
clerlitos ! » 

Para que isto? ! ''Isto não é seria! 
As palavras do orador podem ser de grande 

impruden(;ia, pó 1" eSGar commettendo levian
dades e, n,Huralllleüte dan,lo provas de Sll
pina ignOl'allciu qU,l recoollece e confe,sa 
(não apoiados); m3S O que affil'ma ao Se
nado é qUIl, slljf<it8. esta doutrina que sus
tenta como verda,:eira a um mquerito. ue
nhum homem, que não estiver decuuu ,':;~GI
vido a cerraI' os olhos á razão, d"ixará de 
votar peio OraaOl? Sobre isto n1io nutre re
ceios. 

A mais alta attribuição de um Congresso 
que se respe i ta, é votar e fiscalizar a despeza 
publica: so eUe deve faZ81-0. 

Ora, achar demais para o BFazil 2.'1.000 ho
mens, é atacar- o exercito 1 Si é, o orador se 
declara impenitf'nte, continúa, a sust~DGaF 
que é de \O~is, ni!S condições pre5en tes, e 
podia ar.é su~teniar a these em absolut.), por
que povo.-, não dira quantas vezes maiores 
do que o Braz'l porque se ig'llOra a popula
ção brazileil'1l" llIa~ povos mui tas vezes supe
riores em popilla.ção e em recursos, teem um 
exerci to mpnor. 

E isto porque.nas democracias, o exercito é 
um grande elemento; elle tem as tradições 
que se não adquirem em dias; elle tem in
strucção technica.que se levam annos conquis
tando; tem o e,piFito de corpo. que só se ad
quire nos quarteis, na convi vencia dos ho
mens da mesma profissão; mas, nos momen
tos de guerra séria, essa força, por mais 
numerosa que seja, é sempre deficiente_ 

Ora, no BrazJl, onde não !la reservas elo 
exercito, nem ai; hal'era cão cedo, não com 
mette crime nenhum pedindo ao Governo at
tenda para a guarda nacional; porque, quan
do hOuver um a'l,erto, ella lJa r.e ser a reserva 
do exercito. ~ 

Esta diariamente apont:lndo para o exem
plo da R~public:J. Argentin:1. em relação á. 
gu;'rrla wcion,~!. Néio sa!;e SI ella COllsta ~ó 
dos jOI'nae;,;; o,":'que LHD;)"". qU'~IJl foI' jul
gar do. gU'F,la nacional cio braZ!l, peias ga,zé
tas, crê na exi;;tencia de nUmero61osimilS 

Senado V. ITr 

coiJortps; julga que o Brazil possue um exer 
cito ,a,lvez igual ao d:l Allemanba, rl'unido 
ao da. França, ;10 da ltalia e ao da Rus~ia; 
pois não ha logar nenhum no paiz onde não 
~:.:ista um~', brigada. 

Um illustre Senador, que ouve o orador, 
mas cujo nome não cita, pois o não quer com
prometter, affirmou que na Republica Ar
gi'ntina a guarda naCIOnal está tão bem or
ganizada que, em momento de luta, póde ati
rar sobre o adversario 200.0UO homens. 

O SR. RA1lIRO BARCELLOS dá um aparte. 

O SR. GOMES DE CASTRO-O or:ldor levou 
mais longe a minha aud,tcia_ Provou, com
parando o quadro de officiaes do exercito 
bF3.zileiro com o qu.dro de outros exel'citos, 
apontados como modelo. o allemão, o francez, 
o rmso, que á proporçã.o que nestes "x
ercltos se guardava entre a prâça de pret e 
o offieial era muito sup"rior á propol'~ão 
existente entre os oliciae, do exercito brazi
leiro e o numel'o de pra~~,s ue pret_ 

Nessa o~casião, o nobre Senador pelo 
Piauhy disse: «clwgou a. esse l'psnltôdo per 
ter incluido nos quadr"s os officiaes exce
dentes delle. ,. Respcndeu o orador a. S. Ex. 
que de (a.eto o fizer,l, mas que deixaria de 
fazel·o, desde que S. E:L pudesse fixar o anno 
em que este estado anomalo ces,asse; porque 
affirma a S _ Ex. e f:l! o com o maior 
prazer, que, si não houver :llguma calami
dade de peste ou de guerra, não sera. nesses 
quinze ou vinte annos que o quadro será re-
dUZIdo ao seu estado legal. • 

Mas, a e ,istenci:t des"es offieiaes fóra do 
que.dl'o, apenas diminuíra a rel".çii.o entre a 
,?r,wa de pret e os officiae~. 

Ainda mesmo, porém, estabelecendo a pro
porção en Lre o quadro dos offieiaes e o das 
praças de pret, exisr,e, em desfavor do ex
ercito brazileiro, uma difi'erenp, talvez ce 
um terço, isto é, um official para vinte a 
vinte e um soldados; ao passo que nos 
outros exercitos esta proporção é, na arma 
de infantiJ,l'ia, de vinte e oito a trinta.. 

Ora, analysar um quarlro do exercito; en
carar as questões como ellas se ofi'erecem: 
pedir o auxilio dos exercitos, que pa~sam 
por modeio entre todos os povos, é, porven
tUFa. atacar a instituição militar do exer
cito? 

Tudo quanto disse o orador póde ser uma 
causa futil, insub"istent", sem razão; me
lhor para os seus adversarics. Mas corFer 
em defeza do exercito,inju,tamente ufi'endido 
pelo or;,dor; 'i'Sl' Das paluV'ras (lo ultimo dos 
Senar;ol'es o ;.:rito aur1az restaul'ador; verbe
l'ar di"":! baDr.l],~a.ies ÍGsi::;idas e iocllnsl's~.el:ti."8 
:J,I;"g é Lct, " cnlhc!rs Em' :,',cripL.:-J'6S de 

lI;;I\Ot" l1OW. P'):q'lb ~atia i!lVenLQu. nem 
d,"os, Dem est<1ti~tica~ S~ invemam; é [,,-

27 
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vai' muito longe o desejo de querer convH· 
ter o exercito em um ",ala me tini)ê;'e, em 
que se não póde tocar, ;;em disi'e"tar clumei 
é querer renegar esta tradição r.e tlberriade, 
gloria brazllelra; que nenhum brnileiro 
d~ve peruer, conservando a. vida, porque ~e· 
ria perder a bonra; é f~zer lJma ex~gge;'8ção, 
de que tem ,ilreito de queixar·se. 

Ora, qne m"is disse o orador. que pude~s~ 
ser considerado como offema ao exerc:ito '1 

Ob,ervou que o BraziJ esb1.v~. f!<lstand\l, 
com a força armada de t"rra, 50 mil e tant.'i; 
contos, e que no anno d8 1~95 Ji se tlDhaUl 
apurado 77 ll,i1 e talJtos. 

Ora. oão lamentou iJ, despez:1; perguntou 
apenas si era aproveitavel; si !.tavi:; exer· 
cito. 

O nobre Sena~or por Matto Gros:;o teve a. 
boud:1de ôe dize" uue "im. Di~se S. Ex.
Temos; a prova é que e:W·iem o :',iínistro da 
Guerra e uma expedição em Canudos. 

Ora, S. Ex. ha de permJtti,' qlle lhe diga, 
o OJ'ador, não acbar logica a conel us110. 

Da exístenciu rle um MinisLl'o ,la Guerra, 
apenas se prova que ba um ministro e que 
ba I!uerra, sinã" actual futura. Da e:xistE'n· 
eia. de uma. expedi,5.o, ape"as se provi!. " ex· 
istencia della. 

O SR. ANToNro AZEREDO dá um aparte. 
O SR. GOMES DE CASTRo-Conhece a intrn· 

çã(' pouco inn"cente du nobre SelJ~dor. Nii.l> 
quiz dizi'J' i~so pOJque o ReglIDéUto n50 ppr' 
mitte entrar nllS inteLçõe, a.lh6\as; por i::iS0 
não Si' !\eva,sou : ficl'u a pvrta e a intcnçáo 
veiu adiante re,oebel-o. 

O n,.ore Senador cOlJcorda com o orador. 
Não existe exerci to corno o p3. trioti::·llJo di' 
Senado de>Pja. c(;mo converr. tel'o; como se 
deve t"do envldal' para tel·o. 

Quando rllzia. ao nobre Senadm' que os 
seus calculm; Linbam tomado pl·r bar,e ou a 
proposta do GOVeI'nu oe 23. OCO !.t, mens, ou 
a proposta do orçamento, de 20 UliO; e. por· 
tanto, quando JazIa o:; seus c"lculos 'ias de~· 
pezas orçamentarms, devia. ter em relJção o 
numero fixado em urna dEssas U!'Ol)ostas, 
porque o resultado variava. conCoime'a baõe 
accelta; quando dizia isso, S. Ex responceu 
ao orador: não sabe; calcula com o alie deve 
ser, porque tambem não pó"e i.dBI'ÍnaJ' que 
o exerl1ito francez tenha O numero Je pI'a,a;:; 
que os seu~ lJolentins, QS seus m~lUpas e alo 
manaks dão. -

Poi~, atfirma S. Ex. a j'ealiciade des~e9 
dados. 

A experipncia do povo fral1cez roi doloroza 
demais. R"u ve um dia, no óegundo im f erio. 
em que aquelie povo, tã" ger,el',,>o qu.nto 
voluvel. tão eoplrituoso quanto irr-etltctldo, 
aporlerou·se do des,"jo de renov~r as suas 
glorias mIlitares, suppondo que o nome de 

N~pGleJo fI';) inhBrB!1tc á gloria. lDilit;1.i\ e 
que aquelle, ,1 qUlm um pueta celebiiJ élUl:Jô. 
ch:im·J.d0-Q pe\:iue:",:o-pt:cüa. um ôiü.. cc.;u'lfer .. 
ter· Se" em gI':1oc!e 

« Guena il. Ailema.nha » 
G :'1 ta.v am em to(llJS os c~ütos de PaJ'iz; 3, 

Bez'!im ! a Bt'l'lim ! 
Havia então Ull' hemem l'.nico,um iJ3.c.h~~et 

em c!lrellu. 
O ~énado sabe quar;to esta clas"<l e petu

\a.nte, 11Itl'ignn'Le e fúuco patl'lotlCU. (nsaL1as), 
uma figu1"Ín!Jc., m"lu o recummeucla v;:,. ~inào 
uru td .. mu monllme\:ial. 

Bunl"ra. rom iueguG,Javt-1 eSlyln as mais 
sobe,'bas p",Ç[ina:, da hl,tori<J. daque!le uo"o . 
(!e,crever" as gr: nJes b~lt,dlJ3.:' dI' exel'clt~ 
t'raneez cum T.al e!uq uellCla e VeUÜ\l'.e que, 
l"efd'lndu UffiG. brl1allJa em que UIl! g,,~neral 
tm:·<J. r8:ellJ~0 um f:"rlillenLlI na CO:;'3. e,
quel'ua.u guenelreque o lia. duvicb.ndu on'~e 
twlla SIdo o ftI'imemo, apalplJl( a coxa e 
dlsse : ah! eUe se engaoou, foi na co~a di
reita. 

E,te bacbarel levantou·se nas camar~":, fran· 
ceza,; e dJs,e ;_ n~d3. r.e ;!ner-ra.. nao estamos 
pré p"Tados, nao t("mos exercito! 

O MllJist1'o dOi Guer;~c, i'lias um m'l.l'eclla! 
dlrellO. o sr. Lpbeut' er"ueu·~e 8 (h~se : es· 
t<lIlJUS preparados. não fil!ta uw bonzem no 
quartel, nii.o falta. um bOlãu na la.rJ::. 1'0 801-
aadtl. 

TDiers í·i vn.i",Jo, [\,prE~oado em toê,o~ os 
carJl os, em todos cs Jo"naes corno UlLi tlocero 
\iéfil paLnotl~m". que leva va ,eu espil'l tu fac· 
CIQ:::'U atl' qlJei er a b ullJ1Jba~;5.u do ~·,eu r_.u,lZ ! 

" glJer! a dtClarou oe. O Senii,lo sa"e" qual 
fOI " resuiL;:dc. o v'b"e v",!lJo que !01'D. urna 
l aô,anel; a iDfi,líz, proglJosücanGo os desastres 
vill se chamado a salvar os l'estOS ela í"rança 
lliut.lonu, dejJois de ter c'·nle~"ado a Rua dor 
iJ. toJas ao nnçoés da Ewopa. 

i\qutlle plJ~re :.wcião tlo'e a ve:Jtufa não 
resenaJ" até hoj e a omgw"m.de t"l' pres'.ac.o 
no ultImo qU1J.ltrl da v,da. quando o tUillulo 
:,ollelta a. cüoi.lngenclu tlU ma rJil..sel· viços COlIJO 
não unha conbtguido p'·es1.al· na pujaDça de 
beus "anos, no verdor do ,eu talento prIvile
giado. 

Morreu, levando ao tumulo as gloriu3 de 
um povo iutriro, e hoje qm,nr::o alguma vel· 
leldàde guerreIra pel'p"~Sa ,J me te úaquelle 
p,"·o,l3.JveZ (, oome ele TlJlers seja o C~'lnmnte 
mab podeJ"'s,) o,ue G Governo apI-lJc3. i t\,:,ia 
daS maos~s e.1ôiLád"s. 

Rt pe ie ao il i ustraLlo Senador por 'vI atto 
Gr08~o; o aCLi.laí exercito franc~z nào es;:" no 
papei, é Sim nos cG.mpos, nos quar,eis ; t,)COS 
os alln,'S é pa,.ado éHl l',"vista, e I':ntio se 
póée atfianoar-nào falta um botio na farda 
dé um ~uJd:\I1(). 

Or", o St'nr,,1 0 sabe. quando um ["natico ou 
chefe mon"rchista, comu quizer6m, levtu;tou 
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o pendão ua revolução nos sertões da Bahii\, I O SR. GOMES DE CASTRO julga que ·perde 
o GOVerno foi diligente, seja feita justiça, o seu tempo. e o S .. nado, de~de já. fique 
procurou esm:1gar ue prompto esta nota dis· Cf nvenc;rio, apenB-s torna a libtlrriade de in· 
cordante, esta vergonha da civilização brazi· commodal·o, occupando a tribuna, unica
lelri\. esta mncula neste fim de seculo, de vêr mente pa.ra. um fim. e nem tem re~eio, nem 
um homem matando gente, não a favor de mpsmo vergonha rle dizel-o, é para salvar 
su'S idéa.~ religiosas, mas de s'-u fanatismo, a sua responsabilidade. porque nos corpos 
porque níngas"J lhe at~ca a religi:'o, não a) c011ectivns, o acto é de tOdos; quem não quer 
favor de idéas poliTicas.porrlue a Constitul<:ão part.icipar deIle tem de coml'atel·o. 
e tão !!enerosa, que, debaixo de sua bandeira E' o que está fazendo. 
torlas opiniões podem manifestar-se e pro· Não quer e,t8. responsabilidade. 
curar proselytos. O anno passado o ol'ador pediu e consegiu 

O Governo procurou, e até hoje não en- se incluisse na lei de forças a distribuição 
contra um numero sufficient" de soldados. delJa pelos Estados. 

Pela lei de rorças devem e.Ilsti~ 28.000 e O SR •. JULIO FROTA dá um aparte. 
pela leI de orçamento devem eXIstIr 20.000. . 

Dirão os competentes na materia : exi~tem O SR. GOl\IES DE CASTRo-Mas tudo IstO 
20.000 homens para mandare~magar a horda milita. em seu favor. . 
selvugem de Antollio ConselheIro? E e o UlllCO qu~ ataca o ExercJt.o _ . 

Não existem. Mas pergunta: e atacar o ExerCIto pedIr o 
Dizer isto é atacar o exercito? cumprimento da Constituição, é atacar o Ex-

. . . ercito dizer que uma organização, que lhe 
O SR. LAm:;O SORE dIZ que por ISSO se quer parece exhuberante, excessiva, devia ser re

l!. reOl'gaDlzaça? no exerclto; o argumento duzida? 
prova a necesSlnade de pOSSUlr um exercIto. Porque não comprehende que em um regi-

O SR _ GOMES DE CAsrRO - Mas o exerci to men rle igualdade, em um regimen que os sa
americano, de 25.000 homens, não é ex· crificios devem cahir sobre todos, se leve a 
ercito? organização á viaçãO publica, se suspendam 

O exercito da Republica Argentina; que serviços urgentes, ~e diminua a immigração 
sappunha. fosse com posto de 25.0(10 homens, onde está. a esperança de nosso progresso, e 
mas que disseram do recinto da Senado ser se deixe uma despeza com a qual não po-
com posto de df>z, não é um exercito? demos. 

E' men"r do que o brHzileÍI'o formado de Repete. ainda. mesmo correndn o risco de 
20.000 homens. (Ha diversos apartes.) des~gl'adar ao Senado, de cansar a sua paci-

Como comhateu o oratlol' o honrado Sena- encia; o Brazll não comporta. as actuaes des-
dor paI' Sergipe? pezas. 

S. Ex. ache.u muito regular que o Go· O illustremarechalquetãodignamentere-
vel'no p,-dis:5e 28.000 homens e pedisse fundo~ pl'esenta o Rio Grande do Sul, disse que se 
apenas para 20.000, porque o Governo sabe ü-mora o numero das fOJ'ças do Exercito maS 
que não pode preencher. com certeza não excede a 20.000. 

Mas, esta lei dura um anno. 
O SR. JULIO FRorA-Pergunta si S. Ex. 

Si o Governo não tem mpios de levar ás leu com att.pnção o parecer da Commissão de 
bandeiras 28.000 homens, para que os pede? Marinha e Guerra 1 

O SR. JULIO FROTA dá um ap'\rte. Não esta criticando. O S'U respeito á Com
O SR. GOMES DE CASTRO não póde deixar mís~ão é tal, que de~de já porie ella ricar pre

sem resposta o aparte do nobr~ Senador pelo venida de que lê todos os seus pareceres. 
Rio Grande do Sul« porque não se cumpre Ella realmente não de~envolveu o as· 
o meio constitucional h sumpto, aUendendo á urgencia do tempo que 

Foi uma de suas queixas; ppdiu ao Senado não permittia. um estudo apurado do as
attendes,e ao que a Con,tituição dispõe que sumpto. 
o pxercito nacional SA comporá de contin- Mas, pelo que ia dizendo, podia ser ac-
gentes fornecidos pelos Estados. cusado rle atacar o exercito? 

Tem necessidade de defender-se, cumpre 
ao orador sal va.r o seu bom senso; não ê um 
louco. 

Pergunta agora por sua vez, desde que 
o nobre Senador o hGnrou com o seu aparte: 
a Com missão de M rinha e Guerra distribuiu 
os contingentes pelos Estados;? Está na Con· 
stitu;çào. -

O SR. JULIO FROTA diz que perdeu o seu 
tempo o anno passaclo em estar fazendo esse 
calculo. 

Dá-se, pOI' exemplo, um facto qualquer em 
uma confral'ia relIgiosa; nã.o será. um louco 
quem queira responsabilizar torta a confra
ria pelo acto praticado per um frade 1 

As palavras do orallol' nào visavam ahso
lutamente o intento de atacar o exercito; 
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pelo contrario, quer qUe! elle seja um;;, rea· c"iI2'·a.1 q';e g.) acllf\. em Canudos, na. qual 
!idade. I:iz (-ile que o.queUe~ que entraraln agora na 

Sabem todos que no Bl'a'Úl quand0 se tocou :'rG'i,c.;áü l[,.:, armas, aão di.z recrutados por-
o rebate para a eXliedição rh~ C~,nudos es ba·· qUA J, COD;jtitlliçào proiJibo ; mélS drz elle que 
talbões acudiram, uns rGduzi(os :J. um terço, "Gu,lo a j;r;pavi".ez com que arrostavam o 
e, 08 mais felizes, á metade. ,?er'gc, :;l, agilidade com que m;;nejavam as 

O nobre Seoarior sabe que os menos in- arma0. o SUu13rlOl':sroo, tudo ih0 fuzia crer 
struidos nesta mateI'Ía teem p"dido ao Gover· que e~r.a va cr,'rc"do de immortaes. São pala
no que olhe para o exercito. 'POl que niio com· VJaB SU!;'J. 
prehende bat:11hõe~ eSQalharirrs oelos Est.ados, Pu~uIl':a o or"dor, o que sel'ii1 esta gente 
qua,nrlu devem esVw conce!Jtr~doo em certos se lhe dessem instn:cçãu, armamento excel
pOlltos como Rio Gr:J.nde, Pn.rú, de ill,,rl0 Co !,·mEl. alimEnto abllnriante e certp2a de baixa 
illOVer tres divisões ('as tres armas, que se no lia em '1U". concllilsse o seu tempo 1 
instrua.m, que taç m exercícios c0ntinulJs. O que não seria esta gente? ! 
E' preciso que o soldado aprenda. :1 manejar 
a sua arma. O SR.. PII\,ZS FERREIRA - Diz que se fa-

O nobre Senador por Sergipe ensinou ao ç8m as leis. 
orador a verdade de que nã" é só a exceJ!en· O SI' .. Gomes DE CASTRo-Mas não ha uma 
cia di1 arma que p'Je o :,ol,jado a,o abriglJ (~~SS~ l~l? V. Ex. Sabe. perteit:1mente que ella 
estremecimento natUl'<11 de fluero entra em e:;;:rste pal'::! ter dGillonotrado não ter atacado 
f\,go. o eXt'fcltO. 

AclJa que sim. Mas, por mais disciplim~du M;J,s, àisS8 ful!ando da ex~'eóiçi'ío de Cauu-
ql1e sr-'j:1 um solriado, si slle spnte a bme ue· d, 3 '1GB i1 l\lta es,ava, riurn,ndo r::JUltO tempo 
vorar'lhe ,JS eDtrani13S, si elle sabe flue a em 9,'.~juizo ,jO prestigio br~.zileiro. 
sua arma e defeituosa., si elte sabe qU2 o seu 
carthuchame e p~ssimo, ~er:.(unta-~e, é poso A luta esr,á com effeito se procl'astinsndo 
sivel e"perar delle actos de heroismo em taes de moelo que ate os papagaios teero tido 
condições? t, ·rope de apr8nder a lingua . ernacula. (Rosa.) 

O SR. PIRES FERREIRA - Diz que ainda :-:.gundCl urm\ publicação feita por um mi-
assim se registram muiws tititr, 03 .iaguDt;OS se dlVlr1em, uns ficam ba-

O SR., GOME" DE CASTRO _ Não ha du "ldi!. talhando e outros vão pr"parar roças para a 
e até irá em auxilio do honrado Senador pelo alimentação. 
Piauhy. ü nl,bre Senador pelo P,auhy uis~e em um 

Dá testemunllo dt' que rr0a.lmente estFs reJ. d scurso que era luta p"r:1 seiH roezes pelo 
crutasinlJos, (e isso é pm seu favor pu'que m,onos. 
S Ex. sabe que ':ecruta e nUl'G'3Li,. e a Si "ssim for, onde se vae paral'? A despeza 
me3illa cousa, são synl,n:lllos). esses !'ecrlJtJ.S é enorme, me,:; o orador ni\o rsg"teia; ao 
teeill ronstmdo valemia enoe'we. contrario, lamenta nâo se houvesse dado 

DlZi,,, ao uonrado senador peio Pia:rJhy, di tudo q l1antu Ha, nee'~saario para (lar roObÜl
g-no gfluel>al c:e brig'"da, q UG ]" "in seu au- da,:e ao eXBT'cito. 
xilio dando te8témunho da bra "ur:\ deEses Domo,al'-se-hi1 no estudo ,~e3te ponto para 
rec['ut ,5 e o faZia com tanto mais pl'"Zet' ficar bem claro que não "jloudeu o exerclto. 
quando nortista e recruta eram syn(;nimos. Disse que um dlls geueraes em Canudos 

quundo tLlmaV,t a ofLmsiva 10i atacado pelOS 
O SR.. PIRES FERREIRA - Diz que" isso é jagunços (crê que é o t,·rmo cont'agrado), 

em toda a parte. teve de repellil'os, mas ficou reduzldo á. 
O SR. GOMEs DE CASTRO - Não; Ee houves· impotencia, P"l' f"lta de munições, 

sem recrutas de S. Paulo, ou ele Min:\s nio E pOl'que faltaram elIas? Porque os trans-
eram nOl'tiôtas. portetl não eS~<l.Vam org:1n zarlos. 

Não podia dizer que os I'eerutas de Piraci- Ora, pedir quer se orgaUlze um 3erviço de 
caba ou de Guaratl;]gueti. ou de qualq:ler Li'ilnSporte de mo,io que não se exponllam os 
outra parte fossem nortist,as. nr'S3)~ braVOS ~ddaLlos, os n088,'3 valentes 

Aproveitu. o en:sejo p"ra (\.u uma prova ')íficiaes e n .. S"03 intreplr'O:l generae, iJ. murte 
desta sua asserção. ing,oria pela bala an'"nynm, porqu~ quem 

O honrado Senador peb Parahyba, 'r,ediro, cahe uaquella ["cea não ve a mao que o f~l'e, 
(1!sse ao of'aJar que eS'.ava e',cHraga,;0.juI2a pCr'jlJ8 u C"V,lr([e atravessa as matLas cerra· 
que no tempo d" rovolt,r" de um hUS}lt;Ü. daa das catingo;:e da Bahia pal'a ,urancar, 
Havia nesse hospita.l duzentas e tantas pi'~- eucooei'ro, a. vida aos DOS~O, cúmpatriotas, 
ças de preto Um ou dO'lS erm," estl'angeiroG c aos de:enJlJl'eS de nDSsas inslituiçõe; pedir·se 
os outros eram do norte. meios 0e ill"bilidades, de mudD que se torne 

Maô, volwndo ao nobre StDac1Ci' p~io Pi- imp',ssivel uma situaçi'ío de;;tas, é ataca.r o 
auhy dirá, que leu a ordem do dia de Ur:l! exercito 7 
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-----------------------------------------=--------
Ma.s entiJ,o, e preci~o que se publiqne um I pOi'que da mentira orçamentaria. não se tor

novo (licc!onario da lingua portugu<"~a, para nara o ONdol' ma.ls cumpIlce. 
se salier qu~,l a Iingllagem que se de"e ~rn' O bO!lr"do Senador por Sprlipe disse for
pregar sem I'eceio de SUSceptibilizar éB ho- maes p,.!:LVl';J.s: o nobl'9 Senador pelo Ma
mell~ que teem a. veutura de tl'~,Jur o ü\Jbi'e ranhio quer d,- sOl'garllzar tU10. Está no seu 
uniforme do exerci co. discurso ipsis verbis. 

O S P O . Qde deejou c.eso'·g~nizal' o orador~ 
R. IRES FErtEIRA- aever... Conse(va.se calado em quasi todas as 

O SR, GOM~ii DE CA'-TRO-T(:mbe:-J venturr" sps,ôes e, não é sem temor que 8e resol ve, ás 
porijU<l nem to 'os pOI:.eífl '"urnl)l'il':-ss~ C:'3 ,r.) V,'Z8S, ~busal' Úd. nttenção úos seus collegas. 
S. Ex, ve lego qu~, o :)r~(kl' ;)(>r ~::::8;l()lc. i u "'. s, _ N- t .' 
nunca podia ser cre!l'~ra.l. , M " ..... EN",-DOR ao em mOLlVO para 

- b 12to, (lpowdus.) 
O SR. PIREG F.i.I:RREIRA-E' general em 

oucros <:2.mpos. 
O SR. GO)IES DE CASTRO-OS 1Jr~ vos Sol

dados do exerCito br~zileíro es~ào batidcs pe'a 
fome e vivem rercor;'encl.o a3 catlng:l'3 de 
Canudos atraz Gé bo,les ; sendo f81;z8~ qlv,ndo 

o SR. GOMES DE C~.3TRO- ... tomando uma. 
ou ouka pa:te nas r1iscu~sões. seudo que hoje 
o filZ até com sacrificios. 

O SR. ALBERTO GONÇALVES - Mas, com 
muito brilho. 

podem te)' um pouco dr:: carne Gólst', a"imat O Srt. GOME~ DE CASTRO-Não para. desor
para comel·", sem con,;imr;nto ':e bJ2eW al- ganlZ,l.l' cousa alguma; fique trallquillo o bon
guma, nem mesmo o sal; e n2~sa r;,,-ç:t mui- rado Sem/or por Sel'gipe. Mas SI é desorga
tos ~ão varado, p"las b;J.!.w dos Ja~unços, niz;:.çào, pedir o r:,spelt.o á COIl!itituição, pedir 

Si houvc,se munic6es, si o 8;;:e,'._',[:) eST,j. Que os àocu'l1eI::.o~: le;!idativ03 sejam b.ar-
vess~. il:úa~.'t~l:.idO COlnu deqi'. e~r'i1r.,. i? SUll.L.l, '.: 1'.:I.tli1:CC:'~! rev81~w ~o. te~~SLU.iO~~ um ,só p~nsa
br·dzÜelrc.nai~ T,:':'I'> nt:tJes'l l.;~qe I:, H,1;tl. r (,t-::SL(i. l!li~!:r,O. u!n:. ~~o O~'l:- nvçao e nao SPJillD ln'JO~ 
CllÇ:1,l a par'" IU;I,'ar a f~rlh:. (lUP I: e r ~ 7;-' C (OS ,"'1~mi) );',,,v~-L d.,:,.e liL(J,-af:.i8 ro Ppder-' Le-

6~~eCt:~ ~llL!;~~,t.ina '.' i\cl':l'ÜJ, d~ S'l Y!_C,_' ,_o i "I~~ ~;,:.~\c';;!::;D:):~,;::~.u~):~n~e':'~~'ite;:';j;~:!: 
l\I1-!.s~ quuuJ,-" se .,~iz 11/, 7" -O,j ,-;:!. "-, :-[~. >' _l,~-' :~·lju·~lc T:1'-7 =D~3nd.e ,::::.'" -.'el'gDnhes[:, 

cito e resp''lHie-se qu~ qn' (1.1 tJ' OlP;' t.,0'-' I C')_ _:p"'" 
palavras é r8stalll"ê:..do!·, CQllllP-\~ido ~c'gu ~ieIa., ~ ~iG:.l;.i.ç:T!., fi~13:nce;~·a.~ e pr2ci:::o repe;jíl-o, 
pinta. (RLSO,) I ate ;J. ,"Cle,)a :e, e ~erl[L QT:1Ve, 'it'sespl'l'adl1 

O SR. LAVRO SODJ1]J;-S. E::r:, h'\ .:e ':"c.~;- e,. no ·cOIl\:e,t." I'ü or"dc>;' sem re,L':~'.IO, p',r'· 
nbec-pr qu~ t'ez jU~tlf;:l. a!)s seús sen·;!in'.À":.-t,.:s. q'.le G t3:nl)(J ~JflS:·01J par.l. lS:'O. 

q. ~~. GOi\IE:3 _ E CASTlt~)-"D8:<·'j r~ . J,118 o ex _. ::~,! o ~: In.d'>~~~:? ?_ão demsonstl'~~' ??~ ; t~ct os 
er~J'.o bl'azJ!ell'ü ténh., p'. r I!LDi-i83 l; '1-"6,,8 e :telO ;>0F p, lu, wS. púrq ue o "J~ o J ,] b.o po-
com') o úr:!.(lor, 1>,lo j~i de3<'jl1 'TI\t!c; r:i'''" D.. I ,'~'I~.~· dn _qtl8 co,~ ~::\In:.\Trag nao se adll a,n 

., T:I 1\ "t ' 1,-·ur>:~S, IH; ii:tC;.O. ellas lli:tO a.s arlubalu a:::-~o·lm 
1 0z",s-dUl ,o U('!ll, I il8::n em C>:.l!Ud. 's, si flã" pa~en[e~.Lr o pro-

O SR. GOl\fES DE CASTRo-Que essa.8 ar'rl:O~ posit<j :03 ':;.n2l":"r 6.;';O!Jtanl;~nte encarar o 
dUl'r}eS :se fiZ(jo .:SeID t"óI';&' co ScnaJ·) ;:0./:1, .~.lis . pI'cblB!11c:.. iJ..:da I..e cocsegui~'a par3. l'eergl1ef' 
natuI';~l. To lo o h(lmem :3?g'U2, 01\~(~€C~ <1 \ ü ~I'ed.t? cL:, ~~aç~~. 
seus in~tínct""S. Uos 3:,).11 n:1i.lJl·idill8Ilt~ incii I T,<n;l .';) .:tDaQt,J~; e~pf:'dii~rJte8 é po.-;sivivel 
nanos ao bem, e não a~t!'ibueo ~, 1)llt r 'C3 ln- im,-... ;::in8.~' pi1l":1 meluc,J':ll' a su:utlção mas~ se
tenções perv',I':;as. OltlTOS S2,0 uiJ.í.U',3.LLe i1to g,."Jo ql~8r c·t~.", o pu.i1. e~'f1 z.rnsl'oJ1_0 <L 
inclinados ao [un.!, j :l.g:lill por si zedos: o, cG,h~r :lU.:) 'üt'~·ci·;,s. 8' o reC810 quo nutr·~. 
bom2ns, julgam q:le não in p:~,!;l'Jl';' ql1~ n3.." UI': •. ~l o :3eil<1LÍo não enVBl'c.'al· pelo CJ.
mostre Uffi:1 !ntenção VdneIlOS)~ que llãc 11í1 :"':ll!l>O (:~G econ\},n~a.s teaes e v2r" deíras, 
observação qlle não seja um:;. vlOlel;ei" a ,'j. si não Cl)l't,v pela Cfl.l'l1e viva, emquanto é 
reitos adquiridus peios out;·o,. te!l']Jo, :;2.1'a evitaI' [',epOl3 n.mputaç6es muito 

n::.ais :-GrrgOS3S1 .3-: o ~ena 'o não fizer isto. 
porte te:' cLdnp;'i ~o o sec. dever, Iloi::; o ol'ador 
se nã J.t:c~\·e a ~np~:}Qr p:)~:-<lvdl ou~r3. con .. 
fi.~;,:;ão rlO í le-r,el~ e~~ homens tão etuinente . .; e 
l'es Dei ta lIeis 

Fic:t, portil n tu, ::.3sent8.d,1, qu', a inen,;i'io 
do orador fui a me!'lor. como rez ' ja~",ç., 
de reconl1ecer o nobre 8êll2 ... dur pE'lo Pül'Zt.. 

~·,rl~s, ainda que o fll1eiram L~z~l' jas':!e~r ~Ol' 
ini:::"~1g-0 d0 e I+->.rc i to. pede I:cer.1~;;, :l\J:--~ q~!8 C) 

OUV0111 pa:';1 ;-,;.tit'fLi.íl.l" qll~ (\ B:'i~zl~ n;~o'p (~~ 
arcar com as :eSill?-zas oe~·a.sion;'I~~)S y-la ~rG)(1 
e::r:Ísí.entB, co~o esse nn~(~rÜ de 28 r1 )"!><iL 
e o paiz não póde .-}:"sde qe.e o COD~T:3:S~) T,,~rJ.1 
de votar fundos parn. esses 28 mll hom;cus 

:~1l:,,,;3 r'ceia llluito qt.h:l S~ te;1ha (~C r:z.,s..:-a.r 
-pel.:. ·'.r~l';Z,ln~1[L ,!e . °3~' o nnm~ b"rlzi!píI'O i::
"C:'lptO no c.Ulne('O ues P\IVO" tn.l1ü.io:i, que 
n··) s;: ~L'ocl tl·)n '1.1' :::-etH cr)lJpr·ur.1is:"iO,~:: su .. 
jj:'l .~), Ct~~ü() :), :)t.Jbre Gi';~cia veul;lcht. á fLca..
lizaçõ-o d.~ out;'il,S Ilações, p~ra ensinarem a 
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ter juizo, como Po",tugal, batcnno inutilmente \ exercito armado com os elementos de defeza. 
a todas as port.,s para encontrar dlnfleiro; e dl<gress:Io modernos. que po~s.cn dobr'ar-Ibe 
como a Republiea Arg:entina, exclllirJa do o valor da corallem, p"rque a coragem é 
merca'lo de Londres e arrastando no infortu· inuti! quanrlo quem a desenvolve está mal 
nio a quebra de uma grande casa; como o armado, quando quem combate tem em frpnte 
Pel'ú, que and"u se mettenllo em véLleidades os progressos ela sciencia e da arte dp guerra 
guerrell'aS, Iluerendo ter uma. esqu:ldra de que fopa", ensinad(1g pelos adver,:,arios e 
primelrit ordem e dentr'o em pouco tempo cujo .. conhecirnentcsse negam aos b"azlleiros, 
viu se esma.~"da pelo Chile. sem encontrar di~"e o [ll'ador que 00 6.000:000.~ empregados 
mais qupm lhe empr'est"s,;e dinbeiro para' e· em compra de armampnto eS'avarn perdidos, 
mir duas prO\'illcias que ainda estão entre· Il\as t"ve a cautela de não dizer urna palavra. 
guesao inimigo! sua, chamuu em seu auxtlio a palavra, crê 

liu. de ser e~tll a vergonha que espero. oBra· q u .. a mais autorizada que porlia en~ontrar, 
zi!, si economia" se ni" fizerem. a do general chefe e1a commis~ão technica 

Podera ser Cassandra, m;].s desei~ri ser consultiva, o Sr. Luz. 
urna Cassandra, que se tellha illudido; da 
qual \lO futurO se diga: elle en'enlleu a""irn ; 
era homem medr'()so e teve;1, aud,lcia ou a co· 
ragem, vão obstante seu medo, de manifestar· 
se deste modo; não foi OUVidO e tizerC'm bem; 
porque não bouve tal catastrophe. 

Não sejulga inteirJ.mente l"ento de culpa, 
porqu~ al.acuu certos fâctlJS da administração 
militar, que, ))0 seu m, do de erltenaer er>a 
um facto de gr'avidade. i\las o seu illtuito 
era em fa VO\' da exercito; po·lia ser con tra of
ficÍ>les, 1StO sim. 

Dizem ao orador que está agora na B,\hia. 
uma dlViSã.o da armaria, vencendo soldo e 
antiguidade de campanha. 

Ignorante como e orador das leis de guerra, 
surpprebende·se, achasse o facto mao, inju~· 
titicavel. porque a furça na.,al que está n;} 
porto da !:-Iahla, naquelJas ag;uas cOllsagrad"s 
por Paraguassú e Moema e, segunno o pueta 

«Cujos echos fallam de MOema aiuda»; 
05 bravos da armada. que lá se acham, estão 
correndo os mesmos riscos, sotfrendo as 
mesma, privações, curtindo aS mesma;; vigl' 
lias, ouvlOdo os toques dos mesmos clarins. 
que os bravos emharcados n:1 Bahia de Gua· 
nabara (apoiados). nas aguas paralysadas do 
Estado do gtneral que o 011 ~", a esqwlllra 
que 8ulc,t as aguas do Amazonas, os navios 
que estão ancorados no t'ará e Re'~ife. 

Pois, na Balda, estão vencen·lo soldo e 
tempo dO"rado, e os outros combatentes, soldo 

Leu ao Senado as palavras de~se general. 
UM SR. SEN,\DOR diz que o Sr. Bar~osa 

Li ma con testa 18S0. 

O SR. GOMES DE CASTRO continna que não é 
comsigo a quesrão. lIoão tem o di, elto de es· 
colr,er a IversarlOs. 

Cita um facto, aponta o seu autor e pro· 
cura-se ao or .dor para adversario, deixan
do·se o autor do facto, porque elle é um ge· 
neral e o orador praça reformada sem soldo ~ 
(Riso) 

E' o general Luz quem o diz. 
E, leva a sua lealdade ao ponto de r1eclarar 

ao Senado que, si tlvesse antes do dia 16 os 
f10cum~ntos que hoje pOoS1.1e e que lhe fo· 
ram fornecidos pelo representante da casa. 
Krupp, a di~cussão seria outra; mas não 
allude, nem siquer, a estes documentos. 

U~! SR. SENADOR-E' bom trazel·as para 
responder ao Sr. BarbosJ. Lima. 

O SR. GOMES DE CASTRO-Não os traz; é 
brazileiro. (Muito bem.) 

Elles hão de vir á imprensa, não trazidos 
pelo orador mas pelo interessado. Si a.lguem 
tIVer de curvaI' a cabeça de sentir nas faces 
o rubor, não será o orl1dor. (MUlto bem.) 

O SR. ANTONIO AZEREDO dá um aparte. 
o SR. GOMES DE CASTRo-Que é que o nobre 

Senador chama armamento de ínfan taria 1 
~s carabinas Mauser 1 

e tempo SImples. 
Caso fulmmasse o oradur como um abuso o O SR. ANTONIO AZEREDo-Sim. 

facLO, do Que Deus o li vre; si pedisse ao Go· O SR. GOMES DE CASTRO-Não póde estar 
verlJO que zelasse m-·,is os dinheirus do con' dizendo a fonte das informações que tem, 
tribuiare braztleiro, a martnhrL havia de I mas quem o ouve sabe que nlio póde ter in· 
levalttar se cont,·a, o orador e dizer que elle I fo['wações de~td.s s"não provmdas de m\li· 
era contra elia ~ (Apoiado, ) tares, porque são os qua conhecem os qua 

Isto é levar a susceptibilidade ao rediculo tem entrada na materia. 
isto e quererem as cl[!,sses militares o noUi Affirma ao Senaaoque teve urna informação 
me tlLngerei isto lé uma pretenção inadmis- superIOr a tOda aexc~pção; esta infurmação 
slvel ; não ba ~razilelro que se sujeite a isto. fOI Que não só us 6u m!lhões do cartuchos 
(Apoiado,.) para o armamento Mauser, como as IOU mll 

::lr m; o orador àiz que o poder legislati vo carab'na, d~sta denommaçãú, ~stãu inser vi
vota.a um grande cre'1!to p l·a a ma('o exer· vei~, e tão inservivels que, tendo o Governo 
cito, porque o úesejo geral é de termos um de armar corpos vindos do Sul, que deviam 
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S~gujr !laf;l. Clinudos. viu-se forç:J.do a. reco
lher o a.j'mulllento 1IIan:ilicher. que havia 
r1i,;tribuido a gu:trcla. u:lcional di:;ta cida.·!e. 
para armat' com eUe 03 mesmo, cor".·~; e. 
como este arm",me~t.o 115.0 era SU Ifi.·ien te 
foram :dgnns armados cC)m Mllusar. De sorr.e 
que se (leu um facto. que e iapp c lh1 o or,A'Jr 
para o,; illustres gene,,,es que o est5.o ou vint'o) 
de o xj ma importil.llcia: no mesmo corpo em 
operações. arma,; dg tr'SS ad .rmes, com o 
perigo (la confusã·) das llluniçõ~s. 

UM SR. SENADOR-Não ha du vina nenhuma. 
é de muita Import[l.ncia. 

O SR. GOME" DE CASTRO-Poi8 esta é a infor
mnç;'o que tem; e, qn;tn~o decla.rou isto. 
rlJss,> 0ue e-tava "onvencirio de quI" er,t ver
da.d~ir2. a informaçãn. vi~to á ~mte dow'e a 
recebeu, rnas que o Governo devia a!lres-ar'se 
em tr·r.n'lullizar a Naçiio. declar.tnelo p!'lo 
jornal ofricial si realmente o~ 60 milhôps de 
cartllc:'o~ eram bnns. si as 3.rmas "ram h'Yi~. 
SI e~t;J.'Tarn dl"tr1bui,jas, porque as5ltu l'.caba 
V(1·se com p~~a queixa. 

MiJS, i.3to que disi'e a resp"ito ,los 6 mil 
contos empre>!'ados em artilharia. roi o gene· 
ral LlIz mesmo quem o disse, não foi o Ma
dor. 

por conseguinte. s, isto é contra o exer· 
cito, qll(>ln foi cont.ra o exprcito foi um de 
seu~ mem bros. foi um gfllel'al. 

O SR. ANTONlO AZEREDo-Apoia<lo. 

O SR. GOl1ES DE CASTRO - Mas perguntei 
quem era o respollstl.\'el por este fact.o. 

O SR. R.UIlHO BARC~LLOS-SÓ o Governo é 
quem o póde d,zp]', porque é quem man,la 
compra,r o arm"mento. 

O SR. GOlfES D1<; CASTRo-Tal qual. Sóo 
Governo é que pÓl1e declar~r. diz o nobre 
Ser.aJol' pel,) Rio Grande d" SI)I. 

p>de o ora· l or q"8 se tOI"E; bem nota de que 
tOlO SI'. SenadOI' pelo RI') Grdlld'l 'lO 
Sul quem (ltsse que só o GoV.,rno podia 
dizer. 

Pnls, o orar.or te,'t1 proc\ll'3do a.tê boje ou
vir a p811l.vra (10 Governo a egse respeiw e 
ainda não a ouviu. 

Mas é curioso um trecho de um escripto do 
genpr,'.l Luz 50bre estA ponto. Vac o ol'ü,do]' 
repeti 1 o, p"rque quel' chamar a respons,\bl' 
lida,le de toda esttl. sim impl'u,[enCla p'1]'a 
que~ de direito qce e alie. SI o ;ll':llamento 
nã.o é bom, e ta mo 05,0 ê b"m que ainda. ahi 
está a que~1.ão com o ["bricailte; a1;luem h1l. 
de ser respon~a veL 

O SR. SEvERINO VIEIR ... -Apoiado. 

O SR. G01YIES DE CASTRo-Esie alguem ~or
freu a respon3a billdade deste [<rcto? 

O SR. ANTONIO AZEREDO-Niio soffreu. 

O SR.. f703IE3 DE CASTRO - Procurou·se li· 
qUldal·a? E' um official elo eXf\rcito 1 Con· 
vêm que elle se defenda pJra que não pa.ire 
,ulJêe elle esta aCGu~ação. 

O SR. ANTONIO AZEREDO - Já o disse no 
seu discur>o. 

O SR. GOMES DE CASTRO não ouviu o no
bre SenarJor neste ponto. S. Ex. sabe que, 
por motivo JUStO, [oi o orador obrigado a 
ret i 1'3 r-se. 

Mas vai ler o flUe disse o Sr. Luz. 
O Sr. Luz bmbem '<ch:t que é necessario 

~aber qUE'.m é o responsavel. m~s não se quiz 
dar a este traballlO, e o ora-1or o louva por 
j,to, porque realrnent.!l é peno~o romper, 
t.alvez pela~ re\:lções de c· lleguismo e ter de 
,lennncw.r quem foI' de direito. 

Qnem foi não 'ilhe ; procurou liquidar este 
ponto e niío pôde conseguir. 

O SR. RAMIRO BARCe:LLOS-O nobre Senador 
podia s'1.b'·r. porque tem sido c(\nvidado pa.ra 
c"nl'erencias. O Gov\'rno é quem s be. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Mas para que 
vem com os seus ,arCi1smos o nobre Senador? 

O SR. RAMlRO BARCELLOS - Não é sar
casmo. 

O SR. GOMES DE CASTRO j:i. declarou ao 
Senarlo que foi a Urna conferpncia, com-ir1ado 
pelo Sr. 1Ilínistro da Fazenda, o Sr. Rodrigues 
Alves. 

I'>iío se discutiram lá questões de guerra.. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas em uma 
occasião boa pal'a ser int'o,·mado. 

O SR. GOMES DE CASTRO pensa que não 
era m~smo delicado, talvez, ir perturbar 
cogitações daquelb ordem com uma questão 
de:itas. 

Entendia trabr della quando viesse oc
ca"ião; e, tauLO malS q"e o seu collega veriL 
'1 correcção de ~()U procedimento: não abriu 
lt bocc:1 ; el'am pessOlk tão eminentes que lá 
3e achavam que apenas ouviu e não f,dlou. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 

O SR. GoMES DE CASTRO - Mas o nobre Se
nadOl' pode ir t~.rntem em seu aUXIlio, por
qu~ qua.ndo uma pessoa:;e sente fraca não 
póde per jer um auxilio):'ío poderoso; S. Ex. 
vé nisto que diz, o'~ or'ador um ataque ao 
exerci to 1 . . 

O SR. RA~lIRO BARCELLOS-Não. 

O SR. GOMES llE CASTRo-Bem. Pecle agora 
>J.tten,ão par;). o qne vae diZfr o Sr. general 
Luz,lue- é o prei·íclen~e da Com missão Te
chnica Cons.lltiV:1 do exercito. 

« 1'>ão e [aci! "certamente, explicar·seme· 
!\lantl' acontecimento ... » 

kerere-se li compra infeliz rio Krupp. (Con
tinua ro {";cw',,,) 
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"Cuj:J. gravida.de não <Õ6 faz .mister ~nca
recer. tanto mais quando oír Igla. a nao do 
Estado esse general pratico, conlJecedor di! 
a.rt.e da guerra e de um aLUor aO ExercIto 
igual ao seu inquestiouavel e aleva._tado ~a
triotismo. » 

Fall,b do Sr. 1YJ;,rechal Florbno, que er<J. 
entrl.Q Chefe do Podei' Exeúuttvo. (C0i1ti;1ÚlI ti 
leitura). 

«Disso el[e deu a mais elequente prova, 
offerecendo a propria vida em llOlocasto ao 
altar da Patl'ia, pelo herculeo esforço que 
empre~ou na defesa da. ordem e das institUi
ções repu bticanas. 

Comprehenue se, entretanto. que nii,o seria 
facil ao grande Marechal Floriano Peixoto, 
me;3mo no periodo mais bonançoso do seu 
governo,roubar algum pNciosos instantes ás 
suas altas preoccupações politicaa, para de 
preferencia entregar-se ao estudo das ques
tões especiaes ou technicas da pubiica aomi
nistração. 

Assim, elle não podia ainda que quizesse 
recordar-:;e (1e seus antigos conheciment<'s 
ácerca da artilharia, e eSLUdar o canhão em 
questão, em todos os seus detalhes, atim ri", 
formar JUIzo proprio a resp':"ito; e como. 
ao que parecia, elie não. era apolog'sta lia 
artilbaria fl'anc8za, pOi' CUJo sy3tema se pro
nunciara desde o principIo a Commis6ão Te
chnica Militar COn;31!ltiva, preferiu infeliz
emnte ... » 

ln(eli::rnente: é um general que o diz. 
(Coy,tinua a :eitum) 

.: Infelizmente ouvia aOS camar;1das que 
mais de perto o cercavam. e cUjllS opiniões 
sobl'e o assumpto talvez mais se aproxIlI:as
sem á sua, a seguir ... » 

O Senado não estranhe: o orador diz ter 
razão de ler o trecho, que Se segue e que e 
curioso. (Continúa a leitura) 

« ... a seguir os conselhos desse orgão con
sultivo do Milllsterio da Guerra, cujas opiniões 
seguramente teriam triumph;ldo ~i entre IlÓ~ 
se procedesse como nos palzes mceis adean
ta.rlos.~ 

EUe é quem diz que não se procede assim, 
e não ataca o exercito; o orador repetiu isto 
e atacou o exercito! (Continua a leitura) 

«'faea a.migos, porém ... 

Amigos. !'.sti em grypho, o general poz em 
grypho. (Conlinúa a leitura): 

«Taes amigos, porém, que outros e não nos 
chamaram de ursos, deram ao immortal con
solidador das novas instituições políticas elo 
paiz conselhos taes. que, si elIes são cidadãoi 
e militares de patrIOtismo, devem a esta 
hora sentir no fundo da alma o mais pro
fundo remorso, pelo mal que fizeram ao ex· 
ercito e á. nossa cara Patria.» 

O general Luz é quem está fallando. 

o que vem agora é que acho curioso: 
«O publico qu;, trate de inctagar quaes são 

elle;;, corno se chamam e onde hoje foram, 
paCR os I\'!sponsablltzar moralmente, como 
priac'ipa,fS cu' pados dessa com pra desastrosa. 

Quem em b()a té acreditara ... » 
O publico! foi por isto que o orador foi 

levado a indagar, e disseram que estava ata· 
cando o exel'cltO. (Da diversos apartes.) 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Isto não póde 
mesmo ser conhecido pelo Governo, como alli 
se narra. 

O SR. GOMES DE CASTRO-O Governo tem 
o meio de conhecer os autores de um facto 
~,esta ordem. (Continua a leitura) 

«Quem de boa. fé acreditara que si o ino\
vidavel Marechal Floriano Peixoto soubesse 
que o canhão Kl'upp de 7.5 em L}28, ora com· 
pra1lo pelo Brazll, pesava mais 400 kllog1'am
maS do que o antigo canhao La-Hitte de ca
libre 4, que na campacha. do Paraguay ainda 
se nos angUJ'ou ser pesado de mai8, corno elle 
melhor do que ninglJem sallia por expl3l iencin. 
pl'opria, seI'ia capaz de pl'et'eril-o 0.0 ca.nhão 
trancez proposto pela Commi~são Technica 
Mihtar Consultiva, llor maior que fO;;8e a 
sua predilecçãü pelo Sy,fema allemã.o? » 

Elle pergun ta isto. (Conli"'"" a leil1,wa.) 
«Ninguem, seguramente, desde que o de 

Bange, sendo metimo pezo que o antigo ca
nhào a La-Hltte, é igualou suplJrior a.o Kl'Upp 
em effeitos balisticos. 

Deixa-se porém, ele apurar responsabi
lii! Ides de quem quer que seja, moral ou 
legal. .» 

Deixa-se de apurar isto. (Continúa a ieitura) 
« ... pois que isw nuuca r.,i, nem é, o 

nosso intuito. prosigamos no historico ence
Lado no antecec'ente artigo, para que em torl0 
o tempo se saiba que a Commissá0 Technica 
Militar Consulti m, no tocante a esta malf,t
([alia questão, póde fellzmente lavar as 
mãos, como Pila tos no Credo. » 

Pede licença ao honrado general Luz para 
uma Jjaeir;c rectificação : Ptlao~ não lavou 
as mão~ no Credo, lavou em uma bacia; o 
Credo não exis~ia ~ ~ne não pot'tia lavar as 
mãos ahi. 

Eis o que diz o general Luz. 
O SR_ ALVARO MACHADO pede licença para 

um aparte. P(gunta si as condições do 
momento não justlticaram esta encommenda 
à ca.sa Krupp, CO,aO unica competente para 
fornecer a qllD ntidade de artilharia neces· 
saria na occasião. 

O SR. GOMES DE CASTRO declara não saber. 
O SR. ALVARO MACHADO diz parecer-lhe 

que se trata simplesmente de uma opinião 
no campo da technica. 
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E' uma que$tiío de pezo de um canllilo, e o 
proprio general Luz reconhece que tal ca
nhão não esta em coudições inferiores ao 
canhão Bange que nesse tempo talvez não 
pudesse ser fornecido. Póde affirmar ao 
honrado Senarlor, tambem por informações 
que lhe prestaram, que a casa Bange DiLo 
esta va em condições de fornecer a quanticlade 
de artU haria necessa ria na occasião-

Foi talvez sob a preosão do momento que 
se viu o Poder publ ico na necessid,t/le de dar 
preferencia á casa Krupp, cuja artiliJaria 
tem os fóros de superioridade ainela hoje. 

O SR. GOMES DE CASTRO- Agradeçe o dis
curso do honrado Senador pela Parahyba. 
(Riso.) 

O SR. ALVARO MACHADO - Pediu licença a 
S. Ex. para dar o aparte. 

() SR. GOMES DE CASTRO - Não era preciso 
pedir; é mais uma gentileza. e não está longe 
de concordar com o nobre Senador. 

J:i leu o documento que lhe foi fornecido 
pela c~sa Krupp. 

Não <luer insistir nisto. mas o nobre Se
nador não se ap:l.rte do ponto da qUflst.ão ; n, 
sua fjuestJo é chamar a attenç5.0 do Sen,l/!o 
para estes factos; niio atacou o exercito, mas 
pelo contrario. repetiu opiniões de rnarechaes 
do exercito. Eis al1i a. questão. 

O SR. LATIRO SOORE-Mas, posta neste pe a 
questão, permitta S. Ex. que diga que vale 
a pena tlrar as consequencias e procurar os 
responsaveis, procura.r os prevaricadores. 
para •.. 

. - be 
o exercito, lle que e restaurwlor, e n~o sa _ 
mais o que, vae chegar it conclusão do llis_ 
curso do nobre ~ena.rlor por Sergipe, condu 
são que sera tambem a SUil. 

Declarou o nobre Senador que não estava 
mJ,lS nNi fileirn,s do exercito, mas Que não 
esquecia. os bons camaradas que alli teve, 
durante o seu tempo de serviço; e que sem
pre que o exercito fosse atacado, S. Ex. cor
reria em sua defeza. 

Lf'mbrou igualmente S. Ex. o respeito que 
os antigos reis queriam que se tivesse pelos 
honwns de espalla; tanto assim que uma 
carta regia, cuja (lata S. Ex. citou. repre
hen·1 ia severamente os d esem bargac\ures dessa 
relação. por terem tratado desrespeitosa
mente, dizia o rei, os seus officiaes. 

Ora. isto. dito em resposta ao seu discurso, 
quer ,lizer que o orador tambem não tl'atou 
com o devido respeito os officlaes. e que si 
ainrla estive~semos no regimen da monarctlia, 
o orador teria uma carta régia igual a que 
teve a relação llo Rio úe JaneÍlo_ 

O SR. RoSA JUNIOR - Não disse isso com 
relação ao discurso do nobre Senador, a quem 
muito respeite' e em quem reconhece a since
ridade de suas palavras. Referiu-se ao facto 
occorrillo entre o Ministro da Guerra e o 
coronel Cunha Mattos. 

O SR. GoMES DE CASTRO não se esquecera 
desse ponto. 

O nobre Senador, porém não o conhece. 
Tem I) habito de nunC:1 attribuir más il,ten
ções aos outros. Está certo que o nobre 
Senador não quiz expor se a uma reprehensão 

O SR. GOMEs DE CASTRO - Não suppõe por régia, mas não teClz remedio sinão levanta.r a. 
ora que Izaja pre"l'<J.ricar!or. Si SUPPuzCês-e. accusação. porque quem lê e não conhece os 
diria, pois conrlernUé! este systema Ile l!uardar habitos de delicadez:1 e cortezia do nobre 
silencio a respeito de certos factos que znte- Senador póde suppor que S. Ex. lamentav:1 
ressam a administração. não termos ainda um rei. que lhe p,lssasse 

E o nobre Senador pelo Pará é de espirito uma reverendissima reprehensão, por ter 
tão lucido e tão tolerante que tem a certez" desrespeitado os officines. 
de que O seu collega ha de dar testemunhú ele Dirá, em primeiro loa-ar. ao seu collega que 
que não dirIgiu uma palavra, sillueI', que o rei hoje não tem ma.is officiaes. Os officiaes 
llodesse offenner a susceptibilidade muito pertencem a um rei anonymo, que se chama 
justa dos homens de farda, quanto lllais atacar povo, e o orador, como representante desse 
o exerCIto. que chamaria. logo em SU:1 rlefeza povo, tem o direito de fazer notar aos offl
membros dess.\ corporar;ão, que teem assento r ciaes de sua Magestade o Povo, quando elles 
no. Casa. se apartarem dos seus deveres. sem infringir 

Não tez isso, citou apenas um general. os seUs. 
O nobre Senat10r pela Pal'ahyb", disse. e Entretanto, acha que o nobre Senador fez 

muito be;n, flue é realmente 11 casa mais im- bem em guardar essa carta regia, porque, 
portante, que fabric~ artrlh<tria. Si qUlzesse realmente ella in/lica que os nossos deqem
adiantar o que está nos documentos, que lhe bargarlores foram de uma insolencla fóra do 
foram fornecidos, talvez não estlvesse longe commuill; trataram alguns officIaes militares 
de conconlar com o nobre S,'nador. com um desrespeito que não era permittido. 

Isso, porém, é uma qu"stão que deixa de AS pessoas versadas na legislação portugueza 
parte, porque ella ha de vir a publico. antiga, sabem que a Ordenação do Livro 5" 

Como Quer ser sempre agl'a·1avel a S. Ex .. fulmin,lva com penas severas de açoi1e, de 
e como S. Ex. :tcha que nilo ha realmente [;)rca, a que elles chamavam-morte natural 
razão para dar vulto á ballella de que ~tacou -a quem commettesse certos facto~, alguns 
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dos quaes não recorda, para não off'~nder OI ercito, era uma clivi~ão? Porque não foi com
pu_dorde quem lhe ouve, tlesrfe que fos~e mandai-a um general de divisão? Nós ternos 
tleao, IstO.8, da pila mlUda, a que pFrtencp~ o I novp; si não sãn mel'D OhjPcto d" luxo, ape
orlld?r; SI, porem, fosse desembargado!', nao nas para deslumbrar os ol~os das multidões, 
sofff_Ia pp,na alguma. I que os veem ;,galcados dm!!lllfio ginetes, si 

Nao ob~tante ter-se dado ao_trabn.lho de es- não são só para isôo. e sh \Jara commandar 
tudar. nao encontrou _exc:pçao para DS offi- divú,ões. pur'Jue r,1zão nãD foi um delles 
Claes, embora pstes nao tl vessem a. pena da commal\dar aqueH~ ? 
forca, porque tinh~m o priVilegio dA bala. I ' . n:- ' , 

Como disse, porem, para o~ desembargado- A leI e que qu~r, n,\o e o orador. E eUa. 
res soffrerem uma reprehensão, a culpa devia que o diZ. 
ter sido muito !!rande. Nós ternos nove generfles de di visão; o 

Sente não ter podido encontrar essa carta quarl ro é de oito, IDas temos mais um, pOI'-
régia. que, g,aca3 a De,'s, a. nossa previsão vae 

Mas, a proposito do que lhe CitOIl o nobre ,empre a,1eante; com medo de ficar sem os 
Senador por Sergipe essa carta ~ F'ellzmente, OltO, temos nOve. (Ris" ) 
está presente o nollre Spnador pelo Rio _Os facws provam que haviam duas divi
Gran.le do Sul, que foi quem deu causa a.o in- soes. 
CLdente. 

Analysan10 a organização da expedição dE' O general Sl\vaget comm~·ndava tres bri-
Canudos. dbse o orador, com o respeito ()!leIJ ganas; o general Ar"hur Ilacal' commandava 
costuma ter. qua.ndo se re[pre an Govel'oo ou outr. s tres, e era commR ndant," em chefe. 
a?s seus colleQ'as, que não lhe parecia Que sei MaiS tarde 6~ta.divi~ão de fOI'ças inutilizou-se 
tIvesse proc~r:J)~o o Cjue era mais economicn, pur _Ca.,,03 ,fortUIto, da guerra. , 
de pre[pl'encla a') qlle era mais rlisppndlO~o_l Nao "Na o orador,. D~us o Ilvre que pre-

Digse então :-Organlzou-se um cor'po de 1 tenda tIrar a autoridade moral, marear os 
exerclto~ Nesse Caso o cornmando competia. I galõps tão nobre~"nf,e conqui~ta?os pelo 
de dIreito, a um marechal. Ora, nos tE'mos I general que la esw, fazendo sacrlficlO da sua 
cinco; convidou o Gl.venJO alguns ,l"lle~ para I proprw. saurle. expo.n.do a' ua vlda,e m riefes" 
pôr-se á te,ta de exppdição tão importante. ?a.. h_onra da R~puhllca e das _ nos~ns illSti
qne era preciso manoar cont.ra os conselilel-I .u~~·oes. SI, po em. ~3 c?usas ,ao para,! que 
rl3tas um corpo de exercito ~ , fOI ao cre ,das. e ,1 nao e Simples luxo, Julga 

O nobre Senador. representante do Rio que, qtlnnlio se trata de uma brigalb, é um 
Grande do Sul, respondeu-lhe: _ Eu oITe. g~ner'.[ de bfl)l;ada qu .. deve coml!landal·a ; 
reci-me. quando Sf\ trata de uma ai visão, o Seu com

Replicou a S, Ex. que tinha cumprido o mandante deve ser um gen'"ral de divisão. 
seu dever. O SR. JULIO FROTA-Isso tambem depende 

_po,rque é, porém, tudo isto ~ Nã~ é porque da confiança rio Governo. 
nao Julgue que o general que la está. ex-
pondo a sua vida., corl'lmdo tantos I ÍSCOS, O SR. GOME~ DE: CASTRO- Isto é um;). 
mostrando tanto heroi3Jno, não seja digno; que~t:1o delical1a, qua não se jUlgll, actu:1l
é porque a. p tente nâo é para commBnrlar mente l!~,bdita 'o p~.ra. responder. 
corpo de exercito. A lfi quer que seja um ° SR. ALMEIDA BARRETO - V. Ex. tem 
marechal; nos temos c'nco, porque não [oi ra?iio; dpsde Que i'a UIilt1 divI~ão, eSla deve 
um ~ ser c'mm,'n 'a,l;l por um m1.['ecllal. 

O SR_ ALMEIDA BARRETo-Mas o co"po de O SR. GOME_ DE CMTJ{o-Eis ahi. Mas pede 
exel'clto e composto de duas ou tres di _ licença ao ,!obre Sena,tor para liquidar Ii-
visões. gelrarnente esta sua pro90sição. ° comrnando em cllefe r,o exercito a Con

O :5R. GOMES DE CAsrRo- E este foi de stit.U1Çio commette :10 Presiüente da Repu-
duas divisões. blicJ.. 

Como riisse, não é que ache que o general A Constituição diz «o commanoo .las forças 
que lá. psta ~ej;!. menos competente, não só de mar e terra compet? ao Presl 1ent.". eh Re
em conheCimento, corno em oravura. do aue publica, ou ao ineliVIIJu0 por E'lie rlesignado.» 
qualquer dos marechaes. Mas, I'epete, a -lei Per~\lllta ao Job['e Se na·1 or: este' " Presi
quer que um corpo rle exercito se.ia com- dente d. Republlca. por esta am9[<1. autqriza
mandado por Ulil marechal. Oro, nós temos ção que loe di!. a ConstitUição, autorizarlo a 
cinco; o quadro dá quatro, mas, como sem- escoil\er ao orado!' " nã'J diz ao seu colleúa 
pre, ha um a mais. que é mareclJ'1.1, já experimentado na guer~a: 

Eis o que disse. m2.' eseolhe:' ao orG.dor1 
Con~l~uando a ana}ysar a organizarão ,1,\ ° SR. JULIO FROTA- C,mfiança em rel:J.çiio 

expedlçao, IlJsse:-Nao era um corpo de eX-I aos o(ficiaes. 
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o SR. GOMES DE CAsTRO-AI!! bem; ahi 
está. Então o nobre Seuarlor vem em seu au· 
xillo. 

Tem. a fortlln,: de, no Senado, ver que ,Ul1u~ 
os mlhtf\res e~tao com elle, todos o apoiamo 

Pergunta agora ao nobre Senador: temos 
dnco m"recbaes; está claro que o r'residente 
aci Republca podia escolher um deltes; nâo 
ê verdade ~ 
. E sera de,graçado o Presidente da Repu· 
blica e desgraçadissimos os marechaes, "i en· 
tre CinCO, não acuar Um que lhe mereça con· 
tian<;a. 

O SR. JULIO FRoTA-Talvez; assim como 
talvez elle não mereça contiança aos m,.re· 
r.haes. 

O SR. GOl\IES DE CASTRo-Mas, perdão; o 
marechal de Ex<rcito pórle nãu ter contiança 
no presIdente da Repu blica; pnrem, honradu 
por elle com a sua confiançd para defender a 
Patria DO campo de batalha, elle esquece a 
fonte d,~ sua commis'ão para lembrar·se ape 
nas na Patria, que lhe impõe o dever rie ba· 
ter·se por eUa. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - A culpa não e 
dos marechaes. 

o SR. GOMES Djj] CASTRO pede aos seus hon
rados a.migus que o deIxem chegar á con· 
clu8ão. 

Isto prova que quiz diminuir a competen
cia do Sr. general qu está em Canudos á 
frente da expedição que procura esmagar 
aq uelles bandid, s ? 

Não; isto apenas prova que desejava que 
o Governo cumprisse a lei, entregando o com· 
mando áquelle que a sua paten te chamava 
para o commanúo. 

E não era um fact() sem ilUportancia ; tem 
ouvido dizer :1 militares muito competentes 
que quando o commando em chefe recahe em 
militares da mesma patente de outros offi· 
ciaes sob suas orrlens, não e ISSO cunveniente. 

Si fosse um marecbal, por exemplo que es 
tivesse lá, ninguern se atrevia a ter vreten· 
ções. 

O SR. JULIO FROH dá hm apart e. 
O SR, GOMES DE CASTP.O vae ao incidente 

do nobre tienador por Sergipe, flue não pó\le 
perder de vista. 

O üoverno c\ nvidnu algum marechal, ai· 
gum general de divlsão? perguntava o ora· 
dor. 

O ll'lbre Senador pelo Rio Grande do Sul 
disse: convidar, não; devia nOI, ear. 

Está Lie accordo; mas disse ao nobre Se· 
nador estas palavras: «sim, mt<g não levo a 
mal que, quando trata·se de dar orr'ens a 
homens tão eminentes Cl·m .. são m<trech:les 
e genel atS oe \.lÍvi,ão. o Governo sPj<J. gentil, 
procure encobrir o que ha de ordem, que 

sempre revela a qualidade de superior, com 
Lermos gentis e dehcodos, que mais penho
ram a quem rpcebe a ordem, do que esde· 
nllam a quem a dá». 

Di~se que não fazia mal; e como o brazi
lei!"" tem o habito de pensar pela cabeça dos 
I"rallcezes, disse Dão levar a mal que se em
pr~gue pstct formula. porque os franéezes nos
sos mestres até naquillo qlle não deviam ser, 
purque somos muitas vezes arrl:lstados ao mal 
por c~rtas doutrinas francezas, nossos mes. 
tr~s nessa cortezia !l.,lrnir;,.vel, assim proce
clem; e então lembrou que o marechal Bou
langer que era Ministro da Guerra e que o 
~enado sabe, não peccGu muito por indisci. 
pllna, teve de dirigir uma carta de censura 
ao primeiro posto do exercrto trancez. 

O SR ROSA JUNIOR dá. um aparte. 
O SR. GOMES DE CASTRo-Tenha paciencia, 

está oIizend" uma ve( dade; nem o que disse 
Ib" [aI ia Uzar de subtel'fugios. Nã .. costuma 
.êr nutas de di:-curso, não ha ninguem que 
dê m~nus valor a elles do que o orador; não 
costumo revêl os, mas tendo·se posto na sua 
bucC(L tanta. co usa que não tem dito teve a. 
curiosioade de lêr as noraS, e mandou as bus· 
car, não leu todos, porque não te.e tpm~o. 

Mas disse-a carta envolvia uma censura, 
partia do alto para um logar tambem uJto; 
do ministro para o commandante mIlItar de 
Pariz. 

E roi publica.da no .Monito, isto ê, fOÍ per
petunda. 

Mas os termos erão ele uma cortezia, que 
quusi se tinha de,ejo de commetter a culpa 
para receber a censura. 

O general Saussier, disse então o orador 
que não sabia 8\ tinha gostado,mas se c!l.lou. 

O nobre Senador por tiergipe disse: o se· 
nbor que citou este facto, e gostou tanto 
delle, p'Jrque não citou o que acouteceu com 
<l cOlonel Cunha Mattos, que por ter feito um 
anlgo, uma correspondencia sobre serviço 
mliltar, o Mimstro o mandou prender 1 

O nObre Senador dIsse: o Sr. que citou 
este jacto allleio,por'que nào citou este outro, 
o SI'. que el'a Deputaro, e não consta que 
tlveose L,llado a respeIto 1 

O Senado vê: o orndor citou o facto do ge
neral Boulang .. r, não para mostrar superlo
rldaie da disciplina de lá sobre a de cá; citou 
apen s para 1, mbrar a cortezia. a. metneira 
delicada, gentil, com que os superiores na
quelle palZ reprehendem seus oubordinados. 

Não estava Ilstabelecendo parallelo de digo 
ciplmas; sabe que no nossso exercito ha 
multa disciplina, para baixo; muita, para 
baIXO. 

Dizem que para cima a cousa dimmue. 
Não ctis<'utiu na Camara o tll.cto do Sr. co· 

ronel Cunlla Mattos, porque o Ministro da 
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Guerra. era. seu amigo, o partido que estava 
na poder era. o seu partido, o orador perten 
cia á maior!<l que apoiava., o facto não lhe 
parecia correcto. não era elIe quem devia 
censurai-o e sim a opposição que estwa 
perfeitam8nte representMa; si o facto era 
orrecto mais uma razão para não fallar 
nelle. 

Porque achou o bonrar1o Senanor por Ser
gipe que elle devia. tucar naquelle facto? 

Ora, attribuir-se a03 outros actus que n<io 
praticou ou pal<l.vra.s que nuo disse, ou lim
çar-lhe 8, culpa que não tem. não jhe par'2ce 
correclr)_ 

Assim p"r exemplo, o illustre Senador por 
Matto Grosso veiu dizer-Você quer a sup
pressão do collegio militar, entretanto votou 
par sua creação. 

Votou pelo collegio militar 1 
Esta. afflrmação catbegorlca e partida de 

pe~soa tão prestIgiada, pai-o em du \Tida, 

O SR. ANTO~[O AZEREDO disse que V. Ex. 
tinha 11all0 o seu assentimento. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Dar o ass2uli
meoto ora ,lar o voto. 

Nân; o orador estava em o-pposição ao 
Sr. T/Jomaz Coelho_ 

Tinua gNooe syrnpa.thía por aquelJe ho
mem porque era um bellis~imo talento; mas 
as circurnstancias politicas fizeram-nD sem
pre seI' seu adversaC'Ío. 

Nã.o fez pane do miuisterio para () qual 
foi convidndo e S. Ex. entrou para o logar 
que elle dovia, occupar. 

Vi u-se forçado a. hostilizar esse minis
terio, n5.o o b,tantc fd.zel' parte dcl.lc o :::'1'. 
DU(jUc de Ca:X:las, um marallheDse a quem 
devia ,usten tar. 

Estava em opposiçã,o a esse ministerio. e 
e as circuIDstanCÍas Q lev<J,cam a proferir 
discursos contra o Sr. Thomaz Coelho, que SI 
o orarlor pude.se hoje til'ar rins Annnes O 
f,\ria, não obstante nuo ter feito injustiç:1 a 
S, Ex., IDas porque levou a amaJ'gura a sua 
a.lma patenteandu com verdad€> per'ante a 
Camara in f~ac<;ões de lei:; qu<ó "Ue tiflha 
cOIDmett.idD, 

Como podm approvar aetos do Sr _ Tuomaz 
Coelho? 

Elle foi ministro da guerra na ministerio 
do Sr. João Alfredo e fOI ello Quem se poz 
em opposiçuv ao orador, 

O orador era então presi r1ente da Cama.!'a 
e quando encerrou-se o p,lrlamento reco
lbeu-so á sua caEa. 

O ministerio foi retirado porque a princeza 
negou-lb.e a sua. conthnça. 

Foi chamado paI',' or:.ranizar novo minis
terio o illustre repl'esentantl3 por Pern<l.Tll
buco no Senarl0 de então. e quando o orador 
ch~gou, outro era o presidente ela Camara e 

não podenfl0 acceitar a situação que lhe era 
erea.da, [oi um dos que fiais trabalharam 
para a queda daqu~lle minister1o. 

Como é que havia de approval' as mcdidDs 
do Sr_ Th"maz Coelb[)~ 

Fique o Sr. collega. convencido de que n5ú 
a.pprovou t~ I me,lida. 

Tem diversos def~ito (não apoiados). mas 
ba uma Qualidaue que aprecIa muito, é a 
ctlherencia. 

Não é que Qelle uma virtude, que seja su
perior a tur,o, 11'10: um homem não é um 
fiH rCG de pedra, vi ve no meio que é Vil río.
vel; as circumstancias mu 'am e elle ha de 
ser acessai vei a estas mu,!ança.s, 

MiJs, ha certas i nco herencias que são ex
tran ba veis. 

Trn.ta.ndo-se dos dinbeiros publicos não 
devemos nos deixar levar pelo coraçi1o e sim 
pela cabeça _ -

Devemos examinar a. situação do Thesouro 
e os factos era por mais que se queira à"r 
aOE bravos do nosso exel'cito todos o~ meitls 
,ie qUe pteei ,arn. não podemo~ crear pa:'1\ 
elles um rpgimen c'e Illonopuiio, (te e:x:cep<;uo, 
porque assim n50 ctlrnpdarnos o omso dEl\er. 

Di,,'e e rerdil'á. ,;empre ql1e é r'.ever nos:'O 
fhr a instruc'~ o tp.rhn'c'\. o maio" desenl-ol
vimFnto possivel 3.0 snlcl:J'\O bl':lzilciro p,tl'R. 
que elle pos~;, em lodJ. a pal't~ ;'epre,enbr o 
papel ~ill'no que repnsentam os ,eos collega<l 
nn senado e que penellcem a <,S8 .. cl"s,e. E' 
prec1soq ue el!es tenham amor i proh:isão pelo 
perfeito conhecimento 110 seu segrer!o, que ó 
p"r elles ignorduo. 

i\la;; ioto que ~e chama instrucç~,o secun
,t\n3-. hurnüDl,lalle, ha de pesar sobrct o Tue
,om'o NacioD;111 

O tavl'aclor passa" sua vidn toda a lavrar 
terra e dall i tira recursos p1f:1 pa.gar im
pl1stos. 

Elle (!á instrueção como pÓfl.e a seu~ filhos, 
pOr(]ue IstO e obr'gaJão (le t~'oS os paes. 

Não diz que nii.o ba,ja CoIle!:;'io MIl,tar, mas 
nitu i custa do TIHõ'Olll'O. N;\o poclei'ia ser 
mantj,lo por uma as,ociaçiio quaj'luer ~ 

Não po,lia ser tiio bem dirigido como é, por 
pxemplo, a. lrma,nltide da cruz dos Mili
tares'! 

p.1ra, que, por exemplo, a E$colaMilitar!lo 
Cen.rá. ? 

Par,) (\:lI' ensino primal'io? Mas em tOlh a 
par1e se ensina primeiras lettras. 

Deem-Iàe o TlJesul/ro repleta, aliviem os 
impostos, que elO algun, pontos .ia estão 
quasi prohlbltivO:i e derrame-se as cl<ls~es ar
llJ<l.das todas a.s v<illt"gens, tVflOS os beneticios 
q U8 se puder fazer _ Nestas condições está 
prom ptr a ~on~orrer com o c,eu vDtO. 

,Jit vi>; o nobn' Sem,·'oi' por Sel'gij:w qne não 
podia ab'olutillDente atac,ll' I) exe,'ci LO, nem 
q ualq ner outra cla.ss(~. 
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o Sen~do t~m intuiçã.o de seu dever e dai Vê o Sr_ Senauor por Pernambuco, que é 
sua, responsabilIdade, o ~entIllJentu maIs m-1lente, durame a ses,ão p"r'le O ~eu ordenado 
tIdo dos seuti deveres_ Nao; o nobre Seoado.r I e recebe apenas o seu subsidio de Senador. 
ha de llle ou vIr mUltas vezes prl,fll&wrabuso" Ha aln<la no Senado aposentados e jubi
venham de onde vierem; é seu dever at:1- lados; a.té pouco tempo esteve no Senado o 
cal-os. Sr. Coelho ROélrigues, e ainda agora estD. o 

Ora, o nobre Senador tratou de um ponto Sr. Virgiliu Damasio: nenhum recebe o ven
que esti pendente do Senado, que é obra de clme.?to de sua jubilação durante o tempo da 
diversos Senadores, :\. cuja frente está. o sessao. 
illustre reDresent<lnte do Rio GrJ.nde do Sul, O Su. JULIO FRoT ..... -E havia lei anterior 
a accumlllaçiio de vencimentos, sobre isto? 

O illustre Senador por Sergipe sabe quel O SR. GO}IES DE CASTRO chegará. lá. O hon
neste reglmeu a igualdade perante a lei é rarlo Senador ba de permittir dizer-lhe que 
um preceIto expresso da cOllsl'ltuição, art. 72 entra neste debate constrangido. S_ Ex. tra
c, mais do que ISSO, esta na m((ole do sys- ta-o COUJ benevolencla L,J .•. 
terna, é um dogma. O SR. JULIO fROTA-E' dever. 

Uma republica em que a lei nã.o fôr igual O SR. GoMES Dl!: CASTH.O- •• _ que, si não 
para todos, não será repulJlica swão no nume póde levai-o "ara o elJectivo do exercito que 
Sel'ú. UDa rcpublica como a de V"neza, ou lhe obedece, porq ue o orador não tem praça 
como a da antig:t Roma, dIrigi la por um entr'e os seu~ dedicados camaradas, pÓde-o 
Senado al'istocr:J.tico; e nã.o urna re~ublica m,crever entre aquelles que maIs o respei
dos tempos moderno-, á imagem e semelban<;a tam, que mms o conSIderam. Pede-lhe. po
tios Estados Unidus,::' Imagem e semeloanl;a. rém. licença, para contwuar, 
da Suissa. I Es'es homens. a fluem se ia I'eferinrlo, per· 

Pergunta. ao nobre Senador: ach:1 expU-\ dero :sua aposentadoria., p~rdem SBUS outros 
cação para que no Brt\zll, actul1lmeIHe. os I venclluentos e l"ecel>em ulllcamente o 9ubsldlo 
mlli tal'es accumulem o soldo de sua~ pa-, ue Se~adpOl" _ . , 
tentes com outros vencimentos? Po,qu~ bao de os mlhtares formar. uma 

, I Bx"epçã,o 1 I:'orque, em um reglmen de Igual-
OS". Ros:\- JUNIDR-Alnc!a hontem passou Idade. [Pler'em ter um regimen de privilegro? 

aqUi um pro)ecto neste sentIdo. I Porqu~ querem o monopolio, querem aquillo 
O SR. GOMES DE CASTRO - O que passou I que se _neg,!- a r,odOll o~ outros, q uand0 ,aCun· 

foi causa muito ,iivel'sa ; V. Ex nio poder-i I stltUlçao rhz expressamente que a Im e Igual 
demunstrar o con~rario, tendo em oppu~íç"o' par';t todos 1, _ .. 
a si a allloridade lrrefutavel da Commlssâ.o DlzeJil os nobl'e~ Sena.uores que sao mll!-
de Legblaç,,-o e Justiça, wres: POr"que a paten te nào é cal go, porque 

E t 't ' 1 o SOl,lO uão e vencI mento 
v "s e proJec o.~ ,que se relere o seu cal eg~ Ja (lisse que o soldo pilrecía-lhe uma vau-
~~u" ~pena, mOotl,lr uma lacuna que, IH: nu tagem. O nobre Senador conte~tou-o, Então 

p J~r:to apresent<1do pelo nobre ,:senador 3erà uma desvanto.g-em iJ,D"radavel observou. 
pelo RIO Gra.nde do Sul, 1:1Cuna que e precI::io "_ ' . 
preench<'r O SR. R')SA JUl'HOR - Nao quer dar mais 

~ • • i1 pal'tes; mas nii.o é possível discutir eon ve-
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ha maIs de venientemente este projecto nesta oe~asiã.o, 

uma. na lei de furças 
O Sli. GUME:!! DE CASTRO - E acha. o nobre O SR. GOMES Dl>: CASTRO-OS a.p(l.rtes ue 

Sena(lor por Se,'gipe que o orador tem receío S, Ex.. valem um discu-:',o. 
de appeJlal' para a sua raLão tão esclal'e~lda O SR. ROSA JUNIOR -ResponderiÍ. a V. Ex. 
mostrando·lhe que nã.o ha fun(lamento para 
a. a.ccumnlação do soldo e da patente CO(1l em tempo opportullo. 
vencimentos de commissões extranbas ao O SR. GUMES Dl!: CASTRO perguuta aos no-
l\1iaisterio dt> Guerra ? bre~ Senadol'e:i: o Pre,ir\ente da Repu blica. 

cbefe "O Poder Execu Civo, tem attrlbu 1 ção 
qu" n[io esteja expre~sa na Const.tuiçãu? Nã.o 
tem. Ora. no art. 48, n. 5 da Constl tUlção, 
se diz, que a eUe compete pri vati va.mente, 
prover o:; cargos civis e illllit30las da caracter 
fpueT'al, salvas os restricções expressas na 
mesma Coustltulçào. 

O SR. RosA. JUN1.)I>. - Felizmente tern em 
ftê,Or da sua opllllão a de mUlco~ juriscon
sultos. 

O SR. GOMES DE CASTRO não queria tratar 
do a3S11m~to para o 'lual é ebamado, Tem 
muito respeito [l,OS seus collegu.~; m~.s, SI 
SS EEx_ lhe fazem tanta llonla em ouviJ·o, 
qUQ.uto m'l.is o refutando, não pó,le deixal-os 
sem respo::ita, 

Ha na Constituição outros artigos que in
vistam o clleíe du Poder Exeeutl vo elo dIreIto 
de conferir patentes '1 



222 ANNAES DO SENADO 

Nãoha DIlnhuma (\i~posiç:'io expresi'a sobre 
esta materia, no texto Constitucional, sinãoa 
que citou. 

POI' consequencia, cargos civis e militares, 
é que são da nomeação do Presidente da Re
publica. 

Por consequf'ncia, patpntes não,âo car
gos; patentps serão o titulo da nomeação. 

Por exemplo, ° Presidente da Republica 
promove um alferes, nm desses bravos e va
lentes alteres de Canudos, a tenente; isto quer 
dizer que o nomeia para o emprego de te
nente; e o titulo da nomeação chama-se ]la
tente. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Si fosse em
prego, o offlCH1.1 podia ser demittido. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Estas conclusões 
são arriscadas; o nobre Senador sabe que ha 
empregos, cujos funccionarios não são demis
síveis. 

O SR. ALMEIDA B.\RRETO dá outro aparte. 
O SR. GOMES DE CASTRo-Parece-lhe que 

não é possiv,,1 reconhecer Da Con,tituição dis
posição alguma que Se refira especialmente 
a patentes; a attribui,ão rle nomenr é para 
cargos civis e militares, envolvendo nomea
ções para cargos do exercito, que não porlem 
haver mais honrosos. 

Disse o honrado Senador que o soldo é ínhe
rente á patente. 

Teve o trabalho de ir saber o que é irthe
rente e encontrou fID rlitferpntes autoridades, 
entre ellas Bescherelle, definirio assim a qua
lidade intrinseca, inseparavel do sujeito; por 
exemplo, inherente ao corpo é o peso, uma 
qualioade que nunca. nf'lIe deixa de existir; 
não se comprehendendo o corllo sem elta, 
como sem fórma, outra condição inherente; 
por exemplo, a da ne,'e ter a cõr branca .•. 
E outras cousas iguaes. 

Pergunta aos nobres SeDa dores : houve 
sempre esta inher encia do soldo á. patente? 
Não; começou em 1890 ... 

O SR. AL~fEIDA BARRETo-Entre nós. 
O SR. GOMES DE CASTRO falla dD que se 

passa entre nós. Começou em 1890. 
O SR. LEITE E OITlCICA - Os postos da 

guarda nacional tarnbf'm teem patente e não 
teem soldo. (Ha outros apartes.) 

O SR. GOMES DE CASTRo-Mas, si at~ 1890 
o soldo não acompanbava sempre a patente. 
como a sombra acompanha o corp", é claro 
que o soldo não é inherente á patente, por
que, si fosfe, nunca se comprehenderia um 
momento da existencia da patente, sem tam
bem da existencia do soldo. Quando começou 
esta lPh~rencia ? Em 1890. 

Si se fizer nm estudo detalhado dos factos 
oecorridos nessa época, talvez não se deva 

approvar todos. Nã" sabe si foi ne,sa época 
que houve a nomeação de generaes por accla· 
mação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Foi em 1890. 
O SR. GOMES DE CASTR-Foi em 1890. 
Os brav(Js gener<les que o ouvem, sabem 

que ioto é ínadmi,sivel e perig-oso, S. Ex., 
por exemplo Id;rigindo-se ao Sr. Pires Fer
rei'ra) era coronel. o primeiro de su' classe, 
quau"o um bello dia, não diriL meia duzia, 
milbares de individuos acclamam-n'o ma
rechal! 

Ora, a acclamação suppõe a não existencia 
de um governo legal, e o governo legal exis
tia. Essa acclamação foi a preterição dos di
reitos arlquirídos, e isto é uma violencia. 

O SR. ALMEIDA BARRETo-Qupm deve res
ponder a S. Ex. é o Sr. Set1etleHo. (Riso.) 

O SR. GOMES DE CASTRo-Mas. não está pe
(lindo que lhe respondam, está apenas pe· 
dindo que lhe ouçam. 

O SR. PIRES FERREIRA-E todos concorre
ram, não foi só elle. 

O SR. ALl>I8lDA BARRETO - Eu não con
corri. 

O SR GOMES DE CA~TRo-Essa lei de 1890, 
deelarando o soldo intangivel, não póde per
manecer, desde que a Constituição está. em 
manifesta oppm:ição com elIa; a lei!i~la,ão 
antuÍor que não se podesse harmonizar, já. 
não dirá com o t~xto mas com os príTll)ipios 
da lei fundamental da Republíca., é uma le
gislação caduca, completamente revogada,não 
pode permat]ecer. 

E não é justa. Neste ponto é o maior ini
mi,!ro dos offlclaes milita.res, jiL não direi do 
exercito. 

Já disse: a patente não dá só direitos; 
a patente impõe df'Vere::; e sacr tidos, QU>1ndo 
um militar corta, quebra as rf'Jações de con
tinUlrlade, qlle tem eom os "eus camararlas de 
arilias; quando elIe vae servir a sua. Patria. 
não mais n, carreira das armas. mas em 
outra carreira; quando elle deixa de per
der as noites nos cam, os militares, no 
serviço oas rondas, na arlmiQlstra~'ão dos 
qnarteis; e, portanto, quando elle está 
a coberto dos perigos (l dos contratempos da 
vida activa da militança, pnr que h, de 
conservar as vantagens, qu~ndo elle se exo
nera rios incommodos e desvantagens da pro· 
fissão ~ 

Pois está um capitão governando um Eg
tar1o; elle recebe o estipendío que o Estar10 
lhe dá e o soldadorla sua patente; elle dorme 
d ebll.ixO de t,-cto~ dourados; elle esta cercado 
dessa turba-multa, que nunca deixa de cer
car e applaudlr a quem governa; pois bem, 
tem estes gozos, qUD almas que não são sim· 



SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1897 223 

poJem ser consideradas ag-gressão ao exer
cito o signal pr,'vado, certo de uma re3tau
ração de mstítuições, já. desprezadas ~ 

pies apreciam ás vezes mais do que 0.3 bata
lhas rea6S do Poder. e ernquant0 que o seu 
carnararla está nati catingas inbospltas da 
Babia ... O SP_. ALMEIDA BARRETO - Nem o exercito 

O SR. ALMElDA BARRETo-Recebendo as pÓlle considerar S. Ex. como inimigo delle. 
gr::ttificações que lhe competem. O SR. GOMES DE CASTRO - Si o fizer, é 

O SR. GOMES DE CASTRO '" r~CebeIl<10 as í njusto. 
gratificações, mas p .. s'ando fom;-, dorminlio"I<1s, não quer, não precisa, nâo deve fazer 
ao relento, srndü a~'ordarlo á.~ wzes p~lo si- i protis~ões de te. Nunc.l foi hlstorico; e deve 
bllar das bala;, Sli,ao pelas dores d,.s te! li[a.,· dlzeI' em WUlt1. conDdencl:.\ aos seus c~lJegas, 
e ás v"'zes IAvanta-se, para callíp pc'la ultima alguns dos quaes são historicos, e que não 
vez, escrevendo na areIa o nom" da e'pl.·~a. inveja a gloria de o ser. 
que deixou, e p_edindo com I"gr'imas de san- O SI,- LOPES TROVÃO - E tem razão. 
gue a prote('çao de n,·us p'lra a prr,le, que 
deixa desarqparada, VO< achnes juc,to, per- O SR. GOMES DE CASTRO - t\'ão houve 
gunta o orartor, que [lquelie que fstá no p"_ ainda causa que não fosse trabIrla por um 
laeio. recebenrio ~_S homenagens de Ilmll. po- hIsT,orlco. (Apotizdos) _ . 
pulação inteira, gasando de toúu.~ comlllodi- O que affiI·ma. e que nao estima no Senado, 
dades, tenha as mesmas vantagens... I si nã.o tivesse a,)oendo á esta fórma de Go-

O SR. ALillEIDA BARRETO-Não tem, não; vernQ. í M,nto bem.) 
só tem o soldo. ALGUNS SRS. SENADOUES - Perftlitamente. 

O SR. GOMES DE CASTRO .. ' ou r2ceb3. oi, O "R. GObrES DE CA.>TRO nãnsedefende. 
soldo, com que a Pai,ria rernun'-ra os s6r-' Habituou-se a re,p itar·se muito para pedir 
viços naquellef que t'stão ~e batendo por eUa, o testemunbo de alguem a favor do seu 
curtindo soll'imentos. ilS veze, superiores á te,temunbc (apoiados); respeita-se muito 
fraqueza buman ~ Niio lhe parec'~ ist., justo. para 1<1,zel-o. 

Tem necps,idade ,1e conCluir. Reconhece Levallte·se cnntr,' elle quem quizer, affirme 
que abu$ou pOI' r1emais da attenção do Se- de Quae,quer trihl\n~s, por mais altas que 
nado. U'-,(o aJloiar/ •. s gel-aes.) eUas spjõ m, teuham os nomes mai~ gloriosos 

Niio dis,e qu~ viviamos sob o mi!íla- que tiverem, digam a seu respeito o que 
rismo; não p' dIa diZer Ullla falsldarle porque E'utenderem. qu~ garante á Republi(a. na 
o Governo e o Sr. Dr. PrUllenfe de M"rae', ~1·lbunll. ni,O e.ta um tr"idor, nunca ha de 
que é ba,:barel em lireito, Di SI'. que f, 'ra do estar. (Muito bem! Muito bem! O orador ti 
paiz se eSpeCUlava contra nós com este fel,cit(ldo por grande nume·ro de 81'S, 8ena
dupnde do militarismo, que se suppunlia lá. dores.) 
fóra que o n\\sso GO'Terno era um l<overno 
tolerado, era governo sem d'a ,'e arnanbã, .o §r. Presidente declara que es
que haVia de de-aPI'arecer quando quíze,sem lando adpamada a hora fica adiada a discussão 
3.S c'a,se8 arma,las. ela proposição. 

Perguntou ao ~enD.rlo si o meio ue combater Designa pam ordem do dia da sessão se-
este b(,a o trair;olêll'O e injusto, si o meio de guiílte: 

Cuntinuaç:i.o da 3- discussão da proposição 
da Camal'a dos Deputados, a. 20, uO COI'fenLe 
anno, lixanno a~ forças úe terra. para. o exer· 
cicio de 1898. 

acabar dp uma vez com ~sra baIleI a per'i!osa. 
que cerceia 0005'0 creu.tu e nos laz decahlr 
no conceito dos povos livres. si Uf;l meio 
efficaz para destl'uil-a era conservar intacta, 
toda~ as de~ppz<1s mIliTares, conservar um 
eífectivo de ex rClto, com o qual nã,) pode . Levanta-se a sessão á.s 3 1/2 boras da 
IDOS, 81 no mom,"ntr; em que ~e vão nerra,"al' tartle. 
imJ.:ostos, em que se yâo inutilizar servi('us, 
era Ci nvpnipnle ,.onsprvar lllta~tas l\S r\esppza:; 
das classe~ armar1as 1 lsco é o que pergunto. 

O SR. ALMEIDA BARRETO dá. um aparte. 

O SR. GOMES DE CASTRO - 1\0["'8 não rliz 
que se ext][:gil; não quer a extincçao d" 
uma classe que a Constituição tleclMa que é 
uma instituiçiio permaaente. 
,OrJ. eS"I~ p:,laoras que pódem não ter por 

:;1 o cunllo ua verdi!de e dá certeza, mas que 
ao menos re'lel"m um desejo patdotico de 
assegurar as instituições que nos regem, 

110' SESSÃO EM 27 DE S1<TE~lBRO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Manoel V:ctorino e Mel
nod de Queiroz (Vice-Presidente) 

Ao meio'dia, abre-se a sesl'ão, estando pre
sen tes os SI'S. SenJ.dores : Manoel de Queiroz 
J. catunda, José Bernardo, JOctquim Sar: 
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EXPEDIENTE 

Oitenta e uma auth'ntieas da eleição se· 
natorial a que se procedeu ultimamente no 
Estado do Cea.rá.-A' Commissão de COllsr.i
tuição e Poderes. 

o Sr. Henrique CouUnbo
Sr. Presidente, cumpro o dever rle eOllllllu
oiear a V. Ex. que a Commissão nomeada 
para representar o Senado nos fl1neraes ri.o 
nosso pranteado collega, Senador pelo Espí· 
rito Santo, o Sr. Eugenio de Arnorim, desem
penhou a sua dolorosa incumbencia. acom· 
panbando o feretro e prestando as ultimas 
homenageus aos restos mortaes desse (\lustre 
Senador. 

me, passar despercebido. Refiro-me ao con
tracto cAlebrado pela administração do Rio 
Grande do Nurte com dclUS cidadãos residen
tes no Rio de Janeiro, para a cobrança do 
imposto do sal pro,luzido durante cinco annos 
pelas salinas tio Estado. 

o SR. THOMAZ OELFINo-Que tem com isto 
a federação? F')sse o peior dos <:ontractos, a 
materia é completallltnte de natureza e~
tad ual. 

Os contractantes obrigam-se a recolher ao 
Thesouro do Estado a quantia de 2.000:000$ 
péla exportação do sal que teem de etfectuar 
no período de cinco annos. 

A mencionada quantia será dividida da se
guinte maneira.:-:WO:OOO$ no primeiro anno, 
300:000S no segundo e 500 :000$ em cada. um 
dos tres ultimos, eífectuando-se o pagamento 

O Sr. Pre,;;;idente-Fica o Senado em prestações mellsaes adeantadas, a contar 
inteirado. I da data do começo da execução do Ilreseute 

contmcto. 
O Sr. l\loraes Barros - De;oeio 

occupar a tribuna para chamar a attencão 
do Sena.do sobl e um acto da admilll,tm.:ão 
do Estado do Rio Granele do Norte. Esse Veril'.caí,do-;;9, no fim rlecoda anno, depois 
acto, por sua anormalidade, não deve,pluece- de a.char-se em vigOl' o coutr;).cto, que a ex-
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portação total lIo sal, feita prln,; CÜ'~(:'c'(;k::-: f) Será liciw aos accorclantes, pOI' 3i ou 
tes, excedeu lle 500,000 a.lqu ':;'C; ':e li)l) ') por ~2U5 procul'~,r:·)res, a fiscalização dos s~r-
11 tl'OS, ~e;'iio Ol meô:DOcl con ti actan tes oh;'i- I viços; G tam 'J8;;1 o exame dos li vreg, (10-
ga,tos a pagi>r por c"de. alqueIre e,:cl"cl~~:e cument,);, G cai:;a, llDl' occê"\'sião d.e balanço. 
" quanti;\ de 1$, alem da ;;;res:"ç5.o men· [I) DUl'dnte o :)r3Z0 do accoido nenhum dos 
sal. accord~ntes podera ceder ou alienar os va

lores entregues, salvo si o cessionario ou 

Os contractantes tic,1ráo sujeitos á-; neces
Sarins r1iligencia,; rl.3CaeS, afim do conhecer-se 
a quantidaue do sal expOl·ta.do. 

Os contractantes poderão eu trar em ac
cordo com os demais exportarlol'e,' e pl'C>iu
ctores para () li J1l de auf.;'l'i rem estes tiS 
vantai'ens e sujei t~.rern·se aos onus do can
tractD, fic:lnrlo, os qu~ se reCU"lrem aI' r"c· 
cordo, obrigados a pagar pelo sal que expor
ta.rem um Imposto equi valente á mel<lde da. 
taxa fixada no orçamento da União ]Jara a 
en trada do sa.l e3trangeiro, 

6" 

No s.ccordo a. que se refe)'e a. clausula an
tecerlente,deverão ser obse!'vudas as seguintes 
bases: 

a) Os exportadores e procIuctores de sal, 
querendo, poderio entrega.I' aos contractan· 
tes, pelO tempo do presen te coutra.cto, pa;-a 
exploraçãú do cblorul'eto de sodio (su.1 de 
cozmha) e outros pl'Oductos chilIJicos, 03 ter· 
renos. emha,1'caçõe,; e ut.p.n,qilios Que pu~,ui· 
1'em, destinados á. mencionada. ex(,loraçiío, 
precedenrlo accorào sobre o valor dos mes
mos; 

b) Considerar-se.-ha recusante para os effei-
tos do estipul:1do na clausula 5' docoutracto, 
O exportador ou productor Que negar-se ao 
accordo. 

c) Abatillas as prestaçues mensaes a qc;e 
estão obrig~dos os contl'actautes, e mais des
pezas destInarias aO ,movirne!1to comrnercial 
e iodustrial, tendeu te a. B:;;:ecuçao do co ,tra.ctu. 
os lUGros IiquiLlOs óerão divi·Jid03 pelos 3.C-

comprador sujeitar·se il.s condições do ac
corda. 

h) Si, em virtude de execução promovida 
contra qualqller :1ccordante. ou morte deste, 
passarem a terceü'o, em todo ou em parte os 
valures com qU3 tenbJ. cnncorrido, conside
rar·se·ha extIncto o accordO em r81ação ao 
dito accordante, liqliidalldo·se por occasião 
do balarlço a quora que lhe tocava. até aquellll. 
datél., Em tal caso poderá continuar o ac
corLlo com os que hajam adquirido os valores 
do primitivo <1ccordante, em virtude ele ex
ecução ou partillJa. 

i) Findo o prazo do accordo reverterão a. 
cada accord~nte os bens respectivos em per· 
feito estudo de conservação, salvo os que se 
tenham consumido pelo uso, e mais as bem
feitorias existentes, fllitas nos mesmO~ att 
dous annes ;tutes da terminação do accordo; 
paglwdo, porém, o accordante met(\de no 
custo rios qUe forem feitos dentro dos dous 
ultlmos annos. 

7' 

Pal'a que tenha logar o estipulado na ul
tim,1. parte da clausula quinta, O~ contr::o.ctan
tes, até lO dias e"otes (iO d;;:ado para o começo 
Lla execuçi10 do contracto, apresentar:to ao 
Tllesouro ume" I'e!ação, que ser:i. publicada., 
dos exportadores e productores accordantes. 

A importancia arreclldada nas 0St:J.ÇÔ<,S 
fiEcaps do E,Lldo. p:,oven iente da export:lção 
do s,11 qU0 ntl.o cej,l, l'eita pelos contract;llltes, 
"el ii. descontada. m\ pl'estação mensa.l qUe por 
estes tenha de ser recolbida ao Thesouro. 

cordantes, na proporção dos vaiores corn que 
haja carla um ent!'ado para o mesmo a8-1 _0 presente cont.l'J.clo corneça.ri a lei' ex
cordo ; ecuçao no primeiro de outubro do corrente 

d) Procec1er-se-ha o balanço, em 30 de anno. 
junlJo fIe cdda anDO, a começar de 18\)8, sendo 
pagos os lucros em prestações iguaes de tras, 
seis e nove mezes, a cootaI' da data do mesmo A falta de pontual pagamento de qualquer 
balanço. prsstação importara o. rescisão do contracto; 

e) Tres mezes decorridos da data da ez:- assim como ficará li vre aos contractantes 
ecução do cClntracto, poder~ cana :1ccordant,e re"ClTIllJl-o. no C3~O 11e ser. pelo Cong-resso 
retiré1.r, de 611 em 1"0 2í38, a. tirU}8 de e.'"jan F'er1er(\L re,1~1z do c. m nos rI\! 30 reIs por li
tamen_to sobre o.,' luCl'IJS a .realizarem-se por tl'li <J /lÚp stú I:e I,Uput't",:ão do sal e~tr"'I
occaoIao do balanço, a.te Ui810 por cento doS g'éiro, sem qU2 l1isso resulte para o Est(lrlo 
valores com Que llaja concorrido par;], o luenbuL'l comprGffii,so de Indemruzu/;ão ou 
accordo. loutl'o qu(\lqner onus. 

Senado V. III 
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11' 

o Governo, si 3.ssim convier. p"I'el'á no· 
mear, junto aos contraetuotes, pes~oil. de sua 
confiança afim de exerce!' imc;]e,il~ta fis'ali
zação sobre a boa execução do prespnte COi1-
tracto. O fi,cal teri Ilma gr1.ti~c'lç5_0 mens:>.l 
de 400:; paga pelos contl·3,ctantes. 

12' 

o presente contracto, comqllan;'o comece a 
ter exerução n \ epr,cCt fi ~>lrII1, n,". d;)'U~~l Ia 
nOn:1, fica todavia def)..:n"entp 'b a~")rov,lç:ío 
dI) Cong-re-so; e no c"so r!e n5,0 ·e;' ,1Ppl'il
varIo. nenbmn& OGl'igaçãn aclvira do E,tarlo. 
na fórma esti[luJada no t:mll,'a cl~\u.mlil de
cima. 

Effectuado o accór;4,o a I)u~ 38 ~'efere .. 
clau.ula quil1ta, poc',e!'~o ;'S conêr:1ctR:11es 
estabelecer nr'ma ea cOllm;tudita, l'''' q :1~,1 
entrarão da preferencb os :;lgnBtarins g(:C'.:f

dantes, e a cujo corpo fic,~rá a g33tão da 
parte in,;ustrial e eommercial {\o dito ae· 
corda. 

14" 

2~:: 2 r::(I1;h'-1cto e s;nas "':'lUS',Ij;"S (Vic) e!l.s~j!) 
l'L ::J?:" (!~-~ ~imd. (;bSf:'íVi..;ção, de lltTI cunlmeu~ 
L.l. ':. l~t'~:( "v,.:rê,\'pl. 

C(,ffipl'v':o o direito r1e cobrar ° imp0f'to 
sob"e o s"l p~~duzif:O no Rio Grande do N01·te, 
r1ur,wtf' o prazJ de eino annos. obrig'im-Be 
cs COlDpr;~.d()res li p.lgFlr' duzentos contos no 
~'t'~mt'l1':) anno. TJ'?zeniO~ (Otlt, s no seguOIlo e 
qt:inllento, contos nos ;'pes <,uno., ,e"uintps. 

Si I) p.,-~) ,ie rJuzerltos euow,' não é ex' es
SIVO e j.,;~illJ'~J para p;1!!ar o l:npostO ~,tô.be
ieeido, rlelxnndo uma l'emuneraç;io rno"vel 
pelO trabalho da arrecad,lção. er,t;lO o pL'PÇO 
rie q~ill~(,rlt,:) co ',1tu5 , est,ipubdo para (\;; tr~s 
111ti 'nos ann'~s. é e~orbitj),n e. exce SIVO; e, 
vice·' er8n,. ,i o ::"eç<1 dE) quinbpnt"s COr]1,OS Ó 
() r~"CHl.vele o mltUl'al, ('nlão o de duzent,,,s 
rOfltns é t~ern d~lVill,\ mUlt" prejudicial ao 
EstaJo. 

A l'lypotbese de sc,r o preço de quinhentos 
con t"", I,r~.iilrliei~l ans Cl'ntr~teta;';te~ pelo con· 
tractn. n,: o é possiv,' I ,erifjc~;'-s2, porQ ue o 
ID"S:"O ('or.tr,lc'o lhes rlei:::o:l porta f'aci;a 
par:'! sllf':--. ~e f?ximireln cLt obrig:tção rcsut· 
tan te d,u P",zil ':lento p"~sa (j llao tia_ 

A lO' C1;~US'll:t do cont;';rcto dIZ eXpress,,
menlo quP elie fic~,rá rescindido, sem effeito 
algum, desde que cs contractantes d'cixem de 
pagar um" pre~taç5.o. 

E,ta. portanto. nas mãos I~()S contr~ctaIlte3 
.~,,! 2:::ir::1i'er.1 do contracto. rlei::an/to rle pagar 
aspr,·st,'ções mensoG.); não ba,;lortanto,hypo-

P3.pa os efl'eitos do Il'J'1lerc 3etB <1,) ;)J.J'a-/ thêS.'~ q~lc o COlltr-'\ctO lhes venha a caus",r 
grapho terceiro do 8i'tigo prlID<'in ,::0 O:'Ç,l- r.a,,:nG. 
menta vigente, o pr0s~d0 c0ntNcta é e"tl- Não h~. SE'g"ra:Jça a';wma pn.l'a o Estado; 
mado na imcorbncia d". vinte cont, s de' ,,(liS'1 nã, ~e e:;;:i~'iu dGf, cnntl'1crant,s o deposito ue 

E p,'r a3;;lm o tornar ,iU,<t" e l'3Ii;mI3lo'.' q'!:,nti::;" qUê g:'.r'a"tlss" " ex~r:u\;ãt) dI> con
mutu8.men'e acceite, man"cu o E:collen-I,rado; niío se !hps comminO:l pena a l g'lm9" 
tissimo senhor gOV8l'Ilc:ior di) E'ibdo, ,'[)utO/1 COL"2r2u-,e-:bes "lelJ~, e t,,;tr,c<t Jili21'Ja;jlj 
Joaquim Ferr~lr(1. Cbn.v0~1. ~;y7r::r, ~(-H't'> que, pare.. fugir ao COí~tt·acto. Uí:~~ VI-Z C}ae it:!so 
produza os de<,'id.':3 etf~lL's, o pr2SSL::~p ierml) (~er:J.I)I';Lr 1";2., espher1!.. do ~eu Interesse. 
d-? contracto, i}O qurlt se far:lscerá "ópj~, ?O~ 1 O (ontr,::-:",to vem tOT'll'l,r-Se :lpena~j ol,rig-.Y~
contr"cta.nteõ, a,gigr:a'ldo. o mes::noE:;;:c~"II'éil- I' LOI',iO ~'lr":. o R:ü iOf:,n le d,j N,'rre. O E,;L.ldo, 
tISSIrr.O gov2rnad(;r e, ?el.~.~ C~JIh(aCl,,?.nr,-·:'l em!.>:-!'~ ::-:8.:) ~H1.Ja p~na, e...;t,qJul;;'llt1, tiea -pl:'l;:l 
Paulo Ma.fi? ric ,~,z8"?edl) ~ CU3t"O p o"rl:;-o I 3éla l~')\lr':dc::, ~l1je,to e obrig~do a cumpr'ir o 
Carl 1s rle Andrade, seu :J~,";;~dJt.3 p"oe l1 i'2.dOf I' c0Dtrl,,:T,c. 
Ad~ino Maran!JnO, (j'J8 p;egou !lõ r,1SS0nro 1'10 ,~,)h~çcJho 0.0 ,~ ::traG'O ~jb'3e a lei que 
do i',;stô.dJ os dSVlllü5 eillOJu,,,en,,os e lrJp03. o f,IJ\OrIZe,: mas e,~ uma. de suas cliJ.u,ulas 
tos, como C'lnsta d08 conoAciillp nt0l1 nu[]}~i'O' i ~c. tJtJ.ÍJelece q "t' c' c8nt"a.ct0 dep<>nrJerá ri~, 
cento noventa e dois e '~",nto nOVE'n~a e t'?,'ll "pprovaçiJ.o do Con~r" S80 rio E.t ,do, náo 
que fi~am archivarlos n2. SecIGta!'i~ úo (',()';<lr-,ob"t?n t.2 o qu.', elltrari1 em e~e"uçiio o 
no. e as testemunilas m.1j<lr !"eJro Avelinn e. rn~SlT!O ccnt acto, d'l~de o di;. l° àe outuhro. 
teuente Francisco Justiuo rie Olive'ra Ca<-I De~,t'a;·te, DO mp81IlO tempo que se reconhece 
cudo. Eu, Joaquim S/)are~ R;lpOSO ria Cr!.m",,1 a ne'1,-ssijad' d,,- aprrovação do contr'acto 
ra,offici3.l da Secre~ari:1. do Governe, o 8~-1 ;;~Io Con~1·ps30. ~e eBlabelece que en trará. elle 
crel'i. E eu, Alberto lvIaranltii.o, sEcret,rio. em pXteuçào ,jes,le o dia lU de outubro, i~to 
o sub,'crevi.-Joaqw:m Ferreira CI,avp.s,- é,ante" ,Jii, aoprovaçio. 
Adelin,o llL;,rrLJth"".-Perlm ,J.velhw.-Fmn- Dp tori&S ao chU'lulrrs, porem, a ma;s in
cisco J1<slmo de Otive',·" ('O-sCHdo.-/llba:o teresmntp é uque 1". em que Si) esbtbeleee 
JIaranhcio. Esta.va sellarlu com e,;talDpil'!la que cs outros exportado',e;; oU producto!'es 
n/il valor de clous mil réis competentemente de "ai e::;:ijtentes no r<:stado s5.o convirlados a 
inutilizada.» eutral'em em accDrdo com 1)8 contra(!t~nt,es, 



sob p8Un. de, não) E-ffseti]a,io tl ',ecO:';lO, n· 
c .. relC sUj?it\8 a ,,;;gal' um lmpJ-t) 3f1UIV:J,' 
lente á metade dD llilpost;) tC:Jrl.do POi' pü.rte 
da União pela im:;ol't.aç:i.o d.D ;,al €5tr:111' 
geiro, 

Ora.. este impotc é ele?5 1'S, f 0" lit.I'o: 
j:'Ol'taut··, o eX:''1:'(.l,1or d,) RiIJ Gra,;,'9 ri'" 
N0rte qTl~ niin fizor 'lce;)rrlc; C·in (·s contra
ctc!,Gle, tkl obr;f:,'& io J. pa'.:ar a impósto de 
17,5 r8. p0:' lirro de .'al que exportar. 

Diz maIs o eOTltnetQ que, um:', Vez feito o 
accúruo

l 
os aC2ord:J.l~tes po,~er'ãJ ent~fgn,r aos 

contractanl E';~ SUij.'l prop;·jel.ldes, em barca
cões e utensilios 
~ Vê se ni~,(\ conT~'it3 eXCi'2:1~O p::-~r:{ C1ne a 
p~o 111nç~q do ~3.l no ·!.Ío ~;'~!nrle GI) Norte ~.? 
concént:'ç ni}.,9 mn.o' de um;~ in 1ir,ldu~11ltlJ.ri~ 
unL~:" e fIue!?! l·tO qui:e2 ~lljelt~r'5e 1](' .. ,_ 

~oh o gr3.'lnme do :!TIIJ03to d3 t7 J5 r3. tlO~' 
litl'O. 

Ig':1or"o '1U~,} n i::!r",,~t\) eJ~,'ibp~;-'ri 1, pf::"1 r) '3;,,
ti1.d\) do Rio GrEl.ild ~ (to ~:or r,e :-"obr8 o sa.i p7"'O

du'Z~clG em :--uag sp.lj.)1,~, ne!71 o cuntra.ct·; diz 
qn~l~ner COlha ~ 2'3-L' re:~fl'it.o. Ap·~r:.:~~:: 0-
c_er'ei tcmD.r pnr b;-18~ l:!n:l, f~ns CI:'-~:1..)lF2 .. ·'; do 
contracto. a que ,?st3.h'-I·,~':;a í!U~:),. qlJundo n;.l 
cnntl':tetrwt",; exportJl'em fJ'l:J,lS r'e ;;;)1].000 
Q,lqueiT'3.:1 da !'1", de lfiO )íLrcs pAgai ~.0 1."; 
P01' cada alq upir~ 0e s:;1 que ex~~t:e", d,,~d(" 
p~,re,~0 T'-.:. ... ultar qu"'-', rlesd .. ~ q:16 a ·,"ro'lür.ç:ío 
nij,o ~:rC8(!J. a e~r:J. q'Jent,i,iilll' r18 5'111,001) 
~!queir3s, n3.o ~,eern os .'0nt~'a~rant.2~ Ij~ ~::-~~ I 
imno~to í1.lé'o elo con1!8nCl,' ni'ci~O no r,:'n: r·?."t.ll, 

Gue V":l} 2. ser: ,10 I" ~l1no, :CO.OU':";. o, 
qll't'S rep~l'tl'o, :;t~r 5·';1,000 at'1'.I",r~S :i,,, 
160 litros d:i.o ,~:}U "'. por cÜ.J.'_2ei.e ... 

O SR. DO~lI:"GOl VIGENTE - Exi~tel:ll '11(;

dida? 
O SR. Mo[uES B.I.RROS - Diz: - éllqueiJ'a 

de IGO lit,o~. 
O "[1, D'))[[N(}')S VrCF:NTE - '_';1ao <~xi., te <'.' ta 

IIlEd iria ~ 

O SR. MOR.\ct:~ BARROS - 1\'0 paiz, não 
ex;~te medidél lC'!!; d c,-;m est? n,)'";)" . .i:i ni;,,, 
ta, ffi:lS I1:l. lingll':gem vulgar é elllpr8-
gada. 

O SR. DOj(l:'\'GI"; "lcrcNT8-:'í,) conl;nctú nii:o 
porlJum :)!:,rvlr-se le-':l.L\ l:lecti~la. 

O SR Me'RA"S BARR')S - M"s I) contrae Q 

eK{Jlicc.: -~lq ueire ,18 160 l!t!cs. 
Computado o imposto em rel,~çiio;]o )}8gl" 

mento 'rlo pr:meiro anllo, ~up é de 200:0()1J~, 
sae a .00 f,;is por alqu()i~e de 160 litrc~: 
compnta·l0 o lmpw;tn em l'elacã, á. quantin 
que tBm de ser [lG~'" "os t.~es ultlrno~ "lDOS, 
iJ.'lauiiCl qu' é .1" :~,('O:( :lOS, () impo"r,· jmpor~a 
em 1$ por alqueire. 

SNão mais Oll !nc-'tlo.-; ~,;tas as I.;n:as a que 
fica.m SUjeitos os comracLant~s. 
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Carnp!'e e:-:::J,miuflJ' agora qual a taxa a que 
rrc:1.lYJ sujeitos o~ que neio acceitarem o COD' 
vite rios cnotracto.ntes para usufruírem as 
gr;Hl:1es vaotagen~ rio contracto e tambem 
carreg;>re(<! com SPllS Q~ttS: [tia litros a 17,5 
réí,. dá 2.';;1100 pO!' alq:wire. 

Quem twve a f~licídade de contractar com 
<) Est"tdo do Rio G!';',w'e do .\iorte, (lU paga no 
prilllel'o anllo ,Oil réis por 3.lqueire. ou paga 
n03 t.res ultim')s 1$ p'lr alqueire; mas quem 
nã) t<lve eS;.a ven tuJ'a pag, r;\. a tax!1. de 
2$<00 por alqueire. 

Eis c.hi mna differença odiosa, perfeita· 
mf'nt8 lllegal e i n~onstitueinual. 

O pplls',rne'· to tio CLJntr"cto está manifesto: 
é encJ,minl1ar as l'OUeas torça·lamente, de 
HIO lO que to,ia <l, pro,) ucç;:',o de sal do Estado 
,lO Rio Gl'an,le elo NI)rte tique por c./mpleto 
p.u:ei::Gl:h "as mãils [trs contractaut~s. 

O fim ,',o coo',r~cto é esrabelecer o mono
polio, o p jvil,'!{IO da expona,ão ·jO stl.I, em 
ra flor dGS c n L]'3,C~(:~rl t2'~. 

P8~gi}lJlO "C:'.lf:~ a" llOnrado Senador pelo 
Ui,tr~l':o Fe.\<:I':d: te,o ou ni10 a União que 
vsr C;)C:-1 i"t0? 

i} :)'1.. THO,IAZ 'JELP[NO - Nada. Que tem 
iôt0 com c. fe'1er:1ção 1 

O Sr::. lfoRAES 8.\RROS-N,do.?! 
Então, V. Ex. ~,Ch,) que eot.regar a expor· 

ta.ç).I), ~ pr'ldu~"ii:,) ,~I) s:t[ no Brazil a uma e 
p ,'nic.'< I'J ',vjr\';all.hr1", nr,o é 'lue,tão que 
i~1r,ef't'-~S8" t,od(, () P},~7.?! 

"'JnT'-.;r.'nhlr:\ r-:ei!e p.~lStB um unico bipode 
01; qu:-rlru:Jede, 'iU;) n:io corrsu,om~ sal. que, 
p'>rr,:\,' t,o, ',:\.0 \enllil ime e·gp mlliw dirE'cto 
lIi''''.cl 1;ent,ati"8, 'le :DonoDoli:J de tão impor
t.'UI'" g"fiero fIe conou;no C')mo allega o 
nilhr3 S~n'll(!r 'lU". ,~ Uni50. qUi' todo o povo 
braz' :,oi1'o Oel.o tem in'E'res-p na questão?! 

~" Prt'sident,e_ este contract'J é um filho 
I'SilUI·i .. c:as dout~in;·~ 0T'OLPccionistas quI' tpem 
dOlnii}a.~o no ~,I'azd~ -;-,ã.o só na lmpre

"
sa, 

co 110 illesmo nas d U:1S Co.s"s do Poder Legis· 
~~~tl;VO. 

O GOFiCrOO ,10 ;" io G~<lnde do Norte, de al
::l!ma fórwa, na'le!!;GU na' mesma9 agua.s 
s:';!c:'.ras pejo Ccngresso NaCIonal. O anno 
1).'), ::;?f':)~ CC:lfI~''?SSO julZ:1u-:--e a.u~oriza.do ao 
e,t~lJelp. 'e:- o ;m~osto (k .J5 réis por litro na 
sai est"2,ngpiru q 11" fór importado DO Brazll, 
no mal11Jesto intuito de p oleger a industria. 
n·(cio~al. productora do ~a!. 

Comha'i não só a legit,imidade, como a 
conveniencia de semolhante medida. 

O SR, LEITE E OITICICA.-O Brazil ba de SE'r 
tri bu t~Hi, ctn estra ngeJr,J, ats naquillo qUI) 
po""u,~ em quaoti,l,de. 

O SR. :vrORAES B·. RRos-Cnmhati a Ip,Q"iti
mid?·'e, p rqu", e opioião rlJi"h<1 que o podei' 
pllhJ.~o or.,o t-m direito de 11l'6l'Yll', por lUe~ 
dida~ legisl,l.tlvaô, em ma~eria economica, 
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o SR. LEITE ]i; OITlCICA-E' uma theoria 
nova. 

Por i"50, o facto é desculpavel, milita om 
Seu fayor a allegação de ter partido de 
cima, dos altos poderes I)a Nação. O SR. MORAES BARRos-Entendo que ella 

deve correr o seu curso natur<1l. espon taneo, 
conforme as leis da economia política, Sem 
intervenção alguma. do poder publico. 

Semelhante tll~se que, em absoluto, é um:), 
verdade, é especialmente v(lrrl:,dl'ira pm re
lação ao Br1l.zll,onde cun8irl~ro como um erro 
das mais gr>lVes cons~quenci:ls, pa:'a :lo pros
peridade do paiz, a pretendio de, artiricial· 
mente, crear industrias, forç2.ndo a Nação 
a deixar (le ser agricola, para ser ind llstrial. 

Reduz·se a qllestão qunsi a ulDa formula 
algebríca. Toda a rmdida de tarifa proteccio
nista envolve tres conspquencias: benefiCIOS 
para a industria protegi,la, prejuizo para a 
industri3. per"eguida, prejuizo igu;d p3.ra o 
consumidor. 

O SR. DOMINGns VICE:'ITE-V. Ex. não 
abre uma excepção'/ 

O SR. MORAE" BARRo';-,ibro. 

O SR. DO~HNG03 VICENTE-Para o carvão 
de pedra, prJf exem pl::>. 

O SR. MORAES BARRos-Sim, senhor. 

No caso presente, existe a indu,tria nario 
nal beneficiada com o impo~to de 3:) réis: a 
ind.u;;tria e&tl':l.\lgeir~ '10 sa.i pl'l'.iu·\kada com 
o imposto igual de 35 réis; d N~r.:i1o B;'az'lell'a. 
sem exclusão de um só individuo, trIbutaria 
em 35 réis por litro r'e :;aI, em benefiei'J de 
uma clas~e pouco namerO\3:J., de meia duzia 
de produdol'es de S3.1. 

Ora, adjudicar por eot:! [árma dirEitos e 
interesses sagrados de 13 milhões rle habi-
11mtes, eXclUtilVamente em beneficio de mei2. 
duzia de productores de sal, é um caso vio
lador de todas as regTas, não só de economia 
politica, como priucipal111ente 110 direito, qUf' 
conrlemna fOl'malmente &emelllanta pri
vilegio. 

Dizia, Sr. Presidente,que o governador do 
Rio Grande do Norte tinha navegado no.s 
mesmas aguas do Congresso. 

Tirou uma consequencia um wn' .. o fO"Garla., 
é exacto, mas não deixa 11e ser illr,ção c.o 
mesmo principio; e argumentou por esta fór
ma. Assim como o Congresso N:tclOnal pode 
estabelecer o monopolio (lO sal, a favor rie 
meia duzia d.e productoros. em prejuizo de 
tÜ\.1l\. a Nação Brazileira, tambem eu, gover
nador do Estado do Rio Gl'J.nde do Norte, pl) 
derei estabelecer o meSIllO mo::opolio. a ta ,'ur 
de um unico individuo, contra os Gutl'CS pi'O' 
ductor~s de ~al, existentes no me5mo Es
tado. 

A consequencia é qua~i logiG3., qu:;.,1i tão 
logica como a tirarla pelo Congresso Fe
deral. 

Precieamos, porém, avisar os pI'oductores 
do sal do Rio f1ranrle do Norte. de que não 
estão sujeitos a essa. expoliaçiío do direito, de 
que nuo teem obrigaç5.o Ce acceitar (l convite 
que :ie 111"8 dirige, em fórma de dilemma : 
- ou en[,rareis para o contracto, auferiudo 
todas as vantagens que ello dá, sob as con
.lições que os contratantes estabelecerem, ou 
p8g:,reis um impo:ito mUlto alto, verdadeira
mente asphyxiante da <7o~sa protlllcção. 

Os productores não teem obI'lgação a,lguma 
de acceitar nenhum;). das ponta.s do dilemma. 

Receio esb.belecer~, compô ração, por muito 
'Jd,os<l. mas faz-me ll"mbrar o dilemma da 
-bolsa ou ~ vida. 

Não usarei delle; empragarei outro mais 
\-ull,ar: - Ou rlente ou queixo. 

Ol'a., o pI'oJuctor do ~al não é obrigado a 
lZlr nem o tl~nte, llem o quei:,,;o, porque o 
'ontmco & manife,bmente incoDsritucicnal. 
~'er~ disposiçGes expressas d", Cons,ituição, a. 
illal ga,ran1e o ctireito tl" prúpriedatl" em 
t".1dJ. a StHt plenitude; tere igual!1lentl~ a dis
t.1osição cXI'r-el'Sa, que ,<',rante o lrvre exer
'ÍCII.l dt' toda e qualquP,T profissão moral, 
ntelIectual OU inn ustrIal. 

São dous prmciOlO, cartleaes da, liberdade 
Illlmana, g;ll'amidcs pei" CO!,stit,(!lÇiio, e pro
rl]ada,mente teriGos Dor este contracto, 
E,t~s Jireitos são' inhel'eutes :i nJ.t-:Jreza 

Humana; anteriores e Sll\)E'rIOreS iL Consti
'.uiçâo da Republlca, a qual não fez m"lS \lo 
:ue reconlIecd·os, consagrai1':o aquilio que 
dreexistia, 

Cumpre, portanto, aconselhar aos prejudi
,a(los por s2melhante contl'a,~to, que o não 
·u;npram. que não se sujeItem a elle; que 
·ecorram ao Poder Judiciario. pois ahi enCOil
',l·:J.l'ão a. g3,raútia Cllffi a qual a CDnst,it{jiç~o 
'8 Pl'ot,oge. 

No Poder JllClicial'io ac11:11':LO a arnl'm,wiio 
le que ~elDf'lhante ccn~racto é iuconstitucÍo
"ai, ede queelles niioteem obrigação alguma 
'Ie cumprIl-o. 

Era o que tinha a dizer ao Senado. 

o §r. E:::U;IllU[>O IBa:i'ceTIlcl:::' não 
')retandi:t tomar a palavl'a no expediente. 

Esqueceu-se o illustre Sen;"lor por S. P::>.ulo 
le Prlder~çar :i MescL :lo medida que devi::>. 
leccorrel' das suas pala vr:l.s. 

O SR. MORAES BARROS obsprva qu~ a 
,Q€dldJ, é puramente mor~l. Nilo se póde 
rOUW.l' ffiptlilia alguma contril o facto. 

O SR. RA:'IllRO B_'I.I'.CELLOS diz que G Regi
Illonto obriga. pGrém,para poder tomar a pa
lavm em certas discus3ôes. a existir um as
sumpto sobre o qual verse a discussão. 
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Estando :1usentes os seus honra,los collegas 
repl'e,ent::mtes do Rio Grande do 1Iione. 
i ulga-se no dever de ?l'oferir algulU:1S pa
!avras em resposta ao rtiscurso do nobre 
~en"dor pO!' S. Paulo, e por isso pergunta a 
Mesa sobre que dave fallar_ 

timo, i~to é, de um adiantJ.mento, que faz a 
companllii! lJuo trata desse nrgocio, ao lhe
SDUl'O do Estado. 

O SR_ MORAES BARROS l~iz que não ha 
arteantamentoj o paga.mento é feito por pre
stações mensaes. 

Usará do mesmo expediente, si a Mesa lb'o 
O SR. RAMIRO B.UtcELLOs-E' isto mesmo. permittir. -

Trata-se deste assumpto: o Governo de um 
Estado fa.z um contraclo repousando sobre 
um imposto; ceve a idéa de tomar um em
pre~timo, um a,lianta.mento anoual 50Gre o 
imposto que o E,tado crêa para o SDI. A pro
ducção no sal do Rio Grande do Norte, pro
dueção rto Esti1rlo, está sUJelü, ao imposto de 
exportaçJ.o que a Consti tuição concedeu a08 
Estados. 

O Estaria faz assi m uma economia de pessoal 
e de todas estas difficuldades que hl para per
cepdi.o de impostos. Calculou-se o imposto 
e ach:J.ram-se sufficientes as quantias que reza 
o contracto. 

Que t"m com isto o Senado com a vida eco
nomica, com a exisiencia intima do Estado 
(lo Rio Gran<1e do Norte? 

Que sati:.;fações póde tomar ao Estado? 
Esta fóra. da Constituição! Nã.o; é um modo 
rte IRoçar e perceber imposto sobre produ
cção do Estado e sobre exporta.ção dessa pro
rlucção. E' perfeitamente constitucional. 

Portanto, quanto á legalidarle do acto. o 
Senado não pódr> absolutamente tOI11:<r contJ-S 
ao Estado do Rio Grande do NOI':e sobre o 
destino que dá aos seus impostos, sobre o 
meio de cobral·os. 

Entendeu o Estado que o meio rte cobrar o 
imposto do sal era conr.r:1Ctar c(,m p~rticu
lares que adiantassem dinheiro para a8 suas 
despezas. 

E;tá no seu direito. 
O SR_ MORAES BARROS - Embora a desi

gualdade do im posto? 

O SR.. RAMl:l.O BARCELLOS insiste em dizer 
que está no seu direito. 

O SR. MORAES BARRos-Uns pagando mais, 
outros pagando meuos 1 

O SR. RAMffiO BARCELLos-Perdão, S. Ex. 
não apr'eciou o f"cto todo em ,i. 

Onne estáa desigualdade1 V.Ex.apenas pe
dia dlzer: aquelleque dá., annllale a,liantada
mente, uma. quamia certa, qlll~:tiJ, que vae 
além do imposto produzi"'o actua!mente, este 
paga o imposto calculado pelo seu cantriJeto. 
200 conto,; o outl'O, que não adiant:J., paga 
o im posto que o EstJ.do julgou nece,sario, isto 
é,o impcsto conesponctenté ;1 met"Je no im
posto geml cr8i1.do para o sal estr3.ogeil'O. 

Este é o Ütcto, o moela de 11nçJ.r e per~~ber 
impostos. 

Si 'do questão é conveniente aos inter'2:sses 
do Estado do Rio GraClde cio Norte, nio se 
pó6e sabel-o, isto é, () orador ignora, não está 
enfronha:J.o na \'ida intima do Rio Grande do 
Norte. ' 

M:Js suppõe que nesse Estado ha homens 
po!iticos, e que o seu GllVeI'IlO 1Ião ba dCl diJ'. 
ferir muito do de todas :,s partes do l::irazil. 

Não ve. pois, por, iUe o illustre Senador 
julga dever atacar o contracto, sem saber do,; 
pormenores. 

S. Ex. não póde querer obrigar o Governo 
rIo Rio Granrle dll Norte a perceber impostos 
de accordo com o system:J. ideado por S. Ex. 

O Estnrio suppõe cobrar assim melhor o 
imposto do sal, está no seu direito. 

Pro'e S. Ex. que este modo de perceber o 
imposto e peior do que outro. 

O SR. MOIl..\.ES BARRos-Provl; ha des
igualJade revoltante. 

O SR. R .... MlRo BARCELLOS-Não ha des
igualdade, ahi é que S. Ex. labora em erro. 
Aquelles que não acceitam a percepção elo 
im posto, corno o Estado fez com este con
LI' cio, paglm mais tanto. Que tem com 
isto o Senado 1 

Mesmo na percepção de todos os impostos 
ria. federação, S. Ex. vê que (,s indi vid uos que 
não pagam em certo dia, em certa hora de
.el'minada, estão sujei!os a plgar mais. 

O SR. MORAES BARRos-Observa que isto é 
multa e não imposto. 

O SR_ RAMlH.O BARCELLOS-SãD as com mo
didâdes do Estado, a regulartzação da es
Cl'ipta, a percepção de, ren(la ; elle estabelece 
uma pena, () individuo que S:J não sujeita ao 
imrosto desta manClra paga mais tanto. 
Admitta-s~ a inco!lstltucionalirlade do im

posto. 
Quicl ;"dd ? C'llupete ao Poder Legislativo 

ad vogar esses intel'e3óes, decidir sobre elles 1 
t'ú" ; quem decide SJll1'0 eUes ~ão os tribu
naes do paiz, bão de ser os tribunaes do Rio 
Gr:tnde do Norte; e S~DrlO questão de incon
stituei'Jnalic'ade, em ultima instancia, o Su~ 
premo Tribuna!, qUQ tom eompetencia parl1 
tanto. 

Que tem o Senado de immiscuir-se na vida 
particular do rüo Grande do Norte 1 Ca:;D S. Ex. leia sem j)l'evençito, ha. de ver 

que o conlracto reza o segninL": c imposto do 
llIal é cobrado por intermedio de UJU empres-

Wio tinha o orador de tomar parte na dis
C[JSS8,0 do a~surnpto, mas :t ausencia dos seu", 
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illustres 'lisinhos ,te bancada o obri"ou 2. vir 
dar esta ligeira raspo,ta ,,0 r;o!)n,' S",l;lrj",', 
cumprindo não só UllJ dever do bOl:l vísin !IO, 
como um de' er que cOIopete 3. cada '~ilU,jvl', 
de ver aQuillo que este' ou não deml'i) cta 
competE'nl'la do Senado, a sentir' '10 ül'.,dor, 
fallece ao Senado competeiJcia l'ura t1'~t".i" do 
assumpto, a,suu,pto da rida par:,jcul~l' c,e 
um Estado. (Mui/I, bem,) 

o Sr. Lnuro §êld,:'.§ di~ Que o 
Spn,tdo lhe perd'JaJ'iÍ. SUb:llettel' il 3L::1' COil
sirleracão e juizo um reQ:JprilUp.)l~O qIJ8 <l;Jl'e
sentará em brpves oH!a· ... ras. 

O penJão será n3.t:UJ'almente (Dnci,J do por· 
que a pillavra se ju,tdic," p3h\ ·nat:irez~. do 
mE'~mo f'eQuE'rim, nto. 

Qua.ndo orou na ulr,irntl, g(~s~50, o Ulu3tl'B 
Senanor pelo Maranhão. S. Ex t.êV(J 'J"ca,Í;11) 
de referir-l'e a Um i'Ontil VB1·,j"àe;I·!l.;n'·lltc' 
mellDdl'o,o em "elação á adrr,lnistr 'çã.o c'lJi· 
lit~r ,lo paiz. 

D"clarara o or"dor i S. 2x. que. i aJ;~.vra,' 
suas proleridi\s em St?~55.0 anterio 1', nãD vi· 
zavam <Lb,oluT~mem~ a pp~'soa rio illLl8tTP T'e· 
pre~entante do EstJlb '10 Maranll'~D : e t~ ... e 
e[)~i'jo de dizer ~ue a slJegori:, a qve '. Ec::. 
se referiU. não j)ort ia vi'<1l·o d,e fónn:\ :Llg':ffi<\ 
porque. si o ora.nQí' ti 'le"e de leve, ntar a,. 
accu~ações formuladas por S. lêx., t;,I é o 
mer.clQlE'nto (10 illlbtrl> reprel'entcl.nte nel" 
Est,do do Maranhà". de t<11 morlo pes.' ,,1(a de 
pesar sobl'e a Op'i1i50 publica SIIê. pa:cl,Vi'a 
autorisa·Ta e cOlDpetl~nte, em l"gar ,I" tr;,Z8r 
eSS<1 referencia p<1ra o seu dlscur'So, [> or"cJúr 
invocaria antes UllJa pCl.~,ngem de f"bula 
para (1,izer a S. Ex ,qTI',lldfl ap,·nt}l.\·a para 
o exercito. corno uma das fontes r'o deSl"~r· 
dielo dos dinheiro. publiCO,. (] d8 gl';lnde éon· 
sumo e portanto, corno um fartor ria, ruina 
da Republicl, diria S. Ex. que ta ce "Xbtir, 
porque de longe vrrn "s~a d,,'orgo.:11Z3.ciio e 
esse grande mal eco\Jomic,) jOl1o que está 
pondo em l'isco o; creditas do raiz. E [Jiodd 
per mi8~ã.o, pois ignora si terá el1sejo de> re· 
ferir·se ainda uma vez á~ pai" vraS 1:0 illus',re 
representante do ~'Iaranhão. p:,r,t dizer. 
em relação a e,se '''p1CO dl) üíscuroo de 
S. Ex r,ue na sua maxim'1 parte ouVÍit 2 nu 
sua tot, li idade [e "e a satl>llJção ele ler, p,·de 
venh pai a di/er que o p pEI, que re.,(·;'vou 
para si o or"dor,foi o papel ill0r12StO de enxo· 
tador de insect<·s, l:OIDO aquel1e a que se r2· 
feriu o escrlptor fl'Unc2z. 

~13s, leu em algumas partes o dis<,urso de 
S. Ex. que nno fez ref'erenci:J, sóment·, ao 
exercito br<1zileiro. m~s também á "dmillis· 
tração da g·uerra.. aos officiaes Jo pxerCltO. 

Lidas essas paLJ.vrd já I'ão lli;; é lllOiiO 
dizer qU2 ° illu"tre rE'pi'éSen,Jut" do Ma· 
l'arlhão não formuluu no leei;.to du Senado 
accusações que so dirigiam ao exerciGO, 

porque as p~ lavre., (1e S. Ex. qlle sempre 
a('lLL;terp· .. e,'~ncla. pele h"l»):o que t:JlTI de 
!"e;-;celtal~o CI)!!)O um éüs melb,eres l'epre~ 
~i::n'ti:'~n-~tS do ; egin~6n pr.::-'~~"t.o e que trouxe 
p2.'·J "3 inSLituições r;;pliuiicanas o cüncur~o 
,16 Inlel!JgeoCla. ill;'cccul '. de a' t,vidade que 
os il.i1nCS DitO ciwçaiD. paJ<wr'as das quaes 
i-;. E:~. jiL e,\o pOdê de.,Cl'Ulr o eúeito d<\ con. 
fissão. 

() SR. GO~l;;;S Dl': CAS1T.O- V. Ex. ouvio e 
sJbe o que e~ di,,!'. 

O ,'R. LAURO SOORE ui'.";' üu.o Sl'r possível 
le\T;,nC2.1' t.:l.CCJJ3:lt;Ôt-':-) ti aur..u:nlsLrüçao IUllitar, 
ú:zer aI r.;:J~~l(iCÕt',S Llf_'S otIij~Ül~.s do exercito ora .. 
zileiro, SeiTI que tad!:!.. CtI cGrpnl'ação sejiJ. neces .. 
sarlc>mente ferliil., porqu~ seriu. o m~~mo que 
o cirurglitO que ti ep.Jfl::wse o cro..neO para.. 
l-.ncetar u c;-r,~bro e VíC:--~d dizeC' que o or~a ... 
llislllO IJi'í') ~O!T[,lil, p"rque ni.i.o bl.ilVaJD deslo
cados uS br"çu" a, pe!'ll',s ou quae:;quilr ou
t.r'a:") l)j'lrte":j du corpo. 

O SR. OOME:J DE C.\STP.o-Dp 'orte que, pOl' 
es?e njorl~), ~!ào se pó(lo Uli.J,J~ C~·llsura.r a d.es~ 
orga.ruzaçãn m lLi Ca ['. 

O SR. LAURO S"PRÉ - O honra.r1o Senador 
1ii;º as,umiu fi. respollSlbilid:ld,-, daq p~.la'lras 
~ue prolel'iu e at.i :·ou a respoDscbilid"de a 
quem i:e direito. 

K~.'a~ aceLlS~,çGes [oram lp.\'s.r,bd~s no Se
n,,;'o. fóra 00 ~elJ reci:I!.t1 elLs p:i.ÍTJffi (:omo 
emal;a,~as d" lli3.is alt" C'~.ruara Úl'; Plliz. 

O SR. SS;YERINO VIElRA-Não ao exer
cito, 

O SR. Omms DE CASTRO jJergunta: que tem 
o E:r.ercito c,)m isto ? 

O SIL LAURO SonKÉ v:.e expJicJ.r. 
O que. cOIlstitU0 a força, do exerci to, a 

[ena r,a N:1Ç5,ll. 3. fOl'C2 I!:J. l(epuhlic<1, é a 
estl'iC7" sol,ditl'íeJó('e da ck~"e militar, qU:3 
tranq'L'cma o êxerc·,to cm iJm elemento ,'e· 
sr;fiü;.vp1 de poder. rieante de qu;dquel' a:lver
~aT'io du. PatÍ'ia, d~ntro ou IÓI':1 ddla. 

Em nome de,~a wliduriedaile apr-csentari o 
seu re(j1;Pl'iIiknto. 

Vem assim em o.u;dlio do honrado SenaJor, 
que perlll1 ;u:'!i:11l :-tO illü::;;tte rejI'e!:?entCinte 
do Rio G1'<1n'e d,> Sul. petlindo IIrnl provi
dEllcia >obre us i1bU50~ ·;.l·c'l>ado~ p,:r S. Ex. 

CurrB ~o ef1(:OllLI'() Gt' S. Ex. pê\.I'~ obrigar 
o P, e.·i·lente da Relmbha ;.1 fal!ar 2.0 paiz e 
djzE:i:' SI l'e2.Imdnr.e sub~istEJn f,sS;-;'S accU::acêes 
contr8" UiTI membro da c:ti.;;se fi qc.e têm a 
honra. de pel'têoc<r. 

De.,eja e'ci~recer o f,S"liJlJPlO. que ficou 
milito escuro no di~e\:l'so "'0 Icni'selo Senador, 
quand" cir.ou as pal~,V1'3S 1'0 gljr~era.l Luz 
qlJéll· I'c";cei:o. pa.i" ;;1':1, (ili~ qU6;' sejum ti

rJ.da:l :1 limpú. j)orque quüudo vir ;, sentença, 
da excoffilllunhão do paiz rec:.hir sobre o 
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accl1S1.·1n. o or~do~, que :::·,3SUI~ ~) :l.lrJ~ .. s:~r.:.si· CJ ~),;.. GO~lE3 DE :-','~~TRo-Em que está in-
veL sentIrá a P!-l~'~~i. üe u~ü c .i:G"';'-1 U .. ' cr·!S:-.ê, tcr.,~~~~~IILL .;:~,t qt,e):.ú.í, n. oGnl'J. do exel'ci~r)? 
lli8,S ao m~Sl:1n temp:) t.,r;, ~:;.tj,t':ç:'"" ver~,10, r, (~ud" C())'!J,;raçit'" q;I'~ Dãe; tem, e ni:) pó
sua cLa:--se expllrgl.uht de nrl1 mewbl"() qUé l.iJ.O d· tcl'. q"\!C ni.\.u h·:tj~J,.:le ter ruembl'Js gall-
devia t"azer' lll<l is pal'Le (k {ir:,. gr~ n:l(~Oj ? 

Quer que a ,),C,;USd, ão 1",0 'krlllan'ÇJ., q\,;el" O ~',R, L.HJRO SOliRE cusarm que é tleyer 
que o Governo t!llie ê clig~"i. SI rert.lmen7.e êS'G. Dpont:d-os. 
accu:-laçü,o feita. ao nosso ç:r.el'ci~0 r:O(:,:, l:C"!.t"· 
de pé, si póde essa CI"83" p,rIIlL1nCCer jimpe, O SR, GmlES DE CAcTr.O- Dev~r do hon
qna.ndo netL.t. se a.ch:.t um ;nelubnJ i!~dlg:1~ r::.do Set;;.tdür, qU8 .\ttjl·l~a a e.xi~~encia delles, 
dell~, o OI':::' '0I' lo! o )l iiDB\rO a. im'oear a a.ttenção 

O requerimento c G sc:;;uinre: (tu Govern,', ~llpg, lido :ier nccessario dana
Dar luz sObi-'3 esse lonto, E' lIdo, apoi3.c/'J e po,~o elilld3c~s:,iG o ~e-

guinLe O SR, LAurw SODRE I'2$pOIJrle !iue o seu re-
quer;mento e"tà de i;J,CCO, de. com este desejo, 

REQUERIMENTO 

Reqlleiro que o Senad~ s,'li,'ite do Pre~i
dente da Republica as sPg'uintes informações: 

10, Te:n o gov. r:co brc,zileiro scie~cia rir 
que 11,000:000::1; empregadf's P", compr': rle 
a'i'mamento para o pxercito f'.J'''m tlespPNji
çarlos por elTOS 011 por ru,' I '-'f' r:"e çi"es dos ,'Jus 
agentes de compr,) no pxtérior, 

2", Com ['rou o governo da R'pubi lca cem 
mil carahinas Mauspr insel'vi"eis e, sps"entr., 
m' Ihóps de cartuchos im pl'estavais para eosas 
m?Slea, a mas 7 

3", ,'o cuso affirma.+.ivo, "pljrar~,m-se, na 
fórma ria lei e (h fJnral. ;J.S ",splJn",,")lidüd~s 
:para punição dos crLnino:lc's, si us ha? 

S1\la das sessões do Se:!J.';", em 2:7 d8 se, 
tembro de 1897, -La,. o Sod;-i, 

o :§::r. Gú-;:;"D~g {;te C,:· . .;;o;·,~! ... (") rliz 
q, e o re,pelto qUI; tl'ibu'a, 11.0 Illustr212?r8-
SP!1ti:tDte do E~r.d.(to do Pi."...T'á o ChilITla :1 tl'i
bUD:t. 

Co ,'eça agrndecerldo :t S, E;::, !3. :;:~neil';: 
dehcada por que :-::0 rO('C!'1Tl á. ~'E<l p~~::oa., '1)2.:) 

que':taor!"-,,e cJ3. injustiçê, (lO 3"il "i,cnj'~o, 
Quem ter,l aS'etlto rio Seu"uo 2cll~'se no 

toual' !Dars eiiJin"ote do B,'3, ,ir, 
'O qrle disse o orJ.clOI' r.!!lZiIl~lItf' foi O:lY;dn, 

SI niio pélo Senado mteli'o, DO menns, p81" 
r.il:llOl~ parr,8 dt.'~ SI:-'lladr'res AS n.crll:--.nl;Õ8~ 
que artIculou, igno"a"i pst~D impl'c::sc,,\ no 
seu rii"c:ul'~o, iIl8,' fora." , conhecldas_ 

A resp"it~ da. 8rúlhe\'ill, leI! o q' e um 
general no exerciw referiu em doeumen o 
e~cri~)r,u, sob SUo a~sign~.tu['a, em (IUblicí.!Ç,l\) 

qlle é nanfl m~nos rio que a Re,,;,ta ,ia 
Com·nlissr(o Techrt;c(~ lHifitar Con~·ultl va. 

Si e,;si-I ronte n,'o é aUlhentlce, SI fs-e tes
tem Illl 110 não m"rece re~pelto, si a é'H la vl':L 

c1e~se olticl~.l nf,o merec~ c!'edíto, O d:g".m 
OllLi'O', nii,! o ora lor 

O SIto L/,URO -ODRE diZ il;;'O Sé tei' l"["l'i 'o 
á. peosoa de S. Ex, 

O SR, GU~iES DE CASTRo-Perdôe,lbe o il
[Ustl e Seu""ur; tenha paciencj<1 de ouvil-Q 
e v"'rá que não vae cOllluatel' o seu req uel'i
r~j~.lntp, \:'lUI or~. a relh:..c;~:3.o del,e não ::::eja a. 
que deveria ~er, 

Db,e que er2. ,wc2ss<:rio que (1 GovernQ ti
ze's' a r',eClü.I'i;lÇã,) franc~1 de que o armamento 
com ?rarl0 p<l,i'a:" intmtaría 3e ad.w, em e:;tado 
ue seI'viI', si D, munição lmpOi'tacla. do estran.
geir0 é coov~niente, bo&. e iJ.iírOveltavel. 

No caoo afflm,ativo, porque não foi distri
bU1do ost" ;J,rmamE'Dt" aos soldados que se 
[orau] ba'er com os ja;;unços Ja Habíh.? No 
c<!'f,;] affic'ma~ivo, por' que :õe recoine'J o ar
lDümento ,vk"ul'chel' .li;_tr\bnido {), guarda 
nilCItlDal 1'10 RIO de Janeiro para substitClir a 
:'11ause:? P'Jq ue ,a.I se re~? 

S;i.o pun los sohre os quaes julga que o Go
v~r~,o GêVil ser S,li'2i'o ~m diLer o que b:J., 
p01'Qüe bto e:::5tá. no seu intel'PS3e. 

E', S,nar.o ccnpreuende que,quando falIou 
em 100 wil cnrnbiDü,s d 60 milbõ~s de Càr

tuxüs, não tintlil ii]t'~l'es"e neehur:l nisto" 
:,l~ff.< diJ.'It:e!le C) 'le 111e illl PÕ6 '-\ sua pU91Ç~0 
no ~~na<;O ,:\~ iufor-rr..a..çÕe:"l q ;:e pc~sue ti ..... 
v\~~'n.m pr-f 0r1gem inÍ·:) I maÇões. (~2 ;ni~lti\res 
e jlc[,a OU:l ;;eclli' ,e e"cl"l'ec<l.m ta 't(J~ Lle,ta 
OI'.:í·ID I;ão é i.'..·~dcal· a, b'Jol':'t. di; e::;.ercito) nem 
7~??,~ 8, .. _I)erl:::;·0;~ a {J&Z e a t~·::I.oq'J.iL!LlaJe da. 
l\t::lubLc; •• 

irD tOc.cs os tem;;c.:" G. a:..1D2i;1~t)t2:::ç5.o pu .. 
b[jeo. êijte-.:·~ Datéi]! e i1 (h~icí1~ 115.0 só da im
pI'í~n~a, comi) dc~ li-'g13~;idor{5s. 

O SR, LAU"O S0ilR±-Assim recembece o 
seu I'equerlflJ,"nto. 

!? .~I~. Gcr,IES DE CAS'TRO-Di.T'á. d2poit3 :.\0 
n' h (') Sen:,dur onds n S3U requer'imen to, p~.
l'i'Ce 1M, eleve se'- t~i to ec!:! Ouêrcs termO;;. 

O SI" LAURO SODRE-S, Ex, pó,ie apre
s,,;J'a~ qualquel' emend:l.; acc~nal-a-\:il., 

O SR_ GOMES DE CASTRO-Niio otIerecerá. 
em,.ndtt_ 

Ei[J l'eiaçi'i,o ao armament,) de :J,~tiIbaria, 
q 118 é o t't1.CLO ffid.JS gr'a '·e, Pprll ue f s~e ar· 
fi" mento custa mais, não foram SUttS pa-
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lavras o que foi ouvido pelo Senado, fOl'am I O SR. GOMES DE CASTRO diz que o nobre 
as p~Javras de um general do exercito, pre- 'enadol' fez a fineza de OIlVí!·O, e deve fazer 
sídente da Commissão TechnlC3. MilitJ,I' Con- obr" pelo qu~ OU\'lll e não pelo que lell. 
sulti va, a quem o Governo encarregara de Não faz r8cIa.mações. Quando entrou pa.ra 
verificar a prestabilidade do 3.I'i.Jamonto. o Senado, o Sr. Pl'€slrlente jit pertencia. á 

Esta opinião não v .. le1 Melhor se (;6Ve Casa, como Senallor pela, Babi:l, e, depois 
almejar: é que o Governo prove que o Brazil continuou a honraI' a presidencia do Senado 
não despende inutilmente dinbeiro, com- como Vice-Presidente da Republica. Mas 
prando armamento im':)res':a;nl. S. Ex. sabe que é uimcil ao or:tdor rever 

O SR. LAuP.o Somá di?; que o S,S,UlDP;O diôCUl'sns, _e, si lhe fosse possivel vencer est,l 
pode ser explic",do e jUilta.mence é o que visa 1~~!Is'p0SJça? rn~upp:r3.vel d~_ seu eSplrIto, 
Seu requerimento. p o~a.rl:l, q,le, nao seLluo o m,"l~ ma.\trcl.tado, 

_ ,_ mun~lS ql:elX\s. elltretanto • .)ustlficad?s e q, S~. GOMES DE CASTRo-Mas, SI a expll- provadas, poderia, si quizcsse, apresentar. 
caça0 for po sentt~o de pre_star o armammto, Quando ou viu o honrado Sena.dor pelo Rio 
S. Ex: ve que a lJlfOlmaç~o do Sr. gener:ll Gr,l(!(Je Jo NOl'te queixar-se de um discurso 
Luz nao fica em bom estaao. que lhe attribuiram, comsigo mesmo àis~e o 

O SR. LAURO SODRE da 0utro ::Lparta. 01'8001': HGn iJnara mal l , miseris SUC"Llrrei'C 
disco. 

O SIl. GOMES DE CASTRO (leclara possui!' M;13 o honrado Sen;1dor pel'gunta DO seu 
documentos fornecidos pel::L parte conCllr- re,:j\Hll'imeuto si tem o Governo bra.zilei!'o, 
reúta, que não conbeci1J. antes de, no dia 16, scieneia de que se gastaram 5.UOO:000$ em 
usal' ua palavra. Não faz nem fará mo um clrmamento que não serve. 
destes documentos; o Governo 'Iuo o faça. 
Deseja ([l1e se prove qua o armamento serve Par8. o or::tdor, a gr~,nde quest:lo 11iio é 
e se affirme si ha alguêm culpado. esta. ]:' a da pel'gunta envolvicla na opiui5.o 

O nobre Senador compreh~nde ber:! qlle do SI'. general Luz: a artil\Ja.ri:l. Krupp im
está no interesse geral liquidar a quem cabe portad'1, a que elle se !'efe1'8, preenche as 
a culpa.bilidade. O S,'. general Luz i1cha conl)içõe,~ ,',e urL!a boa arma d0 guerra! 
que elle existe. e indicou até o lo,zar onde O SR. ALVARO .\L\.CHADO ped,) licenç3. piLra 
podera ser encontrado: ° circulo das pessoas um pequeno aparte: e diz !lie pi\reeel' que o 
que conviviam com o Marecl1:d FIol'iano. Si'. general Luz não atnl'illa tão catltegOl'l' 
Quem illsinúa isso é o gener,ü L"z, e não o pamenw a im prestabilidadg [lesse canhão, 
orado\', poís não tev() a honra de conhe- porque na mesma Revis:a el!e compara esse 
cer ou ver o Sr. Marechn.l Floriano, como C3.nh,lO Krupp com o c::Lnhão Bange, e, por 
nunca viu o Sr. Marechal Deodol'o, e, fior· SUil vez, o canhão B,1.!1ge com o canhão La
tanto, niIo tendn ~ honra de c011hecer e2se" lIi,te; e SUIlpoodo que o peso é o mesmo, 
dous Chefes de Estado, menos podia conhecer conclue que o Banl2e er::L ignal ou superior 
as peswas que com elIes conviviJ.m. sees in· 00 KiUpp paro, effeitos hílisticos. A questão, 
timos. plll't,tOLO, é .-10 peso, qlle tlOh,\ Liem:1.Ís Ü C::L-

Mas a questão est!i. r~sllmidé\ r:estes te 1'· nhão Kl'UPP em r(JL~ção a,) canhão Bange. 
mos: b;t gr::Lnde qll:.tntidarle ele al'mamento SUe n;l,o jUIg'GU, portalHo, illlprestavel o aI'
Krupp, que o SI', general Luz, encal'l'egado illo,mento. 
pelo Governo de examin::tr si este arm" men TO 
preenche as condições de um botO arlDa· 
mento moderno, decla.ra quo não serve; e 
não disse r,ómente isto, íam8l1WU houvesse 
um lJrazileiro q 113 contribuis,,\: pMil ter o 
Brazil uma pereb. destas. 

Quem é este bl'aziJei!'o? Essa :1.ccllsação 
procede 1 

O SR. LAUP.O SODRÉ amrm~, que o Governo 
dirá.. 

O SR. Gom:s DE CASTRo-~Jas o honrado 
Senador pergunta si o GoveriJo gastou 6.oro 
contos em cOP-1pr(~r [~I'mar:lênto qLle nitO 3c:rve. 

Pede á Mesa o favor d3 mandar·lhe ore· 
querimento. (E' satisfátc.) 

O SR. LAURO SODRÉ oonier:1. qu,' o reque' 
rimento [,)j redigido just8.mente sob as pala
nos do discurso de S, Ex. 

o SR. G01l1ES DE CASTRo-Em re~p03tJ. <10 
disclll'so do honl'il.do SOnD.I'or pelet Parahybct 
(3iso), }Jede que leia de novo o artigo do ge· 
u'""J.i Luz. 

No ~ablJ,ldo, recitou, leu as palavras do 
Sr. generdl Luz, de um:J. "everidade e::rtraor· 
din;,ria. 

E'ta questã.o, est," 2.inl]iJ, pendente. A casa 
Krupp julgou·se maQ'03.lla, ferida nos seu~ 
creditas de fétbricaate e negociante, por isso 
mesmo q 'J~ é re[lU tarlo o maIs importante 
LlJrico.ute ele ,1rt;UI::Lria que ila na Europa. 
Nos :1[3qlles, :;;):0 diz do Sr. general Luz, mJ,S 
da comlni~~~o tecl!nicn consniti'7:1. eOc..'1rre· 
g3.da du eX::LlDG deste armamento e que 
achou·lhe deleitos taes que disoe 'lue não 
sêrve, e De>:, aI'ljgü~ do Sr. general Luz. o 
fabríci'tnte Krupp encllergou offensfl ;i SU::L 
bOi, fÃ. 
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[nstruido dessll. impugn;lção da. Commiss5:o mitte que se ana[ysem 
Technica Con.<ultiva pelo distindo omeia!. o tração mUltar, p1lrque 
Sr. coronel Medeiros, que fn presiclente da corporação inteira e 
comrnissão de compras, o r:lesmo fabrie~.nte 8uras. 

os factos da adminis
iBtO Véti melin,lrar ::t. 
póde expaI·a a cen· 

respondeu e mandou immediat~ment8 o chefe O S S V '" uando l·tl·ca o. EVERINO IElRA-c. q a cr 
de sua officína ele :1rtilharia, que é. nada me· fôr feita por um membro da corporação? 
nos, elo que um coronel ou tenente-coronel, 
desta arma no exercito nrussiano. Este veiu;, O SR. LAURO SODRÉ - Como eu acabo de 
procedeu a estudos, e lia aili l'equerimentos: fazer; é o que o meu requerimento signi
dependentes ue despacho, que ainda não' fica. 
tiveram solução. . . I O SR. GGME:S DE CASTRO - Mas si o nobre 

0,.,11., o ora,dor pod:~ ler todo" os aocl1mentos Senador quer para si esse direito de critica, 
d.o fabr~cante, mars I~to era dar-Ibes pub1r· comon ão ocnsente que outro o exel'ça ? 
crdade a cust.a do Thesouro, O Governo a 1 
(lê, quando entender necessario. qU:1ndo qui- Como leva a mal que o orador o faça. 
zer, ou o ta.bric:::nte, ma~ á. ~ua custa; o orc,' O SR. JULIO FROTA - O que eu entendo é 
d~r é que não o faz, ES[lera o rei'ultado. qne que o Governo, desde o primeiro disCUl'BO de 
pode ser a fa VOI' do Sr. general Luz, ou V. Ex. já deVIa ter respondido ou dado ex
con tra. plicações pela imprensa ou por algum de seus 

Quanto ao carregamento ue cartnches tle orgãos no Senado. 
carabinas. o facto está ahi, é pu?lic~. Os sol· O SR. GOMES DE CASTRO _ Mas V. Ex. 
dados que segUIram rara C8,11l~'iOS foram a_r· dari t'ostemunho de que pediu da tribuna ..• 
mados com M[].nnullcher, e CO"10 est:t, nao 
chegarão para todos, levaram algen8 Mau· O Sr:. JULIO FRCYrA - Sim .. senhor; mas o 
seI'. Ha em Canudos tres typO, ,'e ?r;nc:· Governo J~\ dêwz:1 ter respondIdo. 
menta:. r,'~auuulicher. Maus~l' ;i COr:1ulaiu. O SR. GO~/EiI DE CASTRO - Niio se oppou~e 

O p;:zz .em 100.000 ,ca;':lUlllilS ~I:1mer': por· '10 requerimento do nobre Senador pala Para, 
que nao se deu um 50 arruü.mGut.o []. todu o mas o nOQre reoresentante do Rio Grande do 
e~ercito, que está em Canudvs? Muniçõ".s (Sul dal'á teôtemunho de que tambem pedia 
nao faltam, parque compi'aram-se 60 ml- J informacõe~. 
Ihões; niio faltam ta.mbem car-abins.s, porque, I O SR J"LIO FROTA _ Mas não em reque-
como disse, compra.:'am·,e lDO. mo. POl'q ue é. . U 

que não se deu? rrmento. 
Ha no Senado, pertencentes ao exercito, O SR. GOMES DE CAstro - Não, nilo cos-

homens a quem vota profund;, sympathlO. e turno faz91' requerimentos. 
a maior respeito pos:;lvel. :':iío podia ,%tar O SR. PINHEIRO MACHADO dá um aparte. 
em suas inGenções dirigir' ott"eusas Ievii1rLls, 
ou fundadas que fos~em, tl. uma cia~~3, po· 
dendo estas censuras, estas otfens"s, ahnw· 
ger es~es seus coHegJ.s presentes. 

Discutiu estas materlas, pOl"qlre está h~bi· 
litado a rliscutil·as; não de hoje, desele o h:
perio; Dão para mo"trar conbecimeutos, mas 
para adquirij·ús. E si tivesse o haDlto de an
elar sem pre pedindo reforço tt sua lJeJa vra, a, 
suas asseverações. cilamar·ia o testem unho do 
iIlustre l'epl'e,entante do Rio Grande do Sul, 
a quem mUitas vazps eonsllltou s·,bre mate· 
rias militares, a respel to das quaes tinha de 
dar parecer. como membro da Commis:;5.o de 
Finanças. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Não censura o 
requerimento, queixa-se dos termos em que 
foi fu~da.meutado. 

O SR. PII\"HEIRO MACHADO - A queixa deve 
ser contra o Governo por não ter dado expli· 
cações. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Não; o nobre 
Senador pelo Pará ouviu-o, e foí um motivo 
de pi'azer, de alegria e de honr·1. par~ si ter 
um ouvinte como S. Ex.; como, pois, vem 
ltizer «Pelo que li, conheci que h"via propo
sições que era preciso lemntar.,. 

U SR. LAURO SODRÉ dá um aparte. 

O SR. JULIO FROTA-PU;':.! b.'ne'7oIencia de O SR. GOil1E:3 DE CASTRO - Mas ha pl'Opo· 
V. Ex. sições que estão no discurso. de que não tem 

o Sr. GOMES DE CASTRO-l':iio; é fi corrflssdo 
de q uem n~o tem v~idCtde3 r:em orgu I ho; U::rHl 
causa, pore1n, cs [,oores !'8pCBsentan'Ces, tiue 
são mil;tarGs, lhe hiío de tolerar: não "bdlcJ., 
como brazileir'o d como Senél. icr o di, eito de 
critica.; não pó de acceltar. po;,qu~ é pel'iIsOSê'., 
inadmisslvel, por i11ogica, preJudiciai até ao 
proprio e::rercito, esL1 theoria que não per· 

Senado V. III 

conhecimento; o nobre Senador o ouviu. 
O S8,. PINH:cIRO MACHADO- O discurso 'lae 

coner mclDdo, sob a responsabilldade de 
V. Ex. 

O ::;R. GO;llES DE CASTRO-Sob sua respon
sabilidade, ui'ío, parque 16. não pode deixar 
de esóêW a nota da que o orador não reviu o 
dISCurso. 

::::0 
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-'---------,,--------,------
E, preci80 niz<'r, não pórl," 1>er rp"~'ollsavPll Dr"ej2. que S~jil esta a soluçilo; não sabe si 

por parvolces. ,IJl'e lhe for 'c1,ttrIDu,(b; e I seril. 
muitas VPZ'-s ate tem ticado enveJ'goIlll2.do de. O llubre Sei1:1.rJor niio desej" , qüe a SU3-
proposições,que se lhe 8tt"lbuem. DiL-o C'offi IClüs,Q sej, I um "',{. me tan"ere. que viva em 
pezar, ma" e torçado a dIZ<êI-o. Um regilllen de eAc'ép,ão. que go:;e ele lavo-

O nobre Sena.uor ouviu-o. Respon 'endo ao l'es que OS OUlr:iS classes l!ãO gosem. a~ém 
illu,tre SeoaaoI' por Selg1pe, fez o i,wenta ,I~fJU\ll.? qne, p~l<J. n"-turpz~. de ,u~" funccoes. 
sio dos puntos em qUe b:cvia toc;Jdo, disnl~iu sao, nao tavoi'es, mas aetos da .Justl.,a edo 
um por um e inter'~eiluu; onrle está a f,f- reconlJecllIJento naC1onal; I~as SI S. Ex. sos· 
fens/!'? O nobre Senu.lor 1:<>10 Par~. t"ve a.te ten\.:1r <L Jout.nna que o tiel,ado IlJe OUVIU e 
a bdjdadé' de dlzer-Ille: '"r;ão é pre,iso iu- que o o]·;,ejrJl' lt<: Ouve eom lIma J'urpre",2.. ex
sistir mais.» lmmed!ata.alenie accudm ao tl'aor<1inaí'l>l, o nob e SeGador Iara em roda 
con vi te de S. E:r e ca'ou-se. .'e sua elas"e :111: ... m urall1:t mais e.,pe55a do 

qut' a Jaundlla ciliuez:J. e tel'á a admllllSlra· 
çilo da guerm privada ... o SR. LAURO SODRrí - Ku disse que ill'~rn 

exactamente p:davr"scr,n tidas uo 11isc1J130, 
que me tinham levado a 8pl'esentar o reque
rimento. 

O SR. GOMES DE CASTRO - 1J'IS e;a m3.is 
justo que O nobre Sen~,dCJr disse:ise ... 

O SR. LA.URO SODRE- Eu r;eclaI'ei, quando 
comeceí fi tal!ar, que llão :lU vi. 

O SR. GOlvlES DE CA:,TRO ...:... Oro, ah i estR I 

O SR. LAURO SODIlÉ -Decl"rei, ha pouco, 
isso. 

O SR. Go~rr,:s DE CASTRO cliz que não pórle 
discutir; nã, po,lÍa r.eiX31'. por'·m. se;n plO
t~sw, palavra.s que dhclL\ffi ao tapEte du re
cinto de uma altura tal. 

O nobre Senador pelo Pará (i1~.o lhe faz 
elogios) é um profe'sor distinctis,imo em 
uma escola de guerra; é 11m reprp:i8ntant.e. 
que 8e rpcommenrJa pelo "eu t:dl-nto e 9"(08 
seus estudos; e par:], o orador tem um tiiulo 
que vale tudo isto: e i,1lll e"!lirito to~erant€; 
cinge uma espa1a, IODoS não ~e ~frVe d:-lla 
p'-,ra denmir questõe" que se derimem till 
outros terrenos e Ej" outro modo: é ad'ler'é1-
rio e sabe que. injur-iando n seu 'a,JVe;'11a~io. 
o.ão ad-a.nt». ur!!a po!:ef(arb no tetT~no :)a 
lu,:ota (apoi"do ; é cavalneiro que Si b" que, 
para. appl'oximar-se do órJ V e'8<:.rjo, não é n3-
ces~a'·io atI'3veS::,l1.r pinta.no3 e ~arna/~t::iras , 
niíiJ podia. PUI8. ticCir calado de:l.nre ,',~ Uffill 
accusaçào, partld:J. de um h'Jffie:n tão puro e 
I'~'peítavel, 

Por conseQ'llinte. q'Jeixa se da injl,;s~iç!l ,'o 
]]ocre Senador, Gue não IlJ3 dpvÍ<l tàe:-a, 
porque o OUVIU e ·s:; ce que tu r1 0 qUllnt,) di:loe 
deVia uizer, ponia dizer. 

Sera muito f.>iiz si a liquidação fin:lI r1ec<te 
n€gocio de artllhari:1 fôr a fil. '.'0 I" dú Thesou:'o 
do Brazil_ 

Não é solda de, é bra.zile i ro; ma.s deseja q !Je 
o nosso exercito esteja for'necido lio,; me· 
lhore.- instrulnpntos de guerra, que não tenha 
esta In[eriorlci"ae. que ns seus ollir.laes. Tão 
diSLlllCl,oô pelo sfl,ber e ;181" p;,t;-iotj~ino. não 
'fiquem re,,':uzidos il imput~lJC1~ purque lhes 
dão instrumentos inservi-veis. 

O SR. LAURO SODRE: - Não apoiado. 

O SR. GOMG:S DEC'STRO- ... deste 3-u::llia.r 
Inestimavel nos povos LivrEs, qlJe e ~, cen
sura.: quern ;lconselta, quem adverte, quem 
ce[]sura, r,a provade fJue tem interesse pela 
SOI'';" .10 paiz e pelo bom exi~u das medidas 
de adrnlnbtração, e só os governos ignúril,Utes 
e ()h~c.ur\Js l'e~~i"lIl;)' censura. 

Si esta. ,10utrina. ~Jreva!e.;;er, ceclara ao Se
Darlo que não só não abrinl mais:,- bocca no 
seu reclllto, COfl]o não votará um real de im
po:;to. e declara isLO como or"ziieiro e contri
buinte que é .. , 

LM SR. SENADOR-E' tambem Senador. 

O SR. GOMES DE CA STRO - Sen:J.uor, ba de 
deixar a cad81['U qU3.n<lo lhe retir;::,rem o 
malllJato pela ext;n"ção de seu prazo; br:l.Zi
leiro e contnbuíllt.e só d~IAar:í. de ser qu<:',ldo 
a morte o lev2-r r1e"te mundo. 

Si eS1.<1 doutrina pre"alccer, emquanto es
ti ver no Senadu conservara cs seus lablOS 
cerrados ... 

O SR. LAURO S0DRÉ dá um apal'te. 

O SR GC'lliES DE CASTRO-N8.o é a doutrit:a 
du r~qGfrifD.>nw, e a, doüi.riil')' dE' wa justifi
caç,'" q;Je eombale. O reqUlwlmento telD seu 
v..to, muito embora sua fOrm.'\. sej::> .• Iet'"í
tUooG" 1>0 saiJ en:,enrier; co nl.,atA é a duutrina 
dajü3Lil-icação, e si ella vencesse, si p\Jr um 
momfilW puelê,se sem~lba.Ilt8 duurl'ina ~er 
con~agl'a,J;1 pejos votOs da pl'imeira corpora.
ção U;]. Repub:ic.'l, decla!'", ao :Óf'naclo que os 
seus 1::'010, ficariam eterll::.menre CJ"rra,los, 
U'lG se le'.-anti>l'i0. jilrnc.is para votar um real 
de imposto, porque nã":'le pede a povo ne
ll:lum os s;).cri!iclos de "ell dintleiro e de seus 
"uore~, qu~ndo 3e nf'd", aos seua repraseDtan
tes O dir'eito de criticii .... 

O SR, LAURO SnpRÉ - Absolutamente as 
l!J\nha:< p"hvras n5." :J.lzem isto. 

O SR. r,"MES DE: C.\~Tlto- .. e de pe"ir ao 
GOH rno que esclareça o paiz 80bre actoB rl.e:Jte 
ou daquel1e. 
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o SR. LAURO SODli.É-V. Ex. ba deme ppr
m:W;' que dl.":: que é iDjU'tO para commigo. 

O SR. GUMéS DE CASTRO-l'<ão é iLljU to; si 
o [0r, o nobre ::-'QnJ.Qol' "credite q l1e é CuiD 
pef.ar que o e. 

O S~L LAURO SODRÉ-Eu f,\ço ;) me"wl' de
claraç;lo; se de,cub rir; m Dos mill,"as paLi
,ias IlljustÍç<1, e sem inr.enção. 

O SR. GOMES DE CASTRO- DecHrsi quando 
discutia DO Senado, ne ultirr::o .'i:i ,18 ~eo,ão, 
que não levava ? mal que ín,1íviduu~ e~ka
nbns ao recinto, ou d,t iu,pre"o<)" ou ,1" qual
qu\"r tribuna, lbe "x"nbul,;selli f"ctüs ql:é eUe 
não prati"av;:, lhe accuS;.~Se:l: dê falt",: que 
Dão commetteu oü de inwit,s que nãtl teve 
nem pod la teI'; rn~s os ::-e:;a·-Ore~, qi1e o ou· 
vIJ'am. qlle pesar<1m PS suas. ai il. v I'," , 8 que 
tíu!:lMU o de.ve.r d:o 'P;'o,e ta;: l'C:1tl\~ eli;1, 
ca;ül':itl-se, e até le'-ara'l: S'l;.. Geilc~deza e 
SU.l. b~fJevolencla par" C::>ID o cndul' e.c prm!,o 
de o felicit.1rBID por i'st:ts p;:\2v,as, 'l(l'f,Jilto 
não lhe parl·m attriüuil' pa <I.Vr"~ ,pn não 
c'issp, pe!l,,~m,>ntos que não t'Ov~, dout: irn 
qu~ não sustentou, qUe \Já,) po,li<J. su;,·:eui:J.r; 
e aléw de tudo i~to. (I qi1e é !DaiS gr::v,>, a 
vóz lIU\Ol'iZad:i do nubr~ ::-:er a.~J.or. t~o iiherill, 
Jão toleranre, homem de ,eu seCliiO. quel' 
fech,l]' a Sli« Ch1:'S" de modo que llão do p""a 
inda;rc,r () que <ae pr,r el!;". 00rque :.~ .,us· 
peita ssbre um lUemb:'o df' cli.l->s., lUét1'eSSiJ,J'Ia 
;l classe totla, porque e necesóa.,'ie, i1 ,oiíd,'.
riedade. 

verno syndicar.dos r'3ct08, »Querer impor [lO 
represer,.\;tiltc:. fin. N,,,,c;ú,.j a. ohri~Gção de;l .. r· 
rasta,r pe:o u"me e:'te 0:1 ar;uei!e InoJi viduo 
o a;-ro!:j;;r,se /I repreEen' ;),,,te o direitu que a 
Jei re~erVD. l'.i' >üc',er Ju.~iciario~ e· ü~ ade,"\Dte 
do cio"erno, t"ccem!o a mc.is l~olorosa de SUi1S 
tal'teus. 

o SR. LADRO SODRÉ-Si um governo é 
fraco, é precL'o força,l·o 11 cumprir seu dever. 

O SR. GOMgS DE C.ur:w-Nii.o ha tal. 
Te;n-se l'epn,lcto 0. sa.cedi1d.e que na m~gis

;;rakui1, <' i;; (J cum :J. a.:1tlgi1 e lioje com a 
mudm'Jlu tambellJ, lla ml;mbros gangrenados, 
q il~ lw .. julgados que si:!ü 11 negaç5.o e l\nti
tn<!~e do dil'eIto; isto iã·se todos os dias; a 
mf>gist, atura ni'.LJ se julgou :lÍuda. autorIzado 
pedIr que nã0 ~." ad mit.V isto porque, como 
deve ~a ver Bl,lid,uledad" na classe, est"- im
put:.:cão a UC1 dus seus 1ll3llibl'oS vae rnaculJ.r 
'" to~? de todos. 

O nl)bre Senador e,tá. enganado. 
Dos j)2.U~S 1,0 n0S~0 pa~z a, alvura. da g,WÇi1 

reS11lt:.t, S8 ,u;,n:festa e brilba nu meio da 
ht!D:l dOS I '~il'tanOs! Si UID<1 cla"se se per'de, 
81 "' 8U<1 lIld.ioria é c8rru:;ota, 0~ 110mens puros 
elev., lll-S~, t,;l'nam·~€ vl.:si l/eis, nio ba quem 
0::\ I"!esconbeç~-

Faz lelllbr:·.r os nob:'fS Senadores que, 
quando lli,cutia esr.e3 'ssumptos de compra 
(l!o :ll'fllarnenl.O, uma voz que partiu elo Seoado 
\~isse ent:i.o: «]',' neceisa.rlO puoir os pre
\ra~'icadures ». 

o SR. LAUR') SODQE-E' a C01;raça de mop - D1Z em COJlSCIéncia: não ~ube se ha. 'Pre-
liJMe que quero que reme nella. V(l.l'll'"dOl'~$. 

() Sft. GOMES DE CASTRO - Ma,> !lL, é ,ó na 
classe dn nobr'8 Sen:, cl"l', 

E' pret~nção lnju~titicavel :,u::,por· q"" em 
uma SO\~-I:~f1an.e. um,..; ciGs8e CDI~~~i"VS 7 {tuda. 
plIreza, caracter, diversos d s cUGrz.:- C;'lif·:S. 
N5.,J é po~FiveJ: havemos de st~r 3s~-;pllh; C2.,;a 
um de llÓS e cada. cl,t,s~, da "ocier~a.,le, rIo 
meio em que ví\'<'mG3. (.{polar/os.1 

Na ~entld'J, na i lLlpI'8US:t. :H!;) reJa,L::'~~':O~ c:ji 
GovBrQO~ d.iz-.::.? que :1" clllS3G dos em p~«g'1110~ 
d['\ fJ.7.enrla rst;i, cheio de pr3v;',:ic;~,k,'e." e 
infeliZi'llente ha f~ctos que tomo.ffi e:ii.' :1.s·er
ç1io uma. verrli:\ce 0. os G'·nreg::do:.: I:!r.Je:.tG3 
do TtJ~,;our,; e ':08 .;Ua.r! e:as qüeix::,iio·se f 
e tinbam o ,:il'cito r.e quei::Lr-sC.? 

O SIl.. LAURO SODRE-O.:-,viam qu"i::'<l.l'·ge. 

O SR, GO~JEg DE CASTRO-Nilo h:l tal; 
quem não é pelo orador ... 

O SR.. LAURO SODRE-Si a acclls8.,ão fo:se 
V2.ga, deviam qud;;:ar·-se. 

O SR. G('M'SS DE C~STRo-As ::.cCUS3.ÇÚ:;S no 
Sena,do são, pnr sua naturfZ'l. per S1:;?o l)l'()

pria índole, V3g'éS; o SPll<J.'cr vem e ,:iz : 
ti. Na a)[<lndega de meu E,,' ac'.o o conL',· bando 
é q ua3i o regimen normaL cumpre ao Go-

O SI:. SEV?RINO VIEI?A-Apniildo; poclia. 
ser tu:!o COll3,~quéncia (k erro oimpli!mente. 

O SR. GUMES DE CASTKI-Si tivesse cer~8za 
olue b;;. pl'é"uicadol'es a fflr rnari a. . Crê "té 
qU8 não l:aj" p/'8v3.ricaUl'1'es, ~em que deixe 
ue lIaver culFil.. AS pesso,loS que não ~60 19no· 
rantIC'" no nL.;3\) d\l'déO .i,·bem (I. riiuel'enç;:, 
q 11" vae àa p evan il.<;ão para a culpa: pÓc1e 
b~vel' culpa cem plevul':caçãlJ. 

:,stá CI'30 i e que não haja; porque, 1)0)' 
feliclil;J.de nl BSó., tar> to na classe que o 
nobre Sen:ldor i Ilustra, corno em todas as 
di'.sses. a 1 fgra e (I. prol;i,l<lde; crê que nKo 
b"ja prevarlc:lIiOre'l. e .Jiz isto em bo0. té . 
lJé1., )l;JI'PlD, C:llpa. E: dL3>3 quando a prilDeir~ 
v .. z f".:rou. ~;sse com ,) ap\!l~uso do nobre 
SeiJad,·r pele Estado do R.iu d, Janeiro, o 
Sr. Quintin:) Bucayu'fú. o sEguinte: «se· 
nCOfE'S, a impunidade [V.'S m·lta. » 

Si ba cUlp"do, puna·sE;, Si a. culpa recae 
,o;)re um offi·ial do e::rB~'cito, puna se esse 
olticial ; si recae ,obre U,] offici<l.l de marinha 
pun".·,e esse offlelal de marinha ; ~e recae 
s',lJr'e um civi, pun<l se ( civil; rJe mod" que 
se éen lia a cercez:J. rl~ q Ué nínguem prejudica, 
impunomente os cofres ~ub\icos. 
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Commetteu :J. imprudencia de criticar que 
haja uma divisão ela nossa armad3. no pOl'tO 
de Todos os S.\ntos, vencendo soLio e tempo 
dob~ados, Por isso, está vendo que se le
Tanta contra a marinha. 

O SR. E, WANDENKOLK- Nlío com o meu 
voto. 

O SR. GOMES DE CASTRO- Nilo com o voto 
de V. Ex. 

niuguem, pOl'que sace·se que esse encrespa
mento paSS.1 depr8ssa. (Pausa.) 

AC:1ba ds receber' a advertência qus o Sr. 
Presidente se dignou mandar·lhe; e para d.U' 
prova" do seu. respeito e consideração inter
rompe o seu diSCurSO e senta-se_ 

Fica a discussão adié\da. pela hora. 

ORDEM DO DIA 
O SR. E. WANDENKOLK-Acompanho V.Ex, 

na sua critica. Foi uma censura. mUlto FORÇAS DE TEIUtA ?ARA o E:I~CICIO DE 18\)8 
justa. ,I 

O SR. GOMES DE CASTRO esta ven,do qu~ I Continua 2In 3' discussão. com a. e:1,end"s 
atacou a marmba, por~ue aquelles cfficla~~ oITef<!cida:; llestJ. e a approvad3. e;n ~a, :1 pro
teem cer~amente con,cl:ncla de t~rem d,- po"ição da ("mar;), do:; Deputados n. ~O, de 
relto a e_s,8o, melhoTla de_soldo: St .nao teem, 1897, fixando a,3 forças de terra para o exer
o acto ni;10 e liCitO, e entao ahr esta a ar [!l;),:la cicio de 1898. 
contra SI. 

O SR. LAURO SODRÉ - Est~mos de aecordo O §ir, ]PJ:;-e .. WeiFll"eÍra cOGfessa-se 
com essa censura feita ao Governo. srttisfei to pelos principios euunciados pelo 

O SR. GOMES DE CASTRO- Agradec," muito Sr. Senador Gomes d~ Castro nos ult,m03 
ao seu collega, mas a marinha est"ra taill- dous discursos l~B S. Ex., e assim qUB o 
bem de accordo ? (Risos,) illustl'e representante do Mal'anh5.o declarou 

Si não está, eis ahi uma queixa. porque o franc<1 e patrioticnmente que. si não fO'Sb um 
orador atacou o melin,ire da corpor3.çiio. anllerente siucero e convicto, não occuparia 

uma cadeira \lO Sen,do ; que não procurava 
O SR. E_ WANDENKOLK - Os que lá e3t5.0, mole,tar o exercito, nem nenlmlli de seus 

não estarão certamente de :J.ccordo, llifmbros, procurava apenas fazer um"', criticc\ 
O SR. LEITE E ÜITICICA- Póde ser q CIiO es- geI':J.1 da administrClção, na parte teclmica, 

tejam. sem envolver cemmms á digDlll3.de do exer-
O SR. JOÃo CORDEIRO-Estão de acconlo os Cito, e affil'mou o são principio da critica dos 

que não recebem. representantes <Ia nação a qualquer famo 
éIos negocios publicos. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Mas. -porQue com- Sem npgar o direito de censura, julga que 
meteu o orador essa imprudenci;, ? poque é o ~eu collega ftli muito adeante quando dbse 
homem igDorante das leis ele gue, ~a. que I) paiz esti des<:.rmado, que o exercito 

Suppunha o omdor que qU'ludo se uizia estáde~organiz:ldo e sua artílllaria fabiticada. 
que havia guerra no pa:z, esta existín. eITe· O omuo!' anulfó:1 a J'eôponsabllidade que 
ctivamente; mas pass'u ainda es'e anno cabe ao ,eu collega D:1 declaraçiio de.ses factos, 
pelo parto da Bahia, saltou em terra, e nun~:1 porquar,to, si uns foram apadrinh',dos com o 
viu logar de mais calma. nome do Sr. genel';)l Luz out]'!).; não o roram, 

e neste caoo eóti "' àenuncin da existencia de 
Havia tranquillidade perfeita. O podo não fuzis M:J.uzer e cJ.\·tud,os im'lrestaveis. 

tinha visitas extraordinaria~; era o mec3mo Qm.nto ao ,ioverno suiJ"titllir o nrmameilto 
dos tempos pacificos. Indagou si havia al- M:lUz,'r f'elo Mannlicher. não foi tle certo 
guro receio, e responcler,~m-l!Je qUe não; :'Ol"1\1o o C&:·tuc!Jame MJ,uzer fosse Ímpres
mesmo porque era muito dlificil que as ;,ol""as tavel, iDi'.S :crque orla Ma!lnlicher ei':\. em 
selvagens de Antonio COl1'·ellIeiro fnsse a Ca- mUIto ill'1ior qua.rlT.l:;ade e além cEsso o sul
pital da Bahia j e si viessem não era por dado cOillleci:1 melho;:, esta arr::w .. 
mar_ QGanto i1 artilharia. é unia questão lxttida, 

Por essa occasião fez então o seguinte con- por isso que ollici:.:es de um lado sustentam 
ceito:-Estes homens estão no porto de Todns a superiorldarle (lo canhão Krupp, ao passo 
os Santos em melhores coodiçi5es do que os que outros admittem s6 o c:J.nhão Bange, o 
que se acham na esquadrilhd do U?uguaf ou que puece provar que qualquer delles é uma 
no Ama~onas, porque a Bahia é um:1 to3I'ra I excellente arma. 
de seduçoes. Sobre este ac'surilpto o orador estende-se 

A cid:\.de reclin:J.-se à. mnrgem de um g,)i-I apl'esentélndo argumentOs scientificos a re
pho tranqUlllo, o qual ~o se encrespa um sperto das dUlL~ al'i!as, bem corno o blstorico 
pouco quando lá chegam os ventos do Sul. e o pOrque da prerelettcia. que deu o governo 
Risos.) E', p,lrém, COUSrt que não aS8ustl!. do Ma':ecllal Floriano ao canhão Krupp. 
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Reputa operação difficil a3 k,ixas (la." TRÇc.s [O §;r-. Rosa .Juniiúr vem respon· 
d.8 pret, ~OlllO exigiu o Sr, Guml's de Castro 'I' (h!, ao nobre Sen:l/'or pelo Maranhão, a qU2fil 
A execuçao da lei nesta p:"te torun.·se IffiP()S- o Oi'<1dur não melindrou, e que dlsEe-que 
sl7eI,maximé na Dctualido.de, o isto porque valrJ,;i! discursos 05 aplrtes do oeador. 
o exercito hoje está quasl comlJetü de 801- Depol" de pequeno reparo sobre a phrase, 
d~dos de tempo ac",badi' 0 o Governo nrtO tem di:.: o or,H201' que a negação das baixas aos 
meios dI' preencher os cLro i-:, pois a lei do soldados que teem completo o tempo de 
sorteio nunca será umR realidade neste f'aiz. ser"iiço, foi um", das censuras do honrado Se· 

Quanto á grita que se leI n.nta, pedindo·se na\'.0r ,oelo Maranhão_ Foi combatida a cen· 
a re(~ucçào (lO e::ercito, não vê b~m o seu sura pelo nobre Ser.arlor do Piauhy, e por 
fundamento, por isso ~ue entende que pouco 1,,50 élccrescenta apenas o ol'<Lrlor que ha tam
importa a reducçào do numero de praças r bem uma causa poderosa, para a demora. 
desde que não se 81tere a organização do de~sas baixas, é a situação miliodrosa, em 
quadro, e isto porque os clireitos dos officiaes que se acha o paiz. 
que ilctu"lmente compõem o (jüadro do eX3r- Lembra, além disso, o tempo do imperio, 
cito r.110 póde se:- conspurcado, a Cllndtimição quando as condições eram outras, havendo 
o garante e a despezL ha de ser vot""la neceS' voluntariaoo com premio e recrutamento, e 
sariam· nte. nã<l se d~tVam as bail:as siniío depois de an-

E' verdade que o numero de officiaes 8cl.Ual- nos, e por antiguidade. 
mente excede rio quadro, mas podem os ex· A respeito d:.t di~eiplina recorda o orador 
cedentes ser l'm[Jl'eg'ados na(:uplles logares ~s referencias que fez o nobre Senador do 
agora occupados pelos reformados e hOllQ- Mara[[hão iL França, aos generaes Saussier e 
rarios. Boulanger, e diz que melhor fora que S. Ex. 

Trata o orador da difficuluude de St' preen se ref'el'isse ao que se tem passado no Brazil; 
cherem os claros do exercito, e protes+a con- ao incIdente, por exemplO, do coronel Cunba 
tra o dE'sarmamento, em que pode ficar a Mattos, de que o orador não tratou, pela 
Nação pela falta d.e leis, com que o Governo razão declarada de que er:1 amigo do Go
complete o elfecti'lo das praças. vemo, e entretanto censura agora a no-

Não Importo. que reduz m, na proposta, o meação do general ArttlUr Oscar, sendo 
numero das pr'1ças, p'Jrque o (Taverno tem o tambem agnra n.migo do Governo. 
direito de elevai-o qU:lndo o julgar neCfs:,a- Tratando do projecto sobre :lccumulações, 
1'10; mas se auglDentar o nUlllero, tem,j, recorda o oradol' C]\le ar;<umentou com a lei. 
pedir a nrb:1 mce8:'·'lr;~, e hão I\e ceilsural·o e c",m a Con::;tituIÇ'10, t.enc'.o em apoio das 
depoi:; por causa dos creditos ex'~raordinarj0s_ ~uas opiniões o parecer e,·clarecido da illustre 

O Govervo :pede a. verba són~ente rara Commlssão de Justiça e Legislação, composta 
20.000 pl'iJçaS, por niio [}Or}ar ter maiol' I d", tl'esjurisper:tos competentes. 
nêlmero Ge sul lados, L<10 tem onue ir bns· Recorda que o decreto do Governo Provi· 
cal-os, e o numt\ro actual to;:de a dim!uull' sorio, com que argumentou, discrlmmouo 
por causa d<1s baixas em Canudos_ soldo das demai~ vantagens; e lê um parecer 

O or;).uor diz que em todos os OrçCtillent03 da G.rmmissão de Finanças, assignado_ tam
se 'Podem fazer córtes ; mas qne elle, soldado bem pelo ~obr~ S~nador _dO Mal'anhao, no 
e Sem.dor dl1 Republica, nito penn'á cÓI'te" qual se faz le,ervnCla a le~ CItada pelo orador, 
para o exercito, porque o ~:;:81'cilo e nece'iOa- ~ qual diZ que ~,mlhta~ s~ perue a pa.tente 
1'10 á Re'JubIICl. ror sentença pas~"da emJul",ado, , 

. O 0\ ador conclue, protestando, ter tido em 
Referindo·~e ao al't, 4' da proposição, COill· vi~ta a defesa ria lei, que neste caso é a ga· 

bate o oraC:or a eill'o,nnada C:1iIliJl'O, lios Dep')- mutia (10 seu direito, adquirido por 40 annos 
tados, qUB accrescent0u as p"ll1vj"IS - ex· de sel'viço~. 
praça" e pede seja rej:;i~ad" essa emenda, 
approvando-se o artigo ta! qual veiu na pro
posta. 

Conclue, pl'ote;.b.ndo mais &'Ua vez contra 
:\ reducção do exercito, assegurando que, 
embora reduzido, saber:í. o mesmo exercito 
sustentar-se no seu posto de honra, não só 
contra OJ münarcblsêas, como conlra ns aue 
querem approxim:ll'·se do Sr_ l're',idente' da 
Repu:Jltca, disfaj'çados em l'ep'lbllc:ma." 
qua,udo não passam rio seb.,~tia;ll:·tas e jactEI
ços ; porque o exercito tem sempre a mesma 
bra vura, abnegaç,i,o c l'e~ i~'naç:io em pról da 
Republic8. 

o Sil'. Presidente - Achando-se 
~dEant.ada a hor" e muito reduzido o numero 
de Srs _ Senadores presentes, fica adiana a 
di~cus~i1o. 

Designo para ordem do dia da sessão se
guinte : 

COiltinuê,ção r.a 3·' discussão da proposição 
àJ, C"mu:", dos DeputatlúS, n, 20, de 1897, 
than.lu as [orças (Ie terra para. o 'exerci cio 
de 1898. 

3' di:;cusoão do projedo do Senano, n, 19, 
de 1897, que autoriza o G'lVeruo a, pagar ao 
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major meriico de ::; 121a.sse (ia ~.x~~"cito Dr', 
Affonso Lopes Mac' ano os Vi': lcim8iltos rle 
professor do curso pl'epdrat<'l'io ,'a Escola 
Militar desta Capita:, que deixou de perceber 
desde janei ro de l SÇ'S, 

3' :;:e·':,~0;o ordinavia ria 2',lej';31atura.- Agra-
deç'~ se e a.rchiy"em-se. . 

~,fe'13'-'Q'em ,ln Fref2ito do Districto Federal, 
ds 2-i ~o corrente mE'Z, su bmettendo á de· 
cisão 110 Senado as ra,zões pela$ 'l u,]('s 0PPoz 
I)Bto 6. re:,olnção ,10 r8-pecLi vo ConselllO MU· 
nicipi~.l, que autnriza o ill2srUIl p"efeito a mo
difica" 8S clau,ulas 4". 5' e 13" do conêracto 
as~ígt:i),c'o po:-, Manoel Gnme,. de Oliveira e 
autorisndo pP!o decreto n. !: 9, do J9 de no
vembro rle lS04.-A' Commi::são ôe Consti
tuição e Pod~re3. 

2" discussão da propo~iç~o cl:J, Camara dos 
DepLltados ~. 2l, ,1" i8',;7, qu" ,li~põ8 sol,r0 
J. cont:J.ge:n da pri :io pTevemiv<1 do o!i'icial 
ou praça do exerclto antEs ,Ie ser conde
lll!lado. 

LevBnta·se a sessfo ás 3 1/2 hCI'l1S da ta~d". 

111" SESSÃO EM 2:i DE -SE~EM3 itO DE 1807 

Presidencia do.> Srs. Miwoel ,ü Q"eú'o:; (1'iC3' 
Pl'esidente) e Mo,Hoel V!etori"o 

Ao meio-dia 301'0- 3e a ses~ã,), estal1rl0 jlT'e

sentes os Srs. Mac lei ,-1,e Qu~irüz, .J. Ka· 
tunda, J"sé Bern:1"do, Joaquim Sal:ne'l:,o 
Raulino HorD, Fra r:ci8cO ;V;ae:la,~o, ~;"n,,'Ôl 
Barata, L(1uro Sod"é, .Justo r'!wrmont. B(c
nedicto Leite, Gom:cs de Casko, NOfrusir,1 
Paranaguá, Pires F;rrnira, Cruz. J020 C'T' 
deiro, AI":lro Mach'Ldo, Abdon Milanez, Al, 
meirla. Barl',oto, GO'1('alves Ferl'eiI"1" I,:: s e 
Silva, JO(1quim Pel'!1J.'lJb:ICO, B, rI,(' \Je:1:lonG~. 
Sobrinho, Rego MeF'J, Leita e Oltjcic,~, Ro,,~ 
Junior, Severino Vieira, Vi~;:rili" Dü,nJlzio, 
Henrique Coutinho. [)omin~os Vicente. 20r· 
ciuncul::\, Thomaz Delfino, L, 'pes T'Ojrijo, f':. 
vVandenkolk, Fetieia.no '-pn""" Guncal7es 
Cha ves, Fel'nanrlo ~obo, Ro 'rigues /,Ive" 
Pauia SOHZR, Mor2,es Bat'l'c,'. C.1.Í<vlo, L20-
poVlo ':e Bulhõfs .. Joaquim ,lO S, uza, A. 
Azeredo, Generoso Fonc8, Ali,epto Gonçalves, 
Vicente yf,ech::.do, G1St2"VO Rich'lI'd, E:,tpvps 
Junlol, Pinl1eiro :vI;-,chado, Julio Frota e R:1' 
miro Barcellos (51.) 

Deí::am de compa:"8Cer, cem Co.US·1 partici
pada, os Srs. Perir, Velho, AI nino .'dfonso. 
Coelho e Campos, LI"andro Maciel, Ruy 8~r, 
bosa. Q. Bocayuv,1 c, Aqt,i!ino do Arna,2J (7.) 

E' lirlJ., posta em c1i~cus,50 e SO':1 debate 
approvada a acta d;;, fessão ilnterior. 

Ü Sr. "- o S'B~]"~ta.i"iio dá cont:J. ,lo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do presinente rlo E'ii''1,l" rln Ri" (le 
Janeiro, ,1e 15 do c n'rent~ mez, (,jfersGenrlo 
exemplares da. mens.',gem qu" ?nv IOU oi. 1\8-
sernblea Legislati va daquelle E3taào. em sua 

RGq'lp-cimenio de Jo~ep',in" Luiza L8,:1.1 
Thnmps,'ll. viuviL do cClpitão de mar e guerra 
reflirrmd" Cyprii1:1o de Azevedo Thomp:,on, 
llf'dinda qUi' !hr- ,pin, <1 .. :iccorrlo com" lei vi· 
1<'2D e. ,~j)nce,jidf) O meio ,',->ldo d(1 intente dfl 
cBpitlW .1e mé\!' e g'l1eITit, e não G (le capitão 
de fl'é1 gat3" '1ue1he está sendo abo'1ado.-!\" 
Commis,ão Lle Finanças, 

,'O :2),-. -:" §Berelaj-Jo lê e Vlle i1 

im 'JrL,i;' par" e,Jtmr mo,or,l,em dus t.rabalhos 
o seguinte 

PARECER 

N. 112-1;;97 

f, C·Jmmis,1to de Saude Pnbli,,"a. dtf'-nllendo 
flue é ;-te tnl;n~a i!npnrt3llcia o a'lsumpto do 
[11'nje ·i8 n. (5. 3.rlrspntado :~o Senado, flfi 19 
dp junhu deste anno. pl~l,") 8enador L~'pes 
Tr'ovil,o. e i~econhe('9n'0 não só a. cOl1'leniencía 
(','mo il sua ~(Hlsclt~lcionalidr.d,""". ern VISí,j-L do 
rta, ;15, n. ':, ,h COtl'tiLll'ção Ped2r<l1. p da 
par'ec,~r que sejG. o pr,jécto 8.pprovado pe:o 
8ena(i.o. 

S~Jn. rl~"R r>rnims,,,ões. 6 de julho (le 1 fl97, 
-C'r,'c,.-l'hom,!Jo Delfíao. 

O pT'ojecto 11 6. (1es~F:: anno, a1Jí'8;:.:ellt:1~O ao 
Sena 1", concigna Il.llt01-lzP,Gão ao GúVeI'!lO 
p~~a :lp,T9r.rler· a:.é 50:()IJO$ com 2_ c:)m'!',iss,1:o 
pnear' _'2.~·(),da de 7pri fiear ') V~l ~('r e '2'fflCaCla 
d(,g t:abaUlO' llo Dr·. Do;:nln LOS Fre:re snbra a 
i't.iolo2:jo, e t,mta!nellto e Ó, pl.'oplIiLoxia da 
felJre ;iWf1.r~11 a. 

As inve·tig.'1f·)E'-S b()t~riologkas exigem,po;-, 
Sl~ti, ~l .. ~ttlr,:-z~.'" trabr1.,lbos de lL\G0~'at"rio eca 
q:r3 ~lr:3c::a.~!l Sr-:i' ~lJt.C2ndidas aS condiçõ~s da, 
tEch;;ic' . as dos Dl'ocessos e <\s do,; metO.> dé 
e:rpBl'iWALltn çiio.-

Dep90d-T'á a verif,caçilo do valor pathoge· 
n ico wicrobrano e o d', ertica?la ,los agentes 
~urdiv'ls e prop:,ilai.ico> da lebr~ amarella 1e 
u II nnt 'l'ia! f1~,,'a e::ii,u:ias i8dl~pen~a ve!s e 
c;lj'; nCf1iJ;Sl,'ão o rerlOvaçU.,) er.tl,tilntes 3'1,0 

ni"oeildio,as. Dão devendo corr'el' por' cont,l. 
ril'; Pl'0'lsslonae3 incumbidos tles~a tarefa 
scientificl!. pelo Governo; já será grande G 
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sa.el'iacio do tf'.ITl;J0 que <lil1.t'ia;nent~ CO:lS l
gr'lrão a esse servh:o b.llmani~-'l í']u. 

Por esta ['azão, s ""l,) imUsL!uti vel a neces
sirlade dfl patrlotica.mente interessarem· se os 
podere~ publicr.s pelJ desa~p IreGlmento ,la 
molestia que cau'a, ao paiz ~iandAs males, p 
a Commis<ã(1 ne Fln:1nças de parecerque o 
projecto seja discutido e appl'ovado. 

SoJa. rla.s Commls86e~, D de :1i(03to ,1e 1897. 
-PorciIJ.ncv.la -Seper-i:·1.o Vleú·a.-Loúe .~ Oi
ticica.-LeopoLrlo de B',LLhJes, vencido.-F. 
Penna, vencido. 

':0 exercito, cJmo ," d0US collegas, o honraclo 
:-ll,n<l,hJr ,'elu Plauhy e o nobre ::oenador pala 
Pamtlyb'1. 

Fal-o·~a nos termos os mais breves que 
puder, nao 80 porque ha de respeitar o Se
nade,não fatwa,ndo-o todos dias, como porque 
o assumpto e"ta esgotado. 

ComeçJ.7'á r:elo seu bon~a,lo patricia, que é 
uma da, glorias do exercito nacional. 

311e so queixa de quo muitas vE'zes,quando 
uma mateT'la ~ahe do recinto reservado das 
Commissões~(1s inimigos da R:'pub!ica so::!,pro-

-f.l' @T. ~!:;'.G'D1le", "le ~,8,§t:·:) (p'la (.j'_ vertam c'a. Ignorancla rle muitos para lazer 
de':,) na fôrma d'l Re'!,'L:i:eno, tem ,ie con- cre:- qUo' <1 admi:lbtração est<Í. eô estado tal 
tinuar a d isc'ls<ão do rrqueri :nento oITe- que não pôde dirigi!' bem o serviço publico, 
recido pslo illustre Senarl()r nelo E,ta,:o do _E<ta m'H'lfe,t,pnd'J o S"U pemamento, mas 
Par;í..Pede a S.' Ex:. () Sr. Pr:osid,"ut,p, que ~e IlJO e,'ta l'eproduzinrl0 as su:;.s paiavras. 
digne consultar n ;"enado si concerle pre- P8!1e ,ll.,ençu, paTF1 dizer que esta mal, si 
ferencia p<1r:1 ju~tifica, um outro requel'i. ey.Iste, e Elhe:'ente á indole do systema que 
mento sobre o !IlPSr.:lO aSó'umpt.1, para depois adapta mo, e não é de hojp q-a8 el1e apparece 
o Sen,"do r!~liber,'r i'Obrd a acc~itacão de J.m- no parL:l;ento. é desde o tempo da. monar-
bos Oll "e um delles. . chia. 

(Consultado, a Sen"do concerl" (J, p,-e{e,-encia.) Spmp~~e se diRcutiram o" 112gocins da admi-
O SR.. GOMIl3 DE CASTRO (I) Dyradec8 ao S _ nrst.raçaoda guerra,como de q~mlquer nutra. 
d b

d 
I' - , ., e O ,y,,"ur IDPSrllO teve occaslao de dlscutlr 

~:u °p~tlld~,e~O~~~~I\~O~1l C;~i~:~él~~ ~'eC~!ll~~I~ I ~SS'21~pte: milit,ue, na Cam,ara. des Deputados, 
que já é com gTi'n'ie constl':Lngimento ue le OH,:; L,ZIn part~, e l,'m!)ra~se de que, dls-
abusa 119 ~ua attC'nção. (Nrio opoiadas.) q ~utln~o os npg'lclOs da. marmita" leI-o em , I' p1:Jçao a u:n cantr9.cto de fornpcImento de 

O SR. PIRES :<E'eREIRA o que sen:e e que finnella, t~ndo oc~a,ião de recpber em res-
S. Ex. esteJi'. f:.tzew!o dl1crifieio, doente como I pnsr,;t a uma,cartl1 sua, um docua.en"to do Sr. 
se acha, I' Jacegmcy. confirlllflndo as suas asseverações. 

O SR. GOME~ DE CASTRO tem sidr] trat.ado ~i20 ,se ,:í,:s~ n'"8:,;). o~ca.,ião que bavia o 
nesta "iscussão da lei !:e for';:ts, ds dil'eroos i prr,?o IW a", 3.uc,C3.r a m::c rnh :. . 
mOllos. I E plirque o P"I"ilO n"o e~t,,, na llberdade 

Já contava com is.o; não estranh;t. c peri-,o e,rit TIl! segndo, ' 
Ainda pela manhã teve o pr'ne" de :er um I .\:S, a~~us"ções ql!a n ,10 l(';-ianas, quando 

;J,rtigo assi~llado lJOr um r\,srincto co "DI'O' mE'fll.r;:"():;~, rlesappa l ecem, rie,fazem-se, por
vinéi"no BPU (assí;n se dizU1 antig;,aJ<>Die, que lYrov')c~l:l 11 cl'itícu, a ulscussão franca. 
hoje nã,o sabe c ,mo se lliz), o Sr. tenente.co- I 0,8 nlP~er CO"',:- 3S a,cus~ções l'esel'va1las, 
1'l'oel Agr'lccla Ewer:on Pi"to. "e"sas e 'me lJao Ira. meIO" dg,8 vIctlmas se 

Esse a~:igo !?stá c?SCf'lptl) em Lel~mo\.~ qU2 re. defi:'n(lel'C>ID. 
velhm ~. maior er1lJcação, o maior' cuvalhei- QUGm 'o'em ao Se'ado consch Ij;J, omioencia 
rismo, de mOllo que HIS aap,'OUYP "ir ao Sé- do LU<1t em q:J3 101 colloc:.do por aquelles 
nado dar;::;., rJzfio do ~eu Dfocerlírr::fDto, q~e u su!Iri~gn.r~l.id. sa~e perle.ltamente que 
cnrneçando pOI' aflirm2." á'luelle dl"tincto !'l11- fl<lO pr"'J',dlcP, o ser VIç0 pllblICO, cha:nando 
l/ta.", '1ue [Jem !lO Sd11).::0 8 ne:n ['ôra dbllf\ o "attenc;ao do Gc'erno para e:le. 
orario;, dis~e que o Si', genera.l Luz lhe havia T, ,c\<.s s", em q ",:! foi o maior Qal do se
dado as infCI'mJçnes que trouxe ao Se 'lado. gllnrlo llIlpeno em Fr:mça. O segrw'o não per, 

Isto serve para aqUf~!les que co<r.umam tnlLtm que se dlvulgasselJl os actos da admi-
azedar as que,tije~ e vão tra "mitLindo llS môtraça.o. . 
faltas Sém inrl 'gar da sua veraci,hde. E o rli(/lr de~se regllnen chegou ao ponto 
T~m rle ju'titicar um I'equerltnento sobre que o Ilmstre Montalembert. desesper;ldo, es

~ssllmpto a .. a!ogo ao que fOI ap1'2Sel1ta,l o pelo cleveu um éntlg'l I'm que disse, annunciando 
lllustre Senador pelo Pará, e e,"a justifica",ão slla vra"aln a IngL,terra: vou tomar um 
re,ulta da résposr", breve q'le tem neCP8~1- banho ele Vida na IIV!'8 Inglaterra. 
dade de dar, não sô áquelle dist.incto ofliciaj ~ França pagou caro eSLe ;egr~do; não se 

,mbliJ. que 11 ~ra ça tlflh"- e:cprcit,o e que alli 

(1) N50 foi r~"i,t. pelo oradot·, l,e "chaua um homem, c"mo Min stl'O d;J, 
I,uerra, que não estava na a!tur;], da si
tuação. 
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Nos regimens livres isto não se dá. porque 
a liberdade tem esta grande virtude: ,,!la 
cura os seus proprios males. (A.poi"dos.) 

Tem necessidade de liquidar doc.s pontos; 
um relativo á artílhana, outro relativo a 
munições e armamento para a infantaria do 
nosso exercito. 

Sobre a artilharia, disse apenas o que tinha 
rlito na imprensa um general do exercito, o 
Sr. Luz. 

Ninguem ainda lhe contestou a compe-
tencia. 

Todos sabem que eUe é autoridade em ma· 
ria de artilharia. 
O illustre Senador pela Ps,rahybrt disse 

que as suas duvidas eram relativ8,; ao pe80; 
a artilharia lbe parecia pesada de mais. 

O SR. ALVARO MACHADO djz que lhe pa· 
recia que pIle não reprovava em abso!uto o 
systema Krupp, que nio achava um system" 
im presta velo 

O SP.. GOMES DE CASTRO pede que não se 
lhe regateiem alguns minutos, porque tem 
pou co tempo. 

O que leu DO Senado, escl'ipto e firma.do pelo 
Sr. general Luz, não como general simples
meme, o que já era uma elevada pOSIção 
para não permitir·lhe que viesse dar infor 
mações que não fossem verdadeiras, mas na 
qualidade de membro Presidente da. Com
missão Tecllllica Militar Consultiva, papel de 
uma enorme responsabilidade; o que leu, re· 
pete, não póde oíferecer du vida a respeito da 
opinião des;,e iIlustre militar. 

E o nobre Senado!' pela P"rahyba equivo
ca-se, supponóo que o Sr. g?ueral Lu~, c Il

demnou em ab 'oluto a artilhetriz, Kl'UPP ; 
não, eUe coudemnou essa arti!harla, que ]6i 
adquirida. 

O SR. ALVARO MACHADO - E fOl a essa 
que me referi. 

O SR. GOMES DE CASTP.O - Bem. 
Começa, pedindo lICença ao nobre Senador 

pela Parahyba, par" chamar sua attenção 
para os topicos de uma ou tra public:tção. 
uma vez que nuo pôde servir-se lb primeira, 
que leu, porque a (leu a um dos redactores 
dcs debates, que não se acha. presente. 

Neste artigo, firmado pelo Sr. gerreral Luz, 
eUe escreve o seguinte. 

Pede ao seu honrado collega que o honre 
com a sua attenção. 

«Fugiriam os do nosso deveI' de militar, 
amigo de sua classe, e cidadão amante do 
paiz a quem tudo deve, si, por consi,lerações 
pessoaes, ou em mal entendidO sentimento de 
egoísmo, não fallasseruo" C01JJ frHuCj Ú"'';'" '" o 
publico, a quem aSolste o dIreIto de conhecer 
a verdade inteira. 

A Commissão Technic(l, Militar Consultiva 
em breve será extincta, em virtude de r1i~po-

sição legislativa; e, pois, si neste momento 
p1!,iI'o.I' saDI'e ella a sas' eit~, de haver con
ccuido, pOI' qualquer modo, para a desas· 
trada CO'Ilora Llil canilão Krupp ue 7,5 cm. 
",jZ,S, e113, succumbirá injustamente coberta 
das maldiçõe~ dos brazIleiros. si eUes não 
suuberem como as cou,as se deram real
mente.» 

Nestes trechos que leu, o Sr. general Luz 
é ainda mais expresso. 

'hs tem cow,a melhor, que vae contentar 
o illustre Senador pela P"rahyb~1. 

O oré1dor lê no officio dirigido pelo distincto 
coronel Medeiros. chefe da commissãc de 
compr',s elo material ue guerr,1 na Europa, 
palavras que nào dr,íxam duvidas nesta 
questão. 

Neste officia, elle t.ransmitte ao fabricante 
Krupp os l'elatnl'ios apresen tados ao Governo 
pela mesma Commissão Tecbnica e pelo Sr. 
gener:11 Luz. depois das exp"rieucias feitas 
com essa artilhar'[l no polygono do Realengo 
e nil Escola Militar. 

Parece· lhe que isto niio deixa mais du
vidas. 

l<;' preciso dize\': a commis~ão ele encom
mpndas na Elll'Opa não tem cu lpll. nisso que 
aconteceu; ella obedeceu a ordens que lhes 
foram tmnsrni,tidas daqui. 

E é a razão pela qual o) Sr. general Luz en
carninll~ ê_ procuIC1 do culpctdo, não entre a 
cnlilmissão que e,tá lá llIas no circulo, ou 
entre ilS pessoas que est.aViWl em contacto 
com c Marechal Flol'ia[JO Peixoto, que era 
entJ,Q Presidente da Republíca. 

For:;,m daqui aô ordens, realisoll-se o con
trc\ctu, c"mo o Governo mandou; a commissão 
nada tinha COm isto. 

O Sr. coronel Medeiros dlri~iu no dia 15 
de janeiro de l';97 um otftcio. -

Já llis,e ao Senado que não ,'e enc[lrreg[lria. 
de publica!' àocumen t,;s, o fabricante Krupp 
~ue os publiquB á sua cus1:.c,; mas, atacado 
todo" os dias, pr)r causa da enorme impru
<lencia, que commetteu, de dLcntir assumptos 
milltal'es. não tem l'emeúio, sin~o recorrer <I 

eS8e~ d, cumentos. 
Neste p:ljJe! vem o relator ia do, Commissão 

Tecllnica qile fez 11' experiencias; relatorio 
que mostr;1 que a [lrtilhilria em questão nno 
servia, nã:J s6 pelo seu pezo, mas tambem 
porque apresentava, depo~s (los primeiros 
tiros erosões, e, o que se toma ainda m[lÍs 
gra ve, erosões em diífet'en tes partes. 

Não lel'<Í. todo o omcio, porq:le é muito 
l,rngo; ap~nil:s l',epetirá umas conclusões do 
~r. (;Ol'()!lí:'J.. Wit'ti'-'!l·u, .... 

O offlclo e:sta em fran.cez, e o nos'o CodigD 
ComillPf"i;1i nã,) a'!miéte quo se junte a autJS, 
dncumentos escriptos em Jingaa estrangeira; 
mamb tmduzÍl'. 



SEsSJo E~ 28 DE SETEMBRO DE 1897 241 

Responde peirc ll:1eli,lade <1:1 tl'J,Cl;;Cçlío;' p'li'a o nosso exercito f,ram equivocas, que 
pela sua elegrcnci<:l, não, pOl'que llão sabe' I nó, estamos pArfelt,'mente armados; e fdZ 
d:1l-a_ . e~tes voto.> porque outro qualquel' pó,le ter 

No oEliclO se diz: intenção de p ejudjcar "Govel'no da Repll-
Póúe deixaI' Ver ~s crnc'u<ões a QI,e c';e- blica. 1~Iil.S el!e afio tem, e para isto não pre

gou a C"m;niss~,o;mas .. em re'umo, 0- que de cisa sin[o da s,m a,sever,,-ção. (Apoú,dos, 
tor1~s ellas S'l flc-\duz. é que a r,r'tIlb:1rm "lia muil" be71l.) 
podirc ser consi"eradn. l'egularaento.ê p<1,'a, ser Agol''' , o nobre Senador pelo Piauby lhe 
distrlbuida <:10 nosso e:iercito. permittiri que S8 diriJ:1. a S. Ex, com uma 

quel:::a 
O SR. ALVARO MACHADO ,liz que n'io e:ltrou O ora'.lor tem obseryado, desde o dia 16 

absolutamentõ '10 estu,lo de.,t:J. Ijuestlí,,; refB- até I,oje, que o nosso armamento Mauser e o 
ru 33 á" pal,cC"ras ,lu S;·. gene""l Luz f:e'lSa re,pecLivCl c.utuchame é impre:itavel 
publicação i]rw S_ 3:1:. tiniu liJ". ]f; hto qll;~ dIZ agora nesta ,essão, disse-o o 

O SR, GOMES DE ':,'STRO - O S~. ueneral ::I.llno p"~,;,,Lio, disse-o em termos bem claros, 
Luz é Prf·sl':ent.e I.h Commiô.,ã' Tt;~ll:~/(:a i,li- tão chr,>:; que o Jori/,al do Com:mercio no dia 
litui' Consultiva; não tem o di;' "to ;!e u.s,"·- oeg"inte ou dahi " dou" di<is disse que lhe 
ver:r em UCIl'1 pUÍ,lieação que núo é ~\m cr.n'itava que o Sr. general Luz não tinha 
a pe,Lido de jorn"l, ,',a.s ü:IW l'<lvista t'3cllnica, tic"do sati;feito com umas asseverações feitas 
orgão de uma com:n',s;ão offieia!. Si:lão a 'la- no Spn:1do. 
dade_ C()IDO a as',eV5!'OU :sc-b sua resoJi13':\bi- :-i:l,o li~clillava ú seu nome, ne'u dizia 
lída·le. • quaFs er",m as asseveI'açõe-; mas como o 

til"" uU eS~<1', ('on"Í':slles, q1.IG :t~ b:u ,o~. ol'adol' é que cintHl. f:J.!lado sobre oas8urnpto, 
cita.r, são V~i'dar~.8il'.,,8, ou sãu fab;s. Si ~5,:.J I tomou i;tD par'" si. 
verdadeiras, pO"qmó Sé )'a ~e q'~~rêl~' E'OCOb:'II' E:,per'!Jll conceSC3.Cã.O do Governo: até hoje 
a ver'la,',e '"o pF.iz'l "i sã 1 t<1:·'.5, pOl'que se ~l:i.o hOUl'8 conteor.açã". 
ha de reol1011sabUizal.' 8, el!e, q '1e n[u t',,?, :;11:1ã,) Ora, o ~en8do Vel'a si é l'egular que o Go
repetir aqui'lo ql:e o presldenti' li" Ulli3. '~Olll- vel'no. que de'lB vir e:n dot'esa da honra, do 
lD1SS,j.Q tecl1i1Íé" "s,',;v.~r()u sob sU·J Ds:si~na- z,,,[o Oos seus agentes, conser1e-se silencioso 
tUl'a? de ,nte de t;ma accuslçiio tã.o grave, e deixe 

Entretil.nto, procU"lt-Se um o'.lios'.'; tI z-se: qllB esto" ;ne'c:lO·, 3.gent~, cor:oarn á imprensa 
aCommissão [ui o,fen'[,dr,_ m:)s" "';l"u!',ia iHnse IIc[~'ldprem. [-jto nito lh.~ parece re
dbse que a. Ct}01 r1LS-:5.:) u:1o t(~:r.l ct.itpa, QLl.e g:Jiar. (J.poiudos ) 
el!a cumpriu .. rden.1 E quc.J,lJ [O:'B,C: p'" I Lemlll':J. ao S<:'Dalln um facto, e lhe perdoem 
blic·ados WdOil es,e.; p peis, que u r,lJrr·~s[J"n- 1I esta. "'é\nia de recordar jempre factos rle 
dente d;l KrullP [. e :.Elirmoll. qU9 li". 11(-, 1lU- Ollt['l]S paizes: m8.S, frac,) cOlno é, atacarlo 
blical', !O,2;n q':" oOT,.'nin li~"n~" do Gove;.tlo'

l 
pnr toda: :l.S iinhô,s, ~,em necessich1.de de pedir 

licença que já CUl s,1!iei;·,ada. o S~n I(io verá auxiliO. 
ql~e es,e t'abl'ié;'Dt~' tl:.mb:'m não te"" cul~a- \ O i':v.t.n e o seguinte: o geílel'al marquez 
que elie p:'eve"icl .~,'.iil en imposslvel nbl'I;: d0 G Lil,f'[, e se!':l c ,ntl>st.1Ção um dos ge
car OIÜI o Côo. uão I.'e ciro L'·P\(:o, P'~f!~d'8;':O 1\ ncr e, mais dIStÍl1CtOS do exerci to fran<'ez ; 
de modo " pod,:, u,Col' putVOr"l negra CL1 :,ul· 1 t'oi eUe quem deu aquúll;t m,H:lUmentaL ca.l'ga 
vora S~IL1 fumaça; insist!r8..ID e el:e f:n c que de c:J.vallô.ria na uatl1lha de Sédan, carga que 
mandaram. pr'ovocoll o entllusiasmo e arrancou os ap-

Em \895 (tCl!TIn a c!lamar lL attenção cio plausos do exercito inimigo; este ~enera; 
illu$tl8 Sena,lo:, ;>e1:1. Pil.rJ.llyba:, o Gov8r'no, foi aLacado p"r um depm do no parlamento 
p,!r inL8rme"dio d, SI'. cOl'onel\1edeiros, teu- 1', ancez. O rninis!ro dJ. guerra levantou·se 
t·.>U l'escinJir ess!' cnnt :·CIO. O dello'g\do d.o Imme,lliltarnrnt c

', defendeu o general, este 
Governo eonsultl>u Kmpp si e,tava dl:;pJStO deu-se por s:!,tisfeito com a defesa, apezar de 
a fazer a, l"-SC1,5". elup,·eg:lnr1.., o ma1e<1al.em :ser tI. ,rnem de um car,~>c er ard~uLe e de prln
ou~['a obra .. O f"bl'ic<Lnte, c<Jm gflllrle dei" ,:i:ji0s de honra iuquebl'antavels: não re
c:J.i1eza, respc'ndnl que o seu de-elO e a. Ir cIlneu a. Imprensa, entretanto; nem aqueLle 
sempre aO encuntro dos dese,los do ,jover~o mew que é la. sedi~, ao duello. Deu-~e por 
Brazileiro, m"s que não podl"- mais rese n:l~; satlsfe1to, pOIS o seu minislro o havia det'en
o coctracto, por isso que a encommenda J8r dldo 
estava mUito adeilntrtda. POl'qlle é que, q1lam1olevantou o anno pas-

A I'e'peit., rlPSt'l qiJe<t~o rie ~anhlí:'s, crê ,~r:!1) e,t:1. duvllLs sob'f> n ftrlllamp,nto Mau·,,!' 
C]lJe 11;1" t01l1 p,·o.-c '-~ ~ ., .... I ,.,. ·n i. 11"1 la ..: ,!,T'- , \: t. t,II.-]) d, .. 1·lr' )lie e Ijlld " liLI 

s,ão['eoetlr' :..;V •. !' f"JU""" P'I'i' rí-'lI'p,~- \" '\ -' 11!!.[)j'JU ~·L11·iJ·\~deh:L\·':L·n~ 
ti IO~ ,;iH,', e, 'IU: ",,; ,:\1-)1" ~!' ,In~ '.~J "'JJ[" I,: '-, va '[LtfJ 
tulu qUi:Lnr,u uS ::1 .::' ... 0- '1,1°[1 U'."[ ~.'Cui) "l"d. ,j ~ li .··.jl~'~l.;:-. e ·....lll".l. ~.~<::;ülúL' o I,;dJ.'Lu 

de máo no SY,Le,t!·, de ",ülllõ<õo <!,lopt"'luS 0hctIn~ 1 
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il.NNAES DO SENADO 

Era porque a informação partia de um /- O Senado todo conhece as regras ;;obre a 
homem seln importancia alguma no p.tiz. fé que deve-se dar ao testemunuo humano: 
(Não apoiados.) quando <I, testemunha pertence :.í. classe a 

Mas o orador tinha daLlo estas informações quem interessa o negocio, quando é um mi
a0 Senado. que é realmente uma cOI'poração Ilítar, quando este militar não é um simples 
da maior respeitabilidade. 10ffleia!' mas um general, e não é um generül 

Ficou isto em Dé; repetiu este anno a ob';"uro, ignorante, ma~ um general de um 
mesma cousa, nos mp.smos termos, de pro- granne talento, tendo um pas:;ado glorioso, 
posito. porque o seu fim é esclarecer um as· quando este I'eneral e,tá. além disto. em 
sumpto que, como brazilciro, não póde des· condições de ter intimidade com o Governo, 
curar. quando elle lhe affirma um facto. é leviano 

Diga quem quizer o c'mtrario. mas o que é em acrerlital-o? Havia de recusar um te,
facto é que o exercito não tem fóra de suas temunllO tão qualJtlcado e tão competente 
ftleiras ninguem que mais o preze do que o no assumpto ? 
orador; tem receio que em uma contla- Agora, (leve declinar· lhe o nome? Não, 
gração, que Deus queira que esteja longe, n5.o serla leal. não deve satisfaze!' ao hon
não sejamos apanhados de surprezo., como ja rado Senarlor. Si o seu informante entender 
fomos em uma occasião e por demais séria. que deve fazel-o, que o faça; o orador nem 

Repete as mesmas informações; o nobre Ih'o pede, nem precisa pedi!'. 
Senador.pelo Piauhy, que é sem contestação O SR. PIRES FERREIRA.-Estou de ac-
um milHar dlStlllcto e um Senad"r mUlto cordo 
considerado pelo seu ta lento... (Apoiados.) -

O SR_ nOMES DE CASTRo-Mas, esta ques
O SR_ PIRES FERREIRA - Obrigado. tão t('ria sido concluida, não teria ido ade-
O SR. GOMES DE CASTRO-". veiu á t,ri· ante, si o Governil tivesse mandado declarar 

buna e intimou-o para que declarasse ne o que havia. Não póde estar prevalecendo-se 
quem tinha ouvido estas informações. do que lhe dizem ou do que ouve em re

Confe~sa que desconheceu o distincto ge- uniões; mas ainda ha pouco um distincto 
neral' Era um soldar lo que lhe pedia um cidadão lhe afflrmára que, em relação ao 
acto que não era conforme á lealdade. cartuchame, não o o.ctual Ministro ela Guerra, 

mas um dos ministros da guerra, lhe dissera 
O SR. PIRES FERREIRA-Mas. tratava-se que infelizmente não servia, 

de uma questão teclmico., e não havia razão Por coosequencia, ou o armamento serve, 
para não declmar o nome. e então dá para bens ao paiz, porque não 

O SR. GOMES DE CASTRo-Podia declinar tem"s precisão 1e mando.r vir novo arma-
este nome 1... mento e tudo se conclue em paz, ou o ar~ 

O SR. PIRES FERREIRA-Esperava que ellp mamPDlO não serve, e então não acha razão 
viesse hoje aos jornae~. Nào lw, offercs:J. al- por que o atacam, pois o orad"r n:to faz ~inão 
guma, POIS é um,~ questão technica. re,r"duzir aque[[as informaçõe~ que tem o 

,!ireito, dirá mais. que tem o dever de acre~ 
O SR., GOMES DE CAsTRo-Perdôe-llle o ditar sinceras, como ainrla acredita. 

nobre Senador: mas sabe que não pórle con- Quer, porém, levar a lealdüde D-té os seus 
tinuar por muito tempo no, tribuna. ultimos limites. 

O SR. PIRES FERREIRA-Por isto mesmo Ace'lsam-no de ter dito que o al'mamento 
estou calado, muito de proposilo. era impr"stavel: as informações que tem 

o SR. GOMES nE CASTRO-O nobre Senador 
ll:e pedia uma causa. qu~ não era. lf-al. que 
nao po j la {aZAr. O tI esta m UI to allleio il~ 
normas da. le2.ldarle, ou o n, i ,rfl Seno,dor, ppr
IDltta·lhe que lhe dlga, foi de uma gr:J.nde 
imprudencí2 __ 

O SR. PIRES FERREIRA-P€ÇO a palavra. 

S5.l' concebirlas nestes te~mus, e si ha dif
J;,rença, accusa-se de não ter si(lo fie! 1]0, re
producção, nno usando das mesmas pa18,vrRs. 
exüg:<lc'sando, ta",',-z inGonsciememellte; mas 
o "enado v!lrà si niLo dw::e o que esta. no. in· 
form,,~ão : 

Temia provD-do ffiD-I-Isto quer dizer que 
foi suj,-ito á experiencia e não deu resu: lado 

O SR. GOME~ DE CAST?.O-3. Ex. l1·,:\V~. de qu" ap"oveíta~~e: não é esta ~,tractllcçií,o 
sua ,fol'ça ,o~,'e o OJ'["'~(Jl' pam. o 'ill '_:zir i1 I "l'8 se pôrle daI' 'I (apoiadas, o m-é.l.'OJ· Gont.",u,; 
praticar um [tcto dI' que tel'i3, de ô.IT:-'Yll· "lei".,.", ) 
der-se, porquE) não seria 113<11. Va~ Ja;'.el' úmil Al1i e:·tá a informação: esr.im:tr.1 ~llit:-, q':e 
declaração ao Senado, e lue interes:;n. fazel-it, não seja verdadeir3, mas o urador é que não 
porque o Senado ver:i. si foi um lsviano, podia [leixar de suppol-a tal. 
trD-zendo para seu recinto as infol'lDJç6e:; Mas. um llJ.cto o f<iria ainda mais ;lcreditar 
que acreditava verdD-deiras e tem motivos na verdade disto. O Govel'no est:i elIl luta 
ainda para acreditai' que são verdadelr3.s. com Antonio Conselllelro; esta luta, por 
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desgraça nossa, está. se demorando demais; 
pejas noticias que leu, tem a esperança de 
que brove estara ella concluída, faltando 
assim o prognostico do nobre Senador pelo 
Piauhy,. , 

O SR. PIRES FERREIRA - Fel izmente ja ha 
esperanças. Faltam apenas dous mezes e 
tan to para os seis. 

O SR. GOMES DE CASTRo-De proposito, não 
quiz referir-se a esse limíte de seis mezes, 
de que S, Ex. fallou. S. Ex., fallando nesses 
seis mezes, não comprehendia o tempo ji 
decorrido, e disse: - Quem esperar 'lue a 
causa se concJúa, a não ser daqui a seis me
zes, engana-se. 

O SR, PIRES FERREIRA di um aparte. 
o SR. GOMES DE CASTRO-Não póde haver 

engano da sua parte, porque senta-se na 
mesma bancada do nobre Senador, e o seu 
orgão é tão potente, que não ha angulo 
nenllum do Senado, onde elle não seja. ou
vido. (Riso.) 

Commissão de Compras de material de guer
ra, na Europa,. 

Isto pode. ou não, ser verdade; ao orador 
não interessa. Pelo contrario, como brazileiro, 
deseja que a artilharia sirva. 

Relativamente ao armamento Mauser, as 
informações que tem s;'.o de fonte insuspeita; 
mas, pelo motivo que já deu, não póde satis' 
fazer ao nobre Senador pelo Piauhy. 

Não sabe de que mais phrase~ se sírva, 
pam prov~lf, aOs que o teem ouvido, que no 
,!pU espiflto não paira o menor desejo de 
ojfencler a este ou áquelIe. 

Vem de um tempo em que era permittido 
elizer a verdade. Estj, em um Senado, cujo 
Regimento garante a liberdade da tribuna. 
VIve sob uma Constituição, em que esta li
berdade é garantida em toda a sua plenitude. 
Est::\., finalmente, em uma Republica, que 
precíca viver tL luz do día, que não [leve 
receiar a verdade, que deve encarar com co
ragem a 'ua situação e dominai-a. 

Vae retirar-se da tribuna, não "ó repetindo 
os mesmos protestos, ao nobre Senador pelo 

Dizia, que havia uma razão especial, que Pari, que consentiu na preferencia sobre seu 
acomelha va a distribuição desse arma· requerimento, como assegurando ao Senado 
mento. Falla perante marechaes e generaes a sua grat.idão por tel·o acceito. 
do exercito, que teem assento no Senado, a Retira-se da tribuna com o animo sereno, 
quem pede que o relevem, si isto não for I convencido ele que não fez injustiça a nin
certo. guem, poque é jncapaz disso; e desejando 

Desastres successi vos tinham entregue nao apenas que no exercito braziJeiro não fique 
mãos dos bandidos da Bahia armameo to I a menor suspeita de que algum dia o ata
Mannlicher e. COII' blain, e não só armamento cou. 
como munições, Ol'a, si nós temos Mauser .o seu mal foi procurar reduzir·lhe o effe
em bom estado, si o cartucllamo é excellente, cüvo, na Ignorancla em que estava de que 
corno o nobre Senador galante. parece que essa reducçã.~ ia olIender o quadro e,por
era de simples prudencia armar a nossa gente tanto, ferIr mteresses, porque no meIO de 
com esse armamento, porque, si houvesse todas estas vozes eloq uentes, que se levantam 
qualquer desgraça, qualquer tomada de car- a, favor do exercit?, nenhuD?a, torna a repe
tuchame esse não ia servir para o arma- tll-o porque esse e o seu mteresse, tratou 
mentú que os bandidos tinham. ainna cta pobre praça de p~et, 

Não é esta uma consideração, que não deva Ha de retirar se da. tribuna, dando UlUa 
ser apreciada. summarissima resposta ao nobre Senador por 

Depois que seguiu para Canudos o general SergIpe., , 
que lá está prestando tão bons serviços, um I, S, Ex. fOI o cont,ll:uador de uma censur:1 
comboio de munições de bocca e de guerra Injusta, que lhe fOI Irrogada pelo nobre Se
cahiu em poder dos jugunços. Foi retornado nador pelo Piauhy, dizendo que o orador 
pelo seu honrado patrício. coronel Serra tlllha aconselhado o sold~do que cOlllllletusse 
Martins, que voltou de l;í. coberto cte glorias, o tempo de servIço e retmJ.r-se delIe. 
como sempre que elle se bate pelo paiz. O SR, PIRES FERREIRA - Não foi isso, 
(Muito bem.) Disse que S. Ex. tinha-lhe aconselhadu 

O coronel Serra Martins retornou o cartu· pedir habeas-corpas. 
chame, ma.s que cartuchame era? O que os 
jagunços tinham abandonado pelo matto; O SR. ALBERTO GONÇALVES - TlJJlJa-J8 
alguns caixões, todos escangalhados e rlilace. olferecido pal'l1 sel' advogado delle, E' cousa 
rados, ditfereute. 

Já 'lê o Se!1Cl.'.!o, e crê que podo tc'mbm O SR" GOM1l:S DE CA.STRO - Povo nenhum, 
affir,[jar aI) n"bre Senador peleI Panhyo_a, 10.eve ler G. cor<lgem de cons,grar o de~r," ,peito 
que. a reSp~lt,) úa artIlharIa, nao dIsse slnao j as leIS, sem ao m~sma tempo abdicar dos 
o que o general Luz escreveu, o que a Com· foros de povo civilizado. ,;_ 
missão disso em seu relatario, o que o Go- Falla deante de homens, que corihecem per
verno remetteu ao coronel Medeiros, chefe da feitamente o respei to que se deve aos con-
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trados. Um solrJ::IQO está. 1'<:S fíleims 20 e~' 'lo: :l;<~ac1? zebl' llelo direito. foi seIDIlre;]. 
ereito, ou recruta.do, quan(~\) h2,'Ç"ia l'~:crt~i,í1- r } .. :-',:l;] .• ::;Oi" \~x~~~!1.8'Jeia.. cr1n., ·l~vadora. 
mentO forçar10, ou em virtl.:,!e ':3 um COo- O", l:?i,iITIPIÜO 'lU" tem de mal/fiar:1 :'lesa 
tr:J.cto, si é volu~t,a.rio. TertTI n:wdo () "~11 '" ronc~[;((lo wsc'~s tprmos, r:oproduz ellB o fim 
prazo, ell" pede a pr'otecção r',a lei. q 'le lhe 011 i)Qjectoue tevp em vht", o illustre S' na· 
diz: servirá por nO"e annos ; e no ~~~lln(l" dor pelo p~;,;i,. mo, a se:1 vpr. de um morlo 
caso peleo cumpr'imentodo COlleractc. qu~ m'.I.óexpli.;ito, an;io d"ixar iuvida, pOrque 
lhe diz: servirá por cinco annos. ,jps"ja c,~nllece" a vprd,,,l.,. (Lê.) 

o SR. ALNrEID.4. BARRETO - E se qu;zer 
continuar, conti;:J1la. 

O SR. GO~fE~ DE CASTRO - N:1ste CilSO não 
ha duvida; nào e is,o que combati,. 

O que quer é elimioar ria proPD-t?, da lei 
uma clausnla, que o ve;::'1, e "qUE'Il,~ er:; Gue 
se diZ, que o s"lda.do, derol" de complei.o 
o seu t'~mpo, e l1iÍG 3e engajü.r, tem mJ,i~ urna 
certa gr·atlÍicação. 

Vê o ;!<ji))'(O :,;en"dn' pc lo Par" que o orador 
Ol'oellra fl)rnecH ;].0 S"nal1o tcdos os meios 
~a.ca. q:le elle fiqne illteirarl0 do que ba ares· 
peito de"b q ,,"stão. 

Qlwm procpdiê aS3im, d"~eja. a verdaife; não 
'lupr llrpjUlh~ar ;; r·eput.,t;ã.o de pE's·oa ne
nhUloa. e principal''t'ente de moç«$ cão 11is
tlnct"s comI) esses que figuram neste negocio. 
(J}"ito bem.) 

E' 11<10. apni;:do e posto em rlisc1l3são, que 
Quer isto dizer Ql!e si os sold'1(1,os Qão se ' h ncJ, adiada pela ora, o seguinte 

engajarem, hão de continuar no ~,el"viç,. 

Purtanto, de onde lira o n'JOr8 Sen:vjoI" a 
indducçf(o de que o s 1!<!ado c:)utinúa. no ser
viço, depois de v<o"cirlo o <léU prazo ? 

O SR. ALMEID,\ BARRETO dá um aparte. 

REQüERElfE:'<TO 

R?ll1",íl'O 'lne se snlícit,"1n ,in Governo os 
spguintes dOCll'nentos e mfor'ill3.ções: 

o SR. GOMES DIi; CASTRO - bto é jun· I", .~ó[li:.1 do co:;i,raAo ceis"i':\do a 23 <',e 
tal' irrIsão ao ínfol'tuaio. Pód'~ ,) ocldado, mu'o de /894, c,/m Pned. Krllpp, Pél.:',l Q for
quando conclue o seu temp'" retirar,se <1;;,,; ne~;mf)ntD de Ul'ti111ill'io. de campanh,,; 
fiLeiras, sem fêc.eoer~. sua. bll.l~3.? ~', eópia ,~,~ l'?,l '.í(\!'io.':; i:.\pl'eseutados pela 

Pede a"s nobre~ SeZladures ql~e l'âJ,CLJ,;n COI11'ni,sã"1 Té'cUnica. pelo spu presidenre ge· 
na posição infa:iz em '.lua fico. !J l'·spresen- ne!',,1 Luz. d01Zld" C:lilta n:1S e;(;Jeriencias a 
tante (to Pod"l' Publico, de>tnte d~s;", fiiho elo q/le [,)l suieit'" <i mp,ma <lrtilh"rb. DO poly
povo, deste anJny:llo, que niÍJ tei,a prote:o,;:'o ;:ODJ dn Ra~~l~I~::;iJ e na Escol3. Milír,ar ; 
porque não tem direito, 3', cópí'; do omcio do \!illi"Ler'io da Guer1'a. 

E' o Presidents da R2pablic!\ q"e~2 "Tio!:) ,lO pre,i<l?nta .In. c:Ji1lmISS;,o li» compras rio 
O contracto; víolao cc~ua ::.;,cm? C<)ctr"~ ma':9fJal de g'ue: l'3 >,;), Euro!)[l .. lr"n:;mittlndo· 
um homem do povo, qi/B ~liiJ t2::1 :...'}ellJ de lhe e:-~e~ reL-lt(~rlo:;: ~ 
fazer w1.ler o SeU direito. 4", cá!lL do ()ffjCI.1 ,in 'yesident8 da re(ric',a 

E' nesta. Sltü;"lÇã,O,(P_1.8 o OI'11L:~Ol' !lci.LI'i~ Ch\-'1C, .>oLuml.úi}.o dirigido em 15 de jn.o8iro dt-s-:,e 
do orgulho de S61' um iJ:)mem liV~il. in',',o pe-! .,rr~o a F:i d. K:'L!r,~., tr'lnsmil.tmdú·lb3 uS 
rante O SilDl'8mo T~'lOlm<11 Fe"li~l'é,: y~ ](·1 nl tDl':m me G.jr.1ml,s'ü T2Ch 'lCa e de 
!Ulhero' co P!I~ ~&.I'''' um vl\1len:aéo, p2"j'?' um' .Fel pl',~side':lte a re,pE-íto ~,a artilbaria fcr· 
recrubuo. I neci,ja; 

PodeiS usa,' das tlligralli.ls (IUe quizel'r.les ; ;')', cÓpiJ. c' re'i9!1sta "e I{,'upp e de <]uaes-
não ha ninguem que seja capaz.íe nega," 0.' quer O'~tros documentes que a respeito 
dJ:fferença r.,r]ieaJ que e.xíste entre U:l1 1'e· eXIsa:Ú; 
crutado. que entra -;;elé\ primeIra vpz no 6'" si tem d" S8, modificada " ~l'tilha,í'ia 
quartei, e aquelle que é conservado em qU;l!'~ arl'1u<rida. par;1 que po,-,a seI' consideraria. 
teis cootra a sua vonC~,d[" d"'POl3 Lie ter re:!u!;1mental' e em cou 'içõfs lle ser ,listri
preenchido o seu tempo éle serviço. 18;;0 foi E' bUida, ;;'1'8 r~!limento$.e 8Ll quanto está orçacl'l 
ha de ser sempre ua: l'e,~rlltam~(jto fcrGf~do. e-sa illodiflcaçã,o ; 

E' esta Constituição que n'lO VotoU, PU1'qUP 7", qln, a .-omma despenolirla com a, acqui-
não Ioí constituinte, que procur< elevar, ;/e- sição (kssv, :<rr.;]ilaciH" ('as carabillas M3.user 
[end0r e fazer re;peit:1r, E' o eumpri:nemo e cartuchame r'Ge~lidJ. (' si essas rar!).ili "as e 
desse p'·"ceito que i,,:a sol,ciCar, per·ant"" ar<tucb;!.'~e tora,mexiJ.rnirtado$ e julgados per
justiça do paJZ, que tizeêse, não ao poderoso, feitos; 
m<1S a um filho do povo. 8', si ji fora:n ài"tribuidos pelos corpos (10 

E' esta d.LJutrlUil, que o seu 11Onrado vizi- ~x'"l'cito as car'abinas )-lailsel'; no caso affir
nho e pl'edilecto amigo, o Sr, Pú'es Feneira macivo, QU;1[]do S8 rez e.<sa riistribui,ão, B 
(si S. Ex, lhe perrnitte dec)jnal'·lh~ o nome) quae'. os curpos que a:, reeeberam; no caso 
aCCUSQU de ueretica, (te pouco conservadol",; negatl vo, porqUE: mOl i 1'0 não t'oram ellas dlS' 
quando quite.r conservar a lei, ~bater li tribuidas; 
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9", (oram cist:>ib 7jidi,!$ á gU3..fcL;;. n~~L':içD::1! (~l1B i;!I,.;l:l1 .3.CCI.JFWU a5: senlJo1'8S HiineÍras de 
c~e~La \ alJlL 1. l:,:T'au!ll >J rrl,'u~e~ e le",,'i!..l dJ.~ I 1 L'_~ -:'J --; Ir: :." C·:J;1:p~-·j:rento da lei do sorteio; 
ü.~ e::3plnga:"11s i\Ltnu~'cber gOle l~re 1,1~ll~a:n I ta._~..:L<Gl l~;~;) icct.rou conGoÁ'dar cem a re
sldu tor(/ec;au.~ 1 .d. CtI.~U ç~~ir~:t ~tl·l, q~l[,orIO Ul!~"30 (';0 e~ercl~o; çelo ccntlario. votal~á 
se fez e!-'sa rlistriouit.;ào (~,= ~1:::!i:ia.;~}enf,:), e Q0L' ('on{i~'~ rrdutçuo. C]1!e se ;::rztende ft1ZeT .. 
que ffil'lhro ? 

S ~ R... -S" la çí.!;'3 S:;'\~;bÕ~ -. ~3 (>~ set,~l-~ib~ o d 2 

1897. -Go",es de '-"S/1·0. 

{) §r-. 

o. paLLvra. 

'o :li!". IL::l.c.:~~o ::;;oGir'é pediu a pa
L:."l'a Düra taZél' UI"a simplps declaração, e 
V8.:: a -:'"1' (jUr:., p2ia "u" p,,,rte, dá preferencia 
ao :'equQl'irnf::nt\·J. q;.~e acaD~~ de s€r apresen
",.(;0 pelo Jllu~tre I'2p1'2Seutante do E3tado do 
ivIa;anhão ... 

{} §r. l?7e8~c.e~il:;'''' - Tem tr83 mio O SR. Pm.ES F;;:RRZLRiI.- Muito bem! E' 
nu",); para la,liar. m~:" claro. 

O SR. PIRES FERREIR!" - E:rtC,J )e,;o :\! O SE'.. LAURO SODRÉ .•• m"s precisa dizer 
v. Ex. que ~ünsultd "-(3,.,;, SI mel C:üllc;õ,lp I q'Je c.<Í. per.l'E'n, I" 3. e~te requerImento para, 
meIa h ra de p:·uruga.~·(.~o aa ll'J~:' C.0 t':X~:-: ~ dil-::Uü. maIS ema vez, provar qut' tambenl os 
cliente .. fim de pI'. s-g~lr a dl~CU~ ·ãc\ do :e-ll,'t .( o' (j'.~ ~eve. fCI';.:Julull' o aquelJa> inter
queJ·líIHmto d'..· nobre ::;ellau.ur ~,'el", M,,-mnJ~ o i;': góções; ,q~le li>i~ s!Or ~lrlgl\.I3.~ ,:0 PI_PSldente 

Consulta,le e Senado concele a 1)~or.g~,d;). [,3. itepllOllca, torom Lo nobres e t~o ,lustv.s 
",) _, " 1 cOrr.()"SI:J'm.t,s qu acabam rJe antrnar agora. 

Com,mua a dl~cu~,ao"o fe''-le:".:1c,nw ,~ú "lliuske S2nar!cr p8~,' Maranhão na "pre:;eu· 
Sr. Gorne~ de Ca"tro. taçào "0 mesmo requerimento, 

1:) Sr. IP~ :t-.,es Wea-:-.oe ~ i·~ í}no l)re· 
ten']ia voltlil' á tr:!Jnua sobr;,; o a SUfn!)to e:n 
dlscus,âo mus "declaração do ~BU colle,~~ 
11izendll Que o oraJ"r intimalldo·Q 8. decl,a.r,l' 
qua.l o i!Jf"l'mante 3. nspBilo d" a~;'JnameDt., 
M8.11ser, provocava UI!I'" d s;e,,{clé.dz, d'7 ql1<' 
não era c:r\po'.?. de uma l(H,imd,câ, C]ne o h:-
VJ1.sse a eSSa conclusão, 1l0rtanto nf~'J fui im 
prudente. -

QU2.11tO â SLl;l, (1fflrmfl..ção d .. \ ~.;~,~pe~'a, di
zendo que o armamenro lvIí1~(..::er' é ro',' Q:oa 

melhor, nii.o u fez pOi' intQrma.~ões, ::'as pa' 
coe hecer u facto Ge visu. 

o SR. GOMES DE CASTRO - Nunca dU'lidei 
r1jS30. 

O SR. LAUR0 SODRÉ prpcisa, COalO S. E~,. 
referir-se !t pllr,'se que acaba de ser pronun
cia,',:" ile;;te recir:to: como S. Ex., tambem 
qn:'f l,r,ica e e;;cl usiv:1mente saber ave' dade; 
como S. E::::., ,ambeu exerce o dl,pito de 
cl'it'c:,,; como S, Ex., tam';em está nesta 
caS2- para eXerce,' sem li:nitnçõe>, que não 
a"'mitte e qUR não tolera. o direito que lhe é 
"~;'2[Jtido ~,ela COil,tl~.uição, pelas lei;; e pelo 
Rf'giiD:-nlo ':0 ::'en:'.r.o; e nã" h<lVla ncto de 
,mo "i,la de homem publiCO, nem palavra 
8üú" 11 DtfrD 110i:1 hGje- 1 C}ne autoflZ3s:"!eill a. 

Quanto á muniç~o o gove;'J}o 8,;JPU:1s r~ce- ~Ilp])or que o o1"',io1', je longe "o menos, ti
beu um mi!hu e 500 mii caruchos, cio, ve,se a pretençuo de colluc:,c·se ao lado d:1,
qlH\es muitos iuserVlvelS: o :lIais qUe vei:1 quelleô que queri~m SUStenta;' no St>niJ.do o 
loram elementl>s para o cnrtlJCil, El;:; poder rJ'reito. que cou i esse a milital'Ps, de impedir 
ser fabricario e", nossa officlnJ.. ~!J'" De np:-:ccio:, <1'1 guerr:1. que 3.S cousa, atti-

Quando ° orC1dor atnl'mou qUF) niío vi""2.m uell'",'l á 0l"grt'!iu.,;3o, milit'1.f do pUIZ, to~"em 
60 illl:t:ões de ,~al'r.ucilO', Ol:,se a Ver·,lar1,!, rle',2.tlOa:l ~O(,i a maJOr franqufZa e com a. 
com inteiro conhocililento de C:l.u;,a. p',rqui· [,I ~Da~()I' !J;"ne~~ no ,encv1

(l e oude quer que 
al'mfl.mento e mllnlçôPs foram par~; o Ar'enal djo.. ( .. ,"OW,~o".) 
de Guerra. do qud o nra ior c!'a dlrectoI', I O ,SR. Gomes DE CASTRO- Nuncll, lhe fiz 
afim d~ serem eXJminad s. ,,,S,l. lt:justiça. 

E~tjmoll que o nobre Senador pejo J\Iara- O SR. LAURO SODRE pr'ecisava fazer esta 
nbão tlv~Sse tr",zl',O par'a o cl~b te es :1 O,les ceclaTação cc'mo Dilitar que é. 
tão do cal~t.ã(l; ]a no anno. P<l,'S~"jQ,se tl'~i~,l1 O Sem~dJ r"'jev:;.rá que faça o.inda. uma ou
della" e ticr ram alJontadoo .os .e<1, pfL,t S n'3, e 'lbIT, a $pr ol1e vrta contra a emenda 
b<LllstlCos, a pouca reSls'enCI" n5) 011 V :do, e o i da l'fducção (lo pxel'cito brazileiro. 
grande CU(jl[1~~rllenlo ./8, li!l:ç,.; sao de[liJTQ" ' e! Pl'EClf-B dizer· que vo~a c',nven,~i(lo, como 
t,,-cd I'e~af':rçao, que o ta0rlc~,Ll~e compl'o- I e"tá, '·e que sei·)a um erro eSla reducção· 
mel.teu·se a fa.zer ,jesapp',,,e~er. clJDvewidQ. como esciL. r'e que a Rerublic~ 

O ora>Jor apr'o,e la·,e d~, tri un:" ,·a"a ;HO· "e~e,,;tJ. ,'e t~!·, !lu. qll,dr':J. actu,11 qU3 se 
tes~a!' contr(!, dua.s a'>··el\i~)t s. ~:~1e 1h~~ 1~l; ~ ~Ul ~lt!'aves~~nrio, urDa :Oi'ça pf'rf,,,tarneote 
sido attl"lbUldas, e que não profalU: não [ei cG!l~tii1.11da. Decla.I'D. brubem que, dando esta 
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voto em obed.iencia. aos instinctos da sua con
sciencia, nã.o é movido por interesses; d.e
clara que nâo podem alcançai-o as palavms 
pl'onunciadas pelo illustre rellresentante do 
Maranhão, que reparou que essa grita que 
se levantou, nã.o sabe si no Senano ou fóra 
do Senadr>, contra a tentativa da reducção do 
exercito brazileiro, tinha explicação neste 
facto insignificante, neste facto menos moral. 
que esta emenda. iria tentar contra os 
claros, iria ferir interesses_ 

Um dos interessados seria porventura o 
oraaor, que não jaz ao illustre represen
tante do Maranhão, a quem deve todas as 
deferencias e todas as attenções, a inj ustil,'a 
de suppor que S. Ex_ tinba o proposito, a. 
intenção de atlrar essa proposição e essa 
pbrase para feril-o ... 

O SR. GOMES DE CASTRO- Não ha taL 
O SR. LAURO SODRÉ- ... para ferir aos 

seus collegas. repre,entantes da classe mili
tar, que fazem parte do Senado. 

O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. faz-me 
justiça. 

O SR. LAUM SODRÉ-Mas o orador não podia 
deixar que essa phrase füsse escrlpta no~ 
Annaes do Senado sem ao meDOS dizer que o 
seu voto é um voto de crnsciencia; que o 
orador dá no exercicio de um direito que lue 
cabe pelo mandato ql18 lhe fui confiado pelos 
seus conterraneos, pelOS seus correllgionaríos, 
e que absolutamente nã.o obedece a. intuiros 
iDconfessaveís; não ê guiado llor interesses 
materiaes. 

Já ouviu uma- vez esta mesma accusaçiío 
ser atirada como um labéo ao exercito brazi
leiro; já ouviu, qUilndo o exercito apparecia 
saudando a alvol'"cla de 15 de novembro, 
dizer-se que elIe. o exercito brazilelro. ser
vindo :í. causa da democraci. ao lado da 
N"ç1io e ao serviço da Naçã.o, como braço que 
foi e executor da idéa redemptora, ouedecia 
a esses intuitos criminosC's e im,' 0)'(\e8; e que 
os militares, Que eram sob o Imperío 3 mi
seria tnfeitada, o que queriam com a Repu· 
bIica era o auemento dos ,eus sal<J.rios, o 
accrescentamento do seu soldo. 

Esta proposição está longe da.s palavras e, 
m3.is do que isto, está longe da intcnção do 
nobre Senadol' pelo Estado do Maranbão. 

O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. faz·me 
justiça. Fique esta minha declaração consi
gnada ao lado do seu protesto. 

o SR. LAURO SODRÉ aproveita a occasião 

contra as disposições claras da Con~tituiç5:o e 
das leis. 

O ol'ador se refere a es::a tentativa r1e elimi
nar da lei de (orças a proposição que im
porta em mandar que sejam conservados nas 
lileiras do exercito os militares que concluis
sem o seu tempo de praça. 

Parecia-lhe C[ue S. Ex., um espirito essen
cialmente conservador e que, como o orador, 
defende os mesmos principios, defendia neste 
caso Uma doutrina que parecia perigosa. 

O SR. GOMES DE CASTRO - S. Ex. decla
rou-se conservador. 

O SR. LAURO SODRÉ quer dizer que é COD
sprvador, e não ~ra precIso m,.lOr prova do 
que encontrar-sEI com S. Ex., defendendo os 
principios da leg-alida.de, principios radicaes 
ate 15 de novembro, e ultra-radicaes depOls 
da victoria de 15 de novembro. 

Quando pregava esta doutrina, que todo o 
cidarlão que insurg,rse contra as violencias 
pratícada~ pelo Governo cODtra a lei está no 
seu direito, o illustre repreFentante por 
S. Paulo viu em suas palavras a imagem 
tetrica da revolução. 

Da terra do orador onde chegou o écho de 
suas palavras, não nos termos em que foram 
pronunciadas no Senado, expediu-se logo 
telegramma rebatendo a doutrina. 

O SR. MORAES BARROS - O honrado SeDa
dor pelo Maranhão não sustenta o direito de 
insurreição? 

O SR. GOMES DE C .... STRO dá um aparte. 
O SR. LAURO SODRE acha-se ao lado do 

nobre Senactor por S. Paulo, que hontem 
sustentou a doutrina de que o cidadão tcm o 
dil'eito de recusar-se ao imposto que é in
constitucional, que ~ iIlegaL Pois bem. são 
rlous espíritos essencialmente conservadores, 
que sustentam a mesma dou~rina e s~nte-se 
satistelto quando tem um obJectlvo e ve com
sigo espiritos tão lucidos como são os elos 
illustres representantes por S. Paulo e Ma
ranhão. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Agradece de sua 
parte, S. Ex. comprebende bem a dif
ferença do que L1i"se a respeito da insur
reição. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encero 
ra-se a lhscu~são. 

Posto a votos é apjlrovado o requerimento 
do Sr. Gomes rle Castro. 

para dizer tambem que não esti longe de con· O Sr. 1Laul'o §odré (pela ordem) 
corc1ar com o illuotre representan1e do Estado diz que a prefereilcia, que c:eu ao requei'l
do Maranhão, na sua emenda tendpnte a am- mento c!o nobre Senador pelo Maranhão, si
parar o qUe S. Ex. çonsldera cidadãos brazi-I gnitica a de~istencia do que apresentou na 
leiro~, vexados e perseguidos pela autoridade ses,ão anterior. é cuja discussão ficou adi;<da; 
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e por isso 1'e1'ler que o Sr. Presitli,nte con 
stllts o SeI1;tI.lo si consente na l'eLil'adn. da· 
queIle seu requerimento. 

po,1eria res;Jonder perguntando qual o nu. 
1:',8ro !l8 praças com que o exercito nacional 
concorreu par~. as operaç<les de Canudos. 

Ccusllltado, o Senado consente na retirada Lembra o orador que, dada a mesma emer· 
do reQuerimento. gencia. no futuro, SI tive!' ° prLÍz um exer-

ORDE:M DO DIA 

cit, llem ortranizado, de 16.000 homens, con
-egnil'·8e-b.,', um resultaóio muito mais fa
vOI'avel, do que tendo 28.000 w) papel. 

DL;corre o orador sobre os quadros do ex· 
FORÇA.S DE 'TERRA. PARA o EXERCICIO DE 189;.. erciro ao tempo da proclamação da Repu· 

bllCll e sobre a sua organização, lendo o de· 

Continua em 3' rliscus,ão com as emendas 
otrerecid:ts lle3ta E' a approvada em 2-·, i1 pro
posição da Cam1lm do,,; Deputados, n. 20 de 
1897, ti 1anrlo as força.s í1e terra pa.ra o exer· 
cicio de 1893. 

CT'eto de 18 de ac:osto de 1888, e ref~rindo·se 
<1.0 decreto n. 56, de 14 de dezetnbro de 1889, 
que conservou a mesma organização, e ape. 
nas aug-mentou o D umero de praças. Os offi· 
ciaes superiores não foram i1lterados, e en· 
tretan to ninguem accusou isto de desorga
n ização (10 exercito. 

O $,'. Sev,pl:"ino Vieira OCCUP" Refl'rindo-se a creação, sem autorização 
a tribuna, e i,[ virtud~ do~compromisso, qUt lE'gal, de mais oito rorpos, feita em 1894., diz 
tomou em umi1 das sessões passadas, de otfe- o orador, que tambem ninguem se lem
receI' ao projecto eman·las, no sentido de f~· hrou de aLegar a desorganização do exer
zer effcctiva a doutrina cl)nstltuciooal. cito. 
quanto ao preenchimento dos claros do exer- Mas não é a organização do exercito, no 
cito. momento o.ctual, o olpffiento essencial para 

Abstem·se de i1companhar em suas coosi- a manutenção da respeitabilidade da Repu
derações gemes o bl'ilbaote discurso pro blica no estrangeiro e dentro do paiz; tenha.
llunciado no começo dest.e debate pelo \!O:l- se o exercito que os nobres Senadores quize
rado representante do Pari, e con~iderari rem; mas não ha recursos para manter·o. 
sómente as questões do projecto da lei de O o['ador lembra a necessidade de se 
forças. acudir ao pagamento dos compromissos e 

O nobre Senador pelo Pará tem dito que ela divida da Nação; combate o argumento de 
votará contra qualquer emenda que tenha que não se póde reduzir o quadro dos offi
por fim reduzir o quadro do exercito, e o ciae~, porque estes teem direito ás suas pro· 
orador o tranquilliza, declarando que não moçõs" expõe as difflculdades financeiras, 
vem apresentar emenda ne~~e sentido; e não que exigem o sacrificio de todas as classes. e 
vem, porque não se sente autorizado pal'a conclue o seu discurso appellando para a ab· 
faze1-o e porque considera o assumpto negação, p",ra o patriotismo, para os senti· 
muito melindro~o, e não quer avelllurar·se mentos repubhcanos da propria. classe mi
em em preza tão arriscada. [Itar, que nunca fez questão de sacritlcios 

Entretanto, deve dizer que não ou viu pela sorte do paiz, pelo futuro da Republica. 
ainda !aziio que o convencesse_de que essa I São lidas, apoiadas e postas conjunctamente 
re.'lucçao, no momento actual. nao fosse uma em discussão as seO'uinteg 
medida de alto e :rcendrado pa.triotismo.' " 

EMENDAS 
Não comprehende o ori1.10r que a reducção 

possa trazer, como se tem allegado, i1 desor
ganização do exerclto; é o Cungressa quem 
tem votado a lei de forças nos annas ante- Art. 2." Substitua-se pelo seguinte: - Os 
riores, e qUf>m tem vutado depois ° orça- claros nas fileiras do exercito serão preenchi· 
mento: a lei de forçns fixando um certo nu- dos pelos "ontIngentes que os Estados, na fÓr· 
mero de praça~ para o exercit.o, e o orça- m~ elo art. 87 di1 Coostituição. são obrigados 
mento fixando fundos para numero menor; a lornecer e que o Governo logo (lellois de 
é este orçamento. pergunta o urador, ac· promulgada a presente lei disrribuirá pelos 
cusadfl de d esorg::tn iZddor ] mesmos Estados na segui nte ralão: 

Entenrleu·se qua, dando-se somente verba De LO por cem, ou 19 por mil para ca,ht 
para. 20.000 homens, podia· se mi1mer o nu· mngdos Estados do Amazonas, Piaub.y, Rio 
mero de corpos, dIstribuindo-se por~eIIes as Gra~de do Norte, Sergipe, Espirito Santo, Pa. 
praças em uma certa proporção. rana, Santa Cathar-ina, Goyaze ;l.fatto Grosso. 

O,; honrados Senadores, que ha pouco in· c. De 2,4 por cem ou! 24 pOI' mil, para o da. 
terromper" m o orador, quando ~e referia á Parahyba, 
reducçfi.o do eX'lrcito, aponta.ram para o ~eu: De z,8 por cem ou 28 por mil, para o de 
e.stado corno argumento extremo; o or,\dor, Alagôas. 
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De 3,3 pO!' CII'" ou 33 por mil, para os do 
Pat'a e Ml\ranhão, 

De 4.; por cem ou ',i por mil, p:tr:!. o c'o 
Cp3rá. e D"tr;cto "'ede"!).1 

De ;.5 por cem ou 75 ror mil, pit7'a (' elo 
Rir> G ran,il\ do Sul. 

De 8 por cl\m ou 80 por mil, para os rle Per· 
nambuco P Rio da .lailPiro. 

De 10.4 pnr rem ou lO. ;)0,' [nU. par:!. os ,:a 
Bahia e de S. P.lu!o. • 

De 1,,4 po~ cem ou 174 por mil, p:tra o ,}e 
Mina8 Geraes. 

PB:r~g\'apho unico. A r"r,cção que se ve,'ifi
car na apUl'aç:Io 110 contiilz~nt" ele qlJRlquPl' 
Est"d0 s~rá. computar!,l cnmo 'Im·',urd·"""!!'" 
tirando se SOl'te dentro o., EstadoS cnjo COll· 
tiogente tiver sido ass'm au:rmentil.do, os in· 
di vinuos que de"'el'em spr di'pens"dos por 
excesso do numero t.otal reclamado p<tra pre
euchilTlento rio,; claro<. 

Art, 3 o EsseR contingentes serão D)r~Fldos 
nos termo" prescript.os-pel3.1ei n· 2.536, ·'13 

25 de setembrD de IRi~, ruja, exocwã,~ in
cumbe pela Constituição de 21 rlf1 fB'ler!>irod~ 
lR91 :l.OS E-tarlos 113. Uni:lo ao, qUilOS cnmp2.ip 
pôr de accnl'rlo com as resr;8ctivas Ol'!!,"n'zn.
çiies iudiciarias e :l.rllllini~tl'ati v"s :l, rO-,tljlosi· 
ção das junta~ de alist~ment.o e revis?ío. 

. O :l.rt. 3' passará a ser 4" e assi"l ror 
dIante, 

Sala. d:l.S ses~ões, 28 de setem bro de 1897,
Seuer;no Vieira. 

din.nte "0 Sen"do. op;>ór as consineraçÕ\'s que 
o"pôz Ó. prl pl:<iç~o l'P..l d,bare, EJ Ipgicamerote 
oi1.o c()!ldul.;;;;;~. :l})I·e:.enf r1i1f_O 3. ernp[)r'ô. à;\ 

,,~,'u"ç5.() d:J.s (.,rv'>s ,~'o exei'cito, collocanr\o· 
ôe e,n 11::1 p~n to de 'ri,t:~l tal 'lue não sfl.be e 
tlf'rt1 pó,jp o o"onnf saber qUiil o objectivo 
col] i mado pr,\' S Ex, 

O SR, L!:lTE E: OITIClCA ifz que S. Ex. de· 
c!al'ou q11" er'<l, ~1.VA[jtU1'a arr;,carh. 

O <:R. V1CE:'<T8 MACHADO c,ntinuanrlo diZ 
'l11e "" lei ,ie fix·~çii.o r1.e torr,2,s é traçada 
.r>hl'e Uffi1. pr.·posta do Clov(>rno. Esta prn-
:,ost.)" comi' oll"iu h:J, pouco em ar'arte, é 
ap(:lnfls tJ!i1ã. th/';aí-Jl.(~:1·~e~ r:':lor.elada em 3,nte
c~dpnte~ e preredenr.e, quP. ponsam nccnrrer, 
nh,~de('e " u'n cO!l.iun(·tC) ,je circum-tancÍHs, a 
U1~1 e"t,:lclo de torlo o rneC,1.:lÍsmo adminlstr~.
tivo. pilT'a 8"1' kazi·",. ao c"ilbeoime:1to do 
C·,o "a. ;:, Nacio:ld, uma peço digna do e~
runo rlpstp. 

O po-:er EXf'cllti "O· U:'. proposta. que en vi:l. 
fi. C,lrr;ar:1 uo., Deputa,!o'. e que atravessou 
ai!; '0:1 ", ;'.'i ta:oit.." ,~I)'l;'.ltncinnaps e regi· 
m9rlbcs, e o;-~. 8·jl 3' ,ljscussão no Senado. 
~D"i!l 2~. 000 h()m°:l~'. 

J r,O,prn') S'l"e qU!l.e~ silo as nece~si,hdes 
de or,j~m pn 1,I,ca, qll e, ns "lcment"s com 
que ,l,'ve es;·;l.l' pr~p2.l'.;:i~O para, de um mo· 
mento c:;ra outro, Decorrer a essas necessi· 
nades, -

Pois bem; acre,l,it", o 01'<"'01' (le um mo· 
mf'nt) ,1lara outl'O, sejam l'-a~s e subsi"tentes 
as ]l"evisõ-S ,iú iilustr~ o'l'ador. 

O ;!§r. Vicente ::-J:!!achado/Jl de· Qltal deveri;, ser nesto, emergencia a atti· 
clara que se demor",ril pouco tempo n2. tI'i· t.urle do G,werno diant9 do paiz ? Er!l. Ltllal' 
buna. com tDdcl. a franqll?Za, di~er a verdade in-

O Sen~do acaba de ou vir o discurso do nl)- teira. cb:Lmar tor!cts as classes ao sacrificio, 
bre SenJ.dor peia Bnbia; este me;:mo Senodll si este s:.crincio el'a n"ce-'ario. e até mesmo 
e o Brn.Lil devem fica" e,tupef:1ctos (leantn t~r a "orag~m ,Ie p2dir 11 reducção do exer· 
das revelações do d'scurso de'se illustre r",- cito nacional. 
preseutante. S. E:s:, :J.ffirmou, com n, so\~m· ~'l:li porq,:e :J. n5.~ propõe o Governo 1 Por 
nidade que lhe dá a autoridane de ami~'') 00 qCle:1. não ped,~? Poque n')m si quer se soco 
Governo.,. corre (\~ seus ami.<Ds em ,~iDbas as Casas Llo 

O SR, SEVERINO VIEIRA-Não, senhor, f"l- Co"gre"o para "pres nta]' ao; ratUos do Po' 
lou simplesmente como Senador. r\8i' Legislaüvo tal me\id,\ ~ 

O SR. VICENTE MACHAllO-". com a aut.o- O SR. A:-'TONIO AZEREDO diz que S. Ex. 
rido.de de illu,trc; repre~eillante r.". Naçã'). e-t:1, dizenr.'): é por falta (ie cllTagem. (Ha 
que;) situ8cão era de tal mnr1n ntlllct,iva p outros a!)art?s.) 
angust.io~a, que se fazi:l. oe,.'pss>Lrio o Si'.l'f·iflci" OOR. ,'ICE:'o!TE \hCHADO - Os ilJustres 
de toda~ ::5 cla'~e8 (apolados), o aacr!llcio de amigos ,lo Gove"no demo,tram na t.ribuna 
todo, em prol da caUsa com mum. ser c,eces:::J.rio rerluzir o "zerci t, , 

O SR, PIRES FERREIRA diz ~uo o nobrp Sri :í. ult'ma hora. pOl'em, fol qu~ o illustre 
Senador por Ala.,ç:oas h" quatro 3.nuos clamll. <:enacl"r peH1 Bani" '{"in p~dlr a reducção 
por isso. (lIa 01Ü,·OS apa,-tes.) co "0 necessirl"rie para derimir ao actua! ,,,i

O SR. VrcENTE MACHADO deu um aparte a taaçfLo financl'il'a, Todos os outros orauores, 
S. Ex. no momento em que orava, e é este no S,'uado e nil. Ca.m:l.1'a dos Deputados. tl':1-
aparte que o traz á. trl b'l na. taram de provar n;1O q'le necessidades de 

AcllcU singlllar, extl'a"r,1inario mpsmo'l ordem economica ;'"d:l.mavarn e:ot:J. medida., 
que o iIIu'itJ'e Se,lan.or pela Ballia. um dos Itlas que a causa era nfLo estar o eXercito or
amigos e sustentaculo. do Governo, viesse, "aniz:l.clo, dar·se no orçamento uma verba 
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inferior áq.uella que devia s.er nece3saria de I O SR. VICENTE MACHADO diz ter ouvido até 
accordo cum a lei de tixaliío de forças. e que deu apa.rtes a S. Ex. 
por todos estes motivos d~vla ser reduzido o Acha o or;1."o1' exqui~ito que se levante 
pe~soal do exerclto brazlleJro. no e:i~irito dos hOn:'mlos Senac1 0res tão 

Mas então porquo o Governo velou desct~ grande celeuma ~lntra. esta a.ntn10mm q~e 
os pri!neil'(>S mOlDentcJs eota Cll'cullístancl:J.? se c'a eIltre 11 lei (le rorças e a h~1 do orçd.-

Pois a situa~ão financpira (10 8~'~zl se de. menta. 
senha extra01'dinariaroc'nte angusti083.? Em primeiro logar tal argumento não póde 

d· t colher, porque 11 lei de for,·a s ja se acha em 
O Governo que segue dia a lil, 1(I"men o tel'cÍ'ira discussão e o prlcJ·ecto do orçamento 

a 01010el1to, todo o melVlmenw, dt;, machl11a 
ainda si' discute niloutra Camara. 

admin stratlviL, todos os de'calanros que l'e On.'e existe ó.ntrnomig entre essas leis? 
possam dar nos negocios .~ubl COSo nã) tinha. I);x'ste Dur ventara eLtre o projecto que se 
elementos para, na occa:nao de aprese.ntar a, ? 

- ". veta e o orçamento vigGnte, propOsta de fixaçao de Lorça~, '·Izer que o 
l,esso,rl do ex'"rcito consumia quantia luuit() Não, porq\Jf\ o orç2>mento que vai servil' 
sup-ri"r as depauperadas furças do TbésUuro? pa;a esta Lei é outro. 
P()rque o não fez o Governo ? Dis~e o honrado Senadol' pelo Maranh5.o 

Mas o Governo até :tgorél tamhem ainda que tal an tinomia se dtl na proposta d.o Poder 
não petiu IstO. EXér:utivo, 

Cumpre crer DOS homens, Ilal'·lhes a au· 
toridade que devem r.er DO seio da:; COl'porit
Çãf.S politicas. Embora o illu,tre Seuador 
pela Bahia, fizesse tlmbre ~m delUCllstrar 
q UG rep"e~enta va apenas oplOiões inlli VI
<1uaes e não trClZla nem siquer a re,ponsa
bill.la,'le do seu partldo, o que é certo e que 
a tOdOS estava vlsivel e clar" que o pea,a
men to <1e S. Ex. é a reducção do Bxe1'cito 
brazileiro. (NãO apoiados.) 

Ma,.; não se ffiltà. aqui gastando inutiLmente 
o tempo. 

Par" que este amontoado de razi)es com 
que se procura sensi bllizar ° eSlJirito na
cionaL dispnrl0 sei' nece':8aria a reaucçáo '1 

Ou oS honrado, Senadore~ Cl q lJer"m e ne
vem votal a em uma medirla legis[;)tiva ou 
então dev~m 2..ccei tar G. Pt'Oí:os['~ do Poder 
Executivo tal qual foi concebida e chegou ao 
Sellado. 

E' indispensavel se affirm8 e se tornê pel'
fei tarnen te sa.lie n te tn.1 pon to. 

Não o diz o orador com intenção de ar
fender 0·5 illustres ora.dores que o pl'6cede
ramo Mas, não ha (e nesle ponto excllptun. o 
illustre Seoadur péI,\ BiJ.hi,,) nlo hu quem 
com boa fé assegure a nec\'Fs'nade da. re
ducção.na affil'maçãu peremplOi'ia de que ella 
ataca contl'a a vida naCional, cont:'i,l o The
sou 1'0 pu 01 ico_ 

Ou tras razõe3 fOl'am buscadas, ora rorq ue 
o exerci to não esta Vl com pleto, or3. porq ue 
era impussivel completaI-o POI' f~lta. de llieios 
e até por iusuticiencia de armas e outros mo
tivos futeis se proclamava a re·'uc~ão do 
cexerito. 

Só neste momento porém foi que se ouviu 
a verdacle ou·., e crua dita nelo bomado Se-

O SR. SEVERINO V,E1HA- - Na lei vi-
gente. 

O Sr... VlC'J;NTE MACH.\DO-Na lei vigente 
não porque o or".dor a su bscreve.u, e chama, 
em apoi<3 de ~ua <Lut"l'lllade, que e nenhuma, 
a au toridude do illustrc Sen"dor pelo Mara
nhii.", que é muita, SI é ou não verdade que 
S. Ex. disse o que o orador acabou de af
firmar. 

Não ha dU"li(la. anUo 'mia se revela nestes 
douô factos; nus (luas pl'opostas do Poder Ex
cutlVO. 

O honrado Senador p:Io Maranhão foi pr?
rU'i<lameúte verdo.deirc. 11'lezar de s~r mUi tlS
sim·) 8<o·,,'ro q!Jando 'lllallficou semeLhante 
facto de fá It·l de s~ riecn,de. 

De17e o o'a.~ol' diZEr mesmo que qnando 
Cosse pl'Gc~dente o ar;{umentn, qu,\(~do.o 
orc,:ilmento do Mmhter o dL Guerra Ja ti
vesse SIdo votado, d'lnr;·)·se uma antmomla 
entre o prQjecto de fiX2~ão de forças e a dls
po,ição Orç"1ll8otarla. n~o podia e.,lle servIr 
de base pam o pedido (ia rerlucçao do ex
ercito, 

Desde o:;empo do imperio que Os orça
mentos não dotam COiI verbas 8ufflclentes 
tor]()S D serViços decretl.rlos em outról.S leis. 

Não falta em reLacão 3.0S factos que correm 
pelo Minbte\'io (le1. Guerra; mas, ~or exemplo, 
"uanto ao Mimsterio da Vlaçao. Desde o 
tem~o ela imnerío não ,c'e vota a ver'ba de ga
rantia de jmos t"L qual devia. ser votada pelo 
poder Legislativo . . 

,linda o a,)no passad) votou-se quantia I.n
[el'ior para est8 pagar,\ento e s"bem os tl
lust~es Senuloros que o Governo tem todos 
os dados pai a pedir a rj'J[l.ntlJ. re,trICtamente 

n;,dor pela Bahia. ' ne('ess c ria.. , _ . 
POi3 bem, esse fado qu3 se dCl. nao 50 no 

O SR. SEVERI;'{O VIEIRA-O oral10l' ouviu Orçamento da Viação, como em toJ.os os 
o honrado Senador p&lo Maranhão, outros tem-se reproduzirl0 no da Guerra. 

Sana"o v. UI 3" 



250 ANNAES DO SENADO 

o Governo solicita 28.000 homens no acto Pode!' Le::;íslat,ivo pelo Exe'~utivo pede;28 .000 
de elaboração da, lei annua. . homeD3 pal'n. o exercito, inrlicando ser es~e 

O pedido é inrerior no orçamento :.\0 conSl- o numero necessario para sulfoc<).l' qualquer 
gnado na lei em discussão. movimento re reocll.1i'io, p'l')' garllntir a de-

Esse facto, porém, succede em todos os Cesa do p,\iz, D:lO eonJpete á opposição negar 
paizes. ,aes recursos. propol'eion ndo ao Goveruo 

A Il'lO'laterra, diariamente citada C.)IT)Cl pnssibiliclade rie atirar sobre a dessidencia a 
exempl~, tem votado os ol'çamêntos e a lei ue reSD ,nsabilidflo 'e de achar-se em umo. Sl
forças com pessoal muito maior do que o que tu,;ç?io f,>lha de elementos em tres cir
devia ser pago com as verba.s conJlgnadas. cUl1!st;;nc;as. 

Ainda mais, o proprio Go"erno fJ.z acre- Como opposicionista, o orador jnlga do 
ditar com esta falta d,e explíca.;õ~s, fa.z su~· seu ,'ever VO'Hr pela prop,'sta do Governo, 
peitar que as cl~sses armadas nao aca~arao a.~hando exquislto e estrt:\nhavei que possJ. 
um acto do Poder Exccuti vo. combate!-a, e não com emendi1s, ln"-S com pa-

MaR que receio pOde ter o Po'ler :<:xecutivo lavrRs, aquetles que apoiam e sustentam esse 
quando pratica um acto legal, perfeltamentp Governo. 
constitucional 1 

Que receio póde ter o Poder Legisla.tivo O SR. SEVERINO VIElR.\. - Entio onde fica 
deliberando constituciomlmente ~ a liberdade de Sem,dor 1 

Seria, porventura, para receiar uma atti-
tude de revolta deante dos poderes consti- O SI!". RUIll«ro BarcellJo!;i;diz 
tuidos da Nação 1 já ter tomado parle na ,1iscu~~.10 da proposta. 

Por honra do exercito,af!irma o orador que Não voltaria á tribunn. si não houve,se uma. 
nã.o. emenda, que na ~uo. opinião merece ser ana-

O que o exercito não verá com bons olhos lysadas. 
é a preterição de seus ihreltos, o esmaga- Nota o facto de se estar justificando a noção 
mento de seus brios, em nome do que não se Que se vae tirando dos acontecimentos do fim 
póde dizer. de seculo. 

Desde que o Poder Executivo estava de E' a occasião rIas antitheses: discute-se uma 
posse da situaçiio actual d.~ palz e convenrlno lei de torças ejustamente neste momento se 
da necessidade da rerlucçao, o seu dever rl- apresentam as maiores fraquezas. 
goroso era. expor com franqueza deante do EII:Çlllcará a sua phrase. _ 
pô,h <lo 1>ituação e perlil' <l.O Congresso, como o Ainda que rlesconheça qualquer declaraçao 
representance da soberania naCIOnaL os ele- of!icÍiü por parte rto Governo,q ue ha tres annos 
mentos pa.ra debellar a crise medonh~annun· fel;cita a Republlca, de que esta se acha em 
dada pelo ilIustre Sen~~or pe.la Bahm... condições excepcionaes. quanto aas meios de 

Queria apenas o orador alfere 'er ltg-elfa vida, l'egul~r, o que se sabe, se diz, e o que 
explicaç3.o de um aplrte que déra. Os aparte! se annnncia á!1 uelles que e~tão fóra da orblta 
com que. o honraram os seus Illustres col- do porler Execuf.ivo. pClr aqu,etles que pen~
legas, na0 stl.be se o des'll.cralJ? do fim que tram na orbita do systema, e que a sltuaçao 
tinha em vista;. o que é certo e que 11':olon- \ e gra~issima, que o Brazil se acha no.periodo 
garam, com preJ!llzo do Senado (niXoapoUldos) \ mais criticD da sua situação financeIra. Em 
as suas observaçoes. I nome desta situação eXigem-se medidas ex-

Vota pela proposta apI'esentada pel') Go- traordinrrias, que faCilitem uma sahlda á. de, 
vemo, proposta que mereceu o amparo das lorosa emergencia em que se encontra a 
commissões de ambas as casas rlo_ COn!res30. União. Trata-se da fixação de forças ne terra 

Ao orador, membro da opposl.;ao. nao serJa e discute-se o numero a íha,\' a esta força, 
licito alter:lr uma virgula a pl'op03ta do entendendo al"'uns como o Illustre Senador 
Poder Ex~cut.ivo, em materia desta _ ordem, p-ola Bahia. q~e a ~onvenienciado paiz, a ne
porque nao pOli e querer a commlss,co qu_e, 1 cessidarle do momento determInam um voto 
na possivel bypotllese de ~l~u~a altel'a,ao do Senarlo favoravel a uma reducção desse 
da ordem publl~a, o Poder Executivo atH e I numero ... 
sobre a opposiçao existente no Congresso, a ri .' 
responsabidtl.de da falta de elementos para . O SR. SEVERINO VIElR.,". dIZ que como me
ser cónticla a desordem. Ihda geral, pOIS, a reducçao deve ser de todas 

O Senado sabe que na imminencia desta as despezas publIcas. 
difficuld-ede (não salJe o orador si ha desses O SR. R.\MlRO BARCELLOs-E'como medida 
factos imminentes ou que ilaj:t pos3ibilidll.de Q'eral quesem:lnifestaes!e modo de ver do no
delles), dado que se possa pen,urbar a ordem bre Sen:1dor, um dos mais illustres amigos do 
publica, o Governo tem de lanç1.r mão de GClVerno nCl Senado. e.si S .Ex. permittis·e ao 
todos os elementos armados de que dispouha; erador ',lfendel·o em sua mOdesti,\, diria, 
e, uma vez que a proposta olfereclda ao loader do Governo ... 
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o SR. SEVERINO VIEIRA observ::t que niio. 

O SR. RA;\IlRO BARCELLOS- ... ou leccder da 
maioria no Senado. 

Granrle foi a Sf'fpresa do Senarlo ao ouvir 
de S. Ex. a declaração de que e,ti ~on'7encido 
de ~er essa a maxima nene~sida!le da occasiiio 
e, de tal orr1cm que S. Ex .. CO;1'O ('a:l~andra, 
nos prognostic:1 os mais r1uros dias para a 
Republica, si não for attcndida. 

Ma.~. perguntara si o no're Senador pela 
BalJia ne,te momento está assentado nas ca· 
deiras elo Senarlo ~ 

Niio fe animurÍ'l a dirigir um:, pergunta 
desta orr'.em aS. Ex., é a si meSlllO que a en
derecera, porque qual é o dever do represen
tante da Nação 1 

Si S. Ex. está convencido que da falta r.e 
adopçiio de taes medidas proverm, para a 
Republica, perigos eminente~, de tal or,'em 
que S. Ex. se mostnu extremamente im
pre>sion::\do, o seu dever, era apre>entar 
qua7'ld même, as ideas que julgava salvadoras. 

O SR_ SEVIRINO VIEIRA pergunta para 
que. 

O SR. RAMIRO BARCELLOs-Para cumprir o 
seu dever. simplesmente; paI'a e<tar de ac
cordo com a sua opmlão, porque isto era o 
que lhe impunha a sua cDusciencia. 

Si S. Ex. não declarou ria tribuna que es
ta va em erro, propondo. ou antes. desejando 
propor a reducção ela força publica, S. Ex. 
não póde deixar de esta.r camiohal>do pa"a 
fóra. da orbi ta em que gyram al1 ueItes que 
acompi'mham o ~ystema planetario governa· 
meotal. E' a consequencia logica. 

Cabe á opposição felicitar·se por ver mais 
um deoodaào campeão trabalhar do seu lado. 

O SR. PINllEIRO MAOHADO diz que deixando 
o ba.stão governament".l. 

O SR. SEYIRINO VIEIRA observa que si lhe 
assistisse autoridJ.de, pediria ao Congresso, 
aconselharia, e nacta m"is. 

O SR. RAMIRO BARCELLos-Vota pela forç~ 
fixada na propOEta. mas pOl' motivo úIffe
rente, porque. como fo:z seotir o SI. Senador 
pela Bahia. não poderia deixar perpasEar no 
Seu espil'ito uma duvida qualquer sobre o 
patriotismo do exercito brazileiro, porque 
está conveuoido que no dia em que o exer
cito souber e sentir que a Pdtria precba não 
só do seu sacrificío de sd.ngue, como da re
d ucção do seu pessoal, e dos seus propl'ios 
vencimentos, o eXlõrcito ha de prestar-se, 
corno até aqui tem feito, acclldinJo pre~su
roso a torlas as necessidades oacionaes. 
(.4poiado'_) 

Mas, não é o caso: ninguem póc1e exigir do 
exerCI to neL:) de nenhuma outra cl2.sse so
cial esse sacrificio sem pl'imeiro attender a 
tudo que se ha dito, criticado e analyzado 

relativamente á administração e ás rendas 
publIcas. 

Com que direito Eão e:tigidos novos impos
tos &0 cídadiio, ou é imposta uma reducção 
da 10rça pnblica, em um momeoto ainda 
pf'rii'oso para :,3 novlJ.S instituições, com que 
dIre~to se proCUra diminuir a força de que 
dlSjJOO a Republ,ca para manter a autoridade 
e para o CUmpfJli;ento da lei, quando não se 
toma prOVidencia. acerca do facto denun
ciado, como ji o G,ador o tem feito mais de 
u_ma. vez, facto de qUe as reildas geraes não 
sao cobradas 8inão em diminuta proporção, 
insignificante rels.tivamente ás necessidades? 

Com e1I~ito, da renda a\fandegaría serão 
cobradas quando muito 50 %; das rendas 
dos impostos internos, como o do fumo, não 
é cobrada n~m a vigesima partClj a renda do 
sell0 não é cobrada. E 03 exercitos civis da 
Republica, nas repartições custam muito 
mais, teelll um estado-maIor, um quadro de 
offlclaes mlllto maior do que o quadro dos 
mili tares. 

Quando de nada disso se tem tratado, 
quando a administração EÓ pensa em cortar 
na despeza do que é mais nece' sario, como 
a manutenção da força publica,ella devia ex
hibír o attestado de que envidou todos os 
esforços pa"a melhorar-se, para tornar real 
a Il.necarlaçiio da renda. 

No act.ual systema cabe ao Governo estu
dar os prohlemas e pedir os meios de 901-
veIos, para que o Congresso lh'os dê: onde 
está a mensagem do Governo pedindo os 
meios 1 Oode seus estudos pua modificar a 
admioistração na percepção das rendas ~ Era 
preciso fazer Isto, para ter depois o direito 
de dizer: ftz tudo para a arrecadação das 
rellda;; ulminui o numero de empregndos ci
vis; modiftqueí, alterei o sy,tema de pel'ce
pção de rendas, systema que actualmente é 
antiquado, abwleto, e que lla de se prestar 
sempre 11 ser mal arrecadada a renda. 

A falta de arrecal{açiio das rendas aC1rreta 
um prejuizo não inferior a 140 ou 150 mil 
contos. 

Si o Governo quizesse cui,lar des~e ponto, 
faria bem. pOl'que a Republica esta elese"l
tecendo, está se tornando até pouco amada, e 
isto porque não ha ~dministração, 8, pelo 
contrano, a r1esorganização, a. anarchlo. teem 
invadido a todas as repartições e aos servi
ços pu blicos. 

O nobl'8 SenadOI' em nome do Governo não 
podel'la pedir, li verdade, a diminuição da 
forço, publica, porque ella poderia responder 
a S. Ex.: o Governo que, aVisado, solIcitado, 
e ate manjetado pela lei. força a lei para 
gastaI' o dinheilo publico em caprichos, não 
tem o direito oe dimil1uir a t'orça publIca. 

O SR. SEVERINO VIElRA-M<1s não é assim. 
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--_.-- -----._---~----------~._--
o SR. RA:'flRO BARCELLOS - Provari1 :.tI conr",rlid0 aC0'lt.'r~~s·' ° qu~ arorJtecesS8. 

s. Ex. Est::l é QU3 tTn. o 38n de-;er; üã,J e g;--lstar 
o SR. SEVERINO VIEIRA- o ora'!u!' esti!l. mais !lo que é cOuce,llGO peh, ver l as, 01";2., 

aurando um.~ bypotbese. m""tal'I08, e :u1J:tu m?-l~:.,co',Y) sedc';··~il2nr.c 
'- ILU pruprlo re!i)rOl.'lO 1'0 1 ~'ll Ui!t~l ele : '(lJ::ü,~: ; 

O SR. RAMIRO BARCELLOS- l'i3.o e~t.á, f' '1~,,) 6 gJSLal' sei1l con f,'l. nem lIl~did~, e TIO 
V'ma. o ébtemunho do nobre S,>nad')r pela rim d~ [:': ~ 3.nniS "est<l di'';lpt!<:ão, vir dlz6r 
B,lhía para ml):;Lr:.f que ,,:10 é hyp()L:le~e. qliB é >Pi'cisn ,'orlar na [(jrçô' publica e em 

O auno piss ,do ji a Com:nissão d,! Fin"n· tu,lo que pud,~!' ::,el' COitado II€st' [laiz. 
ças do Senüdo, Ir'rltadJ. rie certo modo "ela. IJ: ,'ntii", e~'tas da"'fs é que I,ão di' 1'0 :,1'8-
falta de conSlder"çã,) do Pone" i~::::(lc,:tiVQ 1'0'11 S2il"ar (le bor13 ('XpiaClJflO I~", di8'lipção e da 
ter man lado gast"r njssa estra'!a, que cru I,ncompetp.ncla do G .. v(J('no ce. R8publlC~.?! 
some tantos mi!h:,.es de contos .;e ré:s I '·3.<1, e:!:clam,t o o:',d,úr, o cnminllO a se· 
em alargall1er.tu de blt,')la,uma certa quai'lti?. I guir é Oll!;fO. 
a CommlB,âo cO<1Ibinou n.lter·r ,) rô"ula- A primei:'a, cousn. a [,.z8r é re!l.lmen:,() o 
mento na lei, e Drohibir t'-,,'min2.nte~'!.'.~nte Porlo!" Executivo se encl','Par diOntl'O da l'li 
que o Governo p'.ir[es,e. sob qua';luer :JPe- or(;~rnent,.rla vota,la e D:;:O '111' pedir creLlito 
texto, contlQuar a (Íe'p~nuer "inh, iI'!) no extra"r'\lDario. 
alargamento d .. bit ,la ae um" e5Ti'i1d~, io Emquar.to i,to não SI; (;zer, diz o "i'ado;·, 
ferro, quando eram 8usper.S()~ os serVlç05 de torl .• ,s f!81'der'ão o terr. p:) d iMutindo est:1S 
to,las as estradas ~I!' c.JlIstr'lcção. quesWp.." porque t:-tnGO vale cl!scutü' ista 

O nobre Senador concor(iou com isto, e [0- carno discutir a luz incr2.~_d;J, 
ram quasi u[]animes os membros da Com- O caminho a sP!'!uir é ° Governo compone-
missão de Finall.ça~ neste trabalho. trar-,e de ql:e a Republica só pó,'e~ahir desta. 

Pois bem, coutinúo.·se a g"l'tar da me~ma"itl!ação quaodo todr,s se callveOCHem de 
maneira, cootra a lei, cont,'a a voJlt dp ex· que o dever' do '::>0 ~er E:::eculivo é VÍVlll" err
pres-a do COI'pO Lsg-islutivo. E porque? Pur cerrado dentro da lei rrçame[]tarla, a'3Si;-l1 
um capl'icbo. como (jent.ro de to 'a,.; as leL;. 

Toma assim o ora,lor o t,'stpmun'll) do no· Sim, nào é s6 dentro da iei orçamentaria ; 
bre Senador, para mostl'ar que não íi;Plf'i é p:'eciso ,!ue o Governo viva dentro :le w-
bYPolhesés. dus as leis. poque o r",gi:nen é o republlccdJo 

Quer o nobr\l SeQador outro exeopio ~ o estão sendo [lfatici1d,', aclO' q"e o oradcr 
A força punlíCI. poderia dizH: Go<n que não se lecor:a ele vel' fll'it'lCadGs nem no 

direito víndes corta" ne~ta cla~~e que repc3- tem~o da monarchia. 
sema o maior sacrificlo d~ W,·iMa.'e, que p O SR. Se:VERINO VlrcIRA- São os ';lrece-
o sacri !leIO de sangue, ~orn q U9 dir8 to ',-,:'.eis dente::!. 
isto, vós, 0llle, por capricho, sustentaps ~:-
fanrlegas em SPCC0. onde hei u,na ch1J:lm<l (le O SR. R.UlIRO BARC2LLOS- t\ão, r.ão são 
empregados gastandQ-se centenares do conto, pl'ecedeute· da Illonarellia; e:,i são, são pre
de réis do Th,·súuro. e atinaI de contas tão cedelJte~ não justitica,los. 
caprichosamente felto isto, que o I'rOpl'lO GIl- O SR. SEVERINO ViEllL\- São precedentes 
verno no fim de ,lous annus, (le"ols de t"r da Republlc3. mesmo. 
posto mil e tanto" contos lón, veiu propé'r " 
suppressão? Com qu~ clírel'o 1 

Ainda mais: Com que direito sã" «rigi~os 
córtes na for'ca pl1 nllca, quando ~e 2.pre8en· 
tam cidadãos que não se adJ.ilm no c"so de 
ser aposentado", pela nOSBJ. Coust!tnição? E 
quem se incumbe "e dar a competente. prova 
é o proprio Ministro que aposentou. e ainrlc. 
mais, no dia. sf'guwte a iLOsPllwdoria, 

O SR_ R.UIIRO MARCBLLOS- Em plena T1~'z, 
;6ra do est."no de sitIO, em plella Dormo.lí· 
dJ.de_ mViv1e-se a. qualquer hora da nonte o 
"omicllio ,lO cidadáll, (e ciIL\dão, fique S3.
llPnuo o nobre Senad, r, é torlo aqUelLe que 
não es,á privado oe s~U3 rlireitü5 POlitlCOS) 
In 1'11 e-se. porq lIe inva~ão e o que a policia 
la·~. a titulu de reprilDlr I) jogo, Bnti'ando até 
n:;s casas particulJ.l'es, onr'e, aind:1 'llJe haJd 
lá jogado.~s, estes não deixa.m de 58!" cida
dãos, ne ter o Jll'e',to de inVlOlo.bllid .. de Ge 
rlomicilio. 

Com ~ue direlt1l veln-se pedir est·'s <acri
fimos á força puhlica. em n'lllf' da necessidadp 
suprema, da defficlencia (1e meios. rJuando se 
pede diariamenle, em tlldas as aberluras ,10 
Congre:;,o, mccessiv,g credítns extraoràí- Isto é um2. cou-a qne se não flZia no tempo 
na.rios PilP3. despezds cOJJtiL1as na. lei ,le orça· da. monarclll,i. (8u "',,''os apartes.) 
mento. I O Governo de~9j;)ria, dtmlnull' o numero do 

O (Joverno quecompreher!lies:;e o seu del'er E'xercíto. MJ.' uI,de a man,rest"ção da 0p,
e que ,entisH, que a R:opul lICCl_ fOle' VeI e'lJ u,ü úl:10 ,1" Gave, no de d s,'j,,J' dllIlI nup':, enOll110 
pl,no ](]CllnlLlo nesta sua vida tinéiQI'f'Ira., gua:rla pretorwncl, a['Wa 111 nu RIO de Jau(Jli'o 
ha via de gastar mfô.lli velmen te só o que fosse' a tItulo de pulícia, pollela cll.lo~ serVl~OS se 
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ignora'n, p"rque a imprensa vem t0r1os 05 I O SR. R.HIIRO BAI~CELLOS-No systema dl3 
dias pe.l'ld' de n lCÍci'1s de ,tssJ.ltos "a. gatunJ. ;;O\'emo prêsidencial n5.o ba. crises ministe
g3!ll, ne assassinato" de toc!.", ;;. especie, em- j'i"es, (lom dissDlução de C<J.mar:J.9. Corno, 
fim ue crimes? porém, Senadores e membros da. outra Ca-

Então estes sol~2.dos tem melhores venci- mar:l t"em trazirln á discussão factu, da vida 
m,ontos, a.ndam mais bem vestidos. mais ~ca- no GoverllO, pó,ie apreciar as duas correntes 
rinllado~, mJ.is bem montados, ao p ~sso que que se estabeleceram no seio do mesmo Go
todo; o~ legiment'·s rie IlIlha fazem as suas verno. 
viagens a pé de um ponto para outro. cúmo De um lado, vê O seu iIlustre amigo Se[]a
pOl' exel11plo no Rio Gr<lnde do SuL por feita dor pela Bab.b revellar que desejarw. enfren
ue cavai los e arrei.'s; e q'Jando Ib.'os dão. tar com a maxima energia. com pUlso de 
são magros e o corr~a;ne é e~cang<11 b.ad'· ?! ferro, b.ombrid:>.de e patrIOtismo, toda a si-

CompaL'ae i,to com a bel1<1 monLé~r!~ da 90· tiJação, e trazel' a de-"p?z;a publica, si fosse 
licía do Rio rle .ran~iro ! [)OS,i'l2l, a unce I'al·a dentro dd i'eceita. 

Po"que se não fez []esse sentido econom.i"~ 1 De Outi'O lado, a outra correute, não dirá 
Porque nmguem se lembr:1 ele reduzir isso á se cliri.iôÕ ao pólo Op~<l3tO, purque onde não 
terç:!. parr.e 1 Im el·Rei o ;:erlle; m:J.s parece esperai' sair 

O Su. VICENTE MACHADO _ ObS(>1'va que se ,'a sitaação - ainda por meio do auxilio do 
pstão fô.zeudo grél-n.les obra, no quartel dos crerlito. 
Barbanos. ·em que n1nguern saiba de ond.- Conta ella rJue -e pos'am reatar as rela.ções 
s~.be v81'ba para ta.l fim. com (·s cc..,~ltall,tas eUT'Opeus para tornar ef

tecti vo u arr8nda;nerno . ra Estrada de Ferro 
O SR. RAMIR,O BARCELLOS - Os solrlad.'s CSlltral, arrend;:mento cuja primeira e unira 

"-estacados ('In muitos Dontps da fronteira, proposta foi repudiada pelo respectivo Go
vivem "m rancbos. por elles pro~: ios [;, bri
ca,J..s; enlre;~nt(). ;'flos fundcs .\a. Cf'8il. do 
ori'ldor na l'li'!. doi S~n2.dúr Ilan tu s. vê gran·l.'s 
constl'ucções e anrlulmes no qq;;.rtel dos Bar-
110"os. Or'a, o dlr;b.~iro que ahi se g"-8ta não 
é dinbeiro puhlico? 

CiUe!'-Se cnrt:l.r n \ força publiic,'" mas g3.S
t<t-S". augmenta odo eXi,raol'rlinariamente () 
paldcio onde reside a gua,·da. pretorlai'L', da 

. Cll pi tal. 
Se ia um nunc'!. "caho.r a analyse de torlos 

os esco',douro,; do (1inh~iro publicO, sem lei e 
S8m r;ermisôão. 

TI:mqullnlo t.olos e'sPS abuso,' não forl'ID 
cort;ldo·; prnquado não wmal' outrn • umo a 
ndr:;:lIm~tl'~çã" ~. ?o~tanto. O e~2cutlvo que" 
e::::31'Ce, póde se fali,,:" multo 81" redUZIr des
pezii.s, m8.S nar'a se cünse~ uirá. 

O SP.. SEVERINO VmIRA diz q~e 2sli no 
seu ~:J'elto clt crIt'ca e ·:e analy,e. 

O SR. R.UflRO BAll.CELLOS - v. Ex. 
tem de pois dp svllcitar e::iSas m2ri.ias. 

O SR. SEVfi:RI!'IO VIEIRA - PeGsa V. 
que se não ~ó~e f,tzer e~<a analyse ? 

só ü 

Ex. 

O SR. R.n!IRO BARCELLOS-Não ba duvir1a. 
V. Ex. telD, até, .... hablli,Iade de estar con
venCido de que é precIso cOI'tar, mas nào 
corw.. (Risos. ) 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Si V. Ex. acha 
que não tem razéto, como foizer agura 1 

O SR. R.nURQ BARCELLO~-T.,nto acha que 
tem razão, que esta velldo S. Ex. appru::n
mar-se da bancada, que muito ha úe illu
str:1l'. 

O Sn .. LEITE E OITICICA-Em outro tempo, 
nti.o será :J.gora. 

verno. 
() orador leu no Dia:'io do Congres'o o re

sumo do discurso do Sr. genel'al Glicerio, na 
Cama.~(1 ('cos Deputados. e ficou apprenen
sivo. 

S. S:c .• be.:1J inf .. rrnad0 (l. respeito. cre pedir 
ao Go"~rllo informações relatl vamente ao 
C!u.~ cl'rr~ sobre Ulna nova combinação de 
ar~end·,;r;~nto . 

O SR. LEIU E Ol'!'IC!CA diz que todos 
os jorn'.8s ueraa essa nctkia. 

O SR,. R.HilRO BAR05LLos - E' ver,lade; mas 
ISSO é UiTlc, causa muitl) grave. 

O C-Jngr~s80 v"tou uma lei e determinou 
C2rtac clau,uias pal'a que o G"verno pude.'se 
t"G.z' r o arrendamen to, e dessas clau, ulas elle 
não póde afast,).!'-se. 

Não CDJilprehende, pflrtanto, como o Go
verno pó '(J tr'at"r de semelbante assurupto e 
plIectuar o ;,rrenoamento, si é exacto o que 
se di?. fóra completo mpnte das clausulas 
~rincipaes cr~adas por lei. 

u Sll.. VICENTE MACHADO - E com uma 
concuri'encia pur 20 diaS. 

O '- R. PIRES FERR ,.IRA - Não, senhor. 
O Sr,. SEVCi:RINü VIeIRA diz que o Go

verno não o [tu'á fora da autorização legal. 
O SR. LEITE E OnlclCA observa que a 

questio e,m. no modo de interpretar a clau
sula legislatl va. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS fica tranquillo 
com 05 ap:1rLes que lhe dão os nobres Sena
dores amigos ,io Governo, porque realmente 
teme que o Sr. Min Istro do lntcrio,' seja 
capaz de regulamenta.r a lei e de transformar 
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completamente, neste regulamento, as clau-' projscto em discussão,isto é,diatribuem-se aoS 
sulas votadas, e:ffectuando o Governo o ar- Estados os conting-entes com que elles teem 
rendamento como bem lhe aprouver. (le entrar para o e::re/'cito,marcando-se na ta

O SR. LEITE E OITICIOA diz que o homem 
é o mesmo que jl conseguiu o outro regula
mento, e gaba-se disso. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mais um mo
tivo para seus temores. 

Pl'eclsa tornar bem claro o seu pensamento 
relativamente ao actual estado de cousas_ 

Está resolvido, e isto depf'nde de uma 
convicção já formada \la mUlto tempo, a n.~o 
dara governo algum, nem a este nem a outro, 
qualquer imposto novo __ . 

O SR. LEITE E OITICICA - .\ poiado. 

beIla o qt<antt<m de homens com que tem de 
concorrer cada Estado_ 

o SR. SEVERINO VIEIRA observa que a 
emenda não Ji~tribue o q"ant"m, dá ao Go
verno " razão para di~ti'ibuir. 

() SR. RAMIRO BARCELLos-Mas na lei esti 
a/loptad<1 a mesma razão, a mesma base que 
S. Ex. tomou-a representação dos Estados. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Replica dizendo 
que a lei do anno passado fixa o numero de 
claros. 

O SR _ RAMIRO BAnCELLOs-Mas refere-se à. 
O SR. RA?oIIRO BARC8LLOS - _ •. sem que outra lei onde vem tudo discriminado. 

elie p['ove ter feito todo o possivel para ar
recadar o maximo dos impostos votados. 

E' o unico meio ;\1) alcance do orador para 
defender a Nação contra a preguiça, a ne
gligencia, a falta de activirlade, para não 
dizer a falta de competenCl:l, daquel1e::i que 
assumem as redeas do GOV(;rDO, não para 
tomar posições, mas para dirigir o serviço 
publico. 

Ernq uanto nada se fizer de dfic!lz e e:ffe
cti vo para a arrec:ld~_ç âo das rendas ,-la Re
pubiíca, que julga superiores a 400_000:000,~, 
só com os impostos actuaes, devendo ser r1llLi
ores, si se ti ver em conslder.tçâo as taxas ai fan
degarias, porque as tarifas e,tão muito JItas ; 
emquanto isto não se fizer, não vota im
postos, nem supprime de boa vontarle ser· 
viço algum qUi] julgue de nece,sidadB 

o SR. SEVERINO VIEIRA-Diz que o pro
jecto refere-se á lei do anno passado, que 
fixa-se o numero de claros. 

O SR. R.u!IRO BARCELLOS-Nãl' é só o nu
mero de claros, a lei de 18;J7 refere-,e à. de 
1895 como esta emenda a eJla se refere tam
bern; e a lei de 1896 lt'az não só o numero 
com que teem de entrar os Estados, como o 
com que cada Estado tem de entrar, e toma 
por base de caleulo o mesmo que S. Ex. 
tumou, i8to é a representação do Estado. 

Já vê nobI e Senador que a emenda não 
é mais do que uma redundancia. 

O SR. SEVERINO VIEIRA allega que a 
emenda consigna a rloutrlDlL constitucional; 
que ao!! E~tados c[),be 8. lDiciciTa nas nomea
ções. 

actual. 
Portanto, muito menos subscreverá a redu O SR. RAMlRO BARCELLOS-A lei diz a mes-

cção, a que alludiu o nobre Senador cela ma causa, que cabe aos presidentes de Es
Babia, justamente no momento em que o tados tomarem a illlciativa ... 
Brazil se empenha em Ullla luta interna, O SR. I:>EVERINO VIEIRA - Nas nomeações. 
consumidora de dinheiro e homens, e em O SR. RAMlRO BARCELLOS- ... de fornecer 
que a Republica não póue ficar desar- rs contmgentes; é o mesmo que a medida de 
mada. S. Ex. 

Neste momento mais do que em qualquer 
outro, cumpre ter a Republica per[eit",meute O SR. SEVERL'IO VIEIRA-Não ha tal, ha 
armada. rlilferença. 

Este é o seu ponto rle vista, não se afasta O SR. RAMIRO R\RCELLUS - Dirá mais, a 
delle; póde laborar em erro, 1118.S ainda nin' emenda de S. Ex. é um pouco mais com
gueru CO~tBstOU nem ~rocurou contestar a., pIe~a, consignando o mola pelo qual se appli
asseveraçoes que tem letto relativamente ao cara a. lei de 1874. 
assumpto. OS S· V 'd' h 

Agora, quanto á emenda do illustre se-I rl R .. ~YERINO. IEIRA - Am a assun, a 
nadar, como disse, symn:;,thiza com ella, ,e permltttr, ha dltrerença na emenda. 
adapta-a, está de accord!~; mas lembr:1l'ál O SR. RUIIRO BARCELLos-Qual 'I 
a S. Ex:. que a sua eilh~n,~a já está na lei. O SR. S8vrm:No Vnwu_-Per!e ao nobre Se-

O .. S~. SEVE:-.INO VIEll-:A----~·:~L~ d~;:, q\l:~ n~~; j t~;l(:Ü!·. IJ'1r'~\ -.;t{~r í), (l~spLJs,çã(~ fi~r1 1 da emenda 1 

ha mffereaça. I '"U<3 a ,o ~;e;;".c)o ;1""cnbuíl;ao pJ.;a accoln-
O SR. RAilIIRO BARCELLOs-EstiÍ. na lei, mo~ar "p pl"?cesso da lel de 1~74 as organi, 

com muito pequene.dift·ere1lç'1; nó lei de 1896,! zaçoes :l.',mmlstratlvas JUdIClllrJaS. 
mal!-dada vigorar pua 1.397, que ainda con- O SE. RAlY1lRO BAROELLos-lsto n5,o p1'8ci
tmua a regulaI', e que esta tilJ art. 29 deilte I sava S. Ex. dat', porque é attribuição 
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do Senado', a emenda, portanto, não adeanta 
nada. 

Assim, pois, a' emenda de S. Ex. está na 
lei, porque esta lei está adoptada no projecto 
em discussão. 

Agora o defeito que tem a lei, o projectr, 
em discussão, o defeito que tem igualmente a 
emenda de S. Ex .. é nio tornar pra ticií a 
realização da medidií. por que. os Estados 
são a isso obrigai1os. não ha <iuvlda. e si não 
o quizerem faze~, o Poder Executivo póde, 
pelo art. 4° da ConstitUição, ohrig"l·os; mas 
é preciso dar o modo, o meio para isso. 

O SR. GONÇALVES CHAVES diz que é a regu
lamentação do art. 6°. 

O SR. RA:1>lIRO BARCELLOS-E eis aqui jus
tamente o que sempre se sustentou e pediu 
para cada c,'so. uma lei especial. e não urna 
lei geral abrangendo todos (s casos 

A emenda de S Ex. não consigna isto, de
feito aliás d:t lei. E' a lacuna prlOcipoJ. 

Mas, não se póde resolver e problema do 
modo pratico de tornar effecti vo o nrt .. 4" 
da Constitui, ão. para o caso de sorteio, a lei 
se fará e está ás ordens do nobre Seoador 
para acompanbal o 

. Si, portanto, a emend:1. do nobre Senador 
pela Bahia. consigna medida já prevista em 
lei, (, oraior que pretendia votar pela emen
d,. de S. Ex., votará simplesmente pelo 
projecto, acceítando todas as idéas da emenda., 
sem por (lHa votar, visto ser desnecess:Jrio, 
e achar-se na lei. 

Tem concluido. (Muito bem, muito bem.) 

o Sr. Pr<e§idente-Estando adi
'lntada a hora fica adiarla a discusi'ão ria 
proposição. Designo para ordem do dia da 
sessão ~eguinte : 

Continuação da 3" discussão da proposicii.o 
rla~ Camara dos Deputados. n. 20, de 1897, 
fixando as forças de terra para o exercicio 
de 1898 ; 

3-' di3cussão do projecto do S~nado, n. 19, 
de 1897, que autoriza o ('overno a pagar ao 
m:,jor medico de 3" clasi'e do ex('rcito Dr. 
Affonso Lopes Machado os vrncimentos de 
professor do curso preparJ.torio da Escola 
Militar desta Ca.pita.l, que deixou dc per
ceber desde janelro de 1895 ; 

2' discussão da proposição da Camara. nos 
Deputados, n. 21, (le 1897. que dispõe ~obre 
a conta'iem na prisão prôven t.iva d0 oflidal 
oa }11'aç,~ /:0 '2x"rciw r..at" s d', Sé_o ~()n'l-3-
mnado. 

L€v~,ilta-sB a sessào ás 3 1/2 horas da 
ta,rde. 

112" SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE IS9j 

Presidencia do Sr. Manoel Victorino 

Ao meio" ia, abre·se a sessão, estando }lre
:"entes os Srs. Se[]adores Manoel de Queiroz, 
J. CBtunda, José Bernardo, Joaquim Sar
mento. Raulino Horn. Francisco Machado, 
Manoel Barata, LaurO Sodré. Justo Chermont, 
Benedicto Leite, Gomes de Castro, Nogueira. 
Paranuguá, Pir?s Ferreira, Cruz, João Cor
neiro. Alv~ro Machado, Abdon Milanez, Al
meida Barreto. Gonçalves Ferreira, Rosa e 
Silva, Joaquim Pernambuco, B. de Men
donça Sobrinho, Leite e Oiticica,. Coelho e 
Campos, Lea.ndro MaCIel, Rosa JuniOr, Seve
rino Vieira, Virgilio Damazio, Henrique Cou
ti"ho. Dnmingos Vicente, Porciuncula, Tho
maz Deltlno, Lopes Trovão, E. Wandenkolk, 
Fel1ciano Penna, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Rodrigues Alves, Paula Souza, Moraes 
B1l.rro~. Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joa
quim ne Souza, A. Azeredo, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amaral, Alberto Gonçalves, Vi
cente Machado, Esteves Junior, GU8tavo Ri
chard. Pinheiro Machado, Julio Frota e Ra
miro BarcllIl08 (53). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Sl's. Pedro Velho, Almino Affonso, 
Rego Mello, Ruy Barbosa e Q. Bocayuva (5). 

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

(]I !Sr. lio Secretai~io declara que 
não,)a expedi8nte. 

o Sr. '" o Secretario lê e vae a 
imprimir, para entrar na ordem dos traba
lhos, o seguinte 

PARECER 

N. 113 - 1897 

A' Commis8ão de Finanças foi presente o 
requerimento em que o conferente da Alfan
dega da Bahia Candido Guerles Chagas, soli
cita a conceção de lO mezes de licença com 
ordenario. pal'a restabelecer-se d·a grave en
fermidarle de que foi acommettido, como 
!l"üVi1 C':'ú1 :;s Qccumentos qlie juntou áql1elle 
requ13:iEl.,nto 

A COtlJmissão, julgando justa a pretenção 
do z!lloso funccionario, hoje lmpossibilitado, 
:cor motivo de mclestia grave, de continuar 
no exercicio de seu cargo, offerece i consi
deração do Senado o seguinte 
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PROJECTO 

I 
ORDEM DO DIA 

N. 2'j - 1897 I FORÇAS DE TERR.~ P.~RA O EXERCI CIO DE 1398 

O Congresso Nacional resolve: I Contir:.ua em 3' discussão, com as emenrlas 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au - otrer 8 cidas n'"stl1 e a appronda em 2', a pro· 

toriz1l.cto a '}'1llceder [,O confere:J:.e da Alfan- J posiçã n da C~mara dos Deputados n. 20, de 
dega da Bahia Cano ido Guedes Chagas 10 l~97, fixando as furças de terra para o 
mezes (1e licença, COI.l ordemdo, para tratar e::erClCIO de 1898. 
d~ su~ s_"ude onde lte convier; revogadas as 
dlSposlçoes em contrarIO. O ~~.ê!<e'Ve:rfino V~eh'a(pelaordem) 

Sala das Commis,5es, 29 cin setembro de -Sr.Pl'(Jsident.e.j:i. fallei dUüs vezes80hreeste 
1897.- Gomes de Co ,tro.- Sevêrirw Viei"a, projecto: a primeira vez. conclllinno por um 
relator.- Leopoldo de Bulhões.- Leit8 e reqUfH'irnentodeadia.rnento,easegundaapl's
Oiticico..- Porciunc1'la. selJtando emendns, ~ ue foram im pIlgn"das 

pel.') nobre Sena.dor pelo Rio Granrle do Sul. 
tO ~r. GO!Ill{ 'cLlves C""3~e~ _I Des~iavlt ag-OI'a m"stl'<t': 3.0 nob!e. Senador 

Sr. Pre5ldeme, ha Q0US meze". foi remettido que a, emendas que apreOeJltel, nao Incorrem 
a Commis,ão de '.Ju,3tlça e Legislação o pro- n~ censum que r,~ s. ~x', mereceram; mas 
jecto votado pelo Sl~nado em 2" di~cussãQ, na? se.t, SI ~e sera permlttldo pel ) Rrglmento 
relativamente á rel0rma d<t lei lle ;?, de se. us,~r o., palavra._ .., 
tembro de 18d7 No ~a9\) de nao porJcr Jllstlfical·as, em 

, . tempo opportuno, l'equE'rerei a retirada das 
Relatol' dessa cc:nmissão, formulei ore· emcnà8.s. 

spectivo u .. recer, t"ndo em consiclel"ição o 
juizo do ,,":nado. que me pareceu manif'est,,· 
mente expres'o no 'nto, que deu ao mesmo 
projecto na. 2" discustão. 

Occorre, pOl'ém, que:> CommissãD nãD ).Jó,je 
apresentar o pnrecel' pela ;\,zf,o segu:nte. 

O meu illmtr~ emi. p(\nlJeÍl'o ,jé rc[);,esent:J.
ção ,ente-se sll'peit'l para tOP.1ar· cOillJeci
mento ,]0 projeeto, fé os dOllS membros 1'3' 

stantes, eu e o honndo Senador' Dor Govaz, 
estamos em divergelcia. • • 

S. Ex. ontende q~,e a lei tem em seu fu.vor 
meio seculo, e é if30 razão paro. que não 
seja moJifieada. 

Acceito o proj"cto do lJolll'arlo Senador, 
amphando·o ao direito sucessorio. pei:. 
conne:;:idcule de mat:-riil., e pnrqule, como ~abe 
o Senado, é urna d~s materias do no,.o lli
reito CIvil que precisam, que reclamam re· 
forma. 

Eu, por conseguinte, nesta 3ituaç;io, em· 
bOi'a membro da Commis,ão, vénho requerer 
ao Senado se digne consentir que o pt'ojecto 
entre "m di~cussão indppendE'rrtemente d~ 
parecer, e enLão aprtsentarei o mtu suboti
tutivo. 

o SR. GOMES DE 8ASTRO - O que devia 
requerer era a nomeação de membros ad hoc. 

O SR.. GONCALVES Clu VES - Já me lemhrei 
desse alVitre; mas o SI'. Presidente enl~ndG 
qllll a hypotlJe~9 não Sé presta a est. g"lll<;ãu. 

Estamos, pois, ne,ta duvida. ha um mez. 

Posto a votos, é 'l.pprov1.o.do o req ueri
mento. 

,.{) §:r-. P]["e",ii(:~~lIIIte-V. Ex. iá. falo 
IelU duas vezes Si o nobre Sena,lor qU8I' a 
I'alavra [):l.ra dal' um't explicJ.çi'.o, para en· 
caminho.;' a votdção, dal·a·hei. 

.:[) J;i!",:!ge"\\Jergrrto ":Vi<Cl~.'I".,-SLm, se· 
nho,'; é paro. uma br8V\j explicação. 

O hunrado Setlador im [lugnuu a emenda 
que apl't5entei pelo [acw de e::ltar a materia 
p"'l'O"é:nida em lei. 

f'pço u. S. Ex. pP.fi1 attender ao :J.ssumpto e 
ao ol)Ít'cto (la emelllbc 

O ri 'ojecto que se di~cute refere-se iL lei 
do anUe, p,;;sano, que vi,(('ra fiO presente 
ann", e flue distrIb liu peios differ,'ntes Es· 
tados o con tingente de !love mil e tanta3 pra
~·a8. 

A emenlta que apresentei não fixa contin· 
gentes; o Cl)!;ztingente é" que o Govemo jul· 
gar neCeS'1trlO, de accor,lOe'l[ll a lei de forças, 
p Ira pl eencher o~ claros do exercito e a 
emende, ql\e tiVd a lJonra de otIerecer ao Se· 
nado estabelece a razão, que deve prevalecer 
para 8. distl'ilmição deoses cuntingente,. 

O SR. KAMllW BARCELLOS-V. Ex. compre· 
lJenJe quP a lei nii.u pó,i j ser ao ... tracca; OB 
contiu;.!entes precisam ser marcados numeri· 
camente. 

E' o que manda a Constituição. 

O SR. 3EVERINIl VIEIRA- V. Ex. leia com 
ai,t'llç"o o art. Si d", Cunstitulçàll. O .. corl
tlllg~llte ~iio consLILui J()S de hCCLJl'du com a 
leI de torças. 

On, ~l a lei de furças marca, suppollha· 
mos, mtl o tantas jJra,;"s, e si derem-se no 



eX3rcito, durante o a::mo, uns tantos clal'os, é r vn.da em 2' discus3Ko, tem de ser submettida 
necessario que o GOVel'i~O diotl'ibu3. os eon- a votos e'll terceira, então i,' ,entença é mais 
tingentes para estes clo.ros serem pn,encbi- facII :-é VOlar-se cJntra (l miüba. eilJen a, 
dos_ 

Ain'la mais, Sr. Presidente, o p\'ojecto, 
que S8 dl3ellt\~, r.~f,~r'e-se 3. Let n. 30. de 1802, 

,9 esta lei é r~tnd3.da em um ponto r{e vista 
muitcdjff"l'~nt3 das offiendCl.s que apeesen' 
tei. 

Uma das emendas det:'rmina que o sorteio 
incu!nlJe aos Estados, e deste mo:o as assem
bléa-l 8,t.1!1! .2.8 tc.'âa até o direito ,'e 160-i3-
lar r0gulJ.!lL',o o proCJSSO do sal'taio.' , " 

O SR. PIRES FERREIR.!\.- Déua nos livre 
disso; ü G"vd'na não quel" e n',m nós que
remes. 

O SR. St:VERlNC, VlEIP..A- Foi a CO!Btitui, 
ç5.o fi ue a-:k:l o determinou; no p' 30 qu:e 
ale) n. 3') ~,p'~:las c:)mmisslnn'1 ~,n~ g,)õ]e:r!10~ 
dos E·-:t~.t~P3 ~ nc!:n~J!çfi/) de rn~m br,}s da. junta 
raV1S 1r:1. As ~ln(·nILJs, p~Jttanto, ;-ia.O inci· 
d2ill n " C6IBU~'\.'; !'''ita.s pelo llOorado Sena, 
dor p8:,O Rio Gnll'e do Sul. 

O s 'n',l:~l: resolverá como entende~'. 

ce;';::~],~~r~~iS~l~~~ãtel1inclO [1 P} Ipl':l, err· 

o '~If"', L~nzn3:i'.{:!a IDa!r'r.ê:~.o Ct.J,~la 
01'de n)- N~ofssejr.ndo que o p"rJ3Cto de 
fi:X:Gç~n rlG 1,,]'.;;;.0, ele tenra volte á ClmJ.ra, 
peço a V. !i:~. que consulte o S802.I,!' se con. 
sent;~. D:~ 1 el:irê,lL&~ (~3.S emendas qae apl~e
ze~itei, e~~c:,?pto a qlt9 ulo.ud3. r,-s.}.;,b~L-~~er o 
3.rt. :..::) d:~ prup::sl<..~ão, f. qllal m;;,.:~.~~,ho. 

Con· a;t;~tdc, o S211e,{o consente n~~ r~tíracIa 
(:;)G EH21ell,l~g. 

(J> §.-. :!p;r'e~liden.te-A pmenda sup· 
pressi Vél. elo Se. Almeida Bal'reto te"l de ser 
votada au tes tia emenda do hllnl'ado Seu~i.ior. 

Pelo Re.timento, votam-Sll em pl'Ímeiro 
logar a:; e:I1ClcLlilS apresenw.ti ,8 dm j" discus
sãu; tiepuis as que furam "pp"ov,\rlaó na 2' 
dlscussâ,), "l finalmente o [lrojectJ. 

o 19",'. 1P.ir>2s Fe1"ll'eir:a (pela Or
dem) 1'8qaec a retirClrla da emenda ql\e oífe
r"Leu ... 0 ctrt, 4°. 

CO!btllta.d,u, o SeuJ.d.o consente TI:! retir0.uil.. 

o 81? P.i-'G§j·~eir~J..~-O S:'. Al;nei.Ja, 
B:1'('f8W otrereceu emenda, p"dindo u r""c"Qe· 
le\3iillen~O ,'o art. 6° da pr"pub!~,âl). 

Eilte artig', nâo foi supprmlido. A sua sup· 
pressão tOI pl'Opostc. pelu, emenda do Sr. Mo
caes B,:lrrus, adojlt:1dé\ em ~a di;:3CUS,,<1o. lilCl.S 
que tem tle se~' submetti(b de nvv') ó. vota
ção. 

A ap~~cL,Çi1o d" em2nd,c (:0 Si', Almeida 
BarreLo i~:Jpol~ta Di1 rejelç;;,o da eLo Sr. ~''Ilo· 
r:1es Ba"l'Os. 

O Sr. Se;el'ino Vieira off:'.i"eceu em"nrl:J.:l 
suuSt,t:Jtl\"i2.S (I.G~ arts. :2° E 3". 

Va2~s9 p:~a~3de!." á voto"ç5.J. 
POJt;_~ :l 'l-CItO.), é 3.P:Dl'c\'3.' lll.. a eJ1~el1d::l, do 

Sr ... '\.L..L:.el(~l1 B3.i'l'eto, rcstJ..Je18"':8~J.\.~o o a=-t. 
Ô' • 

([) .-':::t-". J',:.:ICI1:'30~~.23 -=:J..s::.Il.~;:':)J'-=>~} (i)u:a O}'rliJj)~} SJo s~c 'c3si 'lZ\.lnent3 p03t2~S 8. VO~,;_, '2' f8jei ~ 
-Cl".-lJ qil0 hl c·,)I1veni~:1C!í(). b_1 car Uln-\ l<: .. d8..:J a~el:-l~Lldasf!oSi~. Severü.o V12L.a, ,)ub. 
3-:::-P"~C ,ç:;.o ~.C 22nlldo. stitl.Hi ,':! ... : .. _,,0:) c,~,ts. 20 e30. 

p ,,;"I'C ~ ~lue (~, VtJl~tl .. c:e geral é 11;:~,1J ~G fJ..zei' 

~~!;l'~~?;t ~{:~_~I:;~7n,\A;~f,:~~iÇ;g ~ 1~,\ ~~i~t~~, 
FO~l3, a vll t03, é l"vp1;lroys,c1t1 0, ==-·l\l~)O::jçã.o, 

q:le~ ~Jlldo adop' a(h~l yai sec ~~u.) :'::::l~Lli.'a á 
~[l.t1cçiio ..?t·'::",::ic~en~~ial ~ em 2:1 Id':"';il~ i~)) propl1z uri2a el~]2n li:.. snupri-

1n\n(~·) 'J ~'.r:~. 5) (il) 1)i'nj~..:t0, D..:i.~r)igl) tsL.lLivQ 
[1.0::; C::/0>t;. I p _\.G .. '..~.L:::-:?c:::: VJI';CDUJl"iTOS ,\.0 :.l.),. .~i:F ~ ~'~50 

~~, {~:?'~·'-~~",.s7~Plr~i~.~ o :~rt., 6 1
, i.ciqlle e3~[,[ L';PES ;-"L~ClL".l..00 

Cli"P'J3ICú_O" ;",U[(I, um::;. '7ez nus Jc\ cc! 2,(,11 r 
na.le~ ie i8f~:l. ~ Ent!',:. er: ~'(jscus~5.o O Cl'oJecto lIo SG~1;t~O 

A ln'nb~. êD::!e~l(!J. {(.I \ a)JrOYn.l~a e irrcorno- u. 10, Ü8 1;~0íj que ~uutoriio.. ú go ~Sl~':O 2. .J.-
rJ.ll~ nu p,'ojectu.. J. gD.,l~ :l.0 m~.ío-~l IiJ.e.Jico de 3" c~2.s~e o exe"-'clto 

O ::;" Pr.' ~ N- I'" i u. r ~ AIT,(Jn,so LO'lJes !',iL\cl1ado, 03 -n~:l~u~entos ~ ",Z,IQENT,I-l ai) 01 mcol'l;ora, a ; t " I 
t'';;ll: Ile ser s~Jbll1ettl(L.l a Yotl)~ ~eparn.r!a.. de, ~l'O e::l!.!c:' ~:o cu~~o pl'e t)(1 a;o~>-'.) JJ • .J..:,CO a. 
mente. ~'1ltlt~·." Cc~::'L'_ CL".9iti1\~ qlle deixou d'.3 1~81.c_l:er 

o,e,,;e C.Ü J~,,:eil'o (tc) 18\).5. 
O SR~ r.IoRAE3 BAR.ROS - O Se. lI! 11"e;ILl~ . NiGg~lB'Ll pelinc.o H P1.lL1. 71'3., [:;I:C\3;T2.. se J, 

AIl1leiü<1 blH-reto tinha, :tpreS6<l'dlo u:na díscuso[lo. 
emF-l,,Ia, i]~'e d2:\'a em resUlt::.l1o a Jcll pce.sJ:J P03tO 8. ve1.03, é appl'ov:.ldo. em e,cruüllio 
[12, rn\,J)U. sec;'do, por 39 \oto3contl'Cl. ,eis'" s nr1(J a,to-

~I~~l u!n:l vez QU3 V. E~. infur~.1a q 'le 2. ptado. ';(1i ;:.J3~' 21l7L":.c!.r) á CaUJal ~ dos ... ~~)iltl.l
ffilntlp. enleilda, n8JO obst:1nte te!.' ;sido a.ppr ... 0':k:~OS, iI]\~Ç) n.ntes iL COllllnissâo cle Ked3.cção. 

Sen~d) V.!!I ; ~;:i:~i!=~:' -=~~~ .. ,13 

i/ v .. "\ 
í " 

\ 
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CONTAGEM DA PRI:'Ã.O PREVENTIVA DO CFFICIAL I Deixam de comp:ll'ecer, com CaU3D. partici-
ou PRAÇA LO EXERCITO pada, os Srs. Lamo Sodré, Cruz,Pedro Ve-

1110, Atrnino Ajronso, Rosa e Silva, KUy Bar-
Entr:\ em 2' discus~ão, com o parecer fa,o'l bosa: Q .. Boca~uv;).. Lopes Iroy1io, ~. Wa~. 

rav&l d:\ Comrnissão de /vbrintl<l. e Guerr::t, o de.nkoll<. Fellclano P~nna, ROoJrlgu_g Alv:s, 
art. ]0 da P;'oposição dD. Camara. dOi Depu. J[l3.qUJll~ tle SOUza. A.Aze1'tdo e Genel'o~o 
tado3 n. 21. de [897, que di,põe sob:'e a con. Ponce (14). 
tagem dJo prisiío preventiva do olIicial ou E' lida, posta em d'sc.Ils,ão e. ~·e!ll debate 
praçJ. do exercito antes de ser cOt1demnado. approYada a a.cta. dn. ses~",o antel'lOr. 

Ninguem IJe,linr'o a palavra, e;Jce~m·se a 
d iSCUSS,1 o . 

Sa!i'U[)·se em discu,são, que se e.]cerrJ. sera 
debate, o art. 2'. 

P03to; a vOt09, são sllccelsi v[!.meute appro~ 
va<ios 03 ~l.['ti)Tos (\:1 pl·OpOS·'çi.o, que é [!.llo· 
tad:1 par:1 P"SS<1r ;í, 3·' discnssão. 

lO €Ir. PTe§,dcntt-e-Estantlo e,~o· 
ta.d~t a. m:1.'eria daorde'n rio dia, vou [ev:lOt",' 
a ~e'"ão, rle,ignando p:1rJ. a. da sessii;) se
guinte: 

o §1". r,' §eClI'clar.i0 di conta. do 
seguinLe 

EXPE;)IE~TE 

Omeio do I" Secretario ela Camara dos De· 
putavas, de 29 do corrente mêZ, remettendo 
a seguinte. 

PROPOSIÇÃO 

N. 31- \897 

o Congt'CS30 Nacional res)! ve: 
Continu:1.ção da 3' lli~~uss:io elo proic~to rio 

SenJ.lo n. 20, dc 1695, que d,svõe sor,re 
;c succes;ão natur:1l pa,!ern:1, reV'ogando a lei 
n. 4ô3,~e:2 de ,etemb"o e' e \8n erestau'ando Pr0reg::1.C novamente a 8~tl]il! se;;,:i.o 1egi;;
[t Ord. do L, 4", T, 92, menos qUil.:lto fi di~. liltivil 8.1ó o dla 4 rle novsmbru J.) corn:ntE· 
tillcção entre nobres e pleteus. anno, 

~. Camara dos Depn'ae'os. 2:) fc $dembro 
Lev'~:J.tage [!. Ee3ôão [!. Un1[!. bor" e b mm\!.! de 18\17.-AI·;""'.' Cesar RiOS, Fr2side:Jt~-

tos dJ. tilnle. !dio de Mello F<lho, I" S!CretilrlO, - C"rlns 
Augusto Vúlrnte JYoL'o.es, ~u S';C:!'3~l\.tio. 

rica süb:'e a InPsa pilra ser i;,duiua n:l 
oruem do dia da óes"ãõ sei!ul,u D. 

113\ szsslo EM :0 DE SETIl~1Dl',r) DS lS\J7 O (3:-. ~.\ ~ee:;'·~la.l":o ;~ o se-

Pl'esiue)1cia do S,. . .ili.:tl1.Oel "ictoYtlW p.1 flECECl. I 
gUIil te-'. 

N, 114-IS'.)7 
Ao moi'l·o.ia abre ·se [1. ses~:1o, eshn'}.) pre· 

sent's 05 8rs. Senadores Manoel de Queiroz, A pl'opOSII;iío lLt Cn.mêd\~ dJ:J D 't:u~ ,dos 
J. Catunda.Jilsé Bernardo,Joa.quim Sarmento, n. 28, de l~g7, ~ue lixa a d~spez l il {.Izer pelo 
Raulino Hélrn, Franci;;cl) Macbauo, M:1uo:o[ l\jII\l-['JI':o d~3 l{eJ IÇÕCl E,tel'lúre" no ilnno 
Barata. Justo Cllermont, Rene,lícto Lt"ite, de 1::303, f()i rldid"nwllle estnda.d 1 1'81,\ Com~ 
Gomes de Castro, N,'gueiril Pa1'(\nagui, llll,-âo rle Fin Inças qllB V"11l expor .l·) Sl)n[\,[o 
Pires FBl'l'eil''t, João Cordelr,). AII'3,1'O :-.1:1. l:t ~tla opilli:;o sOIJl'e as :dt'"I':1.çf)u5 kj~:\S it. pro· 
cbado, Abdon Mílanez. Al<lIei,h Blrreto, po,ti\ do P(lllej' Execnlivo. 
Gonçalves Ferreira. JoaquIm Pernamhuc0, O G.lVprnú )l(')"uzet':\ a d'~5r{)7:l. éb mesma 
B, de II!en 10TI':'l. Sonrinllo. Ro,"o i,;eUo, Leite impor·taileLL 1i~:1tla no orç:1rnellto ef!1 vigor, 
e Oiticic'J.,. Coelho e Call1p''.~,. Learrd!'o .Mac'el. \te ·\'eo;ccnl'\Il·lo :tpena.s J. <.lo 8õ:3U:'::; 1';),1\1 sa
Ro:,a .JunlOr, Severmo Vlelra, VI(gJllC! Da· t!3t':\Z,'" no l'rec"ilo da. lei n. ·110, de 27 ele 
mazio, Helll'ique Coutinho, D.,minj!os Vicen· 1l0\'embl',) d<3 18'JG, que crca)',\ 'j nmndnl':', 
ti>, Poreillncula, TllOmaz DelílnQ, Gonçilll'es r\l~ccional' a L~O',\ç,'io no lmrB1io clfl .Japão; 
Chaves. Ferllando Lobo, Paula S,)1Jzn.,!\loraes er:\ elo 2.]0\ :8ilO~ :J. cil't,,\ totill éb Jespeza 
Barfl1s, Caiilllo, Leopoldo de Bulbões, Aq\li~ g-craJ neste llJilllster!o. 
1\00 do Amard. Alberto Gonç I[ves, V:cente .\ Canl lra dos Deputc,dos, ,·Iominueh do lou
Métch:l'[Ll. Esteves JUDIar, Gustavo RIC~jal'J, v:,\vel Intuito de diJlllllIlIr a d()~peza pul,!JC:l, 
Plnl1eir~ ~!achildLl, JL1lio Frotil e Ram!1'oBar· redmiu a ,~ 1 . .Q0:QI2S, Ol! menos 6!U:DOO':: 
cellos ().(. que a propost.\. . 



SESSÃO EM 30 DE SETE:\,BRO De: 1807 

De :Jccordo I'om o pells,Huellto da Cnmara., 
a COlllmiss,'lo cid Fill[lllçaS fal'á ligeil',ls cOllsi
dcr:lçoJs a· <' !guínns dn,:) vet'b,ls consigoad;1.s 
11C1. prol'ooiçãl) 'l!18 roi ,'Ij;'i,(rI \. ao SCll~(b, p ,
dindo pel'll,issi!d ái11l ,lia Casa do COIl:;-re~so 
NílCío!1n I \'al'.! 01'1'01' ~.lg'l1lll"s o",serV,tt;õe, ao 
modo peju 'llIn! e):a:; rOiam Illod::ic,:dns, p.1I'O' 
canela à Commbs"\ú do.) l'luar.ç:s q<l8 se l.á.l" 
obter o me~nIO l'esllltado pOI' oul ra t',inl1u, E 
CSClldal'l.l ~l!p()[';\d;\m(~nte a:s l'llbric~ls [J,U"a. Jlei
x lI' m~\js clilro o Se\! pensamento, 

CcnsHZados 

Pequenas são as di v~rgencia3 da Cbmrniss~:::' 
de Fi nanç:ls quanto á mbrica da verba-CiJ:C
sulauol-ca pro;:osi<;ii.o em estudos. 

Nu corpo cu!Jsu,a~ do P"rú, pJSSanclC 
a consulado simples il ynsulado ger",~ à~ 
Iquit"s, COiU o qUE> a Commissão estt ut.· 
accor·io. n:i:o julga de canvenIencía modiDcê.r 
os vencim"ll'os, alte1'3,,'lIIO o rr;oJo pele cca~'. 
os dividiu o l!ecI'eto n. ~)\-<7 B. de I i Cf' - ne
vem bro ua 1890, EllPs eram de 2:300$ par::i 
or.lena 'o e 5:5003 p,11'a gmtiâca-;ão; 3. p1"GP':
,ição "lte!'a [?"ra 3.0u(I$ ele oruenado e 5:llU,~ 
de gl'ltifira~ão, rOrmJ-'llto uma excep;;ão r,'il\;. 

A Co:u!llissfto lI,? Fiu',nç:1S di,'ill:tl·se nf< dé' os vencifllpnt03 ue to,I"5 os ouU'os consuleÕ'. 
liller"ç:11l :;ollr,; 1l SI1PIll'I s"lO <.1.1 li'!; ç.lo ,Ia fi:sb a.lteração é desva.ntajosa. ~o J'hes(}u,:'[ 
Rll~si.l, v(·tlcFndo il lllaior a d. s ,eu, 111201111'0::; Na.·~iOIJC\l. sau"ndo-se qu P o or''\E'narlo e cOf.J:;:m
n. medi'" oIa>ll'Jlll'8:isáo lb legação l1il Au::;lria' tarJo pJ.ra as licença.s, apo,"ntadol'IaS e ll:on
HUllgria. !. túpio'-'; julg~ a Commissuo de FiDL'l.OÇ.:1$, :J:ic~ 

Qllatro dos tl1(-~mhro::; pre3?nt(JS ás r'luni(),~s S~·l' do v::.t~t3,~em mo hric~l,.r alei vigente nC:<:·2: 
ela C():1l~ni" ~L(), ohed!~cen,lo ao Pl:l1S;l"lllétltl) r1~l ponto. fi 

relucç:'\" dI, tI.'spez'l' pIlIJllca'. )Jec'~ss:lI'ia o 1\0 "orpo consulJ." da. Repub:ica Argen-;,in~; 
illlpre.o;cindi \'01 no mO')J"ilt'J pr,),; 'nl,', ent'n- roi s;'ppr:=ü.~o o ronsuhllo em Pos~,das,
deram ql1e devia ocr J\l'lOl:c!a :1. ~uprre3'ão crea"o em i 81)3, pel:1 neces'ida.,l~ da at,;~jj(:e~.' 
feit" reI,. Cama]'a (103 Oe;,ut:O';05; outl'l)~ ao pO!ltO da. f!'onUira em que ('~taci,IGie a5t:~ 
quntro ente~ldt·!"a.~n dB\'e~ ma.ncer rt Jeg;t: 3. \ ~!tua;:a e a~, interes-E's de uma popul::.ç(~,-=. 
pelo, m')~I\'OS que exp,'lão ern se,,~CJ do Sõ- siJp'mor a 2-3.000 hraZ11f'lrOS, que p!'ecis''\lI: é~Ec' 
na·io. U;l a :J,U éo;Idada 0.1 li 1:11'0. prot\',,(d-OJ, A C;,·ID -

t.;o (n.'~~ G C ·lnmi,;.s3.o ue Fhn.i1çJ.:; e.')tá ~ü mls3:-10 jUJgr1 de con VPfJJerlCja ln:1.otpl' ess€
act!Qi'do. e c ,nsti7ud ,~i\;ergeoC'~a t~a opinião COtlSLJ1:1/10, como 8,utL>riJa'le, não sú pectêstc
manif::>s,aria llJ, C.Lm3.~,t c!us D~ouhdo2, é no 1'.1. deS511 1',>CIU':J.Ç~O COiDO fiscaliza,llora. ::c· 
modo DGtO .;ll.!.j 11 suprwes:--ão' Ja'3 t~6·l\.'0fS ~o!nlil,~r.!'o (~ito fJ(Il' eS2V~ p'Jrlto. 
deve fic,1r cJnsig'l!l(]c1 j,a lei do ofC'ameuio; No C:Ol'pO consuiar ,'a. ,{epulolira Orie;:];"=
pode> P'T[:liS,50 p,"a expor E-5tlo 01:,inirJ.') '.!-lP. do Ul'ug'uc.y, fOI 8tIPJl'llllido o consulado :lC 
no füí1l1o. Ó nllla. qUpst:-iO de fo '!ll8., PIil llJ..'a S dto; a (o;nilJlssJ.u edell:lS de"el' s~]' cc c
ditléente I;') o0ilto prlfJcipJ.1 ,lo. que;tlo. S81'vaclo ese (01l5:11::t 1o p.'la;; r;tzões pol~tíc~ 

Pil~eC3 :i. C·lmmi,'-,o dJ F,nJ.n\·a" gnJ li '1"" a~on,d:Ja'n [1 sua p !'[);::tlJencia. 
simplEs o:::i""ã:> da verb.1. no orç:UTIS:1t0 uão E' certil que elle di1 o de/ic,t de 4::-:02.;;. 
bastl. 1''''1'.1. susipndeI' o ex.,r2ido Je ql] .• :qu,'r IL;l, rãod:;veser aque,téio l:osaido ou de(ó' 
r8p:J.rt ç~o lU omp1'eg-o pUI·lIco, i1 de,J!);rdç::o CI. "n'-c'{! 1':12ão para iJ. cUllsal'va<;ão UcSS~3 3 ':do COilg-resso l';acionéli deve fica.,' COllSllll11IL t"nda,les; dtlvo-se w,illb~m attüuLlel' á cor;73-
nJ. lei, ni--ncla e Gutl':l' q 110 l'llIuem na exist2C~Jl'. 

A cl'eaç';C) (L,5 le';-1.çõcs foi f~ila por lei; 50 UJ aUGuril\.Jde3 bl'.!Zlleil'JS em certos PODZS:'" 
um:1 lei JlCls~erior, rc)\o~·~.tol'i8. da e-Ilterior, onde a acção do Gov~rno deve e:>W,l' yr~.-
póde f;~:lPl' C-''33''I> o cu:n,)l'Lrtf-nLJ J,lqllf;ld. sent(:.l. 

A a:l() c:J"e~":1nc;a d SIC pl'e·.ei'o p :J"l"J 1\', C.JI'PI) COIl'U!,U do Par.lguay foi supp~'-
faze]' SllOp r qU8 11·.u \'e 8-'llle imento ,:01.'011- m tlo o CO'lS\l1 em .'\'S11 npçilo; o cOllsul LI;'~t,~ 
grp\so ['\;"0'0:].1 <lo VOCCI.i' o sel'V ÇO d~:.CJI mi- . cidade tOIll de :,ttCllrl"I' e fiocall!ar toofu::
nadu Jls:n. )"i n~,o revúlla.J .• e:u,res·a·oe"ti', I cUilllDérciu qllo se Jaz do Paragui1y rarél ,~c 
lIOUV? de:ielenl;i:~ n:\. lei do orÇ1.m~l,t 1. j~\. Bl'ant. 
gando-re o GO~·;:~I1I) n;:J~o;)rjg(Áçf.o lIa cOntiiiü;lI' IT/ (~e t '.:~:J.. a convenÍcucÍ:J que lltlja alIl UJ"l:l 
o s0rviço, ah:'indo crrdito sIJpptemencJ.l' \Itr,! fUIlcciuiln.:':O e,tranilo aI)" iutel'e:;ses lo~a",:, ,> 
eust"al o; com ango o-Up;Jl'lwin'Jo-o, C~oS lm intervir eificazmento na fi"ca liz:Jção da mne
tOitrlS as d'Jvi,L:3, e tl~(n Cl·TO (i,y!.. o '.-.t:'i1 a· g Çfl"0 fi, (~!1 ·:o~nlDercio mUltO lJnportan\e ~-:"L
mento ,:0 COillr",so S"CIOUc.1 ao f'tlVogU.l' a lei tende a <le:lenvolvel'-se. A l'OllllilJSsiío pl'OmE' 
auteilOr. em vez ,1 .. SUPI res,ão üocoIlsuL.~oasua Def-

Assim pensanrlo, a Commissão apresenta ao mlneucia corno consulauo '1IlIple:L ~ 
S90,<10 . emend .• cooFignw,!o a suppr·8são, Nu corpo con,ular de Lon,l re3 foi su~pr~
SUbiTItlLL3!J(!Q'a a Bua apreciação com u aClta, miu J o cllanceller em LOnUt'8S; parece á CCE
memo devi·lo il. Oplllião (b, outm casa ,10 i;!ar· rn:s,ão de Fiuan<;as que 1111 necessldad" ci c_ 

lamwto, manter' e~t8 cargo p:1ia o bvm desemper::hL 



A~",-,P'S DO SEN,,!::0 

do s9rviço do consllbdo que é extraol'dinario 
?ara o consul sórnente, 

Supi'r:IllJildo o cbanceller, baver:i. neces, 
si<bde Up cLwmar pe-sous estranhas para 
fazer o serviço, cortendo a despeza por CI,nta 
da I'é!:eit,L e maior qCle os vellcimento~ pagcg 
ao dli111c811er. 

POl' eS~8 motivo manda en;~nd:\ CODS! 
gnaudo ?"rIJa pal'a este funcciolI:nlo 

No ~orpo eon ,alar (ia Fr3nçJ, for lIJ-U [1-
primiucs pelfl proposição da Cam: r:· do:: 
DepuLailos o, comul geral de I I'!;,soe (m 
:lJ:al'sp:lw.; a Com;nissão de FinoJJ~;;':' não 
ju~ga J.~ vant,ng?ffi esta m~djda. 

M~,l'S~jb(!, é um v;rto de rnilr por (,nde se 
tàz gr:.n e cOillmercio com o Bl'a~il; como 
eonsIJ1Hdo ge' ai de I" claEse, €lls tici. rI~(idt 
ernbora a. sua l~e. eita de 12:2'720~12, no 'Jn:c.o 

o mesrr o f,l,r:1 quanto ao consulado de Ge
nova para SUI'primir o cbClncPTler deste con
,"u!a"o; o serviço dos consulac1os na Iti.l.lia di
miuuiu cI'nsideravelmente d~sde que cessou 
a immigraçio officia\ ~)c,r pRI'te ~a. União, 
p;].ssando os Estados a fazE I o em menor 
escaJa. 

Quanto as demJis alternções [eibs no corpo 
consular, a maioria da Comm's~ão ,·mendeu 
conserv~:d-as p31as l'frZÕ"S já expt'sti:s quapto 
á nece,sidade e'e diminuir a des!>'ezn, puo,llca, 
del~ando d3 m:;nter [l1ltol'i(l,acJ'Js ('lU pontos 
ond0 a iE'PO 'taz;cia [as relações e ,moi'crcmes 
lltO autOl'l~a u'soez!\ em mUlto :-up"1'ior á 
I eceitu all'ocaó"c1à. 

Rerlucçáo do::, venCitile;1,tos 

de l f)90. ro"que a uespez'l. "e e!d'" a A C,,:nn'J. COS Dr-ilUtados a! terGll os 'rollci
n:,iG~$:;02. A l'o"m:LsITo da Fill~i!.,êl.~ :,;'c, n:lontís dê tedas o:, Ministros ['1-'ipoto .. cia
pije 11a.f '1'i;'\ c: i1:~D!i1r do. Fança um',' ln· :~rfi L'i:\~, be!); c;,:·mo o de aJgun:, ,-;..--cI'Pt;).rios de 
cu(iG ~(' lhe pg,r~ce conciliar cs Jii~e~'~f~E': L~;::::açã.o; cOI1lDr'Ghf~nd~~::f" qne i\ re'~u ção ""]1'0" 

de .s€l:'-/i~'o P\I lJli· o COlll os lOllV~.:. \;~is Í ~ t,l]!tOE, P0:-,i a (1 PS8, S vencirnent:JS (,bfdecG r-l o pln.Eo de 
da r:amuda J' 03 Depu tac1os. O p~ O,;;:'C'i,U ,'e l~-J jl\:,sí,ricção dG.s eles ;-,e: a:J pu h! 1cr~s pelas cir
~).'1;'SLL (I cl\n·ul~~(!i~ geral de j\!\ll'SflLi t), que- cum:;:tar!.cÍz-s (r-~eo Sena.to (,(lllhe'c·ÇI. 
SUt,pr'i~:-" p~r:;. Pa.r:z, ondeelleiria V:.;i1';:\var Clle~~~~osao í.:X':l'211:0 ~rn ques;~ f 11 c;-:n'-I'{1 a 
o ,J"íic t r'o cor;:-uledc> Dessa CJ,:,L" ; 0.',' situ:,dio financei;'a do p:::.iz, ",nr:o ne, ":-s'dilde 
:nt'S111Q teiupo deixa melbor retriJ_'ü;'~J o ürg.'?nte ir:;Hij1l\'el, im~:-·e riL1dl~'el r 'duz.ir 

â~-'~~"\~;;, ~~rg~ isc:g]]l~ret~~~\~1'~~~1:\\i»(i~0>~ ~\~i~:~ ~~'~;:fl ~18â~:~:J~a ~'~;iif~:n~;_~Çi~~~lu~ 
Fral}~a, Cr,]!l {) ~ leio d~ 17:703f,~::-7. ~~ Cü~:1· rec8ita q-ce dimi:1ee 1 G:o. n. rJ]:~, f). dlrYliL1 7J ção 
illiss;-~0 P;Opi1~ a p3.ssageJJ. ('lo c;:, ::-L!lado dos v€l1cirnentc,s ,'lllgm 'i'trtrlo" (-~ lf)gOj 
gE:'.·.:~J 1';::'.1':; o Hn .. 'J:~~. fiG3.ncio o ::<; l.j~Lr~elbL~ Impõe ~ e CüIl1r: de\'21' (Ie ~Ji:.tl·j" ISi ;. ,1'H:t;Gra 

CClU<t con:·i~lil,.í:/':::it!:ples. lJ.J.UltO l:~e cusL':J f~\,;r l~o, ~,O pa' ia(1)(.ilt" que 

~~~,~~~~~~:'0,\~;;~~:~~C~!1~~~~~~é:~~J"'T~j'~::~~~T~; :~~1~J~~~tll~3~11~(:~~~Cl~í~;~C~,~:i;,:tJ,r:~f:;~u â~ 
9-1;~ Ut;~~-:<;."al llJ.,n.o lllOdo p'-::10 q l;"J f' ~_:..'-c, s· n/10 :3u::l=e~l:)\Lr, {1uJ'f.,nte _ o i.HJllO t::-lr:ll~·r~J. o pro-

~~:~\~;i~:~ol~J~eI~~ ~~;i:.€n,~o 2'~;~~'3 ,i!:,~,~\~ ~t'~~íomeé\~,t::\~l :;;~!1~'U~~~:; (~~~~('lf~,'(G:;~~~i tu~~~ 
S<2~;~d\':l Cl'2:):'.à,· QB ~lIn lcgG.l"l EC'?\. q!l,-ntlo pellLlluo !1 ra e:'!sej tUl1ccior,.'J.rlC'sqll_~ vivem 

~~~i,t;~';~~ii~~i~~f~;~;;~;;,,~,:il:;l~ ;~~:~'i:~l~1~:f:~;~I~;~~:n!::Z~7~~ 
p~.~ ~L.;ljj (\ l~irr..li.HL\.' os cr:caI'~u;; ~ ~.:)" _c's. ~ riadf,cs C>!Il ~-;.r;1'al~ pa.ra o r~'~Líl' l"l;-:·,D.iH-:iO das 
CC,I:~E~i35Ro prJporá reduzir o CChkt~Lu~o da finançQ:) bI'l1Züe:lrDs, em e-r), Ç'Q s"lJr3i1,o (l~e 
="L8';'::02. 8 r,o ~úrt\) a consula?os ~iG!pL-;:::., com SalYüção em J1l0illf!1tO c:.ririco 
cs :-J(=~lci~r~tos de 8:00C1$, n6.o c,x;:l~t:.:.J.l~daudo De GCl"Ol'do pc,rtunto ccn1 a rnn;['vT'.r.. dos 
o ~!lhdc~:l~;' nn Porto. QppLltados n-9:-:te propú:--ito, ~ (üii~UJis~ào de 

s~ _L~~ ~=·,(.;.jJtü~a a lJóação da RU'-0Ü1, é:~lJen~ F'iuaoç .. ,s nfO concol',la DG rllcclLI ;elo qual 
J.9Lr,e da Qt-'lit8ralâo do Senado.:i vL'tn.~ do essa,::; l'ecle("ç'õ!~s fora;n feit,:'l,,'" 
V:,I'''Cer clíviul' o Hil metade da COi:c::niS3ão No l'eg'DH3n do uecreto 9<,7 A. de 11 e1,3 110-
0.0 ::~JaLlç;~~" e~ta enteucle que d~V0 S..;f :sup~ vembre de 18120, C;5 v3nClfrelltosulJs nlii:U:itros 
~;Il.'lÜ:n~c.~" o Ioga:.: de C011sul na Ru;:..~hL 110 caso p'eilipoTPnci;lriG3 J.ivid.1::lll1-Se Clil ordenado e 
ti" S-:1jlprci55,o da legclç5.o, o consuLd~ deve r~pres2nt:tção; eata. U[tli11<J. ej':1, p;,ra. () caEO 
551' :n~zj~itio" das l1cenças, consldGrê~da. C(lmo gr<'tt1oc:1Ç5.0, 

.?el;j~ mebmos moéivcsjú declarou os qUHl1tO percebendo 6s,e3 funccional'ios. qur,r:cto !ic8n
i :~g').o;,:ão (',c Lisboa, a. Commissão I'TopiSe que ciados,or,:enado e met:J..-le ,la. re)res,-ntação 
:gf:~S" ;;. con:it:\ac'.o simples o d3~' classe do: llOS !ll'imeírcs seis mezes e um quarTO da gra
"-::'c.'~:":i:;epii1. Lrficação ale um anno. ,A. lei n. 3~::, de 8 de 



SESSÃO EM 30 DE SETE:'IDRO DE 1807 2GJ 

Disposiçõe3 geraes 

Senie a C"mlllis~ão de Finanças nãc' pGàel' 
estClr de accorJo com [1, I;amara 110S DAPU
t'l.clo~ nas dispo"ições conti'~"s nos arti'5os 
segumt"s : á tixaçi10 das vert'a~, llB, p' opo
sição em est.udo. 

novembro ~.e 1 Q95, s"m alterar os 'Iencimen-I 
tos QU 1Ito á cH'ra, r11Vidiu a verba-Relll'e
sent"ão -em gr"tificação e ropl'.·S> ntaçiio; 
ficam·,' 03 Env,allos ExtralJrdlll:1l'ios perce
bend" o IW le,lndo de 6:000$ e a gl'atifi '<leão 
de 4:JlOJ)~, os m~sm(lS para todus, variando a 
verba ti", l'elJ'esent,rçào de accndo om a, ca
tegori;l. di [eg'1Iliãu on·le serviram, Supprirnir 
~I.o-O'" "3 "·,·,,tlí1c:L,;6e.:l é VOlt:11' ao l'egill:.en A tran,fer8ncia de officiD.e$ e amanu~';ses 
ant~l'lor b, If'l de Id'.J5, permitt'ndo (]I, e, em ,la ;,eCI'etal'ia do Interir,r par,' a du,> !{e
occa,i 'o d,. li,·ençiJ., ° Envi ,do v"l ttl a per- laçõ,·s Exteriores, indicJ,nrlu que '.';'" s ,ãD 
ceb"r I1l1'ta'!e,J<1 r,·~resentação, como gr,\ti. il.e soc,ejo 3.0 serviço d:1quell~, 'ecretai'ia, 
1ic[1~iio, elIlpr' sup8"ior á grcltificl,ção tixarll\ n5:o se Justifica quando se eliminam C"""DS 
em 4:1)110$; as Iles.~eZils de repr .. selllaçi11l va- da repre,elltação no e3tra<le;ell·o. pur' eco
riarndel"i1'2IJcunt,'sderéis;sirpdl!I~<:ãodeve nomi;J. il<!>J clespezas PUb'lC"S_ SI '·'"'es 
ser f",[.' nthSas verbas parece iL COlllmlR5ão oflkiaéS e amanuenses sãu SIl!l1'1"Oê8.' "0 
de F,n,'lIç"s 'j'18 pllJ.l. deve r3cahir de pl'ete nUl1Jer' necessario :lCl SerVil)O pul,I1CO_ tl1do 
renc!:1 SUI1"8 ,t 1'8pr'óentJ.<;ã) elo flue sobr8 a aco[],'eH.H\" dispensai-os, slIp[J"ilf,in,('j lhe." çs 
gl'atitic,lÇâo. IO;[êlj'P3, nllnca procur;'.ndo paru. .. J:'3 col-

N;\n d,veJginrio d1 Cam'\ra qUt.nt'l á 1'3. locaçã,' em outr" reparti,;iiu p,.>r, n qllal 
ducçãu ,h ,k\fl--:>J., r::o que es,iL d~ pleno não f·,nm nomeados, ondA n\Í,ü Im \ u.gas a 
accor,lo em ~er,d, a C·'mmiS'i1o de [?lll<lnç~S p"\'encller e que está fartameilte pl'UViUlt Ilcs 
julgou de '-OLive ,ie[;cia disL'ibuir. 11" lei, 0-< j"lilCl:llJn"rio.; necesSarios au S.)fVI~(). 
venClmeuC·,ô dE'std run,~c:o!nrios )JOl' modo ,'eria duplamente injusto ctispen·.8.!' a. uns, 
differB[J[O (,) quP. Q('of)(Je a (:um·'ll'J. d,y; De~;u- ll!miil!',lr vencimentos de oUCr'IJS O[).l';)" con
tados, cons ·T'vaJ. lô DS griltifical;0es III ,rca·dJ.o fcs-l!n ,o. estar o Tnesoul'o NIlCii) ~ i SOb,'8-
na lei vLrellt8 e r3duzlLldo (l vel'bJ.,-R~~~~'e c ~,~creg"do la d'2sp~za, carn fU:lcc:on;~,l't(lS ~,qr~ 
sentaçl\ ,.:..... qu."i n.'1,) h'lv,'n 10 ll<íie 'HIÇ; nf) 0:1 qU,.:éS [;5.0 LI<1 3~rviço, ffiand:l'-.'-, "ug'lIen
qUClnto do., "".ilClilleulos fl.::arlo" ,\ 'cLi,~aCllo ú, taL' u qUCldf'J completo do de o~'tn ,2Ci'2-
reduc.:i,) <.1,1,5' de~:J''>zt!.s l1uanto ;la, ec,--'u ,~l)~'O~ ~af·i,),. 

pria C",rn 'I'", SUP;'Ol·t:>r a m~l1utjijç,i.o \i,s DirnÍJ;uÍl' a despez,," é o p3G,,;), !le"to clo
nosces <1llilisc os com o decoro, c'm G.. in'2- min:lilt, l!O Congresso Nl1~ioG:J,1 e [I!ii ';nado 
penu,oncia ljlle de,em iL si e á fll'.;:'\O b"azi- pe o G ,vemo; nennu;na "d-o-ll.', C(-m :u2.is 
leü'2- múi;0 do ([lle a sl1p,nf1:.ZJ" c· n['2ss;, j~, pêlo 

Nos T.TEQcil·1en~o,,, dosse~r8':ar~o"' rL· Iagaçõ::;:;;, !,JodeI' publico. • 
o proj..::ct r) elD es~,udo CO_ lt 1 11de i'..~ C~~'l"'eS (~e pr :J')-~, por isto, a el"Lminação (:e'l\~ í1l':igo. 
sec:eL,1.L"l s. dr~ndo l~' ülJ5J rl13.10,· OI n l'::do e a Ad(lll~ il. Secretaria. do EXG2!.'!'JI·, (le\T2ndo 
outros me~lUT' gl'J.titic·l~ão ; n.12.~;IlPntH,!' c·; or- pel'm \.necer no Br<.l:z.il d,~,!'~~nL1 Uin j1,n:10. 
deu, ,,:.s com di ·"muiçi'.o d:l g:·a,.ifb'.ç~() e I t'\rl. '.S Il.' funcciol1::trios rIo., C.1Uê,,::'OS ril p1o
a.üg[ne:lt :,T" C;3 O!~U'3 ~.o Th'2s:Jur: Na.!~l·lI1al m,a.i,lt'O ,:\ con~uln.r que, a, riLtL~r do é)1-l-1 i-jr1to 
neste momento em que S9 desej~. GO:!] em- rla Repubiica, cOiltinll::'"t'a.m no eôtrlJiJ!{eirD 
penllo alil'll, I-o D,t8 IIOJ8, é autorizar a suspel'::lO CUD'.l,.C os 

O úr'dB:J tl:O é co!n:Jutado p-lra os t->ITt:itoç;, 11omen~1 revestidüs da ait~\ t'il!H':ÇJ.O da r~prc
dE2.s l!c~nç'a.~, ap, sentadoriu3 8 dos nlonteplOS; s'2n-:::llntes da sua patri3.; ~i :11g1~:n :.){\'.~8 me
nao e ]u,r.o qu," 89 LI'aLlSfol'llle em ol','enaJo rer~8i' e.-sa suspeição, ao PutieI' EXç8~,,·i'lD 
que sel'a perll(~blil), p~('te da gr,u.íncaç:io ljije c<1he retlr!l.l·o do corpo dipl.JlIJc,t:c:O "'.1 eon
os S:'C,"et,:flil.-J perr12m n,?st,'s c .. w,_ R8:ipGí- ~l\!a;', ,hamando-o ao B~'azil, [:ar:l o (1',e j:\ 
talldo t;1I1,0) Cjn ·n'o thJ p,neceu rJZ ave I a "3 á <lU orizal~o pelo art. 1", §§ 3' e;o r1a lei 
l'educç:'io nos venCimentos, a Commi~s,'o ri ,o n. 3:!!, '1e 8 de novembro di] 1,,02. 
Fina IÇ s. ([e accOi'do com as obs8I'vaçõ<:'s A Ilttribuição de cll,~mD," ao B;-~z'l rune. 
feitas, "tJ::ercc8 eme,r!'Ül.s subst; lmi V,l~ á verb;, cionnrill" que servem no estra, g~ir\) deve 
- Leg,çIJe, e consula.dos -, es '~l' ]],io v",r I ser facultada ao Governo; não PO~_8 liar·ihe 
assim, elh,,]' att~ndidl1 a di,LribuIÇã') dos líllpo.,t;l p ·Jo Poder Legisl LlVU, pllI' ser esta 
vencI men ir ,s. Um3- luncção administrativa. ua'luelJe 1-': ,(ler, 

A Com n:ssi1o j!lga neces5ario d t'rminar Si alguns ha que, depois (lo a,~-{enf,O dil. 
a cla.'~e ,i~ s,;crda.rios consol"-a,los nas dt Reoubilca, não for3-m cllam<1Jes au S! azll, é 
vero3" Icgaçõc:s, p'Jl' atten 'er it categoria quê (; Governo não eXE-rc:'u em rel«ção a 
f]u~ tee:n os actuaes serventuarius; não o elles a attribuiç~o confe,'i,la pOI' 18;; J. obri
fazendo, elles ficarão reduzlduô <t um" só gação sPl'ia uma puni,,'ío iJur acto do qua! 
c~asse, senrlo preci30 deixar em ,1is;:JOnibl- uii'J te2IIl a respDnsabilidade; sUjeitiL-'Js-á 
!Jdade (s a ·tuapS primeiros secret riQ~, o pel'(ll1 de tempo de serviço e a descoutos nos 
que B.lJgmentaria a despeza. VenClmeutos. 



2·02 A:-INAES DO :;ENADO 

Melhor será deixar ao Poder E~eruti vo o 
:e:I0rcicio da attribuição que a lei já lhe eon 
:,:Gl.":u niío querendo eslabelecer pl'at.icn. que 
-:;Jóde dar motivo a abusos, com yrejuizo do 
.ser7iço e da IlOnorahIl/llJ .. le irnpreocinul'I'el au> 
~npresentantes do BI'azll no fstrangeil·o. 

AU'oriza.r o contre.cto, por prqzo superior 
a um ~nno, dos edll1cios necessarios f>:1I·a. as 
:ega'.ões, é autorizar des;)eza fixa eJJl uma 
7erbll, de ~ua natureza variavel. 

i)'S 9," do artigo I" da. lei n. 32'2, de :1 de 
-,1o'l'ernbm de 1895, autoriza o Governo a 
"üugar casas pUfJ. as legações, po~,elJdo des 
jle:Jder com isto até 2. OO(J~OOOj si a casa for 
"úug:;,r:la I OI' menos, é claro que a ver I i\ cnn
:;tg~lada pa.ra este fim reão será dispendida; 

. 3: [OI' alll~ada por mui3 a despen a mn is ,eró 
':)uga pela verba representação do miniRtro, 

O artigo pó de autorizar o C,l. tracto 
"3WJer i0~ <lo 2:000$ J>~lo Thesuuro ou im
"'Jadi·!' o Poder Legisllitivo ne dirdnnir esta 
::1'.I1Jntia. si as condições do paiz onile fstiVér 
.3. legnção autorizarem essa rJrm'lluição na 
:ei rio orçamento de rarla. anno. 

.1'_ 'CorÍlmi~s5.o de P'111Mrças resol H,U apre
",~nL:1.r uma ernpndll. rspeci:r.l a C'I.~ I uma rias 
:"~(J!'>~;:; da propoi'i,;iiJ da CdlI'ar2. d,),; Dr"pu 
-7cd.:;s, "m vez de propnl' emr'nda cr:;; globo a 

:::,:ü13 verba; p:1rece·1 he que as:,irn d' ixa 
-:Jle"3. llbel'dad? ir. C .. ma.ra de se ma:.ifestar 
~'J~Jl~2 ~od().s as aHeraçõ:s pI'O;;o:;t~~, ein \""2:Z 

Js c~agil-a a acce)t[\l' ou rejdtar todas cnm 
: P7""OOül:,:'lulncntc em globu a unIa. fÓ emend~ ... 

-~\)ii.o sendo pontos de doutrina, rI,as sirnple:; 
;Fle~dlo l;e t01'ma e,SJS oívergencJ<Ts ,1,1 Corn
llÚ~1 .. ', julga eUa nâo ohst[lnte dev'cr presta:
:'es',Jel:O o lJomeongem ir. (,Dinião e'a O'ltl'~ 
S",2â. do CQngresso N '<.oion"', ~iemonstrJ.nGo o 
3,~'~ a'~at;J.meoto ás 3U:lS deliber.içõl.S. 
~or este motivO a \'o!t1m~-se o nUmErD de 

óf6:2nd,9.S "em 'lue de f'<tet'J ten;;a bwil1ü pro
_.ll:1~;a divergenc:a. 

'-Já ficou jusWlcada a projJ(sição ['O pri
::uelro e ~pgllndo dos <lItigos ar!dlti':os ql'.C a 
CJmmi8SltO de Finanças julga conveniente 
~ll!nletlcr á co.n;'I>leL'''ç;10 cio ~en;,r1o ; li pre
~iso qile, por lei expres,,<l, sej'llIJ derogarla, 
él~ lei, anteriores na.s di,posiçcles contrul'i<ls Ú 
i;\ ,cí du Orç<lmeilto de 1>}98. 

>J~ eJllolnrnentvs c,I:hllhrcs si'io colna,]os 
','']Cl' ~al)cll;ls 1]1\03 po 1,,111 ser [lu:zlllentadas ; 
::E'~'," momento em qlle se pl'OCllf:1nl receitas 
~i;H':1 001' :Qmellto rlé~eqLJililJrallo paI' 1'01',[\ das 
~i"'SíJe~;,s a fazer e111 ouro, niío será para d"s
::"~'fO:3rlL' o uugmento c!il. nOSS:1 receita em es-

----------. 
r~!lJ:t tenlle a ~U!2"mnlltar,jà ten,lo trazido ao 
OI'ç'lll:enta, em 1896, o saldo de 50:031:';976, 
,ledu,-id:1s toJas ns despezas do COl'pO con
ollhl'; S, Ex. lembl'" ~ convl'niencia ltc. auto
fis~ç;lo [l:1f8. rever e5S',l tnl,el)", elev<1.wlO-:1 
,lté meslllo à dos elllolulT,elltrs coel'ados nos 
I'uizes onde os com;ul:1dos estão: é o que :1 
cOlll!lliES'iO pr0l'iJe. 

EME:'\DAS 

A' n,bJ'ica legações e consulados 

I ." Lc glÇ5:0 dos E, tados Vn idos: 
Dig:1-se : quanto aos vencimento,tlo En

VIC'.do Extraordinario e Ministl'o .PJenipo
teilciario: 

Ordenado ......• _ . '" ....... _ 
liJ'2.tifi,'açiIo ..•..... , ..•.... , 
Repl'€SéotaçJ.) ..... , ........ . 

6:00n$000 
4: 01,0.~000 
l~:OOO~OOO 

'?' Em vez de um soe' etario da Legação, 
diga·se: um 1" ;;;ecretal'io de L"g~çiío. 

:1." Legação de Venezuela: 
Dig~-se: qU[lnto aos vê'ncim€nto~ do. En

viado Extraordinario e !dinistro Plenipoten
Cla.l'lU: 
Ordenallo: .... ', ...... , .. ". 
(;rr.tifieaç·ão ..... , .... ' ..... . 
R9'p~>c,:e!1taçf:o .....•.......... 

(J . 000,$000 • 
4: OIlO~OOO 
,~ : 000.$000 

4." Em vez ?e um secretario ele L\':ração, 
dica-ce: um 2' óecretal'io de Legaç[,o, alte-
1'2.':a a verba ]lara 25:500.~000. 

5," Legaí'ão do Perú: 
Digé1.· s?: quanto aos vencimentos tio En

vi. dü Kxtraordinario e Mroistr0 :C'!e:lipoten
daria: 
OrI1[na,lo. , .......... , .. ' ... . 
Gr'a.t.iri cal;áo ... "'., ... ,, ... , 
Rc" pres2n tação .............. . 

(\000$000 
4:000$000 
6:000$000 

6.' Em vez de um secrebr:o tle Ll'gaç1io: 
Diga·se: um 2' secretario de LegDçiIo: 

Ordrna.r.o ............ · .... , .. 
G ra [,ificil çiío ......... ~ ..... , .. 

~:501)$000 
2:5',0$000 

7. n Ern vez dos veneirnen tos do consul em 
Iq uitos, cliga.·se : 

Orl'.enado ... "., .,., ..... , .... 
Gratitkaçiío .. , .........• , .0,. 

8,· Na Legação da. Bolívia: 

2:500$000 
5:51)0$000 

QUilnto ao.s ,encirnentcs do En viado Ex
traordinario e Miniótro )?lenipotanciario, 
diga-se: 

Ordenado.,.,.,.,., .... ,., .. . 
-:" S~'. 11illistro do Exterioe, no sen reL1- Gra.liticação ..... ".", .. , ... . 

~:':':'J, :'l p~g. 35, julga que esta fonte de Representação., .. " .. ,.,.,., 

6:000;5000 
4:000$000 
8:000$000 



S~SSÃO EM ~O DE SETEMBRO DE 1897 263 

9." Em ve:l de um secretario de Leglção, Enviado Extraordinario e Mini5tro Plen!po-
cJ.iga-,e; teneiario, pelos seguintes: 

Um 2' $ecretario de Legação; Ordenado ................. '" 6:00(1~00() 
Ordenado............... ..... 2:500:'-000 Gmtificação ............... '" 4:000$000 
Gratificação...... ...... .... .. 2:500$000 Representaç;}o................ 12:000$000 

Alterada a verba para 25 ::200$000. 17.' Em vez de um secretario de Legação, 
etc., diga -, e ; 

10.' l';"a Legação do Chile: 
Um lo secretario de Legação: 

Substitllam·~e os vencimentos r10 Enviar'o 
Extraordirlul'io e Mini~tro Plenipotenciarío, Ordenarl0 .................. . 
pelos ~eguíntes : GratitlcaçUo ............•••.. 

Ordenado_ .................. . 
Gratit!caç60 .. , ............. .. 
Represen t.r,;ii,o .............. . 

6:000~000 
4:000$üOO 

Um 2" secretal'io de Le;;ação: 

12:000$000 Ordemdo .................. . 

11.' Em vez de um secrl'tario (~e Legação, 
Gratificaç:'lo ..... , .... " " '" . 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
'2;500:;>000 

ete., diga·se : -

Um 2" secretario de Legação: 
18." E"1 vez de um cOlJsul em Montevideo, 

et .. , diga·se: 

Ordenado. _ ................. . 
Gratillcaçiio .. , .............. . 

Um cClmuI geral de 1" classe em Monte-
2:500$000 vidéo: 
2:500~OOO ' 

Ordenado ..................• 
12.' N,~ Legação da Republica Argentina: Gratidcação ................. . 

4:000:!000 
8:000$000 

Substituam-se os vencimel!tos do E';viado 
Extl'aorclioario e ~Jit1lstro Plenipotcncw.rio, 
:pelos seguintes: 

19.' Accrescente-se um consul no Salto: 

Oràenado .......•......•. '" 
Ordenado .................. . 6 :OiJO;;!;OOO Gr;1tlficação ................ . 

2:50n.sooO 
5:::00$000 

Gl'atific:l!'no. _ .. , ............ . 
Represe:!taçti.o ......•..... , '. 

4:000~000 
12:01.0$000 

Altel'J.Ja a verba para 55:500$000. 
20. a Na Legaçi'io cio paraguay: 

13." E.n -vez ,:e um Sect'etal'io de Legaçiio, Subs:ituaili-se os vencimento~ do Enviado 
ate, digé\·se : E::traol'llinario e Ministro Plenipotenciario 

Um I" S8cretario ele Legação: pelos seg'üntes: 

Ordeno.,10 ................... . 
Grati:icaç~o ................. . 

Um 2' s'"crArsio de Legação 

Ordenado .................. .. 
Gratitlcaçlo ......... ' ...... ,. 

3: 000$000 Ordenado .........•......... 
3: UOO$OO J G ra.l i ticllriIo ................. . 

Representação .............. . 

6:000S000 
4:000"0000 
6:000$000 

2 [ ." Em vez de um seCl'etario de L'~gação, 
2:500!OJO tltc., d-ga-sé: 
2:500$000 Um 2° secr, tario de Legação: 

14." Em vez de um Consul Geral de la classe Ordenado .................. . 2:5008000 
2:500$900 2m Buellos Ayres, etc .• diga-se : Gr~titlcação ................• 

Um CODsui Geral ele ?,' clas3e em Buenos 
Ayres : 

22.' Acerescente-se um consul em .'1.8-
sumpção: 

Ol'denado ......•..• , ....•...• 
Gratificaç;[,1 ................ .. 

3:000~OOO 
7:000$000 

15." Arcr8s~en te-se um Consul em Pozadas: 

Ordenado ..•....•.... , .••.... 
Gratificaçiio .....•..........• 

2:500:1;000 
5:500$000 

Augmentando-se o tot'l.l da verba pClrJ. 

Ordeoado ..... " ' .•... _ .... . 2:500::;000 
Gratificação ......... , .• _ .. -. 5.500$000 

Modificando·se a verb(L p~.l'a 3l :200$000. 
~3. a Na Legação da Suissa: 
Substituam-se os vencimentos do Envi<ldo 

Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 
pelos seguintes: 

53: 500,$000. Ordenado ................. " . 0:000:;;000 
4:000-')000 
5:000$000 

16." Na Leaaçlo da Republica Oriental do Gratificação_ ......••.•.....• 
Drugllay : substituam·se os vencimentos do _ Representação .............. . 
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2.4.,' Em vez de um secretario de L,'gação I 32.' Em V"Z de um c8nsul 00 H:l.VTa, di-o 
etc~. n.iga-se: I ga, 4 se : 

Um Z' secretario de legação; I Cm cOll:;ul g"er,d ele l' cl:1ESC !lO R\qe: 

OrdeDDito ....•.......•...... 
OrdGn(!.fl ' .....•.. , '" ...•... ' 

2: 500'1:01]0 Gr~ itic'açã ..........•...•.... 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$OOG 

Gratificaç1i.o ................. ' 

2'5.' Na Leg~ção da Gran·BI'eto nl1<'L substi
tuam',8 03 vfncimpntos do Envi~do Extra"r
dinario e Ministro Plenipotenci[l.l'iO pelos ~e
guinte5 

Alterada a verta para 8! :;'iOO~OOO. 

33 .. 1 ND. LPgoção ,la Belgicê, s1.:bsU tILl'TI-Se 
os veDo lillf'Ot, s do Ellviado Extr '0' din"rio e 
MinbtlO Plt'nipotenciario peles õeguiotes: 

Ordpnf'LÍo ......... , ..••..... 6: OiJO~OOO 
Ordenado .... , ......... .... . . 6: onO"ol1l1 "ratificação .............. ,.. 4 OOI}WOO 
Gratin~.Cão ..... , ........ '.. 4 Ol)o~ono Reprpsen,açJo........... .... 6:0UOSOOO 

Repl.'esentação........ ....... 11:0UO-(00)_ 34.' Em vez de: um secret,,,,i:.J r
'
e Lega-

., -' çao, ~t0. 1 dJ~3.-Se : 
26.' Em vez de l:m 20 secretar~o' P; L~gaçélo,. . _ 

etc., cli~·"·Fe: I (m 2' s2crel:JrlO de VgélÇ'10 : 

Vm 2,0 ,;CCl'etal':o : Or,1e. é\,'o ............... ,... 2:f,nO:i;00G 
Gr~tiE,~ç'ão................. 2:5DO-;OOG 

Ord€[)' ,:0 ... , .....•.......... 
Gr:!,til}Caç?io ..•..... ' ....•..• 

2 :;'iO(J"OOi) 
;2,5008000 

27.' Accr€scente-~e um chailceEé:r em Lon
drc3: 

35,:1 Na L2,~ação de F'orT~~g;l1 Sl~:J3t;t;'T:m
se o~ v2iJci!úentos do El1via~o EXtl'aO\ dina m 

rio e l"llu;stra Plenipotencia; io :Q2h~;J se· 
gUintes : 

(ire! ;];). 'o.. .. .. . ...... 6: CI1r) "~:,:, 
~: 000 :000 Gru jjfi r'.'!.cã o . . . . • • • • • • . <1' O/:cl. O~.'O 
23 ?ilO~f)OO RepI'~cen·toção......... 10,(\1 ':', "WJ 

Or:~en,1(h ........ ., ......... . 
Grl~.tJ{lcll ão .•..... ~ ......... . 

7 :~OO~OOO 

I( 36.';\ Em vez ce-uID secret.'lrioc1B Legação 
28,' Na Lpgação de França: et~.-rllg~, ~f\: 

Modificilda a verba para .... . 

Sub."tit!'[!,r.~pse 03 YenclGlBntos (lo EJ.1viado I Um 1') scc:'et3.rio de Lt;5~·'tÇ5.0: 
Ext mnrdin1.:'io e Ministro Plenipotenci:1rio 
pelos seguinte3: Orrlennr)o .......... " .. 

Gr"títkç~o .......... . 
3 :nOr~Cí:') 
3: OOO:~I 1:0 

Orr'p,l"do .........•... .,..... IJ:OI10·;·lnO 37.' SUj.lpl'lrn~.-seo Chancpliel' rIo lonsuladc 
Grat,j~c".,:~o,................. 4:000~,:I)(,D no Portr>. alter;1.ua c, -vel la ()a:'~ SI):õ:J'" 01.0. 
Repre>oelliaç[í.o..... .......... jJ.uOO~ODD I 3H." 1\3 Legação elo lmyeriu .\llern~,.o. -

f'ubstilu~m·se os -vencimentos do En' i~{10 
20.' E.-ll VêZ 11, 1.\ln 2° s8[;r,LO rio I':õ Le- E:ünlPl'dJiwrio e Ministro flenipoteGceiario 

gaçi!'.I, etc. lli(!·,,-se : l pelo~ ~e~'utntes: 
Um 2' s"êretario lle Legôção : Ordenét,~o ......•...... 6:0roSCr:o 

Ol'rI,- n(~ do .•..••••..••.•..•.•• 
Gr3.t,Uc; çi:o ...•............. 

2:50(1.~01)0 
:2:iSOO~OOO 

Gr:cti ljc~ção ...... , . .. . _1: C(W:.,;CCO 
RepreEentaç50 ......... l~:üGo~e:)'} 

30.:1 Ec!) vez de-um Secr3t[:.}'~O ,~.ç LegaçEíc 
30." Em VeZ de um comul gera.l,le 2' clQ.s~e etc.-dig·;]..,e: 

em Parlz, etc., uiga-se : Om 1" s~cl'etaL'io de LegQ.ção: 
Um consul em Pa.riz : 

Or t1 e1'ado ...•..•••.......•.. 
Grõltifica,;iio ........... ,., .. " 

31.' A"crescente-~e: 
Um ('onsu1 em Marselha: 

Ordpnarlo .................. . 
Gratiík;ção ................ . 

2:500~OOO I 
5: 500~000 1 

2::':00':0110 I 
5:~OOSOOO J 

Ol'll~nado ..••••••...•• 
GratJ11cação .•..•.•.••• 

3:nr,(1'OCO 
3:00C,-,CCO 

,10." Em vez de um consul ge"olI18 2" c!assc 
em H"mhurgo etc.-rlig:l.·se: 

Um Consul Gel':!l ,~e l' classe elõ1 Hi:\m-· 
bul'!;o: 

Orde!laJo ............ . 
Gratificação .......... . 

4: nnr ~'nI'O 
8:000.~OCG 
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Altefah;1, verba para 'J8:500~:Qro. 
41,' Na LP:r"cão di\. Sunt;] Sé - Substitu

am-se os ,~f'ci",entos do Enviado ["truoldi
narín e Miaistro Plenipotencbrio pelus fe
gUln t('s : 

Ordenncto ....•.. , ..... 
G'·atific14"ão ...•....... 
Rppre'en loção .......• 

6: 1),)n.~nOil 
4:QIl(1~n(l(l 

S: COrl~OOO 

4'2. Em vez ele um secretario do Leg3ção, 
etc.-diga-~e: 

Um 2° ~e~:'etnrio de Legação: 

Or'dpn~ro ............ . 
Gmt'fk:lCiio ........... . 

2 50: I~::OOO 
2:'í/lO:/I00 

·j3. Na Lf'z'ção dit ltalia _. SU:l,t.ltllam-Se 
os VI nl~lmí:-:íl em do Enviado Extt-~,):"linario e 
Mini,t.)'" Flenipotenci:'rio pelos seguintes: 

Ordpn·,d/l ........••... 
G;'o titlc:1I:~o. . ....... " 
Rr:pl'GS8G ~.:1<.·ão. " ..••.• 

6: Oili)';I)"1i 
-4: OOO-;()(iO 

10: üQ, .:} 00 

4,·L 1 Em v~2 d.e um secrsLl.l'io '~.? L"grrç'lo, 
diga-se: 

Um l° :::ec:-et:l.rio deLeg0.ç~.O: 

Crd'Jf1::-,r:'~ ..••.•...... , 
Gr.:'.titL-c.~·ão .......... . 

3: (,'r':ono 
3: 1'0,:.21)00 

~5.:\ Sl~-SrT';m,:,_.:~e o cb[l.ncellei~ 0;:2 Genova.' 
a.lterando=.:I:' a Y?Jlb~" lJr,,;,~ 46:5DG;·.~0Gr·,. 

46.~; Nr!. L(~gc.ção rlo. EGSpflnha SGl.:-·tij-,Ur..ill

se os V€nrii',2ntc:s (~ü El1~'iac~o E-z:cl·;.~Jrdin:-·rio 
• e J\Iini~iro Fleoipotendario pelos 2'~gu1l1[6S : 

OrdC'nc::o ............. . 
G:·al.I11-,;·',;:io ' ........ . 
R2~)I'escj)t,:~ç'iio .•.• , .. ' . 

ê:t1'1( ,".;flf'(l 

4: 11: c:.r.no 
8:0":~OOO 

47.:'1 Er.1 VC:3 r!e um S,:?C1'2!arjo }8 Legn,~iio 
etc., di;: 3.-~e: 

Ull1 20 :~e(':'fb.~··io da Legação: 

Oi' l en 2.do .......•...•. 
Gl'atJfk3(,':'O .. '" .....• 

2: 31" ~"0I'n 
2: 300;:000 

48.' Leg"Ç~cO do J:1..o30. SufJstiiu: m-S6 os 
vencimentos do Euvladü E.::;:t.rcrdGY 1'jo e i'l'1i· 
nistro Plenipotenciario ;elos scgui:'tes: 

Orden:1do .......••...• 
G rantic8(i'i.O .......... . 
Repre~en toção ........ . 

6:;}1 O"ono 
4 :01 ,0,,000 

10:C(\OOOO 

4'J." Em vez de um se~:3tHio Ué) Lega,1i,y 
diga-se: 

Um loSecr~tario dê Legi!ção. 

Conserv:uJa a verl'a tlcs vencim,'ntos e al
terada a wrta total p3r:J. 43:500.S000. 

SeGad,) V. I fI 

50.' Supprima-se o artigo que S~ re(eT~ 2. 
tral's/erencii1 de officiaes e amanmme, di:'> 
Secretr.rii1 ri o In trriúr. 

51.' Suppl'ima·se o artigo que Seni?1'8rt 
provi,lencla de sei em addldos dUrJIl le um 
anno a secl'ct,Hia tOl'OS os f'unccionarlo" di

'nloroaticos e consulares. 
• 52." Supprima·se o artigo que se rer"re "
contracto de edlficios para l~gaçi5es. 

ADD1T1V03 

Accre.,c()nt~m-se os seguintes ar!i g03 : 

11' su~penso no e:Xflrcicio d.:1 pl'iS::-l:Lt-~ l8~ 
e até que ~eja detel'min~do o e~'Dtl ,"'!rül, c 
fllncci"nam~Dto d".s legaoçõe::i rlil CO!UiIIOii) G 
Equador, e U<1 A 11stria BUll!,ri;:>.. bel.' (',,[;°,0 dos 
consllhv'os p.f<1. os quaes não esta D.x:lc:<1 2-

i·e~9?ctiva verba de desp:-'za. 

2 o 

S:ío d~mgu,los os ;;rIs. 90 do rlecfOÍO!l. 90'iB, 
da 11 ,1ê no':'em1Jro d8 18~)0.o" ;,rls. 1" f:i 82-
Taoe(l:1ann0Xa á lei D, 322, elo S de nOl'~;'.Q;E'G 
de If!95,UD p'11'te em que fj}:o. VenCi111fnt/i,~ de 
corDO diry\l'lnaticc, e (:08 cor.sules. d~ff.'l'r.:r.t~:3 
elos' c~l1s"ign:?[h3 na prEsr-ntl\ lei. lPl~, C'dno 
n:l. deslgntv .. ·5..) uüs classes 1108 s2cr::tal'i8~; ~ de? 
cor.suIaelos geTaes. 

3. 0 

o Go-r.-eruo é ?"utorizr(lo :1 :e'í·er 8.. f:l ~eI;C'. 
dos eIJl~!;'lJ:"ntos de tOlleS os CQr;;;uI2J1, ~ "Jc
dfDclo até igu;'11;.}l-os ao~ pel'ceb!cL>~? pe·!c.::
pítizf. s cnd0. O~~':::,--S consult,/l.os fUnCCIGIJ~:1!l. 

Enl€pt!a e:np2tuc!::..na ~(S'~ão dr. c~ mr:ll;::ão 
L~g~I;'io do. l' meia: 

Um En vi~.do Plenipotencia.io: 

Orrleo:J.Go ...•••...•.•. 
Gra tific,1Ção .•••.....•• 
ReprE'seotação ...... , .. 

Um I' secretario de Lega-
ção: 

Orilenado ............. . 
Gratl fico ç~.o ....... , ... . 
A luguel de ca,a para a 

ChIlDce!l:1ria da Lega-
ção .•..........•... 

E:.pediente [la Legaç1io. 

6 ° OO(·';'C(O 
ÚDI!~i10() 

10: OOO~OGl\ 

3.000;1;nnú 
3:0CO;:OOC 

2 :~oo'tr.rG 
500.~l'I)C 

28:500$000 
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53.' Emenda da. Commis::ío, si fJr rejeitada 
:pelo Senado a emenda supra.: 

Russia: 

Um Consul: 

Ordenndo ...•.•........ 
Glatificação ..........• 

2:f,00$000 
5:500$000 

8:000$000 

Sala das Commissões, em 30 de setembro de 
1897.- Gomes de Castj·o.- Leite e Oiticica, 
relator. - Ramú'o Barcellos.- Porciuncula. 
- Leopoldo de Bu?hi'es.- Severino Viei'l"a. 
Votei pelJ restabelecimento da pro;Jo&ta do 
Governo q !lanto ás Leg,:ções c!a Ru:,sia e da 
Austria HUlgria. 

A imprirair pa.ra entrar na ordem dos 
trabalhos. 

N. 115 - 1897 

R.edacçc70 finol 0'0 pl'ojecto do Senado, n. 19, 
de 18D7 

o Corgl'eS50 Naciono.! resolve 

Art. I." E' o Govel'üo autoriza(Io a parrar 
ao m:,jol' mecico c:e 3' cLLsFe ('O exer~ito 
Dr. ArroTlsO LODe;l l\1acllado, os vei1cimentos 
de professor do curso preparatorio da Escola 
Militar désta Céipit\l.que deixo~ c.e pél'Ceter 
desde jl1neiro da 1895, e a abril' p3ra. esse fim 
o credito nece,,,,'al'io. 

Art. 2.° Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commi~s6es, 30 de setembro ele 1897. 
-J. S. Rego ilidlo.-Gustavo Richard. 

Fica sobre :l mesa pura ser discutido na 
sessão seguir,t~,c'epois de iElpleSSO no Dia'f'io 
do Congres~o. 

ORDEM DO DIA 

SUCCESSÃo NATURAL PArIlR"A 

Continúa em 3 1 discnssG:o, com os sClbsti
tutivos orrerecidos, o projecio do Senado, 
n. 20, de 1896, que dispõe sobre a successão 
natural paterna, revogando a lei n. 463, de 
2 de setembro de 1847, e restaurando a ord. 
do liv . .4" til. 92, menos quanto á distincção 
entre nobres e plebeus. 

o §r. Goncalves Chaves -
Sr. Presidente, dei -hontem~onhecilDento ao 
Senado dos motivos que me determinaram a 
1Jedir a V. Ex. a indusão, na c·rdem do dia 
de hoje, do projecto. cujo estudo estava con· 

fiado iL respectiva Commissõo, relativo á ai' 
teração da lei de 2 de setembro de 1847. 

CGmo relator dH~a cornmissão. dei parecer 
contr?rL, ao prcjecto, fundamentando-o como 
entendi. 

Entretanto, o ncbre Senador relo Mara
nhão e o illustre repnscntanie (!o Estado de 
A!agôas apr-esenturam, cada Up1 deIles, um 
substltuti vo. 

Em ~obre a materia dE~ees substitutivos 
que a Commissão tinha de pronunciJr-se. 

Não fei, rorem, possível formular-se um 
p;trecer, porque um dos membros da Commis
são se jc:lgou suspeito I'm a tom::tr con heci
mento da 'l!iateria dos sul stiiuti\'os, e um 
out;'o entenceu que nenhum':\. alt;,ru.çE-o me· 
rece alE:i de2 de setemb~'o de 1847. 

Assim, eu, que,collJO rela.to p • h"vi:J. formu· 
lado um p3recer, no qual dL',".ulJ:, os mbsti
tutivos dos nobres Sen:'.(lores, 'Vi-mo na neCêS
si~a('e de pe,lir a V. Ex., Sr. Prei'idente, 
Dqu ... lla rsSOlllCão, porque ~gib-:1c questão 
da m2..Ís alta relevancia, qUf~ e. por- lodos os 
motive,s, digna. do estudo do Sell8do. 

Oppuz-me á acceit2ção cOILplel~l, do substi
tutivo Co n0bre Sen::tdor p ,I,) Mu.r~i1h[o, for· 
mul::;.do tão súmente com o fim Li'? Umpll:l.r os 
rr:eJl s c," reconhecimento di'. filiação pr..terna, 
e que I ealmen te tem uma fÓrma Juridica 
apr;mor~da, porque, feit;: l~ ampliação prc
[costa pelo no1Jre Sen3.Gor, -çarece-rre. cumo 
supponuo que ha c!e parecee a', Sen:J.do, que 
cn.. no~sa legi~Lção dar-se-hia. Ulna incon .. 
gruencia. 

Adrr:itt3-se o reconhEcimento do fil;w natu
r;,I, reconhecimento fundado SO:,F~ :lo confis
s:io por pa:·ti;l do pae; e, ent1 etanto, desde' 
que ~S'i," reconliccilllentn sr-j;l. pos!erinl' ao ca· 
wmento do pai, [ica o filho sem nenhum cli
rei Ip Rllccpssorio. 

Or~, islo. em nh5'"llltú, n[o só niLo é justo, 
como ré contrario il. doutl'ilJa llos codigos mo· 
dernu, . 

O nO:Jl'e sCQador aillda contempltlU II con
cn!,inal.), c()m') um dos lIIeil'S, pel<'s qWles se 
póde cuQsegnil' o reconllo:'imento paterno. 

O Sn. Gn:I!E:i DE CAsrRO - l\ão to:lo e 
quallJ1101' comcubino.to. 

O S1"'". GO:-lÇALVES CHAVES - De accôr..lo; 
concl1b:nato em determinadas condições, 

Não quero reproduzir COLlsidernçl~es por 
mim feitas em olltea occasião, mas o felctoé 
que, si a matornitl,lde se manifesta pOl' pro
vas irrecus:lveis, a patel'llidade é clestitllicb 
clt certeza. E' um verllacleiro arC:lno, um 
s~gredo, que uão é dado devassl1r, de termi
nC\wlo,o. 

Eis el l'az[o pOl" qne a declaração da pa
ternidacle ôÓ pode ser o reSlll tado de uma 
convicção da parte do pai, e nunuD. o resul
tado ele ur::a prova irrecll"avel. 
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o SR. COELIlO E C.HIPOS - Apoíatlo. 
O Sr. Ge,l{<;AI\'es CHAYES - A paternida· 

de, na .fili"çt'io legitima, tirma-se silllple,
mente em uma presl1mpção, presllmpção (~s:\ 
que resutt" da collUlJita,ão e, aiuda mais, da 
fideli,l[\ue ecnj ugal. 

o SR. COELHO E CAMPOS - Apoil\do, 
o SR. G'1XÇ.\LVE3 CTTAVE3 -Ora, osta pre-

3umpção [,[\lh'l no concllLinalo. Logo, não se 
pode assenta]' sobre o concl1lJinllto a pre
sumpç50 ua tiliação. 

O SR. COELHO E CA:\IPOS - E' v,té o pl'in
cipal. 

O SR. GOêTÇALVES CHAYE; - A coll\Lit~çi:ío 
e, neste sen tlr!il, a jllncçilo dos SeXoS. 

Si devemo:>, pOI'ém, julgar flS CQu>as nelos 
principios r." mOI'llliu;itle, o rllClo d" re,;jden
CÜL de nlll );Olll<élll com ullJa lllullJel' n~o aulo
ri2[[ a eo ta jJl'CS 11Il! pção. 

Será ao menos UIln presumpção de facto, 
:11[[S não ele direito. 

O SR. JOAlCIJI CATUliDA - E de dil'.Jito, 
por que \lão '? 

O SR. Got(,ALvrs CrrAVES - A pl'csnm
pção é [\ 'llle r(,s\ll ta 00 casalllen to. 

Ha l1in lo, O C<lW de estupro. Como bem 
di~se o llobl'e ,enaclol', e dizem os juris
COIIS'.t1tos, e>te c,,:<o visa a punição 110 crime. 

.J.s:;im, ncceitando cs tres cas0S, a que 
me referi, 'lue constnl11 do suLstitutivo do 
Ilobre sel1nr1or, (l"la adlllittir o Nconheci
mellto jll'ticial, n:Io ['O'SO Ilcceital', mesmo 
pOL'qlle eótOI1 COlll 11 c.ontl'illa cios c.s;ripto
re'i e des crdigos, o 'l:lI1rto cnso ,10 con
cubinato, Corll1ularJo peto noure senadOl'. 

Cúmo S. Ex. disse, elle está adstricto, 
quanto ao ,lireifo succeswrio, á lei de 2 de 
se tem bro de 1847. 

E' necessario, para. S. Ex., que o .filho tenha 
sill0 reconhecido anteriurmeTlte ao c:1,amento. 

Neste ponto divirjo; entendo qU3. si se dá 
o I'eccnherirnenlo antes do ca,amen'o, o filho 
n&lUral ueve ter igualdade na S\ICc"s ... ão pa
terna, concorrendo com os filIJo" l"gitimos. 

E' a doutrina d:1 nns~", lei. E'mtoj';'. não seja 
em geral a doutrÍfla dos codigos ülúrlera08. 

Entretanto, eu en 'cnrlo que em 18f')l'lna3 de 
legiólação deve- se comervar, tao to quanto 
possivel, o direito pree:x isteilte. Z' uma tra
diç:'ío elo f€ntimento jlll'iclico. 

Mas, fi o reconheci menti) vem depois do 
ca8amento, e si ti permittido fs~e recoJlheci
menta, si a fili2ção Ee firma, si o peie confessa 
a SUl\, paternidaàe, pOI'q ue pri ~ c. ,-,:3 o filho 
de qualqner parta na s':ccB'i'fio paterna? 

E' nesta punto que discorrlo. 

Em torlo o cnso, o ]ll'incipfll é a firleli
dado cnn,ingal, a qual [lIlh[\ no concl1tJinato. 
Des'Je ql\e a concnbiüa Ilão est,L obrÍlzad;l, 
não tell\ o lÍO\'er' de guardae ri<1eli<l<lcl8 ao 
homem, com C;lWlll vi 1'13, fallece esta. pre
sumpçr.o. 

E de accúrdo com os codigQS moder
nes, o substituti.o que vou tel' 1l. honra de 
apres·.'ntar ao Senado, dá uma quota mcces

Com'e~uil\t"menle, do cOllcul,innto nfio se so.rm :lO filho, rcconhEciJo nessas condll;ões, 
llórle tl1[\r ~ pl e:;luupçJO, 'llle pl'ev"lece no emeora menur do que a dl'~ filIJos reconhe-
caSllmento le~lllmo. cidos antES do casc.mento. 

Ora, ,i é,', l'l'esump,'ão [[ b~se elo reconhe- Em outrc,s pontos tl1!Tl1.em não acompanho 
cimento, 'ln3.ndo falt[\ ;'l connsslio, e o con- a opinião do honrado Senador. 
cubinato n1io importa certamente a C(lI1 nssfiO, Mas <estas considerações que acabo de fazer 
sem r1l1vidn I]ue o COllrl\bill~to não póde ~er são bastanüs para rrostr~r a r:tzão por que, 
11m meio <le OIJl',gar a um reconlIeclIllllilloJu- acceiUtndo em gEral a dnutrina [1,) sub:,titu
dlcial de patenlJ[larle. tivo formulado por S. Ex" entc!:'Ji Úever 

Si o hlirnem vive em conculJinato, nad'1.1 formular' um outro. 
a impell8 ue reconlIecel' o filho I(a COll- Em relação ao substitutivo l\presentadc 
cubina. pelo illustra.do ~nador pOI' Alagrj[\s, que me 

Si Ipm !l ron vicçiio de 'lue esse filho ti sen, parece, e el.e facto é, ma i, l\mplo, porque muito 
n[\da o priva do servir-se dos demais meios, i proposital, muito intencionalmente o illus
que importa:J] confissão, e len\m ao reco-I trMo Semdor pelo ! ... ü\r[\nhão limitou a sua 
!1hecinwnto e que estão fOI Illulac10s no snb- re[órm~. 11 simples ampliação dos meios de re
stitutivo cio nolJre sen[\dor pelo i'lLlmllllão : I conhecimento paterno, como decl<1l'ou da tl'i
isto é, qnanllo lia GnlCL prova, por um es-I buna, pois não cogitava de alteração de 
cripta emanallo do p[\i, reconlJ8cendo o nenhuma outra ordem, digo o honrado S&
filho, escripto destituido elas formalid[\rles,' nador por Alagôas ampliou o "eu trabalho, 
que constituem ,t escriptur[\ publica. Neste completou-o de conformidade com os codigos 
caso, comprelJe]](le o Sellado, IJa uma con-' modernos. 
fissão, não revestictlL elas solemniclades, que I. r,:as, para rr,im, o suhstitutivo de S. Ex. 
tornam o acto antbentico, mns ha uma con-: tem um vicio, e um vicio capital. E' a re
flssão qne justificll a acção de reconlJecimcnto stricção que fuz aos direitos successorios dos 
paterno. l.filhos naturaes em relação á maternidade. 

E' então qne o filho tem o direito do pedir S. Ex. entende que, para que os filhos na-
'l l'econl]ecimento judici,,1 d" su,. filiação. I turacs possam herdar das mães, é nece:-sario 
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que haja o rccoLllecimi'nto authenéico por 
parte dellas. 

E' esta un:a doutrma sust.entana ror ai 
gun, ,111rL,consultos ncssrs, ID,'S 11o',e inteira, 
me"te ab~ndonada, mesmo pO"quP. nào tem 
um tund menta jur;di~o pL"'w,ivel. vi,to que 
a mat.,o, nidaJe é um fJ.cto que se póde pro, 
va." irl'pcu,a vGlmente. 

No "ntr,'T,allto, eSfa npcessi.:;ade n" cercar o 
aeto de 'olemni,'u,ie' quI' Imn: rt,"m a Ci'rtpza 
de que o l'eCOnhAcimento roi f'ito livrement , 
diz re>p~Ho á paternil'arie; e é ceri',o ql1e 
to,la~ "8 le,,,is)a,ções. me"m,) D.qur lia, que sno 
m~ 's rOs'\l'ic f j vas, COfiO :1 n,ss". a re,opei o dI' 
rec"nheeirn:nto de paleenid;,de, arImittem a 
proVa de filiação mataro" p ',r tO'10S (os méio, 
de pr')'.as a 'mittidús em <lil·eito. 

lL·tJ., l',:crn mim. é a f~liJa '~pital do ,,,h 
sthutiv,; do 11on'3o 'O SI~Dadur por Ala.:rôa •. 

rerr:ai~, S, E:::. "ctmitte 'linda a pedillil.çã' 
solur,ne, ir:stilu'ç50 o,,~(llet::c e inteiramenlp 
df'n'· cc" nl"é, em liO.-20 direito p~ra o., elfeit08 
a que collimava. 

o SR, R, DE ~fE:oiDOê{'~A SOBRINIlO- Ha opi, 
niôe:< e~!l contrDl'io. 

O SR_ nONÇALVES Cn.\1'Es-A o·.jniiio qu· 
prevnl, ca em r"C3 ele DCSS<l. l;;.\gislação 8 quI--' 
es~::! 'Ls:-.i;, . ..:iç1.o f:.:1.~11a ,o!npi?taml?llt~g <i f3zfl-1 
de se~ '1L1 e :.\ !ic te::.'n.Ü\.l?.ra, no anti.;n re:;rEne;\ 
.ju!'ir~lcr) e é ir..::,or:'.!- ~)~t1"';81 com 11 n.r.zllni:!3ç~o 
poiHi2"8. d!) Brazil des.1.: ::-. su~ jn, 1epe'lc: nci~: 
dem3is CeDO l;,Z~El 2pnt,r o cOllsel'12ir') Ld:1' 
ye~t.') 8 CJu t r03 j'J.-;~:SCOTlSUF~~1 o..:; ~ffeitl)3 jnrí~ 
diccs C:~..:~~ iostitllIG~:) se rG2.lizam em no~sn 
dir~ito ii.l.depen(~en: e l'lpl!.1. 

Aléill cl!~to, S. Ex. fere;). fl'v'>st30 do reco· 
nheciorent", por ~ubsr;qTJ,=ntJ--: c :::-H~Pi'ltO. 

O EI'-S. ':0 de sou SUh·,tltl1tivo diz: «:11(~giti· 
mn.(~'ã j ro~' St!1l~equ;qnto rTI;4.tl'i;'~Ollio eO!]~iDÚ;l 
a ser TE'~11 a 11;~la3 Orc\- n:~\,(iíf'3 do Rei f' o.}) 

Ora c; tún~0.~los '-'('l'.~ g~', ql~o. são j qriseún· 
sult,o;~t ~·::;_~'~m qU1 F um:~ (}llES~50 es~,ê.. '-1eb -
tidê, Ih} àc.~tinio da legL-,dtlção ~tnt.jg~,: quaps 
os filhos q:le se legitimavam pelo Subs2Cjuente 
Ca~a[;lento . 

Di'i':'th,s9 si 11 Ore!. Liv, ?,'. tit. 35, (]llau(l I 
se refc--e a Direito: « oi o 51:'0 é tJl "UP • 
confor,."", o direito p"s:·tI -er legitimado ». 
diz res;)~ito a) D feito 1I0E1S,UO, ou si 1',(' 

DirGib Cctnonico. » 

Ma~ é quest,ão que inteiramente desap
par~ceu da no,sa legislação, deslle que temos 
um toxto de lei dot,~r'minando qüfl só não se 
le~itimim pelo subsequente natrimonio os 
filhos :,dulterinos. 

E' a ;amo-a q u('~tiio que Te ix0i,ra de Frei· 
tas lameutava não ter 2ldCJ resol 'i'j"a POi' um 
golr'e 1'0 penfla. 

E~tas cOêsitlerações geraIs que a~abo de 
f'iZet' soh:'o os prcjectos doS h('Yll'8iOS Sen,;,
d,'res. cuja ckutl'ina em gsral accei:o, e cUJo 
pPIlsamemo de reíorma tambem não recusO, 
115.0 ,.~ ll)1)tiv(,s por que no m~11 subst!tutlVO 
f,i:?.to ~1iI;tl(ll~esta q~estão. 

Em 1'f'lação á primeira m,~t,'T'la, _meu 
'u·bstitutIV" quasi q'J'3 é a 1'e(Jr"d:lcçao do 
suh-t,tu'iv/I <'o honrado Senador. e é tambem 
"m:l, ;"'P"criu"ção do pcime·ro sahstil;ut:';o, 
com al,º", ma rlilfere!1ç:l. por exsm f)lo: ilmJto 
o reconb"cirn'nto jndieiaJ O;] upcnt"nE'o, a 
Irps CQEC'S, e o honrado SeDa ~or admitte 
qu" tre Crt8:'S, 

Ma~. SI'. Presid~n~9, deS'!G (Fl-3 se t;cata de 
urr:a rehrm<J. tão importante, que iDtere,,,a c 
PSLH~O dl~ -;~es:-:o3. e :).:1 rel:~çi5es no c.lI'ei'to ('.e 
familin.. n1: parte relativa á fihii.Ç~O, eS3." m:1.
I~,..;o, te~' ilü;m8. connexidade com o Jireitc 
de Sl[CC€SS;10. 

O,'"" cs bO:1TU(io3 (r.ílegas q<ie ,'à!) jUl'is~on
~\.11tc,s s~,":)e~ll qr;a um ócs pC2'~'..;3 Gffi que_o 
n',::,o di,eito D)'"cis:J. 11e reform:.. T,crql:B nao 
0b~V1€l!'_' r;.os p:'ine) ]lios que (le ,;cci !'egular [L 

Sl1C'CBScQO, f-egu9do l1 dl)utrh:w. G G3 codigos 
mocleTD8s, é o rhr!?l to sucee~8oric'. 

t\o ln~G ~L1bstitut,ivo não me p::G-)U':-': D. fc .. -
7.?r urnJ.. 1'2fc~rin':l ü.m~~lJ., CGffi}i".3~~éD.3~--:;-;). d~ 
SUr,CfS''iO t·'sta.llwntaria. 

A r'~[ormn. eF1B tenho (l. bnT::':J, ;.,~8 propor 
~8m DtJr' n:Ii pl'b~c;Dn.lmente mO':i l:..:r'.r -3 ordem 
d:\ SG.CCe,S;~O leg(tim'1 e as qUO~~l;3 !e~itim3.
,ias. 

0-, bonrarlos ~e~:ljores ~~,bp!D. ,~U.? TIn. sue
C'~s .. ;jo C:-,ll:úrme o é~reito rCill~nJ ta, as tre:::; 
')1 den3 d' >.l1ccessào: descendentes, asc8llden
tes e collat\:raes. 

O nosôo direita e"tabelece a L' e";:;J3, or(lem. 
,1 ... muUJe; é chamad 1, àenr,is (~C:.l c.:.ll3.~ernes e 
e'n ultirDo toga:~ cabe a suee5s~,5,G :-.-0 Esto.do. 
010 subscicu'Ívo que 2,pre~e1}to ;:""oc1 i:'1'.1ei essD. 
" .. dem ; considero em primeiro lo,;;ar os (~es
('end .. ntBs ; na. f::,lta. ;lest;:l3 os a2'~~r..dent.('s do 

• O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHo-Ne,se I" ,c'áo; o.epois destrs os do 2"gho e seguin-
:POlJto t,~m t1da:l razão. res; mas.afastan'lo-me do dio'eito romnno e do 

francez, der:::o a herança integro.: D.CS paes e 
O SR. GO'TCALVES CHA v!';s- Entretanto, a estab,leçD a eoncurrencia dos i,màes e do 

torreut8 do;! 'êS~1";Jtor8S é que nãn se I"giti, eonju2:e sobrevivo, flTI:'.ndo a suceessào cabe 
mi1VJ1tn Cd;"t(}S íi:h,s r1ellomiil:1do<-espurios. aos avós ou a outros a.seen .... ell~('s. 
-~:i\o os D:hos auulr,erinos e 08 filhos inces- N:l fllta de irmãús ou filhos destes. eon-
tuOSO'i. corre COIll os avós Ó conjug", dividmdo,se a 

Estes, mesmo no dominio do Direito cano,/ herê'u::ç:t em duas pai'tes iguaes.e si não existe· 
nico, spgun;lo a il!:terp"etaçil .. dada pelo papa eon~ug~, igual concurrencia s~ .:erlfi·3:1. ,COffi 
Benedicto XIV, nao se legttlmavam. os lrmao~ ou filhos destes. Nao eXlstmdo 



as~e,ld~ates cu irmãos e seus filhos, a herr,u,;a I fei~ão do mEsmo de wjas. C,}mpreh'3nde·se 
cabe to '[l [lO copjilge, e não e::;j"tindo este I istl) t"acilmente. 
tr~nsEllttc 28 (tOs outros co]]rrter:les até o 8° . o. conjuge pelo systerna do vinculo bm,i
grao. hal rIgorusamente app!;cado, vil'ia depoIs 

O Estado é char.:\J.dlJ 0:1. filHa de collateraes. dos mais afast<J.r1os ('oi 'ater-nes o o ue não 
E~ta é a ,'rJem q le me p3.rece ~atisfaze:r cs traduz a vere alie ; porque a affdiçií/J :1u3 cou
dire!tos do S',n~ue e ao mesmo tellpo os sen- juges só encoIJtl'a outr;) superior-o> amor 
timenti.s 1e "ffei'ii'i>, direitcs e t:e'ltimentos dcs filhus. Ih, "razão por que entel,di dever 
que se p'.',·sume dict~riam ao de cujus 3S combinar os duus ,ystemas. 
suas dispt'·siç6es l:e u,tL;Ja vontade. Q.l"nto E' certo que o Jiz de um modo um t:1nto 
:í. por·ç5.o he.8di c o.l'la qC:J constir.ue:1. re:'erva dífórente dc,g codigos II1JGernos e a justi
ou Ie :ir]. ··f., s, bem os llOnr:1clos ci,[le''':1s q ne fcaç:'\o d~s T!] In \1us Jd.'>3s resu~t~ m:w it'esta· 
ellt:. ,e pré"de a· c;uescão ranito id':dlVi1 10 i' ente das dlSP"Slçõ s di) sutst~tuti vi) que 
·dominio de [.'hí!üs,,~.bia do direito e de eco no- f0rrnu!ei. Ni,ste momento não pecioo dar 
mia I olíticCl.; isto é. a liberdade do testa,.. mo.ior desenvohimento. 

N:io qu"ro t{'i1zer ao S~llado 8t,melhanl.e EntretHnto, SI', Pl'fsidente, surg8 uma 
CliSCL1ê·ii", lO8,S é certo que <13 limitB<õe,; y;ro· difficllldê.,le. q1.:.e procu!'ei :l.!·redar fJ.zélndo o 
c0d.7-n~':-:.. iU re·'en;ft a que fão (;!J;'~:Jad:J3 cs r'~ql1criIne!1to. qUB t:<!ntern tlV.e a \!onr':1 de 
)ae.~ em b-:lll-uciQ de seus herd.eiro~ LJgi nj,Ú;}, o IJJl"'l:..:ir a. V. E:::r., pedJn(!o que o projecto e 
~ics'J ~:..t~\.-::4;~8 :.J.ã0 ~é ::"03 inter~s~et) t~~ t~n::Eiu cs subst~tuti'foS vies~em á dis.;D.:SÕ.O t:!"_iTI pa-
.como t2,.ml-·e:ll a,ns ce or..lem sOCÍG.l. • re'~er. 

A l:lY"T!; .. ,~él dB tssL.r. qU8I squer' (1'B S~- COilli:,rélltel1,le o Sem,d.) que a raakria é 

~~~~:';'S~~;'::cI~oí~U\~~~;2~:~~,p{~~~n~zl\'~~"~' e~: ~~,~~~~nte e não póúe oer 'iot,ld;J. s~m Qó)ticio 

O Sé(. COZLllO 8 r'AMPos-Pe:,feikmeute. 
ger--l, e (-!TI t .. ·d·1 o C 50 lEl[Ortari8.. UC1c.. 

:,efoT':.i:iC: iuO.JP0I'tllt:-L CCi.il [.,IJl]lk2~ç:"~J [1.0 noc~o 
palz. ,O SR. GONÇALYES CHA1;'ES-O Sec:"do r.et'Í:J. 

Nos Ed::,!(IS Uaiàos rOl' e:remr:-1o. eS3:1, r2for- de 'lot.ar E::!ll :) dkcus.são sob.r.j r.o1 l·ceria. 
E1(}, é u r'2:::;-!I~l[~C c.2ed.L!c.lÇf:.o s::ci;}.~ 6':1/apt;;:~,- :=ÜVJ" Lrrp()rt1ilti··.::í:!.~,;"1 I) intGLCiD,.:'-n.e ue3~ 
se ÚO:::2 .í-, rrl·-Tltojt~:'lctico e]O pUVO, ~,\ qu,) Ef,c con;le~il.Li-pOl· (~E':J ::,ur 11;},ü t:::..~ :::il.J ::uj,=!tJ. 
n.cGr:t"=~~r~\!, no sI'aziL Tendo e~11 v~::'a e·t',:) J.. llê-:LlUilill €:stüJo <1n~,,~ricr, a :'::Eil~aill0:.rQ.:ne 
cOllsitierC:.;_ô(;-s~ r:r:~c:'Hei estab€: 8c:cr Ui.11 justo ,l.eu. 
meio -::n~J'e '., L íJe:;:à8.de ele tesLr (3 .) syste: ... ~a 
rest, iC';.iYU c1";:~::L" li;~er([fL.i8_ 

Ha~:, ~~,i ~'c ;:;~é~::.;?oC ~2i~;m!;;" l;i~~ :.~~t'éJ~ ;,~;~ 
::'e:';;_E;;~", ::c;:, i.:i~O ~.J ro:.8: \IL~:clilivt,!, ·-r.:.1 l(·:;~jl' 

~~t;~o .. ;I::iC~~~~::i~·~'~l~~;~:~~~:~~:~i;~~d~~~·~~ 
l° gr'" } 's)': .J f 7: G CO,tig:) it31ian'J,[!, Ul· :ltcr;l~'l 
eill i''':::~;. :,,~ ~ !\ ~~ l~r:CPS:·5.:) IlL'S r3'::~~;"I....i.~ lJ~_O veJD 
r2:.z,-:" I .-., (- < t.:l j ~~ti(Lc:;, 8 .L":cril~ pa,l'i1 

i~~:::; ~~!~,.~ L~,~~~~~tc~~~:~~;~~'~:l;~;~~~'~lf'~~~~ q~_1~ 

o Sn. COELHO:8 CA1\IPOs-Im!J0rtan Li~:3iIT.a. 

1~~1~:~"~'e~;,~:\~:~~;:~~t~:!~:~~~c~:'~::~~~~l~~ 
sint:i na. nO •. ::0::Ç-.:\ d2 ~":Dl CO'"-Jllli:3.';~I) (~.': .. :e
cl~d \:8 t1'O:-; r.;J;~D~:_'!·:J;;, J!2.ra C;L:I' P:'t'':-o.'ef :'u1;l'e 
!"':.; ~'üb;:-t~tll~iv{b ti!.? l~Oi}l'at:O Sent.u:Jl' i;FtO 
::Ll.r,),n~Qo, elo rl'.=·br2 T'ep:'es211t ll1a ,~~".1 Ú:3.

g!-,3.~, e sobra a:.~~e;le Sue .. telllI , a l~D~-:..r:;" 
úE:S':e m ... ~1.l1ellt' ... \, ,_ c; Q..I.~:e;s -ll'uc;..r 0.0 SJlla,';..). 

Sc". P!:-.Si·:I,\::lte_em. reL~çil.o áOld2TIl do.s 
s:. ... c~e Gêf-~J p:':!c:J,rci cor~lhiG;]"l~ o sy:_i:e~:J.3. d'j 
vir .... ·clo r~' 11i- ~ O"~ d~ S~r"lC"l1- c::".i~ o à2. o SR. COEI.nO E CAl\IPO:-;-E {\ sut;;tit-~ti~,TO 
~!J~;"L;,;;~::i~;;;;i;!;,:;/~~'ni;(1~,:;2} ~~[~::L~tD; .1," V. E~. 2.111L~o1 do "stt pDblicad'J. 
em y'._:i) ;. 8~'Ut:..iJ~JnJ.e~t'3 d?':l:l C-.cha,p 88 o O SR. GS:':Ç~\.L-iB;j CEAVZs-;',Ias eu nã '} ~ li
de cujl's,::i t ; r:!nlo.<~e o 8'2U tGstaril6nto. O dia rcqu2 ... er o ~'.dic"~;le:.1.ic. :~"'.. di.~cITS ~,-),po;'q·.le 

t . ,...... . - . ~ . ! l la .- en.l.e Ja. l10u 'ta um. a'i ;::.~: nt:,) r<:.que..riciü "pciú i ~ h.~.s-
~~ ~~~~~"s~!~; ;::~-i:~~~'J s:~~~~St~\~l~~~·:~~:' I deLll 

ctt)H; tr-e l'epi"2:·en~ants dJ ~!Iill">D..nh5.o. Acr'31~1 t·.1 ~ ua 
pe:~ ia! ::s:,:L..-.: (;OCO c systel.r:~ d0 vincul0 o Reg~!.D3!lto no ~t-'Il :.:l'L 150 auto· jza';:::'-.d a 
famdi8.1 ri.g'Jl~0'2.allll-ll;:B applic;ic\:,;, n~o 3.~~ l'(q\.:.6iel" D. no:ne:;ção l~,'Sti1 C:Jn:L1J.!SSS.o espe
tende OI'd~aSTii:~~n6ilte ~GS senti',-:J': . .tltcs do de c~al. Eujá Gí~:.êl ~o Senaí2.o qU·.31ut,tva C'l:·m 
cvjtis. es::a. dlffieulLiade: V. Ex., "l". P esldente, 

A aff8~ç50 p.r:s:'l:nida r;Ó(~e abstrD.híc-se ent~ndi;2, com o Regi~:l~..J.to. que Tliio e · .... t o 
do vincui ,18 s':Jgt:e que deve GEr' 2u,emlido; ea"o de ele.r subst,tll;O ;;.0 nobra i118mbro da 
e bem ü.,>sim est? ultimo systew:J. pÓU0 l0'~:;,r CornmI3si',0, que S3 j::'.lg!1V,'. suspeitL' ; resta-
3.0 d2SCGGD.c:cimento de seni,iment.,s, de e.[. v.:tm dous inteiramente div(3rgent8s; não 
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havia maioria. Não tive, por COllsequencia, I Art. 9. 0 E' probibida a investigação da pa
outro meio, siniio o de p~elir que o projecto teruidade natu!al, excepto nos casos se· 
"ViesHl il. disr·us;.ãJ independente ele parecer, guin:;e',: 
e, aberta a di,cu·s:'io, "VIr eu f,,?er o reque
rimento que apresent,) a,,'orJ, Pens) CJue ha 
do haver urna 4·' discussão, poriluS o meu 
substitutivo enCHra materia nova.. 

PortalJto, c::lllcluindo est2.3 ob;:erva~ões, re· 
queira ;,l, V, Ex. qu<~ se digne cousul,a o Se· 
lIado si consente l.a nom€sção da uma com
missão especwl de tres membros QU8 venha 
dar parecer 50b['3 o proj'lcto e so:;rtl ao ~Ub3' 
stitutiVG8. 

E' lido. aplJiado (l po,to conjunctameote em 
discus;á.o o ~_'guince projecto sub"titutn'IJ: 

N,21-18J7 

Art. I." O" filhos naturaes PQ;!2J:\ spr 
recolll1ecHlns pelo p'1e ou rela mih), cnn,juncta 
ou sep~.r~lamen'e. no regrstro do nascimento, 
em e,cri ;:wr:t publica, tEstamento 011 Pr.l 

outro act,» alJ~hdntico, anterlOr UlI pes·.el'lor 
ao nascí:i'fnto. 

Art,. ::.' O r.'c~nllecimento rh mi:e rnr 
qu[,lqu'-I' dlJS rlH,:d·, S n,Rncinnnl}o:-; nlJ F1rti.":r,, 

anteriur' é ôi,~e:l,ado, quandrJ a lD.'l.tenll<l~de 
CQn.,f v1 d~-J, in~~.~lpç'5.o uo r~g~~tro do n~\s~i
mento ou é !Iút l['i." 

1", quando existir escripto do pilO em CJue 
eXQressamente reconheça a sua paternidade; 

2", quando o filho timr " pOSSo e contlllua 
lle fst,;do c'.e filllO natural. A plkse de estlldv 
consiste em seI' o "lbo reputado e tl''l.tado 
corno tal. não só pelo pa.e, Senão telm b2!D pel.t 
tamilia deste e pelo publico; 

3", quando a mãe til-er sitio e'tuprad:t 01;: 

ra[ltaua e o tempo da concepção du tilho cain' 
clllir com o do rupto ou estupro. 

Art. 10. A acção de investig~çiío da ma
ternidade é pernJi ttidu. de C'JU krmlda'le com 
o paragrapbo uni,)o do a.n. :cu. 

Are. ! i. O reconbedment<l i'SP(.mtaneu 0<1 
jud\('úl (i\rts, lo e U,,) é inrilspen~"vfl para 
[Jo.ler o 111110 s\lccetlel' a Sf,U pele. 

Art, ~,A filiJçuo ruaternt.constat.ada pai' 
qU;tlquer"d, s meios inrJicauos nos arts. I" e 
~'" !'e:;pcctivo p'll'agl'apbu, conl','re ao filho 
I) direito de succedor a sua mãe. 

Are. 13. A8 acções de investiga~ão de pa
ternidade e :naternidade não siio a,l;nis,iveis 
em juiz'l, nos caôos em que o re"unueClillento 
,la, bllação é vedado. 

Art, I·L As acçõ8s eie patel'ni,'adf' e ma, 
lernidal'e 'ó Q,),iem <el' idtent:lu;:ts em vidi.l. 
,Ir 5 pretfn':os' pdéS, salro as "c'guintes exce
pç,Jeo. 

I o, si <J pe ou a /;:;5.0 ["I IEc~r J llr'.nte a 
P,ve.g'ü."co unkCl, Si, porém, fl fil'aç:io rnenoriJ:.LLie cio ti I 110 ; [Jvl'que a ~cçiio I óde 

materna lur cnllêpsraia e !l,) caso Gê ccculta· se;' pc'GiOS''', pelo filho ate que terU.llill>m os 
çã.o U;J. Ill.:1e .. ni,~"-dr., ;;I'lde ser F'v:al, pe.a prlmei!'l'" qUCino ani10; d~ ~1.lJ. maloridade; 
posse UJ estad.o c.e filho n:ltur,!l L u pJ~ 1):1,1- ";;'0', si Jepuls da. lDU)'te dcs p<1éS o [iLHa ob
quer' genr ro d" prov' 5, adilll tt,dJ.s e'11 J il eilo. ti ver' JO<Ol! :nedo de que n:;,o se knl!a conbe· 
O filho (!i;ye :,Iwia pi'J"ar ~ S::;3, i,it~lJt'ca;l,J. ,;im~nt!l, cfcripto tê aS6ignado p, r uq'.leilcs e 

Art. 3.° O Fie ou a m8e qL!e ]'pCJr.llcce,' o no qmd l'i'VE:lem:c patel'nida',',e, ou a mater
filho 8:1'1 :teto ô8~"rjdo l.ã:) 1J 'de;';\ revda, o nl'ade. NêSttl caso, o !ilho ~oJa pr'opol' a 
nome do outtO pJC'gellitor, neln indicar' CI!'· ,tCç~." a to,Jo o t8111pO em que l1<ijC1 a"ql\1ri rlo 
cum~t;llcif.s que o faç:l!u ccmhe~l,l,), ,) sobrélllto ,10CUiDent!1, isto sem pr"JUIZO (las 

Art. 4." O !ilho m,ücr uiio pÓ.'e ,oH reLO' r'egras gemes DeerCto l~a pr'ecéI'lJl,'ão dos 
nheci,l'J sem C):IEeiltrmellto ~e',l. be1ls. 

Art, 5." Si o l'e~f1J1llecL;o {or l11'c;;'f, po,:e::i. l'a(~gr"ph') uok". A l!l~ctll'nil\:'Ll~ natural 
irnpu~nar o rí'conhet,:imento f:e.nt<) (~e i~i..!â.tt·ü, nfiG flode ~tH' i!J.vest,g!J~ ~t a. ~r,-t.~ns.l. mãe 
aflllOS i:nL.e;btGs a snl Illaí.;ri· l a ;e. tur Cc.s .da, 

Are. 6.° O l'ecol1l:!ecimenta podera tam· Art.. 15. O fil1Fl n l~UC'3.l rt', onhe<:ico es-
bem ~el' im:llJgnado por w,'o· lléluelle lJ:.Ie çonr.él.nea, ou .iUdlcilrllnelltió km Jil'eJto ao 
tiver interes,;e em invalidaI o. n'J1ll8 d1 t,imilla, dus pae,j, 

Art, i." O l'econliecimt-ilto e51»0 a.De') 5'1- Are. lG. 0,5111 S Il1cestuG303 o a Llter'n03 
jeita o filll!) ,.0 patr,o pOrl~l' üu p;'_3 vU r'a s,j 'etlil ,lneIto de ex I i< 11' oe ~,81H pJe3 ali
mãe que o lJollyer reconhecido; e, si for leito melltoS. P"r:1 outro qu~tiqul'r eiI<)lto, e~tes 
coojuncLa.lll8!ltcl. exerceJ'i u pa.e o P;}t{-:o po- fLhü~ SelO h;.i.vi,k.s CJlJ.lu e.:",,r'dIlUu,s aus ~ae.:; e 
der, Em um e outro C3.;,O, os lYh:s o'iu go- ilS lJ.mü,as Ué:;,t"S. 

sanrlo usoú'uctO dos bens dos tilbos. Art. 17, O pelh,Jo de a.limentos só se;'á, ad· 
Art. tl." t;ãü pódl ser rec,olJecido prlo pae mittiúo : 

ou pela mãe u filhJ íllegltimo, quando ao 
tempo da C'oncepção sub,istia impedimento 
als.'lutlJ que 'ledava o ca~amento dos p;'oge
nitares en tre si. 

I", si a p.1ternidaue 0:.1 a, rnatern'lh,!e re· 
snlü\ <.la sentença detillltll'a em proceSSe) 
ci v i 1 ou C1'iminal ; 
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2", si a paterni<lade ou maternil!:t.de re· 
sulta de escri;oto, emanado do rae ou da 
mãe, dedar~n"o exr,õ'êssarnentü u. ii:iaçii.o ; 

3", no caso do n. :J do art, 9' ; 
4", quanto à miIe, si o parto G a ide:Jti

dac1e do tillw sii", f~cto,'l nolOl'ios, 
Art. 18. 03 li!1L'S naturdes havidos de pae 

ou m5.c que ;ostfl'iorlD€nte ,e CCS~I'Dm, 
legit.,marn 83 pi:lo !Jcto do ca;50memo, si [lU 

tempo rh concep<;30 ou elo ll~seimento, Sé' 
g'undo for maio" fa'luNvel a')8 filhos, nenhum 
dos paes era cao"uo com outra pessoa. 

AJ.'t. 19 .• \. ,ucces,ão legitima defere·se: 
l(), [\,i'S de~cenllentes j 
2°, ilOS a.scondente:J ; 
3', i1CS irmãos ou aos filbos <lestes; 
4', ao conjugo ~ 
5°, ao-; cn ]i1:'" racs, não incluillos n,) n. 3'; 
6" aos E, t,',dos. 

Art. 20. r\a T rimeira ol'l'em dos descen
dentes, compre1len 'em·se cs tllllOs legitimas. 
aos qu:.\e3 se cquir:·aram os lrgitir::léLrlcs por 
subseqllrilte matrimonio ; e os n.~turaes, re
conhe~.itlos tl~ cDnformidade com os arts. 11 
e 12. 

Art.'?!. l\D. (alta de filhos terdar.:ío cs seus 
descenrlellfe' ,ucce si veis, pl'evalecendo o 
gráo mais proximo, .salvo o raso Js l'epres{?n-
taç<1o. sq,llndo o dirp,\to çatrio. • 

Art. 2:2.. 1\ão e~isti!1'[o Lle,cendent·'s, SUc' 
cederão o::; paes le,gltid1\"'s ou 0.3 ~8.turil. 3 que 
hO!lVer::'lU reconbed,!n os tJiL:os, ou cujo i'e~'o
nhecimen:o tlver "ico illdi"lalmenta rei;". 

N<1 fnaa. de p f.:'S. ::: ucce~ierão' os uuttO.3 ü.~. 
cendentes ri" g:~,J mais prl,xiulO. 

Paragr~! pl~0 ui1ic:'l. Ne~te C'lfO. si s.Jbre
viveru,J Jr;1-I~x~S r(,:~iUlnos ou fiUKS tle.~tE:'8 e 
conjuge, cl.Jn·~G:·reLi.d eiles CQill O~ â.~cenr'E'nte3, 
dividiL1~~o·;_e:), herânçJ. 2!!l tres pUi'Ü::) fguü.es, 
uma p'iI':J. c::tel" ol".l(~a de hei'dei,os CU;;CUI'· 
l'entec. 

l\ã.o ~ob~~evi i e~:~~'-) conjuge, a 11'.: rança se 
partiJb~i:'á i'or ik"~~t: entre os dit03 Clsce:-.:
dente':l e Os ií'~3.(j~ ou se:!~ j!he,s L-gitL7:.0S. 

Art. 2.:L N~:o b::-.::-;:Lldo a.~cenêeTItes, ~'"',](,C2' 
derão Oll Ir",ãl]~ legitilllOJ lU os fl'!:08 ,'(':;:(5. 

Si s')breví"er CO(l.1l-:2, [c:-iL elle dÍléi1.0 u. lWl 
tErÇO da Ilen,n<;a." ~ 

Ar-t:,,:--l. 1\<1 í,,:la de ,irmlios legi,t.imos e <1a 
s~u.J {1J.il')~, a l;8r<.:Il.-a uevol;;ei'-S~-I'&. 0.0 CGl1 P 

juge sob!"'e',;i l.~O; e Li C3.t~<1 dc5te succa,:lerão 
os col:l','eme, (:ll·t. 19, n. G) até o oitlvo 
gr-áo. !Jfet"erin.lo o m;1is proximo. 

Al'c' 25. :'i'a [[ta" de cuHaterae,~, reco11lr,ri 
a 1Ieranp o E,ta''!,) do nasciment.) do intes
tado ou oada toi néL:u,'a!lsldo. si residia no 
estrang~lro; ti domicili"d,) no Brazil, SUCo 
cedera o ESta'lo, onele o in,~stado unha a sua 
prin"ipal 1 e ,:iUt'llClit. 

P<l.ragl".puo unico. O Distr'ido FerJ~ral equi· 
p,r-a-se a.o E,tado péLr-a o pl'e.lito eIT~ito. 

Art. 26, l\'a successão ab·;ntestato de filhos 
o<1turaes, recoo heciGos espontanea ou jurE· 
çialm€nt2, se observarão as disposições se
gllintrs. 

Are. 27. Si não concornrem com posteri· 
l'ade le"itlma, 1Iel'rJar,:0 tcrJos ,-,s bens r'e seUE 
pa~ s ou ascendentes de grao mais pro:::imo, 
s~lvo a p~rt6 disponível, si estes de)!n. hou
vertm tll~postO, 

A ré. 28. Concorrendo com c.Es~enden tes le
gitimos, só herdarão qnotu. igual á destes, si 
tivEl'ern sido reconhecido" legalmente, antes 
do casamelJto do pae ou da mãe. 

Art. 20. Si o reconhecimel1to v<:Titicar·se 
post"riGrmente ao casamento. o quiulJão de 
cada um delles não excederá no dos n!t:os le· 
gitImos, menos Ilm terço, e salJirá da (Jllota 
d's~oni\'e\ ch heran',l\.. 

Pal"agr:l,pho uni co. Pl'ocerler-se-h~, a l'ateie 
er.tre ell~s, SI esta ,,1.;ota nii.ü br.stal' plra o 
preurcl1l<l.euto do~ qUllIhões. 

Art. 30. 1\a succes3ão dos :1sCenue:ltfS serão 
chamados: 

O p~.e ou mãe ou :1Ulbos,spgun"o orcconhe· 
ci:nenlo se re,€I'ir;' l:m de!l~s nu ao, dois. 

N:.\ falia de faes ,el':io ch::tma :O'i (9 a,ós 6 
5ncces'ivnmenle (5 ou tl'OS ascel:r!('!:l,:s, obser· 
vada. :1 nlfpnsiç;',o final do :llinea. n:ltf-fror. 

r,,-ragr2.pl'o unico. Si, porérl1, <Co in t~stado 
'OlH'svil'ei' con,iuge, telá estl' <) U,O[I'UC!O da 
r. e ',i1c! e c:,~ heranç" r.a St1cc:s,,~o cos p'1eSG de 
t.oda e!b\ na dO.i ontros ascendenlp,. 

Art. 31. i'\üo SO~l'eVivc0l1.o aS'2en,:entp s, 
1l1?1!J3.r~0 () cO:ljuge e os irn:503 1!i.:.r.HI'aes ou 
os srus ô;hos. ',t,~idir1a a he n .. rJç'2. (~;n duas 
pt.--..rL( 3 igU:lf'3. EllJ. c~bel'i toda. ao c':·,njL.ge. si 
II~O .- X1Si i! etn Íl'm;tOS J e vice·v~r3·~. 03 i fInITos 
fJD..lllraE3, utEr;nos ( II conSJ.ngutr:e .~ concor
l'er;}o cem os gern::3.n( s n~,tu:>Ct8S~ :JJ. me:a.~~e 
da qllOla nH2'iltar'ia ti s·cs. 

P;;.,'Gg!'aph') u!li~o. E~ta di·~~I):3j<.:jo se ap
p:ica â ~ucce~8~o (lú8 it'ln~o~ L~gitl:Il03. 

Art. 3-2. 1"~). n1!t;.l. de COJljU;'8::: e i:'JlJ;lcs na
tu!'aes e 1111108 destes, wccedCr,lo c s c'emaís 
coUatcr'2.es 1 D.:.tturde3, cÜilCori:3 ~ e Lt'.~POG no 
ftIw.ll!O art. !l-L 

l'arngr'i1p~,o unioa. 1\Jo ta:\'( nrJo colL,teraes 
suclesslveis,j te> lbsel'\'-l.l.i. [~ l',íspúoiçào do 
"1 t. ~5, 

Al't~ 2.j. O) (1i1'2i~o, suc;"{:3sorios r10 con
juge são g.lra.ntico3 J.iJo succ:'S.5D.O legitilna, 
',tnrla med!10 que (',ti ~'~sze te~'aJ'arlo lio pra
defunto, legalmente ou lle f clo, cc,m culpa 
~U(), Sl vivt:r hone:,t:J.~!l ntc. 

."l't. :H. A deshel'uaç5,o dos filhos pelos 
pa,es não pri 'la aos dcscen,'en tes c!a
q uellb Lias I{'gi tima3 que teriam de caber aos 
ascendentes desherdados, mas este;, não po'lem 
go~ar do usofructo <lollas. 

Art. 33. A legitima ([03 herdeiros neces· 
sarics cOl1otitu~·se c.u. rnetaJe da heran,<1, 



salvo os casos do paragrapho unico do: ~ §õ'. Pre61i<dente-As commissões 
art. 2'~, elo art. 28 e das re~tricções do para· costumam ser tOt'madus pelos Srs. Senadores 
;;it'apho unico .10 art. 3 I. que tOi1\2;;ll p:,rte na dlSCU~o5.o e OÍÍ0recem 

Art. 36 Ficam abolidas a ildopção e as estudus sobl'e o 3.ssumpto. 
perlill1açÕe; solemnes, autorlzadns peht lei de De acco!'do com o pl'ececL nte, co:npuz a 
28 de setembro de 1828, D.I't. 2" § 10. comlllls:,i'iú como annUnCl81. 

.'rt. 37. Revogam,s8 as ulsposições em A"lm. [ois, ao commissão fic:tri't composta 
é!OI1~I·ario. dos Srs. S211'1·10res Gonçü.lves ChClves. CoeillO 

S' la d~.s commissõfs. 30 de setem oro de e Campos e Benedicto Leite. 
!8\.7.- Gonçalves Chao~s. I~i;o llclH,ntlo mais naua a trü.tar, vou Ie-

va"tó.r a sessiio, citndo par~ aman,ü a se
E' li.:o, apoiado, posto em discussi'io e s:om güillte Ol',l,,!:,! do rli:.t: 

le~!1te a~proVJ.do o ee!;uinte DiFcus,iio unica da pl'opo,ição da ramara. 
dos Devutados, n. 3], de 18\.;5, Pl orogando a 

REQUERIMENTO actaal F'"~sii,o legislativa iJ.te o dia 4 de no
vem brn do corrente anno; 

.~ . . 2·' liis,:mslo do projecto do SeJ13.·'o, n. 6 de 
Fpqueho que !;pja nO.nead,: u,na. cpm· ;8\Y7. qlle autoriza o Governo;l, disc.Pild8j' 

:Ilb'5,,) "sp~cllLl de tl'28 m"m; ros ptl.1"3. lucer-· ~té 511:UOOS com a Comml~s:í" encal,j·e:;J.da. 
por' ;p.r -C8l' sobre ~, n;:l.tiJi'l.J. eles "ubstJtut,- de Vet·itlcM o valol' e e{jjc~cl:, do., êl'ab,dhos 
voz: o (le.1zc~do,~ ao p~0Jec.~o o. 2.0 d~ 1,8~;6, ~l;l.. do Dr. DOl"Dingos FreIre ~ol:l'e a (:cioll);Zia., o 
:J.C'.:a-é,~ a n]~'CCl3' aI! eles L€', z:a forma LO t1'3.íap'erltJ e a nl'oplIylaxia da Je0re uma-
J,r~. 150 do ReglUl<;,n to. l'elL,. l' 

8,' ta ((;,s se~:;ões, elll ::;0 de retem bro de 
:s~n . 

FI ~, [lcliad 1. a clis~u~~ão ':0 pl'ojecto. 

O Sr. Pc,;,sid·. n:e r2c~n~iJ. !'ar:7, a COE~Inissão 
8SPêv!~l 0'3 81'':;, GOí1ç':;.l· ... ,~s CLa\~s. GOiUtS Lle: 
':;:J., \,~'J -.3 C,-\.:1,lO e C~'~J.~QJ. 

LeV2,dê.-õ2 a ses~[io a I 1/: bora dJ, t:ul1e. 

114' se ~.;:o EH ] DE OU:-UDI:e> DE 1897 

I 
.. P,·e.·{c(c;1,cia do Si4

• illc;n(cl 1:'-{ctc:'/'ino 
q:> c;~·L-. :G{)~8~ Q']e ~n5 .r-; (pel(~ 

:Jrc!,~',n)-Sc. Pr~,s;dpí1~c~ r:~(:o :l 'F o E''':: JJ.~: Ao iIl ,io c:ia ~~hre' se 3. se::<-:o n:"',t8,n',lo p:.'e·' 
::li:~p22~~ t~_~ t~o hOilI\}~~~ ;:Ol?l:!:l1 SÔ-l\ ~Q:s c' n~ sentes os SI'S. S<:m~~dore:J: 1\1:'110('1 (~e Q;.12ir.)z, 
3ic~(-':",:~ ;..:.: ;:ill.:,peit;-" ~0n{!o Llter~,; ,tJ j8.. !J~~~'e~ [.lo (',:::Vll,i.~1, ·Jo.sé Bel'o~t:'/:o .. L'!).C]:Jifll SJ,r
'2el' SC1J"~ ~ G~nt81'Ülh • rne:lt'l. L'í\;j!ina E07íl. F, ,l.r~,~;s, o ~Yl'~cll \do, 

_,-le',:l'l dis~~). o 8.:l:ti '-.~~~r10 f'.\' "'!'rr~ . .,7:1) lVi'J,no:~'t G,~,L':.tt8 .. ~ Lnuro SClt!!'é. J1L.:t I í:llep· 
... ~~lhÃU. .Lv,·'--).'- ......... •••·. G 1 C - t- P 

--":'1"~ ;+, ~i"'''T~'l'' "-l~'O '" ~~~~:i).:.' '2:::tJ ~,'" .... ,,!'T;O n lllunt Jo)(ne~:i [',e :!st..ro, ·O_t!l':':>:l';"'\, ~ :~r::tna-
~t~s:.~;·\o'-r:~i'i~o-- Uv l' \..-"',\..-...,U.1 guú, 1--' !'.~':; Ferreíra, Ci:'U~~. ~JO~,J CLJrdC'iro, 

~)e Il'ü V( 1,;0. A~ -.·;"l.~·Ü }.'iílC ':ll.ln. \ b 00 ~\,Iila.-
O SR. PRESIDEN1'E - :N!)l!1G3i D nob:-f'·3 Se- lF~Z .11 ei':,-~ [Ltl~L>stO, Gt1CI:.L~F2) ~e~"e.ü':1. 

-:.lJ.,i;) I' , rorqLl8 s~ CO:stUIH J, n\Tl1éi:,i' os al~Bto- 0,'3,) e :--';Il;,-;:-". JO~\.qLl~~n Per:1 ·t .... ' !.iCO, B. de 
:11:~.J i)ó.',rte ~y, ~i32U~3ã" .. d·) f~S,S\.1.· Dt.) ê e:1~:i- .\Iên,jo!Jc ~ Se!). Ldl.), ?S5'O J'-!!o. L,:i~0 e Oi
;~L-'~~l '::S"UUO':; [l. l'es.9ci~o C:.t ll18..tcri:. ~.;j31La.;), tl"IC., L~L'I~lLo e C,Llnpo:;, L::r:_,_I'~ro ~·:jll';'Jel, 
L "ç~ce. !ios', JUi)l.'ê', ,~eYej'i",o Vj(-ir~" Yi"gilio Da-

C ,:,R < GO~'IZS D"8 CASTR --- Ag" ((~.{?ÇD muite 1llL'''iÍ • Ht-!.~l'ique ~OLl"Cli.1ho, D0;~~il:~OS -\'lc2ota. 
3, '1 ~-:, 2. 110n1':;. a ffilrn conferir,'}, í.'llr~S nã::> i'OI'C'lL~ "J12J\ Q!JLlt!nO BOC,.y!IVn., Thomaz 
l0SS'J .':cc:~jt3-r. I ; el!l~~I', :""'~Je:) Tt'ovãd, E. V/dL1cleDk,'lk, Fe-

-'o C G:l. PR~SlDl1~;1':C _ Fc;ne~o l'ar3. .s~bs'ul~ I ieíc no .~\?~n -:, Gonçalves (ll;;'Vi_ ':3. Fel'lL:odo 
'~:~:L' J S:·. G:J1:1€3 de Castro o 'Sr. 5'euc.dor Lobn. l~'),ll~gll s !-Uves, t'i1LJ,I) 3011zft., ~rlGraes 
=:'ellc~,jcl0 Leite. B~~1-1·03, C2,;<.1.do. Le.;polflo d'cl Bnl,_'õe3, -~. 

'i) :.:1-:... .... (!::{)211~,~) ,8 'O.1?:2G)'T',sG (pela 
0',·(teJ.~~) - tOS:30 lllVOCUP p~r,l. m{nlH~, Escusa 
as !D"~,nas razões do bonrado S,mnGor nelo 
MnI'i,!,;lão .. cc,jo sUDstituti vo oub"crevi, com
·JU·'."~O ffilllto me honre a escolha dd V. Ex., 
SI' Presidente. 

2s3ign:1r-me-hei 
~/. Ex. 

toda via 6. ·:'ecistlo de 

Az.2r2do, Generoso Ponce, AqUilino ,lo Ama-
1'0.1, pl.lb2l'to Gonçalvês, ''Vl~este l\'Li,r~hddo, 
Est ve, JUíllor, Gllst:;,VO Rl:;l:J.rd, Pin~eiro 
LVIHCbdo, Julio ?l'ota e f-'clIlil'o B:\l'c.::!llos 
(54). 

Delx ,fi de comparecer, COle ('iJ,usa partido 
padt', o.; Srs. B'3Dedicto L8,ts, ALnino ~H-
1"01150, Ruy Barbosa, e JoaqulIn de Souza, (4). 

E' Hei.:" posta em discus,,:'::a G S8m debat2 
approvadél c, actcL ela sessão antel'ior. 
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Q Sr. 'lo ®eca'etario declara que 'I intlemnizaçiio ou qU8lquel' outro onus r <J.l'cl, 
:1ão ha. eY;leàiente. o Esta-lo. 

No que respeita a~s segundos, os i;:!tAre"ses 
Ü §,,"_ ,:, o ôecTet,aT'~O declara., que particulares, rest,,-Ihes, si se julga.rem fe-

não ha pareceres. ridO', o recurso legal dos tribunaes; o que 
E' Hei", pOôtô, em diEcussão e sem deblb S. Ex. mesmo confessou, embora accre,cen

approv<J.da a rer\acção fin:'\l do project) rio ta,se, o que 5' me afigura. um pouco exorbi
S dI' d 189 t<J.nte, permitb-me S. Ex. a expressão, em-

ena o, n -,I, e 7, que n utorIza o Go- borJ. [\ccres~entasse que acons'3IharI<1 a insur-
verno a paga.r ao major medico de 3 cla,sEe 
do exercito. Dr. Atfúnso Lo;:>:~s lIIlcha',o, os reiç:'io contr3. o contracto. 
vencimentos de pl'ofessor do el1roO ])l'eoa,ra- Manife3tad'3 os porleres competentes, de 
torio d", Escola Militar destô, CapiLíl.- que, r.ccordo; a.ntes ,ji"to, P01'em, e um nela re
deixou de per2eber desde jan~iro ,1e 1893, e gnl3.I' do Poder Executivo, e estie) s<J.Lerá. 
a abrir p:'.rc1 esse fim o necessario credl to. J'azel-o respeitar. 

Estranhou S. Ex. a disparidade da impor-
tancia que o E:itô, lo recl:ima no pr imeiro e 

(]) ~r. !Pe(~ Ir'3 Vellbo-Enferrno!r3. nos SU!J5~q l1eIItes annos elo quinqueunio, du
dias, Sr, Presidente, só hoje, e ainda ô,'isim a rante o qual est<J.rÉL em vigOI' o contracto em 
custo e c'ôm esforço, me toi dado eompa,ecel' questão. 
ao Senallo; e, urna vez neste recinto, irnpossi- Ol'a, isto é uma simples estimati va da pro
veI me ~eria Ileixar de tomar na devida con- rlllcção presente e rIo seu rlesenvolvimento no 
sideraçilo o di'iCllrSO pronunciado na se"s.1o futu~'J e para isto ninguem melhores de' elos 
de 27 de sete!nbi'o pelo digno e illustrr SeQ;1- pÓlle ter 110 que o proprio Governo, que, S<'lll 
dor por S Paulo, occupando·,e S. Ex. de rluvi,ln,tel':1 feito para este fim os n~cessarios 
negocios <J.l\m inistl'ati vos do Estado que tenho calculos. 
a honr~ de repreffmtar, como o maL obscIll'o O governador do meu EstarIo, Sr, PI'esi· 
melllLJio dc,til, Cas:!.. (Nâo 0lwi"tlos '1Fn'e.) rlente, t~m sobnrlos titulos lle llOnnralHlirIade 

Lamento, fI'. Preslllente, que ll. fi'[\fjUeZ3. e beneIllerenci:l. ((lJniados), p3.ra que ó8 torne 
dos mell:; [-obres [lulmões, e nmis, rio q'le U'.hter qUcl eu lue venha aqui a~ehitectilr 
isto. o fo'e)[o iLÍl;da mais escJ.'3W e c',ehil d" ,'logio3. Magistrado provecto e óistinctis,imo, 
ruiuln int"iligenclél (n,7a apoiados), nJo me S. Ex. não jJ['a',ica~ia um acb que n~o fosse 
perm' tt~:il t-;-'l.k.r CO'D prolicie~cj~. e h'.I;g·l1tZô, madur3,mento retiectirlo, acautelan".o o m3.is 
do astu:npto BI'ev0s, pOl'tulltO, serão 03 püssiv,'1 03 interesses do Estado, onne, quer 
instantes W,8 terei de rOUljll.i' à attenção ele c.Jmo polttico, q'Jel' como administ!'a(lor, tem 
V. Ex, e d,)s m~U'3 illustres colleg~s, s:1bido hOllI'ar, como os que melbor possam 

Antes, )J"rém, ,'e externa:- :::" O'lsilrnções r'lzel-o. o alt,) cilrgo que OC,'Up:1. (Apoiarias.) 
que pl'e p,,'o i'êlznr, dedaro qu~ i.!>.;r .to e lm· No toc1nte. po' t l.nto, a lastimar-,e que es
perdoa.vd ~eria lieslembr<lr a gelltlln8, t:io t2j;lm a0 tle~0mparo ele bons zeladores os di· 
capthauto.Co genelosa, com que o eJn'nen'e l'eitos do r:stur'o, e que o gove:-no ]o~al tenha. 
Sen~,clrll' pel:J Rio Gra~de d0 Sul, meu r1ist,in- tldo o peilSallle11'O menos patr10tIco ele patro
do ::mig'J e visinuo de bancada, i1CCOi'l'eu a I cin'.'r mteI'('~' eó . particulares, vejo nisto a 
por os ,luc:'s DT'iilralltissimos de seu illY3javel maIS C0ll1pletl1 lnJustIça. 
ta[ent.J [1 serviço de um,'l,caufacujos n,t~,ill'aes E ,:nima-me, Sr. Pre3idente, "1 convicção 
defen:;ore3 58 nctia'i1,1il então allseIl es. I'e que todo, 'ê8 pl'crIuctores do sal, mais bem 

A S. E::: .. pOLi. em meu nome~ e em nome orip,'lt,ldos. dentl'o em breve hão de fazer, 
ele meus c 'lleg"s dc l'epresent')çao nesta e na como já muito:; dos mais im[lorl:wle5 teem 
outr3. f',0,8:1. ,ia Congresso, os votos mais CJe'- feit,'. um ~ccordo entre SI. harmonizando-se 
diaes e m~,is Slllceros do n03;0 reclm;Ieci· em beneficio Je SU;1~ propl'ias conveniencias e 
mento, d:1s v'1.Iltagens ,I,) Tilesouro e,ladual. e isto 

Ra,'ic:1!mente ignol'ante em COUsô,s Ila di- tanto mais GU;,'Dto serão elle" pI'oPl'ios que 
reito, SI'. Pre>Ír1~nte, vejo, entret:J"to, que lIão ,1e clirigi["~ e çessoalmeute aclmlnistrJ-r e 
o con, rJcto:t que se rerei'IU o ;-:obre Se- fiscc,lizar [1 eS1Jloração em commum. 
~ad.?r ,'nv~),;\'e (le um Jar10. conven'enci:lS JIt O m,'u hc;r~"lo e illu,~tl'e collega ainda 
~J.:o o el:~,IlOllllCag do Es,a.d_~" e entenJe Le censurou o cr,ntracto, rorqlle lhe parecia ver 
QUero I "lo ~cm llltere~ses pal tIclll~r, S. " neUe um ll.ccentuado protecclollIslllO, rIou-

No flue l"Speit.J. as prllnsIras, I1C;O pO'ilam trina de que S. Ex. é de.idido e Ínlransi
:achar-,ie maIS ampa:'adns e p:arantl',,3S ",0 que gente adversario ... 
no caso vercente; o contracto emetn" ll~ au-
\orizilção e:;;Jl'essa. em lei especial do C(,n- 05 SRS. MORAES BARROS E OUTROS -A's 
gresso LegisLti vo Estadml, que o 'mnccio- vezes. 
nal',i ou ue!xal'êÍ. de fc1zel-o, não re3ultaIl<10 O SR. PEDRO VELHO- ... e neste ponto, o 
JlesLt s2guntl'1 uYP0these nenham Çncar;so ele honr<J.rIo Senv.do!' consider~l. o pl'oceltimento 

Sen.:tdo V. IJl 35 
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do o-overno.(lor pc\,si ,-el .103 r:Je3nGS re;J:\I'03 lllão :\?ill:'l(l) á cllst,a (}i E~ta,lo, cc Clij.l [anla
de que ti Ir~ S. Ex. é tarnrem merece 1,,1' e mento 11l'1'inll:J. de ellJn(üi"o" qCl·· tndo G 

Congresso ~:Qcional, que trlb"tun tbrt3l1l3llto fu[]ccÍ<:nalislilo estaQu(1.!, des!e I) ,,·\lverOau.Ol' 
o assucar, o eal e outr~~ ill 'l\J;,,1uri,v, estran· até O derradoiro, O IDllis mOl'esto fO!lCcion~ríC' 
geirn.s, "ue tem similal'e3 na no,;sa p,'orlucç;i.o·, mu:lic'<[181, ,1 eõcon tcu ue ,em ;JI'l)pl'IOS ven
llidS é S. I':x. 1118Slll0 quem actla "abi'-el llllla cilllcnbn aiJplicü.\·eis i1 LI li;;1. 
excepç:!.o elll f(>I'OI' tio C~,I'V"O ,'e pe lra. Por' o2CQsião de se tra'"r da e'ci',,",:o presi-

Nii.o ~el'ln, pOl'!, demaIS. [lntes seri 1 genc· rlellcii!l jJ~.ra o per iodo que co"r .. , f,)r ainda 
roso, e,t311rlel-~ t3.::nbe·n ,lO sal, mamli'~... min:l;! t '1':'8. fluem pri !,lei!'o P;'(WI:LIIlOll a côn· 

'I" • Ihd~tnr:L do Fenecilntlo Sl~. [:P. rI·nr'cnte de 
, O Sr;. .. ~,O!',.\E) B.\.l'.Ros-Monopo:lo no s::.l :I-[ol'IJeS, e:n q'lem eé! j:1 tl,·erl.t.1 !:('UCJ. de 
e que e I "tJosslvel. I votJl', '1 :nildo S. E:r·. toi ~.J "peLI,r'or do 

O SR. P8DRO VSLlltl- ... ma:cimé, qll:i.nclo l Sr. Mal'Bell3-1 Doo!kro, 11.SSI"1 CIJIi:1l <I de 
(st.il vel'ifi,·11.uo que este irnp S·o, (1 ltlieu I· V. E,,, Sr, Pl'esiueJüe, Ctlj-I j'el','gTinü t;1.
tatldo a eOllcurr:~ncia e~tl'nn!!eil':1, n~lo tf'olTI len~o e txii1:ias virtullcs CiVlct1.:-i l~~nt~l.. con
concoi'r'i,!o pOI' fÓrll1:1. <11gulTIa para enc:trecer fiélnç;l inspira:n J.os repuhlll'l\110J. 
o preço 11" nosso pro<lL1Ct.o; qua,ll'l·) o imposto HOJE> nC8 ae',lamos ell1 Oríll,",:<;ào; 111:1.'; a('jni 
era, li,en! s '8 lneta -:e (lo que e boje, o preço estiHl10S .:;8~n OlHt'03 82)timui03 que r.0..0 ~ejan: 
Lio 3:1.i ler", o me3mo. o, de ll'J.'SD proprio e Je,inte:·~Si..L 'o pa.trio-

O Rio G;'ande do Norte é 11m PC(j'.'0[O Es· tismo. Upoiados.) 
til/lo, di3]JOilCO de f'l'aqui3~i:Jj()s o!em8nt'~8 do I'-~() CJ.na 1'8!'~8itl á ross1. viJa !!t'o,rÜl.inents 
re(~eit;l, nT'ç'~ln8ntarLl, C $.?ln e . .:te recurso .'l(~Ini:d,~trAtiv;-l., eis eln pouca-] p;.~j(1Vrl!s C 
('jl1'lsi impi',iive) lhe ÔCl'ii\ prover á. S'I,', \11'1- rl'l,' (e.:1O·; feitl). -
desra df'S~e.l~'~ qae n,1Q e:: G'1c3 de SOO OOO~ O!'~:I.i1i: .. á;nf) n~I,:; em Esta.do a~:t[jnomo. SBITI 
po" (Hll1f1. R ·"l:·~:,;l:n, a UnL":o ih], '/8,'> ab1t"'dn 1~eceh2r ;~l1:~i!io [\!.gUi11 da U:lii!:l .. CC;..lO úutro& 
e 3.spllyxi;;do Uln E.::;t:tdr, qüA tern sabi:ln Esr.<-\dcs íil81!OS ~ulJ['::s receber:"'~:,.:J. 
lI" n·ar l;,PJ .. t~'in.,~ lH1 ;ltic:lnd!) ;-l'.'j,~itJ,el l'epu- Ulll ·:Llno :':,p,)i.:; pJ.;ü7i:1!Ul,:-; .L ilCl.:.i2:2, div;u~:. 
hltc~no C:)~l1 i1 llL1Xit111, lc:dd;Á"ie ,3 dcvot:1- e:ct?r'i'lJ., ~Ln c;.~nc;·o q1l81la 2~ O.~!;'1).·i roa o.s 
ment.'). (_-11JOÍ(u[os.) I nOS3 IS Li'(~[\·1~3~1:03. Tinharno'3 Ui:l im90,~to 

E' o C/U8 33 lne (leDl:~a no m0!n~·l1t0 dizer ch~Vlla,lo I,'e e~t(lti.8Licn. C01~lillt"'T':..:j~1~; !fl''"".S1comc· 
30h1.'3 O·n.s:slllnpto; m~~p u.nL\. 'V~·z fl l16 111CC.chIJ e~38 i. ;]'J).:F·Q 11;11) pl'i[lJ~:i'0 frE<lO ~;.~iL\, SUl: 
natribull.l, V. E.:r., Se. Pe,;':;;lllenG2-, me ner- cun.:-.tltl1C.0;wljd~;!e. a1xllIlJol-o. 
fi i tti ['·1 C}1.i.ê diga J~l.iiJ ~!gu mas paliJ.\;ras

1 
E C.?<-' o-;;r:o) por tlu(~s Vézes q)]~'_n' :~\j prove

qu:~ si;~\'J.fJ] p,'lr;l torD.:1.r )~L~is COGll~cido e r(e:ltps dl);1 (:ofr~.g:-; fe-r[er;::.'2.1, de_ t ');).f:'1:1 :i. coJo
be!ll.lul.::)Jto o rne1.1 ESC:1- ~o. no rtll~ l'cSpeitrl lllzJç5ú o linmigr\:·~(tO pal8. o E.)I.:~('O; devol
(). iSU:l.. vi L:. }:olltic t e ~ .... 1nlinis:'t;Jri\'·o.. 8er3 \Ter~o:-a::, pOl'.1uú 1~0.:; r·~,:'2C:2Ll (iue e;j~as
ur:J3. 1~3~~2:}lF:, rapidi.3~L~J,! Ir i:PI~ (roi.)cc17~. qll~i.lJti:d n:·o p·),loL'i:lLl sel' :.\~p'ic~,li:s c1G 

QI1:;"·ldo fl'li pelo gcd)~ de e=iL~do, o povo GIO ::).:--UJ~-=:cie.i)tc·uellt)~~ .. oi-!Jpn).~,;il()f', 
llOl'~d-rio-gr,lnden3~ pro.28 r2cü co:n ,j, ln1is QLi:l ve~r;o) ':1iilCt yc .. lJ;) .. p~r;l ~~h .. .) e,"imsntJ) 
nohi'0 ;.;,ltí'n~z (] ú))'r:..'cç.l.·J , c ·.llr~8;:1;J,J..:)(-~O O. d~~.s a,.~LiJ..: (;.~ <:j~~~k1~) L~e ~I.ic:.~1.l. COl,fb .. dcs 
:M:li3 t0,1',1", ('jnan1l0 o ~Ia:·~c!l'l.l [";Ol'la'lO tev" ne,IJ., i·.i(;i ;r,QS cs i'r;l11ci:o" c:':d:tlJo~ rles· 
de en[;'8nt;1,' 11. revolta (!.t D.l'ill:1.Ila, 11m movi· r-erl'["'."l:J, P;'I1S!) qi.;,' 18; OUO.SOi;O. ?0:3, Se. Pre· 
rrUjnto ei1tilLl.sla3~,1C) 8 q:.~ ~~l unaüilne (~O 50- :::lde!li.(~! n·;;"':~li.3 t-'t'nl a VB!'i.J. e seI:J. U~ 18;OOO$~ 
lidc..;·12d,v]c CO:11 o porteI' 18.:::<1 (1giton o Es- 'l'~e t:t:i:.~'. ü1lla n03 tüei':\;;l. 
ta lo in:~:~L",). Digo-fJiJ:1Si UtlO,nÍlll..:-porCjue. T;!ll1a.rno3, e ainda temo3. Q, gr0~}Ge nsr .. il'a· 
infdiz i!l2rlte, ê,lgum iudivillwJS 11,'uv8 entio ,,:10 de \'e' i!vlllorado o lJol'b dC1 Ca?it::tl: 
-6 sio 03 Jn(:}SrllOS: flue hCljo CDm~;)em o nli- ~\oi~ ail'íoa bQ~e e~re:-a"r;o3 por lHIií."t draga. 
nir;l'J e caric".to aj\l~1ta:r;eIEO qua lá ~uer etlco'nm~l1 D/l:t ::e:o ~()ne,'8.1 Glic8rio. quaudo 
fir;gi:, L~8 rarticl,), rlize'l,jo'5'; muito Llerliccu!'o 2>Ii"lsr,ro da I'd::,; ria, que o Li, nO tampo 
0,0 íJo;:e:'f.lO P,:::der,-ü-ai;..f°_"\Gs IIh,i\'idno3l~ouV3 tIo G0~-crIlo Pl'OI;-:sJl'io. 
cn i Cio) que t'ul'illn i ·)tl'~~!13jg·Qllt.:'S p:1rti:.L_\.rl:)3 
elo Sr. alrnirant.e S(1LI~;.nl~'!..) l1~)tes, uUl'ante 1I~1.~. Sr. Pre·b~.e!lte, l)ar~J IUr:lhc.r cl?rezn. e 
e d8D·)~S do s~u ITIJ.nife.:tJ mr]ll·l.l'.~!ltCO. metLlo:o ne-t3 rEs3. 1 110J off~ré'ccl'~i á c')llsil:e
(AJlni~"lú,.) raç5.o do S 'n_,do dae!03 encto3 sobre as ver-

N?Sla ,[[', .. nrle cl'is" rI'lclo;]2.1, Si'. Pl'2si,lento, bJs, qne o Congi'ésso tem g"nei'ü'arrwnte con· 
ern 1)C1'2u e.)~~l\~C~:1e muito U:IJG. Inu:to fÓl':1 (lo. cedi.do, em bcn.eticio c18. me3n.l:l t2f_il, e ü. 

thc:~_trJ cl,\s :lcontccim:?!1ttIS. o ruo Gran(~8 do app~i('~<:io qe eLas teeG1 tido: 
No·'to [.JCnec8u um volul1 hri'lLlo de !TI1l is els «Cll,ra3 do )::orto: <õredil03 'lobdos, I: 12;;.000$, 
2.000 homens p~ra o exe:'cito; e, n30 con· CelpeZ3.S etreduacl:1s, Z()Z,OOO$OOO. 
tente com isto, or;p.!lizou um lJ,.talllão pa- Açueb.c:eiD 200:000;;;000. r\5.0 recebemos. 
triotico, C:Uj<l3 sole[;'llos eram medicos, advo· llllmigl,:tjiio e coloniz:1ç'ão: 220:004000. 
gadJs, [1eputa.'.1üs, alGos fanccionarios, bé\ta· Não 0" lle3penclemos. 
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Otr:lS (].1 11.Jfanr}ega.: 46:0CO.000. Cahiram de ;ITticuLu CCJlltl\1. ü'-;S3.S vo1H'es victicn:Js do 
em exercicio" finuos. pal' l i rbl'ismo a. m:lis venial clau lica.ç,:Lo no 

_Ralfl;.lt8Irgrr.phico do Co'có. ~O:OOJ.$OOO. curnVl'im' nl.o de 33113 ue V f'1'83 
Nao foram :tppllc<J.dos. Par'J, n;'io l:tllar ele tintos, citarei apen's o 

Obre S do qUe,rlel de linha: 5:00r~~ooo. Sem fado rIo illspector (\D. G,lf~i1,:egC1; e ,;pregado 
apIJlktção. P,j' ml rnc\uel!'c\ zeloso e Pt'ilÍJo, que feliz SOfia 

Alaste,~iIIlPnto d8. agua de iJacau:200:000$. o l;ovel'!Jo ~i muitos U"esse aS3:m, D~11'a aca.u-
Não le:eLemos» 1Gb: r'S dinll':iros ]lubli"03 • 

Isto S9111 1::. [[<1 r n8 ram",j dn. pstracla de A fL"peito deite l'unccioll'1.rio, OCcOI'r8·me o 
Ferro "e Nova Cruz a Gu:t; ah11':t. cujJ. con-I 'eg'lilll" r~1,tO. 
stl'iicçiio o l;Oí"ernO ID3.nr'rt;u sus:B," t~i\o h \. muito te:npo, econ~:':,i em vi",~;,em 
,Ahi cs',\o. ).l,yt<lnto, .1.813.0JOO$, de que o e!Jd'e de uma commi,,,;i,' I, qlle and:tv,~. in~ 

80 df5.JendeuJ,J; 252:l'00::;;000. I spe'cI,n:wJo as a!Ltnde"",g (Io no;,l,c Per-
Vê, lJoís. V. Ex .. Sr. Fr2sídente, nue, gllnt.ei~1·\e:-Ja,e~l8\·en}.\)e atld?-~Jã.oé 

pera rJl e" dS cor['~,s :e·1er0e8, nã0 p\'tl·:íLOS ~ser' prec:s lI! il', l'J::;ponJ.eLl-;ae eli8: () inspJctor 
ta.xado,;;; L~~ ~Qn;uc:3ugas; e ~;;i o Go\-e"no est.á e o S 'o Pere!~rino. Jú foi 18~IJiit[,l.0. 
pobre e em o.P'.:l'OS pai'a. p'.gar ao inglez, não Ore"~ ,om fcan~uez~. si nité> ,'.iSpJem lhe QU-
e l)O~1 nO:3;~:l cul~·,:). tJfuicu Ut::ín ) tr'<):3 o nl·il~ore) eleln2111tc-s. P"il'3. f~zel~ prose .. 

P~,r:J. cllns/uíl', SI'. Presir!,~[Jte, 1'o"qne jó, lj'ti,:;,,:o no Rio Grande uo N<T,e, e8t,:~ ,J,o in
fle whr" t,'n:'(1 eaf,:1sti',do :t :Ü·,,"nç'}.o do Se· ,·mlil.,:it'nr.eô. 
nado (:n.(70 (/puúl;flo:~), e v.cllnnllu-rne eu pl'Clpriü O ele tnrD.do aIli é 8.t;::;"l·ltD.jn:J~"tto irredu .. 
IDuito f:!.t. i g<:QI1 , vou l'erel'ir·:n?, s"m temor. ctivel; nito se ::tbc,ta p'b pl'e)otellcic-., ne:n 
mas com Hlngl1~"", á derl'ub:H);1 l:lt'ien2 que SB se deixiJ. ler;;lf plJr fC,lGCçõe:3. 
está L~e:!l!o em m;nlia. te,"':t. Si n~o p'Jd"re;n c,'nqllishr vict.riJ. nas 

urní}S r"~ll o:itro5 l·).gal' -s. 16. ~)ei' ~ein o seu O SR. Jo.:\o CORDEIRO-E' por to '[I a p:J.rte. '. ~ 
tGmp);;:m procur:cr obtel~, 

o SI'" PI'9RO VEL:IO- Ch:tlllJ-m;,'lw. tefl·:t 
-em ~rLl1·3 1'0 I glL' (lO Rio Gr;n,li~ do ;{r:rt9. 
e dep,'I';, [.iO':.. .. nr;'f,urat anlf.l(:~~Ç~.o, o 8ra7.ir, 
mas () B!';1/il t,y10, 115..0 lLdmlttii:'t/l, 1 lV:;j fJ,',r

tisrno, IF-i.a ~-;}tisf!:.;o, p~·nsa!ti::~:1(0 :-·s~r31to, 
anti[l:tth·c:, e c;'iminos·l. 

A P:itri,: é uma cgl~anl? de;:e fer' o ide:ll 
de tJilo o p.:ttl~l':ta. (~poi(ulos gCI"ues.) 

Volt:icJ()~ D'~'I"é~n, il. tl3~'rlll)r~d;J. diZt.'1 '=11 
que en(,J..l'O-~J SG:~1 teJlor. ?r)"~'q!JG 3.111r:n 1 que} 
por j~)~',~,1 dt'!L.?, ;serj, ;"!.h~olllt!~lne;1'8 Írnpos
SiVê.l ;l,hrl~> U'li[l, b~~eCh~l 111 di~ci!)lj-;:l i;rJI~n
cti~él. 1:;'1, 'C ]:,':1(:.10 jll:O;hli~i,~:n~1,1 UO p1.r
tído 1'8,Jlil)li;~~:tlO J.o ruo Grande ft:.J [\ortB. 
(Apo;w{ os. ) 

E~lC~'C os pl~.~pt'i05 me;;] 1}~\:3 I~O Governo h.:1 
QUCC:1 1}J.3S1 lt:~lm2:1te i;1;':-1"nHr:.:1 o que ;~Zio e o 
ClUC \'J.letn 3.3 f'Jrçn:j pOliL~C:;,,) 1::.0 Rio G!~~lnda 
llo ~'.I[,v~. 

Filc·!.~n qn,:útJ.9 (L'!~lss-:::e3 ; J.::'Ll?:,~çêíe.j qui
Z01'e:1l; o ql~G é CCl'~O é qu·] e~hl..3 t~'~:in sido 
-:emp:0 injlLta~, e E,).t11L..\.S C~:jl~l\::; Llfai1ciS'" 
.si:n'!.5. 

Decr,·,te:!.l u. Cl"t?:lÇn.O c~a Q1T~nt2S rL:::zi3.3 1.1e 
:j i :;1, 'as (lEizercm; ]üo ,];3 voe' C(.:,j u ."'"ul~ 
;\,1() Ú q PC n. V0t1Ç2.0 l'{~})u:)lic·lnJ. VG,-3 d i~J.r 

~~~'~1 i~' :.~~rse.l;~~l~;~S~~~l~S [~; :~8;~.~ '.;;f,~~~~.s (~~~,~'~)i1~~; 
iL 1l:~1:l ~) )lC2~lt·l.ge'_~1 :'lJi:~:..1!2, á fUl'.;::t (~S l)_~:'ci~ 
lnOllicsJ .. 

CO;l nl~<çU·11 rOl'qn8 e.~I.1.s pn'l'{?,tlI113S re Di:.:t,) YJ.r... ... L·3 ter Ul"09 .. }J;·-:vn, pll,,--:.ti·.-·u. Em 
pre::'é.l.li;J.J ÍlCi.tLIl Ul3.1 e na 13, etn?dei·:Jll. bI'~·,:p. ~~IDPi), (l 1:) (J2 no'~·:? -~~IE'O, prç)C:2cl"::i.~·se .. 

O SI":. i\lonA~S BAIUlCS - V. E::;. e~lf.en.J.a h'r. :~o ITst:1.'i,)3. 01eiçJ.0 do T'.33.13Ct,i\'-OCL)l~g·'8SS0. 
que ll:Jei lle Ltl;:.-.(lLIH1 l\;P e3l11;n.? S3.(\? 1 ~ j DA )':ta.dOJ ; )01 1:.1 \rc~n :, (le faz ~l os 

,., • T ... ~- to;~cs. honr·~,· ~~ e h(~:.p,);nf'~l!~·". pel) '"V'~":)n bello 
O,.,;,. PEDPc') \ ELllG-~\<l.') fi:, :t mo:rnr ref8' I "y-'l,"'n, tis V("'o'r q l' w 1 c edl"1 \ C1.1rrfl e 

renc'~ ;~, V Ex. Rejru·me a Uí":lui.s::lÜe:1 e ex- f ;:::·!;~·'d' r.'·:d-t,.."';"n(lI·'~ '8 ~~L")'1 ~Ç.'--lc.'-'t""rl. c~,...~ o 
onera(~õ~ s. ., ~~I:~; .. ',~.' _~" ~ ~ ~ ,-' ~.,"::Ni~~"'l·:" 1:· L"'~ '-', : ... p '. . . , . 1 C '1 leu,b,) L,~ S.U vOC,) ,"",.",.~[,J pet(l. me,a. 

y:~r,,~:Slmo ~, o Ilt!.e e pelO~, UO ;1~-~~ Q8 u.rn (:~.lJu.rtes.) -
esp~l'llo ~~nl \'1g'ljr e sen) cu!tnr2. (nu.o apaul- J. 

dcs), tc71110. entretanto, Dpc:zal' rli,so, nce. Voh cllla eieit0r em n,;1!3 ter.'o; ; C-:lS não 
bidó I.e nWU5 cl]€3tadano.5 prOYii3 taGS de se póde g,li'<1ntil' um tGTI]J a qa '\ll nCi.o tem 
syrnpatllj:), e conBança, que [lf;iLuin-;n8 a nem um quarto, nem em qLHilto, l1"ID um 
acredit,"r que o [lal'tPo, que alli t.enho a. decimo, nem l1~d3.. 
hon~G d" f:i 19i!'. cotá fór~, do akall·!e e intei· OS", 110:U.:::3 BARR:S-P ,p:.llaçilo una. 
l'3.men'~e n. c A;el'tí de surprez~ .. s govel'namon· .nime! E' o pJ..I·~\ÍZO! 
taés. 

Bem 3Ji quo alli ni:1o vae tic.\r pedra S')b1'2 O SR. PEDRO VELUo-E' uma especie d~ 
pedra. O ,;lrnple; e neL~ndo crime fle ser meu pJ.raizo, 
amigo leva. iilljJlacavelmente 8,,) funcciomrio O SR, JOÃo CORD:<:IRo-E' acregimenta.ção 
a SU3, d.ern.i:S5:):O, embOl'3. ninguem s"ja. capaz r2public~ma. 



27(} Al'NAES DO S[:\ .. \OO 

---------_.-----------_. 
o SR. PEDRO VEUIO-Esta affinnaçio Iaço,a 

i;rallquilla e contladamente. 
o ~'R _ P1NIPIRO i\·I,\.CIJADo-:'vIa is accelerada 

do qucl a marcha actual, Lão podemos dar. 
O SR. AL~IElD.\ B..\RRETO-Eotão, !:ã) .,re- O S~. \IonAS, B.\.RROS - R',r:onheGo e res-

dsa fallar. peite; o rl~no dir"i'o ,los ad'O'H"orirJS. En

O SR. VICE:<ITE MACH.\DO-Em bl'9Ve ve
:remos u:n decreto com mais algumas bri
gadas. 

o SR. PEDRO VI!:LID-Resta,rne u'-fradecrr 
ao Senado o ter sido tão benevolen'.n em S:Jp' 
::lOrt'1.r a minha inep:J.cid.lde n", t!'ibn[j~., cano 
S.an,lo em que sD.berá perdó',ar o ces3.línlJo e 
li. imperUnencia involulllari \ ,~o qt\.~ r1i:,se. 
-.\J!uito b::rn ; rnuito beJn. O orad'Ir' é 1nuito 
-:omprimenlado. ) 

ten,jo, oii.o tão bons patriota, corr.o o par
tido 'jUl~ acompanho. [{pc: nheç'l em tcdas as 
m"is : ,'ctr-ioticas inteoç(ie:', 

Sr. P;'I?~idente, o sal é o productu de maior 
Ex~ortaç:io cO i~io Gra,nrte do ~orte. 

Para que ~ql1ellil E.ta,~o P:Jó",s,; tirar da 
exportar;ií.o do sal :1. vulta/ a l'eOl.:~1., llouve o 
a11no pass2.do nas rlU,lS CDS:t, 1',0 Cl)llgresso 
graa,ie er;]penbo para que o ,al est'angeiro 
fossa [\(lamellt8 ~['1but<).rto, 110 intutto de pro
tegeI' a inàustl'ia oacion ,I pt'oduct,QJ'a do sal, 
que existe localiza'~a pl',l1c.jJalmêltlo no Rio 

O Si!", !<.lornes Barro@-Sr. P;'e- Gnndc "o Norte 
'3ir\ente, nas considerações com que tomei u Tão grJ.nde Li o empGrlho quo se achou 
libenlaàô rte impugo!tc' um dos actcs d:,- a.1mi. rej, itada l..!ma emen·la miuh:l, q I)?, ~)l'oplmha 
:'listração elo E,tado (10 R,o Grande do NOI'te, a SUPl'i e5-510 do i;Uposto nOV'1l p~Gj~ctldo na 
niio l'ui mnvido por sentimento algllm de má l~l d~, 1'e,:8 t~l d~ 055 T81S por litro, pariL com-
"i'onl<1de.,. pieta. ,) \'Uj)usto. autao e:;:lsten te, o Imposto . . I vI~ec:;t(~ de 15 reis p,'r li tro, 

O SR. PEDRO VELHo-~em eu crelO. Foi EJeSmO 1'2j.>itadcl um Emenda apresen-
O SR. MORAE3 B.\RRD3- .•. conêra l\Cjuelle t:J"l;, ne,ta Cas:J. p,-ll1 lJancac1.a rio grandense 

3st:J.r.o da União. qUilt'cm o seu K·taê,o dir,,~ti1inen\,' In teres-
Não fJi por'lue alli domine, como aC:l.ha de mJo na ID',iar bar~1.lez<1 ,lO s.1, porCju8 está 

:nformar o seu digno e honr.ldo 1'~pl'e,e:1- ve:'l!lcado que o sitl naciun·ll "fi) 8e presta 
'tante, o pa.rtido em opposiç:io ao Governo; pal'.1 a salga do xarque, como o sIl Estran
·:iomioio Vio a"soluto, a ponto UCl não haver geiro. 
'lrna voz discordancc. O Si", FCG'CEIR.'- PAR.\.<'I.\.GLí.-Qu:1n,lo não 

O SR. FEDS,O VELHO-Xiio disse isso. é bem preparaJo. 
O SR, MOR \.ES B.\IlR03- ... esse parT.ido e O SR. ).IOIlAES I3ARlws-Reco'llleço que o 

::10 absoll..!',,~;nentc uni,!,). e bem ol'ganiz~,,1o, p"ep 're) do sal naciocml tem melllm'ildo, mas 
'lue n,vl p:~rece havei' algl1em que milite nas n:1l) tUQ:CJ ainua q:le pO'Si~ di';pensal' i\ intro
.llcirus a'JverôD.3. ducç:~,) do sal estl'aD&'=iro pai'a ser empre-

E:is'cl parido pa,ece antes form8,r uma ta- go.do c2,;a'g:J. do xarclue. 
:nili:J. unica oe paes, filhos e irmIos. J"I:;o Ior i~so file31110 que de t"c103 03 Es-

Niio, Sr. Pl'eú,lente, niío fui impellido por 
ientimento algum lia m:í. vO!ltade. 

,,":ül: tolel'ante, gabo-:ne d'sso. Reconheço 
';;j,r..t,() patci'nlsmo LO pa:-tido a '$i,ricto ás llor· 
'llG.S cio con;ervatori;mo da pru,tencia, da 
;ncIÍHo,l';\O. como 11) p~,'tldo ",Iv",rso, que en
::'enr1e d.ever ::;3::' ln1.i3 acc,31er,lda a. marcha 
,ia R"pu~)lica, p:'eg:ln lo o radic2.lis1J1.,) e che
,;;-0. L:.d o ;\'eSlllJ a ja8tal'Se elo cognome de 
:'o.cobic!sm ). 

-, TJ.nto p',cI'iotisIl11 11a em um partido, como 
~:::. cutl'O. A llitIdJ en;'a uniea é no mojo de 
'?.:2. t.en'ler . ~ 

ta 'os d'.1 HepubIlca, o u)ico a irn;;o;·tar 
Hlgum s,1I e.,tran~eiro, e o do Rio Grande do 
Sul, em c-utl'o;; pont8~, á vi.,t", do imoosto de 
:3', réi l pr,r l,tro, comeguiu·se &ti.\stú intei· 
ramed2 o sll 8str .ngeiro. 

Ma;, a emenda rio gran·im;e reLluzia o pro
jecto cio imposto de 35 D. 251'eis. 

Er" li:;1", eC1enda llluitJ llJo!,,,r:.(\J. ain la, 
e cOmel'VD.I'J. a. medida protecto;';). ·.:0 SD.l na
cional. 

Aillib a3,im foi rejeit:l.(\i1, pal' (ausa do 
empe;~l!o qUG principalm3n r.8 o Estado do 
Rio Grô.u,!e do Norte tinhD. em CODS.3f1'ar o 
ilUpost') :::Juito alto óOOI e o sal e8~ran:reiro, 
parJ. qlie á sombra, desta imjl:J;,to pu,lesse o 

,C, .s~. GO~IÇALVES CHAVES-Oll no processo? Estado "ó:l::Jbelec8r um impoctCl de exportação 
C: fõEt. :\I,)r,.\Es BARROS-Assii;nd~i já a dir- súbl'e J ,'1[, 

:::'el'er,.~a !l) prJce;so: um piwtiJo qUer levar Não e:;,penlerei cons'derJ.çâo algum<t sobre 
:1 Re~:lblica COlil modecação, e;PÍl'it.o ,le con- o a~su:;]l;b", não discutirei !Oi 1'01 acertado 
Sei'Vê..çi1o, com marcha muitu rdleclida; o corno me 1.id:J. economic], impor-se um sacri
:ui2'() Je3ej:J. fJze],o com p:'iSSO uccelerad0, licio a. t,.:rl0 o p:}VO brazileil'O, a. 18 milhões de 
:30ITl t0lidend,~s reV:!iCD.e3, jacobinas mesmo, habitantes, em teneficio de uma ci~'.sse tão 
como se diz. limit:l.,Jél,. q ne pouco passará ele meio duzia. 
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Ni'io díS'2U tirei 1,to; mas, um', vez estabe
lecid.) o illlp stJ ]Jl'r)uibitivo conti'o, o col e~
tl'angeil',) crléio .'et',cL muito Írg,ü:no que o 
Esfauo do 'ElO (;1" n,Je do Nort3 lr;bu:üs,e a 
expClrtJ.ç.l<J de ~rcu saL 

Digo-lgitlm'l-pOl'que já o Congre3,o p.p
provou UllH (ei interpretati':a ria Co",·t;
tuição c'a [{2Dulllica autorizB.ndo 0'3 ;';:.;till~' S 
1), tribut,}',,;! a e::portaç3.o, me;mo : 
fe'ta PO" , Utl'O, E"tados do. União. i:Jterpe
tração ,oLr" cujet logitimi('ade llutro "É'. ias 
duvidas. 

Quer inG I::'I'0C'erque enti'e os (1i\~8-S·:3 EJ
tados (la Gni50 não deve h:WBl' iUICJOito 
algulil ll,,:n clt: G:;~r)I"2ç~\') l1el~l de 1illpJr
tl1..çeí0 1 de U!}l Est,[I.,t~:) cC·l!trc'. ou tro. 

O SR. SEYG:rni\O VIEIRA-i\?iO rB~~êl, i~U
vida q\le o' ;1: t,;<1"3 te.'I\1 dil'eit'j ele té'11Julal' 
a su" P'O('.L1Cçi'\o. (Ha Oll{)'OS "panes.) 

O SR. tJ"['AEo BARilOS - Eis n C[~I" clr,:li 
póde ru~~~l~';': uma gUrrra de ü1I'i[;\,,: ~·~U·8 
Estados, g'U2rT:l cujas con,l qu~nciJ 3 l;if.Li 1 é 
prever lK:'~ a Uni5u. 

O StL H.l,~ilL=t() BAn.CELLOS~0~~O ~\\.l'2 >i~-rer 
guerra de t~~l'if'üs na ex~ortuç[o -

O SR. MORAES BARP,OS - Póde lia\' 8r (' 
temo;; Hfr~pio disto 110 qu~ se p~"~.,, b: 
respeitI) ent!9 o p~-jra e ° Am2z~,n<."!.s;', Pa,~á 
tributa os ge;l(" o, ql:e exporto, IlGr:L u ADé'.
zo:;as, e VJc·-'-ve'-Sil_ 

A hypot1l8f.i', pois. é muito n>::liizaw.l. 
A COI~SiL'.1;')O Íf;choa a. porta \iU.W;O aos 

direitc,:~ ~l: iil!'JOrt0..\,·5,o, e 1~E;Ill1Uill '2,::~a,lo 
póda t~jilJl.l:,~~·· rI'vdncto.; da out,;';) q C2 ,-;l~::.~eJ":1 

em se~I tecritol';o. r\est~ pl.'llGD ~~i,'\.,· l'S \; 
aceotuo, ~t ~,,\·e1'6e21ciJ. y~:':3a. 20:.,:;:'2 J~ c;ll'.itos 
de e.Y~ül' t,~ çJo. 

Mas qt:enl1C p ,recer que me~mo 0 irn;:;o"'o 
.le exp'.Jrt:"ç-;:o e cOlltrnTlo n ÍrF:' 1e e ~.\' '2~:Jl' 
rito d:, CCll-,tllui',ilo da :\epubl.ca. -

O ~R. i':.\>itc:O 3'.RCELLOS- 'Zill~.) ,) ;;:"b:,) 
de V. 1-,;:. ~'l;~O ~oderi(1 t(~r do cpe V~V~_ , Dor
ql1e 0:-; ('~q~n~·-.;ldOI'ES de caCé· !lHlnrJ lI'i/rn o 
pro;~\:c~~, ~_'O~~ caLc.,to.g21TI p;.l,ra U Rlo \.~,_, LneÍl'o 
e o E'~u:(/o l:;~O (c)!Jracia ir::::lposto. 

O SR, r,l~n_\E5 EARROS- Meu esr.i!~1.:"o col
legn, n tO eSC,Ol1 agDra "efendel~cJo ",' ,J I \'ei tos 
de S. Paulú e "iiE os c'.ireit.j1~ de tl)d:t" U"i::o. 

O SR, LUJRO SODIÚ: - P~rmLt" l~l-:l ~L'Jrla 
elO relaçELo '10 qlie Y. Ex. disse \.1'. :9'JU~8 c.o 
Estad,) do P.'i'tÍ,' 

O ~R, [,luRAES EARROS - POiS iJiI,: 

O SR, LH'l\O SODRÉ - O impo~l" :1 que 
V. E7.. a l~ldiq não foi propria,rnEnt\::J UlDJ. J.'3tU.
liaçiio. Com ti:-mo convicção, IJc, do j'f-, olCllec:-r 
nos E~te.rlos o dir'eito de lança!' imI1',s[,c,s ol"bre 
a 8XpGl'ta, ELo, l'anccionei a lei 85t8fua.l cre,,
dora da uma impcSição muito lç,e sobr~ os 
procluctos eypo~tJ.rJos, 

O SIto MORAES BARROS - 1{"8 V. Ex. re
co:.dlecCJ e. possil'i[:d~odo c1a guerré\ ,Ie ~lri[a~ 
Rnt;'~ os Esta,los, e os impostos d3 expor
tação, .. 

O SR. LAl:RO SODRÉ-:Ki'iO SHiL cJnY€
nLmtf; mÜ.s o imposto nfto é incollstltu
ciunal. 

O SR ;,:"Il'\'C:S BARRcs-BasLl GES" llO'sib i
lidd.de para ~8 recoL!IF:cel' quanto é pl'I'igoso. 

t';~~:':l :T. ~r,~:-,i(lente. como dizic~, Ser)L ..... 
I ~.z,'e.\ el a iusto que o Estado do RIO G,:md" 
du r-:orte, i\. 80;:tbl no do exce'8ivG Cl :;êssci" 
i'llpCSto j:,:.ç<1.do soure a irélporb.ç'i":o ":'0 se.: 
ésti'; ngcirr" tnbu!t:.'?G '" G;;pDrt~t;:~O do ,el~ 
s~d: m ~ tl·:'b·u!a~n]~ i~tl~ ~, 1 'nça~s~ l~n]:t tG:x~ 
ger:sl ~GLr:j tOl.lo o slll que s2..11;,:::'S~ (lo E:),~ 
tD.c10. 

Fel. pO' é:::. i:;to () I]q3 fez Do r.,rl~jnís\,rf'.ç~,:: 
dv Rio :_:l'~~nt1e do 1';I'r~9, ne:::1?2 CO!:~T2ctJ p01c 
qual ~cníleu o direito de col\r~i.~ o impo~tc 
'I' h~'~ o o;;.-'.} n'le J1r'-,r1l1i);;::se 'l dCI"::) 1)'lI'-ri-
~!;t;~LI,::-\ (~;rn.~\~ o e-ll~ço ~jde L"ejnc~" al~-~Jo.; : 
1':5.1), d~ cc'rt--· 

O t: .bu LO deve ser es<encialmente i.~ ue.~' 
~(irf't. t,)'~o,~, entrettllito, o Etic'.L'O lançol::' 
um,., t."" ou tril,uto muito desigurJ. 

1-1:'.. t!: 115 indit;iducs [~l'Ç"or~ci;l{s [181' eSS2 
cont/[.cJo, pJ,~'~!ntjo HI) pl'jmei~'o c:n~~o npe]]~,,::· 
4(0 r~l:l ;1('1' Glqueire d" 160 litro., e l1CS trec' 
~n',(,s >eguintes, iJ.!,enccs '$ por alqueire ds' 
li30 litrús; elltn,tan;o C;l'e, exc8lJeur,dol O~ 
lJellE'Dci,,:: ,lO contl'ac:o, jk,m sujeltes ~o im
po.-w ,:e 17 l/~ pDr litro de sal, 'jlJ. '2~SSiJC 
)lê,r :,lq"eiJ'e. . 

r~tO e il!JPO to '? i~to é tD.X~ re~·'t;~B~, (~~tct
belec;d:1 1::ll't1 dat' rene]" ao TheÓl",ro? t8m 
isto Hm inttéiraJI]t'nte diverso 'I 

FlJrm1110 ~ pCl'gUllt;l, rorque o J:Jil':D.l0 eon .. · 
t-t~;cto 1.(\3 ron!ece ll. expli'_'Gç~o rl0,~ :.;eu~ 
io,u:lo, : {!lI feito C'lll lbns pnJ'erj,!,",', COIL 
dOll;; l1L'mell" fel:1Es, e q--m,lo : 0(;'-112., Ljll<:o 
nJo elltl'c.~an1 no coutlacto, e~L.~L;·IêCr1J-~'3 c 
Jilern!~;l : [)u bu', el:-5 1.:c €l1tri11' D~·.r(l ess~' 
~úllt.r"c:W. ["zeLJdo ;;CCOI','.;; C-"J1l ÔS ('l,ntra~ 
ctaütes, sob as [011(1IçCí"" q,;G ell,s qujzel'BIT, 
imp,Jl' l n EnLlo DC~";'C1S ~1.ij(:,lto~ Q pUg:1I' C 
ele,'a,[o a [\'~I,IJyxi"nte imJlr,sw de 17 1/2 re:t
por litro de eal, ,en,;o t"dos eCl1'TiC::llos 2, 
(ederr:'ln su;;,s prOr1l; (~adLS, teri'{'ncs. em
bal~CDçõe3 e lJte:lt:il1(:~ Lid, uas indu:strias aG~, 
ventu:'o~us contrac:tai1t,~s. 

Isto tem defeziJ, Fs,i vel ? 
O SR, RAj\IIRO BARCELL0s-Qae púde faze: 

o SelHI.<.lo em l'elnção ao <i,ssumpto '/ 
O SR, MORAES BAr,p,cS-~' outl'n qlle,UC; 

estou defpl1c1en·1o, P' sso dizer, dÍ1Pltos inrl;,
vicluaes, ["Ireltus de caJa um, Pl rque ead~, 
Ur:1 c",s~a ~a!. 

Te:iho razJo qllDnco aponto (s inconv2-
nientes elo monolJúlio conl'eri,tú " lJf.>lQ ,~ 
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classe, monopolio que d~ facto SUb3istiu desrle I 'A~se COl~.t;'aeto ,é :Im; Yer~aJ.eil':" ;~10ns:,r~0-
que foi ungmentado o l:npOEtO EobrG o so.l sl.",.dp,JU11, lea, eUlTIu C,lll,~ O,!~ll:"l. e.,tl,l
estrangeiro. or· lm:> la, .em ~oa:e, um vel, a~ll~. [l o,notro 

E ma'or raz:1o IDe assiste :1gor:c qllP SP. tr':, tD. 'lue Ee P,P,lR. dP ,er VISto :1. luz, ,o \ll:1. h.mda, 
de eon' ti tu 11' um monopolio, r ão p;u a Ema bem ,esta .elle exarado por extenso n •. ' Dw7"o 
classe, mas p?-';'ü. inctiv,idllJ.lidc.d,"s, nu ;;Bles O/filial: fIque a111 arClllVô,c.u a.,/ ctenwm l'e, 
uma mrlIVic!Uillída.de .)lll'ldlca, porque ln- memana.1H 
formnm·me ql1e o COlltro.cto fui/l'it,) 11" nn·) Cumpr;" dizer nlto e bom so'" que o eou
Iidad~ f'Illr,· ogovwno ,1,0 ~sta(\? com nCom- ir:>.c10 vio!3. o direito de propl'ic,'lI. ;C. ~arJ,n
panhHl de S~JmDg Moswro-,AsEU, pa~c!'ellrl", ti,lo pela LOi.&tit"içf.o em to D, 1< 51!a }Jlpni
portanto" que Il fim do concracto e tnfj' lla tude; 'Iiola ~ lilJerrJ"olle in'li\-i<\I.~.l, t:j113.IJ(10 a. 
comp nlila a UDlca prolluctof:1 do séll, R. Con,ütul<;ÜO d,), Republlca }·arJ.n;", o livre 
~U1~" tOl'ne.ceuora. d,'sse genero r'~-l':1 o ,:r:lZ11 exerci"io Ué' to.ia, pro:isoüo mOI'DI, lIltellcctual 
llltetro. e inrlustri"l. 

Obsl2rvarei tambem ter nisso IH1,TiJo tanto 
empenho ~U(', 1.50 obstante, o contraclO 1'e
conh' r81' que sua yigpncül. depf'llrl," da ap
prov;,,('J:o (~O Cong'l'6SS0 E3ta.,lual, ~o me~ll1O 
tempo es:nb('!ec2 qUê elle dO\8 COfr:c,;3.r a 
vigor,," de-dco I c1'~ outulJ!'O, 

O r:onti'adl1 e:talJelc,ce um imuo.,to tão 
elevado f::Jb () o f~.l e tntl'~ em v:gOI' antes 
de aJ~ '0~/; (l-) :.'p)o r,Dgré',~So E:J,/'uu;':I. 

Ih r,·,: j",e'l li ''"C' q113 tüllT9 Lto'! A Con
StitUlc'50 do Rio G'Dnue do l\:o1'te t"lera se· 
D1elh;tl1tc cot"'/': ~ ~SI(:U CGi"to ce f1'Je e~~a. 
Consr.it.uiç1io l1:i.rl ("culta ao g<nerD;vlul' o 
direito ('e t;~:;m' de 1110111 prcpn'o a e"por· 
tação; esse llil','.i tu pertence exclusi 'JalUmte 
ao COI)~r: S3!1 E~',t",)uilL 

O il.i Gotrc, 2'~,:J;l,"' pdo Rio Grclllde elo 
Norb )Jal'pe3 ".t:,~ c!e pleno accordo e,':ll as 
minha; :ec;'eoac~es ao ~desastmdil con'r:'cto 

Violcodl!l' elcs m;1,Í, oagr,:dOé principios da 
Cons\itnição, fs,e COntrac'o D~O t. m flJt'ça 
ohrigdorin pa!'a ningnôm. 

0" 11'o:.llJctOl'e.3 ,le ~al 1 eL e::; mdo.,.r:ã o te.em 
OlJI'igll.,ã,u de ob"en-,l,l-) ; e ).'8.1'8. is' o 1.J Idal'
Ille·-lln r e '1 nerem ~,o Po,'el' .luficÍ<\'·l\l. no 
sl;io du qJl~l ellcontl':t.l'ão ju':z('s q:le I:ecJa;'em 
que tQl COIl 1'::.,·10 n~o lem \-[cior ;'.láo.:i:J ['c' 
1'~nt8 o direlto. 

Eis qur.nto tinh:l. Do di.zsr. 

OR DE~II DO DI.\. 

i\OYA rr,OROGAÇ':O DA },CTU_\.L ;>;E.'·;,\O 
LEGISLATlYA 

celebro.dJ_ p('l~) goret>nador do re.u E~t!do. Entra. eln discuss~o uníc:J., :1 prOl)(\~iç'fio da. 
S. E:,. n·:o teniOll \·Íquel' reSpOllf1e1' a. e··tas I C~.i\lara do,; ! eplltn,108, n. :31, ,'o i~)Ç[7, pro
obserVaçiioc. 1,3.0 fez o menor e,fol','o para 1'0gandu n0Yalnent.e ~. &ctu'\l s,-~,:lo Ip"hl8.
deme!1'3::'2.t fllie ff:8 ,:~o 3.~s:sti(lr:,;z;1o. S. Ex. ti-\~:.1 até o cda. 4 U3 nOY2mhl'o do cUll.'8nt.e 
tratou 110 Q'-f.,C,cgl' ::\, questão, de éllLnmi annn. 
nhal·d P'H?o a [o: í UC;1, amrmnndo que o SHI W:l'ue'n í sdindo 8. lxd:lY;: a , uc~rt'::l-se a 
~~~~;~; L,;~~;~~{ l~:~~J:"S;:~1 ~~~n~}g,:;~~~~l' d; elisc~;,~ãll: 
União, rneTtei'-lhe o dente; corno :ii alll;eem I Posta a \TOlOS é al)proYJcl~" C',5{"ll<'O ado
,lisso t:':~,t:"\·S8. co .. ;lO si o GO("E1'110 (h!. U111lo ptr1. l1_a, vue ~J--'l' en~'t'·i3.,lJ. a'J ~I'. Pt'~'~)i,h'llte da. 
tivefs,", q'.E\lqll r t'mp'nllO em desl1ll'nt,:r () !{e\.<ublicn p;:ra 2, forruaLd_.de ela j)u1.l:cação. 
partiul1 qUe eSió' go\'ernnnclo o S.io G;·,\nr!e 
do No,·te. Trr.\B.\LlIOS DO DR, DOmNGOS FREiRE 3JB~E A 

O GOV2 1 no f~,} U;}'il'J limit:1 s-; n. f;l. 7f>l , ~in-
ceros '-oto r:,l'~, (j Le o partldo 00 lJOill'co'O 
Sena,ior Cfln!llFa ,; E-ta 'o na~ vias do pro
gresf.o. d~1. Pl'(J~pe[ i ~é1}.e e ~10. rlq'C.fl:1. ; r::~~3 
não pOI' cJ.minho., t~ü tJl'tU03üS corno o do 
('ontl'""t ' ':0 ',:1. 

Isto Dã" H jli',l;i.·iJ" nem direito, e sim UIl13. 
extJr-·i\o snlJi'e ser m" e:Tin-e el'l'O econo[l'ico, 
por qUi" em I (',l"~ [',[cc"n:n pôde ser licito en
q'eg:'l'-~' 'Jfil -!~n TO de pl'imélra npc:-s~id2i.e 
como o '3.1, "mil,>- o'e lima unicn intlivi,'uJ,l-

FEBRE AMA RELLA 

:eiltro, Em S' di,cus3âo, Clllli os parec8res 
tà'l'o!':1ve i s ,'as ':l'rnmissões de Saur!e Publica 
e "e Fic;],I};;~.", o projecto do :'-e[;[" o, n, lI, de 
ISÇt7, qn~ 8, In' riza o GOyerll'j 20 rI, s;:ender 
até E;O:l)OO~ com a Commissiio eu ~r'l'2gada 
ele verírc:!.r ,. v,·lor e effic C'" (~O'" t,'aLnlllOS 
,lr; Dl'. D·,;"ingÜ" Freire sobre " ê·ti-,loe;ia, o 
tratamento e, propbyl:xi'~ rh [ebr·~ am"rdIn. 

idadt' .i'lri,lic~, ,0[:::0 é o fito miJ,ni:e,to do ~:iD!!nem peciinelo a palavra, en,crra.;:e a 
contl' ,do. discussão. 

N~,' 10-('1',1 por Pto c2.minllO que o pê1rr.ido 
do \)"'1'.1'.1.,'0 Snn';<li' le\':1.i'ir. o ~eu f<:st~'lO ;í. 
~'l\~n-!en)" Ú, :-'[0 De~'id~de e á. Cí1,·jliz~~s·ão. 

Posto [1, y"t·s é apprc\'a_do, C', "en,lo aclo
tatlo, passa pê1.l'a a 3' c!1:iClU;sao. 
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o ~'''. c"!-c,,"idc;l.le -Es·a.ndo efgo· 
·tada a. m.·teria ra ol'clem do dia, vuu levan· 
";ar a s,ssã·, l'ts:gnanúo pa,'a a cta se,:sI'J 
segLl nte' : 

2" discU3ÜO rb projedo r~o ~~Il:lilo, n. :2.0, 
de 13·7. qUD ; ut·:T,Z,\ o Go,'crno a c ;!~cGder 
2.0 con[e('~nl'l r;a. Alfnmleg:J. ~u. RÜJI<l. C;m 
dido Guer1"s C:raó1s, !O mezes de licença, 
·~om or,:en(!,ll0. 

Levanta'se a se~slo a I I/Z hora ela, tD.rde. 

I E' SE~S.\.O Ei\I ;; DE ODTl:DRO DE 1897 

Officio do ]0 S~c!'etarjo ela Cama.ra. el08 
DeputalJ.Js, de hontem, commulllc;>,wr" qae, 
(r'wlo <l'lUf'rla C<!ll1ara adoptit(10 a eillf'nda. do 
Stnaclo a P""pc1siçCtO da mesma. C,IIDa.ra, qL1e 
~e:'mit,to ar s ~1./I:mn· 8 da Et'cJJa. polyted.l1Jica 
Que se matncUlatillll de acc(,l'do com (,S es
t:.ttutos ele 1?<7~, c ecluam os respedivls cur
s s pel s eliteS estatutos, en,ia nesta. data, á 
S:lILÇão pI'€~il~,'nClal a. respectiva lesl.lução. 
-lnteiro.do. 

Officlo do Presidente dI) Esb.'10 da Para
hyba, de:2.2 d·,) Dez finJo, oif,orecen lo d'us 
éX !lllkres impl'e;sos da, mf'nS..1c;em que 
ap e entou a a.ssell1blea. le~ishJ.tiv<l. daquelle 
Etw.do, po O"CiJS.~lO ela inst,lia ão da -1 S',8-

são da;o" legisl'1,Ul'a.-Agl'"úeçct·s~ e archi
vem Sj. 

?res:'denc:'a ';'0 Sr. llI<1110:Z de Qucil'o; (Yice- (jJ) §:\'. ',,",0 §ccrei;:;;.n"fio declara que 
Presidente) n5.o In IluecEl'ts. 

Ao me;o rl;a, n.hr'3·se a ses:'ii .... , rskw~o pre
sente, ClS Srs. Senadores: Mano21l1o (Jueiroz. 
J" CatundJ., Jcsé Bernardo, JO:iq IIÍID Sar
mento. RD.ulil1o H.lI n, Fro.ncisco :·,.,\cl1ad", 
::YIanl1êl 1'<J.r:t~'J. Justo Cherll1ont. BenedIcto 
~eite, G0InES de Castro, Nogneil':t Pa,·a.na,
gui, PIl',,; FerreiI':J.. Cr'uz, J, ã, Cordeiro. 
_\búon Mi1':.nC'z, Ilmeich Rnreto, Gonçalves 
Ferl'si!':), n;)3~1, e S!lyÜJ. J081uio Pernflmhuco, 
3. d'2 1-.!'.lJ·lonça Sobrinho, Roço L\'ello L8,t,· 
e Oi'leLe· .. CoetLO e :.':~mpos, Lean'1J'o Mac el, 
RC3~ J,lllic:". Severino Vieir~, Virgi!.io D<~lna
zio, He!lI'lqu'3 Coutinho, Doming.r3 Vice. t·, 
:rhom~·z l)e;~;n, E. '\Vanri·,nl{olk. 1""1 c f>l10 
Penl1··,G!\nç~~1,;",i::S Chaves, FernancLI L01,Q, Rl)
rlrL ue~ .J,.l,e~, Pcl.llh SOJza. l\lor"f's Rdrros, 
Ca"rrl':o, .Jmqui;:l c:e Sül,z:1,A. A el'Erlo. G2-
~leI'CIC;O [-'o:]c::>, J.-\q 1"";HiniJ (l'J .. \ !T:.D.ra.:, \lbeI'tu 
Gonr;rJ ''-83, Vi,eme ~lacl1aÚo, Est.-ve' J~niol', 
Gustavo t-:icl1a!d. ~JinheiI'o ~Ltch:.i.clu, JuILo 
?rot:1. € r...~nll~o BarcfnJos (49)~ 

Dei:=G,rn ue comua:'-Ecer, com ca!1'-(';" DHrtici
pada, u" S"'. Laur Sodré, Ptcro V'iÍI , A!
mino \ff,mw, .\1 q.1'O Machado, lti.!y Ba -
bosa., Fn CiUll"u!a. Quinh o Hacayu,·",. Lopes 
Troviio e Leop,lrl" ti" Bulhões l~). 

E' lida. posta em di.scus,5.o e sem djbo.te 
:tppl'Ovar'a- :1 c.eta ria, SES,5.Q anterio;'. 

rO ;:",:". 1') ôeereitó3lrr-io dá CO[lt3o elo 
seguiIlt9 

liXP"::D!~~TE 

.ameio do Sr'. S nador ViceDt~ ~v!achad.". 
ie hO"e. communicand0 que deixu, pOI' <llg'un" 
dias 0.8 compare(~er as sessões, aU&!2ntiJ.llUo .. se 
Jesk C&pital.-Inteirado. 

EC:> §a-. !EBeue<l:liiclto lLeHe-Sr.Pre
f'irleure, .-011 mandar á. Me::a nm pcojeeto re
lativo ás fé:'w.:5 foremes, 

o SR. PWE;' FEI::RErC:A-IIIllito bem. 

O Sn. 1·E;~;@ICTOLElTE-V. E:.:. sabe que 
tem havido muit::!s rec],lInações acerco> de3.as 
rél'i~13, tae.~ corno l~J!'am deter',diL:;:".!L~3 feIo 
decrete) r.e 11 de ol"ubr.) ele Jtj90. 

p_ mati'r'l!', é por ilt'm;:,is cOl1h~CÍ<la, e .iulgo 
Dão bG.\~er n'?('(~:-:si,)::\de de cnn ... ar [1" li.lte':1(,}io 
r\n :<:ena(\o com uma exposkiio do ú.s-umpto. 
O pI'ojeclO t':';1 de 11' a UllH1 CUIll:rllS,i'íO p'lra 
dar pJ.recer; si pon'enturo. eUa ~nte"del' que 
elle precisa d.] qualquel' modificação, nessa 
IICC:.1S12..0 se tratará. de mo~1ific~l~o {Jlt (le Sl10-
si.itult-o por outro, conforme ror jul;;;:>/,o mais 
con oCllir'utfl. 

As fúws t'oren':;2s. pelo l'.ecl'eto cit do, 11e3.
I ii, cOlr.pl,·t"melJte reduzidas: beG'.,' drz",r 
quI-' rie 65 dii;8 ellas p:J.ssal'ão 2. con.-tilr G(~ ~O 
!!ins. iSiO ~em CQcttar os diac

; "e rot:JIDr-rrlO
I·a.,'ãu naciollid, os aias de fesra <til Re!,ublica. 

Fir?ar i'í,r-,, portfll,to. muito relillzJjj;,.S "3 fé
rias, e o pr jeetu téffi pur fiaI attendE'I' á- "e
d:J.HJa.ÇÕ, s q, e estQ. I'educçfo tel!l ~lI,citC\do. 

Demais, c:·nsIgna o pl'oject.o urr::~. provi
dt'ncLt. As lerias aclua.I'LelJte vã" de :':1J r;e 
deze:llbro a to ri" jaúeiro; p,.lo prcjpdu que 
o.p:·e,ento a consi·jt-r"çiIo do ::'enl1riu, elbs pas
~al'iio ;J. s('r de I ~.e le"81'el)'0 a 31 ,'e março, 
que é r; tem po mai~ pt'Gprio. porque j u· tu
mente é iqucile elll que ° clima de.,ta cidade 
é o mais conveniente. 

O SR. PIRES FI!:RRElR~-Apob/.o. 

O SR.BENElJICTO LElTE-O pl'ojecto, S·'.Pl'e
siderrte, suppollho, att,nde a u:na neeess~· 
elade ... 

O SR. PIRES FERI\ElRA-Apciado ; e muito 
justo. 
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o SR. BE:-iEDICTO LEITE - ••• () creio que 
desde já. posso contélr com o v~·to elo nolJl'a 
general, ~enaJor pe:o Pi,why, que Ee m,\ni
festa em seu f;1V01~, como o S0!18:~O ~caba de 
ver. 

1) 5:~c. "P:a"eJ:õillcdBlDl·3- l';o~eio 
SeD2.do~ Rarniro Ba.rcellos. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. 

o 8R. PIRE:l FERREIRA-Sem dU'lida;· te-
nho sempr3 me manifl'su>.do de IllI'l'o [:"''10. LICENCA AO C0NFEltE:'-!T:<: D,1. ALF.\i\'2)"G.\. D.~ 
ravel a esta idéD.. • BAHIA C.I.;'lOlDO GlJEDES C[L\.C;.'.S 

O SR. BENEI'ICTO LEITE-E CO'l:o com a :J.'i. 
si gn:JJ,ul',". de V. Ex. 

O SR. PIR'l:S FcrmEmA-De cca vont<icle. 
O SR. BEI\EDICTO LEITE -Sera 1:'1)2- how'a 

paf<1 mim. 
Isõo que tenbo dito e quaúio 80 art. 1". 

O art. 2" con3igllJ. um~. provic!én'ê:", j)rll'i'. que 
dur2nte o tempo da" fúi3.s <J.S cau:ms l1ão fi. 
quem pr?juc',ic:1."2.8, 

E\lrra elD 2.1 di:3Cussão O proj2~~lo do S,~nac'lo, 
n. :::n, dil l8P7,que autorizo o Co'.': :,/' 3. COll
C8(1el' ao coní:el'ente da. ! .. i filIl"C ',[!, C~. Bí1h!a~ 
Can/'ido GU811eJ ClJ.3.g~:.s 10 lDéi~.:) d'; liccnçê1, 
COL! ol'rj~~~a.do. 

'N1})g"Jec.1lJedindo a p3.1:.lv:'3.., Gúce:·~l~\-se (1, 

:, isclL's:lo. 
-'I>tO '1 voto" i. apl'C'Jo:, C" e,coi'utirio 

82~~ t1'tc Ix,r 3:)'.1, v~t2s COL i;~~'-'S~;:; 8, sen-co 
adO;:IG. 'o, lX.'.S~'2. 1'f,1';:" 3' cl.~C\::';2-.G. 

1\1anrto á :\1es1. o Pl'()j~cto, e ü,g-,;:, rdo :) p~,_ 
recer dJ. Commissão trallquill" )J",~i[lLl acte
dito q\;e eae 11\10 será dnlo,o fa::,:;,,,,', d á ,",B
ulua que propon!lo. (JIU/:to bem.) tO §:.-oo. ;~q ~}Q~R"etD.r.~ D 18 e vae D.. 

imnriinir.Dar:1éntr3.rila ol~(1eiTI ;1cs t·;'~JJ;}ll1oJ:, 
de o S-eguinte' E' lido, e estétndo Gpc,i3. rlo P"~l l":,m'-=~'J 

assignatur::-1.s, vae (1 i:-.2)ri:l:ir o ~e~rt:inte 

PROJ:UTO 

N. 22 -]8;'7 

o CODgres:::o N;:,;.cicDat dec!'2tE'. 

Art. l.0 O }:e:doJo ele férlâ,:J fe'l"cllses, ,;jj 

que trf'-,t.l, a ül ~irJ;\, p,ll'te !lo ai'L 3;~3 do cle
cr~to n. :3';3. cte 11 t'" 1);.lCubj>~ "6 1~9 ,jJc,s
sará a S6r co'ütado ~e 1 de le \'ercil'O a 3 i de 
março. 

ArL 2.° Os juizes e cs Dr3~i.,e0[2·J d'(,~~ tri~ 
bU1138-) ton1~'..rA·) a~ pr\)\'idcllCiáS q 1 1;:-; julg~
rem Dece~::L~l'ias ao ,~i:r18,IL·::n;t0 reg~liaL~ liô~ 
cau?ns I~F~B sf,o trai:nda8 CU':-':'tn!e ::,,~ fé ri 3,:5. 

Art. 3." Revog::m-,e DS c1isp J,içiS'c:32111 
contrario. 

Sala dG,s ;::e3sÕ09, elTI :2 de outU!!l'O t8 1897. 
-Bei'IC(z.,;cto Leitr3. -- B" {te I.;Je.:u;lonça Sl)br'i~ 
nho.-A. A.-"ererlo,- Generoso Punce,- TI,o-
1)1((:; Dlef?,!O. -Fií"eS FC,7ei((.~. -Domingos Vi~ 
cente. 

<O 6<'. j.'H')c1on ]}j[';12iTI2Z- Se. Pre
sidente, ':enrlr:·~e retiraria por &.lgu·" tempo 
desta Ca;Jita.l t.l nnsm jljustTe Cc lléga Seil~düI' 
pelo Esb,do t",o PHaná, n::embl'o ria Commi:,· 
são de Constitu:,;0.o, Paderes e Diploma~i". e, 
sendo inrlispens;nel lFeenchBl'sil eBt~, v"ga 
que S. Ex. aC8.oa ue v.brir, p'lr mo,tVO 
justo, visto penderem da COillmissi~o soluções 
ele negocios importantes, peço Cc V. Ex que 
se di.ane nomear um membro pill'o. sl.lbst.ituil' 
aquelh illustre Seno,dor, dura:1te o sen impe
dimento. 

N. í)ô-18\i7 

A' Cr:illrr!1S38.0 de Cnl1:-~titui('&oJ Pcflrl'Bs e 
Di')lolTI" c1iJ. roi :J)resen~e o ::cto (10 S'. l'I'ei:~~i to 
(10 nis~rictG F'-clera,1. reIiJ/i-r"\ .~ l~:JJ~luç5.c 
dO Conse~"ho r(íunic\!~pl. fll1l.~ Glt~' -:; c1;',us1Jln2 
do c 'll nct.) C3lebr""lo com o Cj··;:'::~'J ;vJ:>,ncel 
Gorr;es dz Oliveira. pna o fO:'Il8'ci;n811to [le 
CJl';;e$ Ye:'des, 

PJ·;::i(J·2r:~ ~:i r::]zôes no veto n,:! ~llL G,CÇÜO ela 
)01 org" :.~jc2, do DJsl ficto Fc(~e:-~, t e igu~:'~:.18nt2-
dn. Con"rituição do. Repnblic8,. 

In']'[1.ccijo da lei ol'ganic;l .. :>-""'j'-8, ~nin3. G 
Sr. PrAf-lto. feDresenta (1, res ':~ n~:~o alterJ,
çõe'3 f!.:nl.t::me~t~~es do ~on~r(1cto ;:é~?~ -L~~üt"8.~eZa 
dite. rr;O(~lnC':·.çues ac1op'Jadt's. q'~:: O ll~ -.nSior
innin Glll novo c'-!nlracr.J, c\..1.~ü ~:J.t,::" 1 senco 
snp~ric:' 2 .. 1 :O(~r'~~, i!npl:c~\ nc-?:~:. CO,~'2,~Jrrencia 
Dnb1 1cc, 
> Infl'1cç\10 [la Cc-nstituiç5.o, ]:orql~() o con
tracfO rf"Pr2senta U!!l llH:rrnroli') '-,tido a u:n 
p~1.rtiwlú em Lvor ou bend.eiJ d8 s,u inter
e.s3e priv(1,io. 

• .:..182Y; dessas duas l':J.Zões Cc1!},' 8.n:ent8es ele 
[·c:o. eX'JeDtle o Sr. Prefei Cil o:'trD.S cOllsicle
T3.çÕeS l:ellttivs :í. resoluç1i'l d, CODS21:10. eon
si.cjerucn. sob o ponto r,e vi<h do ini.el'es,e pu
blico. si )]e~ que :;ão ten!w. l'und:1<'o o sel.: 
t'et,~ s b!'~ este prticnlar, Elas sc;;re os dous 
pontes acima incl'iminados. 

Procurnn,lo esta Commiss:'o est1~tJQr, come 
lhe cOl1l)?tia, o o.ssumpto, pUé1. orientar o 
veto do Senado, teve de estudai' o cGütré1.ctc 
a que se refere a resolução veté1.·1a e cotejal·c 
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com :J. referirl" re,oluç5:o, "um de pqui[;ttar 
a pro:'ede.r;'C1P~ (la,: :'azl)E;S nprfS2LtacL.s DeLt 
Prefeitura. 11'J ijlhl: di ~ l'e~·ri.Jeito á irrfrül'Yi.:'llda. 
da lei OI'2":t:,ic,), (10 Diotr'icto, o 

Pelo que Se GejJ;'elJenàe d"s T,WJeS c:o 'Ceio, 
entendel1 O S~. Pl'ef,citoque o Con elho ll"vla 
modi~cild,C1 c,)!:} a S~1::-L :'8.-5ül:H;ã.') a lTo~)rin. sub· 
stcncv~ (:.:) CO:ltl-"~ tJ, torn~\l:cc.:-O outl~O, do 
natureza. 1~\yr2~'sa, ~~;~eIlc~ahn2:1t~ (:dIer:~;:te, e 
novo. 

N;J/) p~rec8 u í-a i'.!}, CoC~is:_:lD qu~~ o nI'gu
menti") s!d;1 ~:~~. '('~'d2.1Y e e~:!. relar:à.o Ll.') ::teto do 
Consei11o, ln~c:lllo t0r~()clo eDJ. (~bsoll1t~\ S8[!} 
indiJ.,o·tl('r1(-'~' ,j.,;-.; !:Qr:Y03 C}'18 o j70t'::>1',;..t'D') ,"1:'1 

PQrq;a~~;.\."- a '~'u;~~~ <'~'l~ci~-l. Li; ccnL;'~~t;),' ~-l;i"~ 
elle Y1SU'l. o .- 1-:;1 ~l :lLiar:len: o e~;:encio..l 6Lt \) 

~~I~~;~C·2;~~~.·~;>~. de c·.;"nes verdes :i ~ ·)~:.ul.'(:"·;o 

A aI * ~~~~n~r;lrJJ, }Jl'la :-esoIt:('.LG r:ue o 
Sr. Pref~ ;:'2t·,u , LL:.:enLiS mQdi~i.(·on o },tj(lg, 

t~lc.~·en(U. re·;:1)8iJ~~Jp.(lO ~~ m~\.:··.2::(~.O:?. ~1l1:'3t~:l
ela, o ftr~l I) oOJe...::to ;~o CCili,~':J(~tG, lSLO e, o 
forne,'jce,itn de ('~T"nes VGfl:~~·:;. 

O que. 1::at3, fei altero.Go r:elo COIl;3elh,) n:1o 
foi a ~ulJ~t.:.:.ncl,1, iOl Ulna CI[L~:~uli1 le18>,iYR. 6. 
remuncl'~'.,ç'ão (10] con tractal1te3, que LG,vio. li
('il(~O. por eITeito (~3. c];1usllla oitav['., (:0 lTIe3r::o 
contrado. 811 t1'e5'118 ao arbi trio do') lneJWC's} 
selll c1e['c~a. ~o~~hTel pili.'·J., os L,:ÜGr8,:~e.3 {~a LJo
pulaçuo. 

8e [ü.cto, a lln'I:C1 IJena a ql1C !1r2c'.-:1r:l sujei
tos os conti':t,·tnnr.eJ por toclJ. c qU"lqU~l' i rl
fracç{i,o ~~o CJntl'i.c:t'i '21':1, a nHtl:o .. (~e i.!âl COlHO 

de l~~,~~' ~íJ:" c~!:: ~~, ':~l~ qu~_ ~l:8:~ e~'_~l lic~: .. :~?'l' 
SOb1 e.~.~,:~ U'~::F_ ~~rJe .... ~lU(~!2':,Pv:;~ I ~~~ . ~: \~~~~V a c,aLI.::. cl, .. __ .-:::_1-~. a.( ... u~;""",-l_L:1. t.O ,,",vÜ .l. b,L;l"':'O 
e bel~i-J1'8:el~ o -p~'eç:) (1;.1. co.,:'ne

J 
p.l.~:1._:,l.O a 

multa. 
01'r1" 3'-111 r1_0 o COl1SUnlO dejto. Ca·)ital. ceL'~a 

(le 80 3, SO mí~ 1;-i 1
0 ,.,..,3, ..... 11·]"·" UI"l';;'-' ~:~ '~'q""~ 

(1e vac
L
(' 3, , c~or;1p-Tl~h~~1Ld~-j_~;~~'e ~ J.~í~~~~:Cl·~ ~~ 

celn rl~j,~~ 3.~~en~-'s ec~ l\..il02To.,rrnno lb,r 0. m['~:'
gem :1".,s CÔi!tl'ê,_ct2.nt. s p3.""'rD. pagat;- fi o CUllto 
de reis di2.J'lo <-lu .. ijlulto.. e 8.UferII'2r!1 8..111tlL\, CJ 
lucro de lll:~i~ /-~8 ssta conr,od e~e l'e~S 61n ca:.:d. 
lnatanç~l.. 

Em v:I'7,{}r1(-; da LLO sr:.-;,'e defeito u.O !~ollf.l'acto, 
o COL~e!llo, ('e ('"ccoeJo CO;l) 03 ccntl'ét'_:t:10Ü-'S 
votou c, ITir)<.fi~a\·J.o, or" veLr '", qu~ COilshte 
em ~e ourjg>l"~ln 1)3 conGr~~cÜ',,!1t8.\ ao fbI'ile·~!-
111ento de C3rne DO? Dr2í'OS detel'l:lill~,do'3 e ~l 
uma tabelL o,;ciiLêl'Jtê ec,in o ca:r:bio e. o qcl9 
é essecciül, i rrnJoflll0 a res~isii:o 110 c:;nÍl ad0 no 
caso [~G qualquer alteraçJo nos pr:ços. 

Parece o. (esta ComllllSs5:o que nJ:o hom-e 
neste ado o.lle'"üçilo 3ubst"ncial, m"s ailtes 
uma mo:" iUér,,·ão ,18 clausula ronvenicllta ao 
publicc-" 1101-,1:0,a para as co,;ii'aClante:3 que 
consentiram no cerc,amento de lucrLs possi· 
veis á SOClbl'2. l1r .... 'l clausula" mo,~tifl.L',J,d[),s 
e demcnstrativo. ('.0 bom senso pratico do 
Conse!llo. 

Seu~do V. III 

Ql1a:Jto á fJ.ita de cOIlcurrencia publica 
pai" 'j, mo.;ilkaç,~o ope.la'" pelo Il.·~to L,O Con
selho, o jJroprio Si'. p_-e;eiw reconh'êceu em 
seu L'eloa I'PJ'O\Ddo j:eio Smado,qu" não Btl po· 
cle:"i" aerir concll"lellcia para esse se:'viço 
durante a vi;Z"wi2, rio c01l0racto em qUestão. 

Como, pois. ec.::gi:' quo o Cons~lhc a de:re
Tas.!e C".,Ç\i::\ q~~{!.lU~O Pi'- CU:'OU o urüc :;:8io 
que lhe i 8::t~JV~ :p2.1\1 ev:tai." a 1B,::3.0 ;:.0 i'1te
res,e flllb!ico. isto é, ü "ccordo com a'luelles 
que es~r..YÔ;1 [:rrnJ.dos com o c:~nt=' .~LO per .. 
feito. aC3.')i:\ 1 i e ?,::)~j :nado :Jélo ~;!.'. ~:'e~'eito? 

~.,;;t.o, i~'O(~j:.:t, l,loje e::(gü' - 0. p:-er~Lo q u~ o 
C'~:1~~eiho aGrl:;;~e êOnCllCI'ei~CIa. sol)i e J. lnalie .. 
í'i-: do c0,:~rv,cto,q·,:J.!!c1o o au~o::. S3~\CO 'Jppoz 
o :-::u reto o. í..lliJ.~·" :'êsolcção ql:e LJ.~_Ctl\-J.,D, seu. 

ve:'.o·j ül-,-·eii.os }:,Ol' a.~uene t:'.c1qü.Lr~{!.o.:: .. veto 

[i l1,~ I ~~: ~:r~~l~r,~~c~ ;;~ ,;:~~r~~~3~~~~1.10c' ~Cl~~';~~r_ 
I~~l~~:~ '~)~~~qi_~~'~tÚ.~ 1~~i~~~~'fct~c~~;:'~;G~~[~~;~~~:'~~~f~ 

r;::i~:~~i,T~:ll~;~~I~~~:;~~,;~~l:~~ }~i;.~~\t·~'ll~~~~ 

i~;i:~\;iti:~~"gfi:;J!ij;\i:i): ~i:'"1;:~~ 
1119 1',:8t~1..Ve" pr(Jl~tro.r er--2 ::c-,: ~o I~\:!n os 
c.anos do contTa'?~O Uln3r l~lO'~jn :~.,<';:o til,YOrn.
Yc'l . o i:H:l'e~3e ~i,1 yopul;1çEi.c:, que L:1~;cdiJSG 
._~ eie\-~çJo I~IJS l)reços. 

~c.i (; que C~'ll:s-g::iU o C. n.[;e~,!'J C01:1 a sup. 
r2,:::'~1:1,-·fio , 

O~.:~::;~l' "Ce!,) t _i', s:·lcç'iIo f'.,;-Jt:~rj')i· 2 V:3tal' 
1;;lLL~~~ieL:.t3 l:" ~·,.2.~~-,~!! ;Jl üella :::Grq~3 c.2,:..~ía 
logav o.. Ui:li)J ;:i.'(.n '.l~ iil,leillnizayE~o a03 con
tr..i.ct2_~lle.:) 8 e3[é-j, P)r' alLelsr clc'_-;JSLL~:j D.,[iá~ 
oli~T)~ {~, 12' ::-f~l·~'~t2, é ÍJJl1I3: l~e ~':"~:.'.'1 2.,':,;30C' 
(:0 Cons,.:llIo [la t03. ii1ienç5.o C.3 :~:::lt ~~'-..·l 81n 

f3.'-'01' (1~) !~OV,), 3..3 ~!12.ssi::J.{~s CDL·_~11>3=.; L~~ UÚ1 
rIH.:.O C'J~I tL·~.'_tO. 

Quô.rrto ;Í, incoo"titucionél.lidaú, c1~. :J.cto do 
COI.ls--lllo, ~i f03~,8 pco~edênte o .. li'; .;~:}e-nto, 
D5,O É: jJell. 1I1c,di5...:tlç·ão (~e HlU,).. C·~;:"U· . .H~: .. :. crua 
o con~l"~,:;tl):.:e t'l.ll'n~':.ria ÍlIC(;DStí~Ul':lU~~';"L, 11l8.S 
pel,~. "U) ;Jrcpl'in, nCltur-'za, c,nfo.me~, 3.i1e
g~-:;ç(-\O {~o ])l'e L"e L LO . Ora, o COiltI'é\'~ta é um 
contrc'ct·, él.c3.JiiUO e ~e;'fei~o, q~,el' Eej'l,m elU 
não a'hnibil1as as medLl1c:::ções, e Esta aS3í .. 
gnado pehs dt:a.' p:.rteo contr0.ctante3 com 
comprc,mis.30S reci)l'ocos. 

Como pó"p o 'relo do mesmo pre[ei to que o 
a.ssignou infirmai-o agoL'a por t:i! moti70 '! 

Só terc21i'cs que [e .iul~·aEseill prejudica
de.', POC'8l'Í3.:'Ii fétZt:l·O e i"to perante (l porle!' 
cO!JJpetenGc) qU8 é o Ju<Jiciario. Mé<s o pr'Jprio 
Podpr juai,jal'iú jit firmou doutrioll. "obre o 
assumpto, ~" decisão n.193, de ::3 à.s novem
bro Ui: 189\3, ,lO Supremo Tl'ibunal Federal, 
rel::üiva ao contl'acto de carnes 'Verdes da Ca-

33 
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pita I da Pará, autol'izado por !ei mUr1icip~l. C:t5r. r O, N<}'ucil':J. PC\I'~wJ.gu{c, Pil' s Fe,'l'eira, 
ju!g"n~o c5:o spre;il contl':\fl 's a C,lns~ltUl;;C\O João Ccrdeiro .. \btlon :\Iii:tn?z. Ah,eiull. B;,)', 
cont":J.ct03 desta o!lturez:'1.. reto. Rn.J. e S!lva, Joa.quim P,'rnJ.mbuco. B. 

E re31men~e é atei coosuetllr1ioario entro de MendonçJ. :,obrinho, Rego \1 ~llu, Lpite e 
nós o direitJ dOi poderes pU"lico:; para con· Oitici,:t. C,:el1Jo e Campos, V'a,),!ro Maciel, 
tr!lctos ';l'melhun:es, como s"1'viço rlf> €sgotos, Rosa .Julli~l', Severino Vieil'P-. \'irgilio [lama. 
forneciment·:,s de agu~" limpez,," purlica, via· zio, Henrique I.·OtHiJl~:w, Domin:!os Vicente, 
ção Ul'ban1, eervi','o fuuerario e muitos ou- Pu'ciuncu!a, Tliom;;.z Dalfino, E. ','/anden. 
trns. koflc, Fel'lland,) Lobo, raulJ. SOU~J" 1 a1410, 

E, na especia\idad8 do ca"o, tor'o o 1TI'Jodo Joaquim di< Souza. A. Azer'€-,io. Aquil·no do 
sob" ql!C; o monopoliu p I'a o Rio de Janeiro A!r.:L"aJ, AIlJertJ Gonç:t[v€-s, E~te'7es ,llHltOf, 
Sempl'd tem e:~i:;t:llo 'lu·nrlo não ha COI1t.l'J,' GustltvO R!lwrd, Pi~beiro :,,~~.dJll.do, Julio 
.cto. Flota e R:HI!i:'o BarceIloc: (~I), 

Para Iibertar-S8 d.a alta pS;Jl.'culnçJ:o dos D'i:Gl.m d'1 cO'npare~",', com C:lousa pal'ticí-
mal'chante~ ~ COlTInw's 'nos . .)3. uma vez a pa la. os Srs. L:turo 80,lr&, 13pn~dicto Leite, 
~Ulllctp:d!"ar;~, l,stO atnd~, 113.,. llo.:'~O tempo, Cruz, FedI'" VI'Il:>.o, Almine, A ITOil3') , Alvaro 
~o:;!o~na St o ~t'I:\lÇO (10 !uI_o.;elllk·2 LO , o qU,e, I MJ.chJ.do, Gonal,es fe'reir.~ .. Ruy Bi1.1'bosa, 
.11{",~-~, de pa,s,.gem, lh,_ éU~toU nuo pequeuo Q, Boc~yuv:,., L<)r~es Trovão Fe.i i:w:) Penna, 
Jlr~ju:zo.. ,. • _ Gonç:1lw·s C'i<lVes. Rodri'!ues A'\·es. lIIo['a~s 
'0 ,,' V~I',l:J.,I~ c q;IC est" feito o contr,;cLo,ciUe BalTos. L""!J'l do de BCll\;Õ,S. G,n·.:;[OSO P,mce 
",ste nao _es t ":, em cal1Sa e que [1em.o vdo :sobre e Vicente \[(1}~hado . 
. ;].8 mo,llfic.lç,]eS, llem a n 1J!)rOy~ç~0 Q u'" lha ,. . ,_ 
jPS'21l10, L) 'c,)e'·i". l;ull,fic r. ('pillião ji m::· E 111::\, ]1os',1. em dJSêU5S :~i e '''lU debate 
!lif-'st !(~8. P(~!o Se!12vdo, apobndo o outro v~ to, I ~J'9pl'o\'o.~1a a ~I.;tj. da s;.:~são :1alêrior. 
já me:lcíonôrlo. I 

"- C '.}Ir.i,,"o. jU!g,'ildo. pois, (p;e c act.o do <G §J'. ilO §eeT-2itfUL':l'Lü di conta do 
Lonselho fstá cr'ntido na suas att,'ihUlçôes e sêguime 
que se'li IcS illu(ltnci1ções por ,lIe 1'('itt1s sn b· 
:3ist ri:, o c.vitracto primitivo com o ~.riJiL'io 
dos forn2ce,:nrps p ra () preç • de tão neces·.a· 
~"io ge.,j(':l'd <e 2..1i;nen-~[1('ão, e U3 p?~r8tel· que o 
:3en,,/o !l~iJ sallc~ione o wto em discUS8~0. 

S,h d"s cOillmissões, 2 d,') out.ubro de 1897. 
-Ramiro BarcdZ .. ;~. -.-J.bdoH j1IiZ."i"e~. 

Ü B.:-. =~D."~~~I[~·e:~le - Fst·i.ndo eg
gO"L:~di1 u. D.12Jel'Í:::' da or·le::1 di) d!~~. vou 1e
vant .r a s \32ão. de .ig;:-!G.l"!do V3.1';1 orr1ern elo 
di;). (l.:. ~~2·(U.J s2g-uinte: 

3 di,,· ussio dei. prop.-,siç-5:o rli1 CÔ.m:1··a do.o 
íDeputJ.,lo3. n. 21, de 1897, que ài.'p"e 8"b:'e 
:) COd t(.ig :~il. [::1 [Ji'i8ão preven ti..,n. 60 oüiL:i::tl 
ou p"é'.Ç:1 ,lO ex,or,it] antES (e ,el' cl·nd,elll' 
.:l:\d.o 

Lyv.1.ut:l-.:e 
~neiLl-c1i . 

:; 16' se:]> Ão ElI 4 DE ocn:nTIo DE 1807 

Presidencía elo SI'. JJan0eZ rle Queiro::; (Vice
Pl'eside;1te) 

Au meip·c1ia abre·se J. ses5ão, estando pre
sentes 0.- Srs. S€lUGOreti Manoél ele Queitoz, 
J. C. tunda, José. Bern;:trdo, JuD.quim Sar
ffie0Lo, I~uuljno Horn, Fr nC:8co lv[(,cbd.CiO, 
i',·Ln·)d R,['a a, Justo Cl1el'lllont, Gom~s c'e 

Diplon,a l:e Senai'or elfitl) re10 E3taào do 
Cec.ri, expellido e,o Dr. ,J,],é F; elJ'e B~zel'ril 
FOlHlllelle.-.\' Co:nmisido d,' C"n'i(ituição e 
Po'lpl'es. 

omelo (h juntJ. p.r'.1r~.'nr" ,:3. cidade da 
Fo!.L.1.1 'la. C0Jpir.D.l uo Estadn do Ce.J.ra. de 
21 do IrteZ nll iU. r~·mBt:endo. ;)',ra os (:e ,'ido.' 
t]n:;,~. ~Ó,:12. :t·.1~ileti·:.l"2. 0:-, ;'el.', e':>! llc" '\pu· 
f'~~,)o dCt. elej(~,.o pl'o~2dida 110 .lÍJ. l;=) do lI!€Z 
de iJ.;.;n.,ro 11 limo palJ. um S8o:·,dor <'.J Con· 
g-resso r-.:~.cion.I,' .-i\..' COIL1U i S·:i.1<.] do Con3ti~ 
tUi<;3.0 e P'J'ieres. 

S ES2ntu e cinco a'lf,lJeltic~'.'1 p.'\rcicllS da 
elei,fóo :ie"ato"lal :\ Que se pl ocel~eu ullima· 
mente DI) t.St:];10 do C8.U"2.. - A' CO:~1missrio 
de Consti tuiçB.o e PoJere3. 

/[J) §~'. "!" ê2c.·et~!~jG declan q1;e 
não ba parecer es. 

i{) 81'. lLeJ1-e e <D3.õ.ii,'fe~-Sr. Pre' 
si 'ente, pl'.'CI'O que V. Ex, me in [ar,re s.i ji1 
Vler3.m (~tl. In1;:l'ensa.. NacionL1.~ os :l\'ul os lID
pr! sso· dI' r C\r8cel' da Commi,s5.o de Finanças 
so!.re o Ol'çaw,·nr.o cio f::xterio;'. 

E,ie ~,a" ceiO foi pnlJlicado no Diario do 
Congrcs.' o ha trEs dias. . 

PilrecC) q lI8 a l:lJpreliSa Nadonal deVerlL ao 
mesmo tempo iitlprimir 03 avulsos, p3.ra ade· 



SEssIo EM 5 DE aUTUO ~o DE 1 S i7 283 

,,1,utar C.!í tr;:tb'~(~lOS dt) S~:aclo, que fsrá ~('nl 
matei'ia; 1""S. c'mo tc:es ;1';nI50-- não foram 
distribuido~. a l;le~3 não pôrl" da]' aín,la para 
~ or·' em ,h !!ia aquelle Orç'lllell!o. 

c; ID!l. p reino " nosso Rt'gjme~lto faculta 
~3r d (la pr.ra a ordem d0 c:a, ql.l:\lqu!·l' r"a
:eria indepenrJ:cnje ,1~. dj;trit.uiçâo ,',,3 avul· 
3JS, reque'ro ~ \'. Ex. qüe cor.se!le o S3-
nado si comente lJ"e feja dada para a r'r,lem 
do dia rJE' amr.ulã a pl'Oposição ,la (amara 
wbre o Ol'<:,uut'u'o do E:derlOl', l'e,1i~,;·, i o 
mesmo t,cmpo a V. Ex_ qUB ]';'\'.3. c:n que a 
Imprer's', Nad"U3.1 nos remetta os avulsos. 

Posto;]. votGs. é 8,pprovado o r, querimento. 

ORDE\-I DO DIA 

Rosa e Sit,a, JOJ.quim Pernambuco, B. de 
~JeQdonça Sobl'inl1ll, Rego i\Hto, Lei'e e niti
CiCil" Coelbo c Campos, Lean,lro rlacii'], Ro,a 
Juniur, So',el'ino V,elra, Virgilio Dam;17io, 
Henrique Cantinho, Domingos Vicente, Por
,.jen'~ul",. TI!O~Daz Delilno, E. \Va'denk"llc, 
Gr.riçalw,s Cllaves, Fenla!hl0 Lobo, Ro"rlgn~s 
AI \'e8, Paula 80uz~, MOL'a~s Ba:'ros, Ca 1<).,10 , 
Le·'po],10 rJe BUibões, Joo.quim I'e ~Ol1Z"" A. 
Az~rec1o, G2ner030 Ponce, Aquilino (10 A.na
I'al, Albedo GCJilça!ves, K;t"yps JilniJI', Gi,S
tavo Ri,.·bar,l, Pinbêiro i-.UclJ.:io, Julio Fl'ota 
o Ramiro Barcel10s (49). 

DC'xam de co:np:'reccl' com r~I~'''. pnrti
ci;J:\,la (,s Srs. l,\'lro Sod~'é, Pe,1 1·" \'eltlO, 
A mino A!f'JTIio, 11.\ ':al'l) MaCI13."'o, t~uy Blr
bma, Q!lintioo B,)c:1)'l1va, loprs Truv5.C', Fe
liciitrlo Pelllla e Vicrnte J\1"")j(ulo (9)_ 

CONT.\.GE:,1 DA PTII;;,i.O PREVENTIVA. Da Ol'l'lCnL I E' IU1a, pos~,a em r
"

.;c,w,;;o e ,e:n de1:ate 
ou PRAÇA DO EXERCITO apPl'ovada", aeta l'a õesJiiJ ,:l,'ef.or. 

Entl'.1. E-iil :;.1 (:l-CUS&C,'J a pcopo:"); çú1 da ;3,- 080:.-.::1) ~2<::'Te;t:~~"r~ d~1. cont~, co 
:nara. di S DeI)l1.t;-.. (~,lS, n. ~1, d~ ]8.07. qU3 chs- s'êguilltc 
)Õ2 ,olre a c'Et;v:em d:J. pl'i,iio p:'e\'el1tiv~ 
do offici~t! ou pl'~~çD. do ('x~rcito [\.nte) de ~er 
':Jondpmn:tJ:o. 

NinzuGm pe,lindo a pa.lunét, Encerra·s'e a I 
liscussiio. Omeio ,10 ~lini,tc:l'io da JU5t1".a e i\ez~·'ics 

Posta <-l. v"t 'S, e a~~rov~~_à(). c, SI?I1ílo arl~ I In;,{:'rIOr.ê3, d~ ~ (:0 C~)!'r21lt~ n:ez', reme - en,~o 
(l. ptw!a, v; e ~.~,> submeltiJa 6, sancçuo presi- i <1 ~len"a.gem l'om G ue o Sr, Pnsit!en to d<1. 
lencial. RepubllC8. commUDlca que maDllou, pelo de

c;·et.) n _ 4c!7, de 2 deste mez, pubill'::tl' a 1'e
O :2:.-. IPii."2~S:r1.en1.2;-Está esc:-otJ,da ~olllçvo do Cong~'e::,'~o N;.1.--il 'r.P..1 lJl'Uc(lg;:,Vldo 

1. Ordf-'ffi do di;\. vou ]eYi1~t:tr a .38:-3j~O, - de3i~ nnv::unente a c~ctUrtl ~e::J:';5.o legi,3:a/i a 0,18 o 
5n~.nà() p:iía. U da S-.=ssão3eguinte: - l~l~\.~ (~e no'-e:nur'o do CD~'Iente ~:,rlno ~~ .:e,r"l-

')" l' . - I . - 1 ren o dütiS cI··3 re'l[IB::!tlvu3 ('."u.t,:g:'(1,;liQ.3.-
:,J (ll!CU:"Si1'1 (1<.1 prnpos'ç;J.l) cc, C{l.nJar:l do;:, [tol--'<)du' 'l'n'll'-'e-~' tiLTI,1 5 ""':O'I,:,·,'lo'e D . 1 ~o ., '~D- fi . ( l ,I ç l.(.~ ,,, .... 1 .. "') ,- L, ..... '- ,-::! ,,\ .:, 

epU,a(0~, n ":l'~Le Ic I, X~D o riS ('~"le- comlnunicJ1H~-[3n Camarn. C(S De~nl~ltl;_8,re
:õas elo ',lin:,terio das Re:açiies Ext rWI',S , lI!ettendo 53 o outro. 
para 180 " I 

Le\[';.nt~·s~ ~i, ;:;8~5ã.O a lueia hO_"~~J delJo:s de O §ii.'. !!O eec .. e:~~ .. :.·ro dec'3,~ a ql e 
:neio c'j[\, ll:lO na pare,~eres. 

117' SO:';5ÃO Ell '5 DE ;OUTUB3.0 D3 18S, 

?residenci" !lo S,-. J1Ii.lnoEl de Q"ei.,.o~ (Yic.:
Presidente) 

ORDE\{ DO DIA 

Op.çA~ml\TO DO 1JIXISTERIO DAS nELAç'-E, 
E;~TEruor.ES PARA 1898 

EI1'ra em 2' di>cnssão, com as err en 'as 
o!fdreci,'a3 p:éLt Commissã" de Filr:>ll' n .• , o 
art. 1" da proposicào da Camara dos De"u-

Ao meio Lii:]. abre-,e a Ees,ão esLllldo pre- tarto~, n. 2". de 18\i7, flxitr,do a" deslJ8z[ts cio 
sentes OJ SiSo St'r.ac1ores Manoel de QUE'lrOZ, i\llnisterio das ReLJções ExteriOle;' vara o 
J. C8. trn",,-,Jcôé H'!'l'13,l'do, Jllaq!JIG Sc.:r.€nto, exercício de 1,'98, 
Raul,u., Ho]',:, Fr'incisco ~Iachilc!o. Manoel. ,. 
Bar~\la, JllStO Che!'r;:;out, Bened ct" Lpite, ,Nlng~em peullldo a p:J,lavra, enC2rn-se (1. 

I}omes (le Ca,·tro. Nogueira Par;.nagun, Piles dlséUssao. 
?el'reira, Cruz, Ju,i.o C"r.(dro, .".bJ0:l r'dia-! Scguel1!-c:e em (lisCU5São,Q' e se ence, la sem 
nez, A!meic'.~\ El;, rdo, G!mçal 'léS Fe!T( Íl'a, dCJate, os arts, 2, 3 e 4 cLl, proposição. 
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Seguem-se ~ n di3CiJSS1~,que 52 en~~.ri'>~ s?~n 
deua.t9, os artJg,s addlllvos offered,lc~ rel"
Commissiio de Fin:ln~a5. 

c.;! E,n vez de um secreta.rio de L?g3.çãe, 
,1 igJ.-~,~ : 

'Um 2" €e~!'etario de Legação: 
Procede·se á 'otlção. 

Ol'denado ................... . 
E' approndo o art. jo e .se~s ns. I a VII, G1'·'l. ific:1~50 .•....... , ....... . 

salvo as e:!iel1dé1.s d;). CommJssao aD n. n. 
2:500$000 
2:500$000 

E' aununciada a vota~ão das emcmda3. 7." :em YtZ dos vencilli€l1to:3 do conwl em 
Iquito3, l1íga·s2 : 

{} Sl!'. l.e:i12 e ~.·5~~~5~~1 (reia Ordendo ................... . 
oTdem)-SI'. Pl'esi,lenfe. a C('mrIllS,2,0 en- Gr,; tifíL'ação ....•.....•...... 
tendeu, como disse no Eeu p··.L" ceI' olt> ecer 1 • 

2:500~COO 
5:::;00$000 

uma emenll'L especial a cadê, c.: l2r"ç".D que 8.' L~~?ção d:-I. Bolivia: 
fizes"e ~a. l,roposta .da. CG.ma':'J~r;~~ Dell~l~õ"io.'. Dg,1, ,ce, q 'w.n to aos 'l:"encirn2ntos do E1Vi~do 
Ennml'lou·as, por JSSO,em c~:l" •. ,(h. P.rlJrIa ExcriJ.ordinJ.rJO e Mmlstl'o ::leill}:ot,2ncllrlO: 
a V. E,. P"ZES38 em YObn1'J .:;"da ";-;1 eles 
nume:rcs d~,s emel1das da C ,1'Lllss:íO, l)ri
meiro qu j) :';) C.f:;~ .. , enciment,r'\; t~l) l~nvi~,;o 
Extraor,~inv.~o 8 {vIiDistro PI'!lI~Oen;iario, e 
assim pJr cteante. 

O,·rl:y,~,60 ....... " .......... . 
G:-at fic·(:r;ã·) .••.• ' .•..•.••. o' 

R2~l'Bs·'i1r,.:ç5:o .. , •.•••.•.•.•• 

6:000'l;000 
4:000$000 
8:000$00Q 

O SR. PnS)IDENTE-E' ú ql!e i~. :<:;.~Ci·. 

O SR. LEITE E OlTJCICA-.1J:,1D1ar~ podará 
assÍi:! S~' ::l'_lni~~stl)..r tobre cat'e, 1i!:-~2, dCt" emen· 
das. 

0." E,,: vez de um S,,~,'8ÜLrio d,; L,'g3.ção, 
di",a-se: 

'u'" 2" se~'3t;).rio de LegaçJ:o: 

Or,ipnc.do .... , .............. . 
PrGc~l.lç-::; ~ á. Yüt:lç50 das elIl.::[~das. Gr~\tj \ict!.ç·f41) ••.••••••••••.•••• 

2:500$000 
2'. '500$000 

São . G;C2~' i v~· :n,,~ t3 3."r W:. ·1 as r,.s , e,;ui!'.- AI l"!'.1 : ,t a ~e" bJ. p:tra 23:200$')OJ. 
tes esc .. das: lU." L?gaç1í.o 110 Cbile: 

A' ruhrka Il-Leg.1ções e CC:13u1ados: Di"·a."3. outnto aos vencimellÍ'Js do En-
l.~ L'gs.ç5.o dos :I:starlos U:ü:!os: viud~ S:uraDrdinalio e LVHmstl'o Plenipoten-
DigD.,<J. Quanto &09 veucín:'ênt:)s do En- cÍarío: 

vi::tr1o r::.tL'3,orc1h:;.r'o e fllinbtro Plenipoten - O"Gen<i.dD.................... G :0 10"5000 
cia.rio: I~ratilic~ção:................ 4:1:005000 
Orrena:o............... .... 6:000'\000 r..eprcs~;}taçao............... 12:000$000 

Gro.tifk:,.ãiJ................. 4: 1'00,$000 \1." E'll 7€'!de um secretario drõLegaçã.o, 
Repl'e~' nt'lC1LJ ....... ' ...• , . • ].i, COO::;OI)O etc., úi~3..se : 

U:1l 2' S2'~l'ctal'io elJ Legaçi.o: 2." E :l y~z de u;n se.Jrebrio de Legação, 

diga·s~ . ... _ O',:er,~. :0.................... 2:'500$000 
Um l" sec 8'[,,110::;3 Leg,~(a,'. Gr,tific'Ç'io "'5'0$000 
3." Leg1ção de Ven8zueb.: I , .. "." ................. -" .. 
Dig~-j. se, rI11:<,nto aos vencí!r~f'nto3 do En- l~.~ ~?g~~.!:'J.o da Rcpnhlica Arg'~!:.tiQ':::': 

viar'o Exlraun];n:Jrjo e ~tlir110t~·) Ple;út:loten- Di,rzJ.-se, qna.nto aos venci,ll='l)i,),:; (10 En-
cia rio: via'10 Ex! ,'ao:'diual'lo e Miui5ti o Pl3il ipoten-

Otd~n2.lío .................. . 
Gmtificação ............... . 
Repre<6!l túção .............. . 

ü: o()n:t~iO! citlril): 

<1 : 000:;;' 101) Orc1en l\o. , ................. . 
8:000$000 Gratiticaçv.Q ............... .. 

Repl'l:s-':[1 tüçD..o, a , •••• ' ••••••• 

6:000:':00C 
4 :u,;oiooo 

1'2 :000$000 4.:1 Ef!1 vez {l.e um s-:·cretí\r~0 l,e Legn,("2.o, 
diga-se - H,ll '2' secr6tar-io de Lsgação, alte
mel" 'I v2rba p3.r,L ?5:500$000. 

13. a Em V3Z ela um secretar.o de Legação, 
etc., diga·se: 

5.:1 Lego..;ão (~O PGru: Um 10 secret:l.rio de Legé\çM: 

Dig~·:~'ê, quanto acs venchnentos elo En~ Ordenado ........•... , ...... . 
via c Extrao~'üinario e Min:zC'o P1enipoten- Ge"titkação .......•.•....... 
ciario: 

Orckn;'.llJ ........• , .. , " " .. 6:0C08000 
Grt1tirlca,·);10 ............ " ••••. 4,OOO~000 Orrleué'do ................... . 
Re PW)3i n ta ç5.Q ••••••••••••••• 6;OOO~OOO Gratiticação ................ . 

3:000;000 
3;000$000 

2:,,00$000 
2;500$000 
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14. a Em vez de um consul geral de I' cL1sse 
em B'leoos Aires. ttc, diga-se: 

21.' Em vez de um secretario de Legação, 
etc., dig;::.-se: 

Um cousul geral de 2" classe em BUGncs
Aires: 

l:m 2Q ~ecretarjo de Legação: 

Or"fnado .................... . 
Orclerarlo .. ' ...•...•..•. , ,'" ~ :000$001) Gratific:ção .... , ....... , ..... .. 
GratilicJção ............... " 7:0Ull$000 

22.' Accr€scen te-se: 
15.' Accreo:cente·se: Um consul em Assumpção: 
Um cons;!1 em Pozadas: 

Ordeml.<lo .................... . 
Ol'deno..clo ................... . Gra.~ificaçfto •. ' •.•••••....• , ••. 

2:500!'\000 
2,:500$000 

2:500\t000 
5:50()$000 

Gratific;lÇão ................ . 
2:500$000 
5:500000 

Mo(jiflcando-~e a verba pllrtl. 31 :200$000. 
Au,!mentanclo-se o total da -verba para 23.' Legação da Sui~sa: 

53:50l1$OuO. Dig,,·s~: C]u:lnto aos vencimentos -lo En-
16. a Rel'ublici\ Orienta! do Uruguay: vjado Extraol'dinario e Mini,:tro Plenipoten-
Diga-se quanto aos vencimentos do En-j CLUrlD: 

viado Extl'aordioJ.rio e Ministro Plenipoten- Ol'dena'·o ......•.........••... 
c'ario: Gral ificação .........•.....•..•. 

Orden"do ....... , .......... .. 6:00!)~OOO Represen tação ............... .. 

ô:OOO:liOOO 
4:000~00 
G:000$OOO 

Gralilicuçiio ................ . 
Representação .... , ......... . 

4:000$000 24.' Em ve:: de um se';J'etar:o de Lo . .;açiio, 
12:00~$()OO etc., diga.se : 

17. a Em vez de um secret:lrio de Legação, 
etc .• diga·se: 

Um I" sec"etario de Leg"ção : 

Ordena.do ................ , •.... 
Gratificação .................. . 

Um 2,0 sEcret<"lio de Legação: 

3:000.')000 
3:000$000 

Um 2" secretario r~e Legação : 

Oruenado ..•.............•.•.. 
Gratificação .................. . 

25.' Legação da Grã·Bretanlla: 

2:500$000 
2:500$000 

Dig-a-s:?: qll~nto aos vencimentcs do En
viado Extrc1.crdinllrio e Ministro Plenípoten· 
ci~l'io : 

OrrIenr,do .. , ................. . 2:500$000 O~ce:J:1dQ .............. , ..... .. 6:000$000 
4:00{l$000 

14:000$000 
GratlllC3.(ão .................. . 2:500.~0()0 Grati!lc[l.ção ................ .. 

18,' Em vez de um coosul em MontevidEo. 
etc., diga se : 

Um CQ!Jsul ge~al c.e l' classe em Monte 
vidéD: 

Represen tação ..... , .......... . 

26.' Em vez de um secretario de Legação, 
etc., diga·;se : 

Um 2° [ecretil.rio de Legação: 
Orden:-.do ...•.. , ............. . 
Gratir.cJçi'\o ....... , ........... . 

4:0()0~000 
8:000$000 Ordenado, .................... . 

Gratitic::-çiio .........•......... 
2.:501':1;000 
2; ~O~'~OOO 

19.' Accrescen te-se: 
Um consul no Salto: 

27.' Accrescente-se : 
Um chanceller em Londres: 

Ordenr.do ..........•..•........ 
Gratificaç50 ................. .. 

2:500$000 O d d 
5:500$000 r ena ,o ..................... . 2:000$000 

2:000:$000 

AltBrar1a a verba para 55:500$000. 

20 .. 1 Legação do Parag\.iay: 
Diga·se: quanto ac s vencimentos da En

viado Extl':wrclinario e Mini~tro Plenipotm· 
cíario : 

Gra.tificação ... '" •........•.•.. 

Modificada a verba para 74:500$000. 

28." Legação de Françi\ : 
Diga-se. quanto aos vencimentos (lo En

viado Extmordinario e IIIini,tro Plenípoten
ciaria : 

Ord~na[.o:. .......•...•......•.. 6:0005000 Ordenado ...........•.••...... 6:000$000 
4:0CO$000 

14: OOO.tOOO 
GraLlficaçaQ ................... . 
Repre sen tilção ............... .. 

4:000$000 Gratificaç5.o .................. . 
6:000$000. p.epre~~l1taç3.o ............... .. 
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29.' Em vez de um Z" wcretal'io 
ção, elc., diga. se: 

Um 2" Stcretario Je Le:;:ação : 

de Lega· 33' E:21 vez de um. consul gera! de 2" 
classe em RI.IU burgo, etc., dlg'i'3G : 

D'n COl1su! g"r:ll de l' cla,:se em Ham
burgo: 

Orde:1ê.clo ...... o •••••••••••••• 

Gmtrtic'rção ......... " ....... , 
2:500$or)Q 
2:500~;)OOO OrJen'Cdo ................... . 

Gratificaç5.0 .................. . 
4:001'$000 
8:000$000 

30.' Ein vez de um consnl geral de 2' 
ch~se e!ll Parjz. {'te .. díg8.-se: 

Um cl111sul em Pariz : 

Alteracb a verta para 43:500,;;000. 

::'9.' Ug'lçüO do, Be~:;ica: 

Or 'en~rlo ..........•.......... 
Gratificé\ç~o ..............•.... 

2:500SrOO Di.:::)"'" quo,nto aos vencimentos En'Oiado 
5 :500$000 2xtraol'dill:'.rio e Milli.-tl'O l'ieuiputenciario : 

Ordenado ..... , .. , .......... . 

U!'\ cOIl,ul fm ;,hr:'2111::t 
Gratrncaçiin .. ........... .... . 
R!~p~'e:ellt,.'ç:\o ............. ,. 

G: 000'1;000 
4. ;O()O:~OOO 
G 000$000 

Ol'r!ena'.lo ...•................. 
Grn.tinc~lçio .........•......... 

2:500~i~OO 40.' Em l'PZ de um sscr;;t,'r;o ce Leg".ção, 
5:500;;' 00 etc., diga: 

32.' Em vez de um cao,u! no H3.';re, di
fa·s~ : 

Or/prurlo .................... . 
Grü.tlficação, ..... , ........... . 

4:n(0,s~cO 
8:00Ci:jCOO 

UIn 2<1 sccrcUaio d~ Leg~;.çlo : 

!)rdfn ",el,' .. , .......•..•....•.. 
Gl'atilic2:çJo ................. >' 

?: ('.CO~OOO 
~. 500 3000 

41." LrgDção lla Santa Sé : 
Diga->e, 'lua nto a05 yencimpntos d" Envi<1do 

Extl':,ordll!aI'io O Ministl'o PL'nipotcn,·i2.rio: 

S3.;· L;-gação de Pt;r-"bJgll : Ol~l:enadp, .•.•................ 
Diga-~'8 ql1anto í1D8 Velll'UU0ntc's dJ Ej·l~i;;.do UI'3.t,i [k::1Ç;\.,j •••••••••••.••••••• 

Extr~4(ll'dinJ.:'io 0 rüjllistr'o Plo::ip,~t.l'n\~:r,~-'\c: f\€"pr83í.-nLlç~o ...•..•..•.•....• 

0:000.·;noo 
4:0IJO:WOO 
S: Dlll)$OOO 

Orde ,~':o .................. .. 
Gl'i' ti !l,:'3.~fl.o ....•. o ••••••••••• 

Rep:í.·E.·~enL;lç-ão ...• ' .......... . 

(j. o~'nSO:lO 
4: O, 0.)0: 10 

1 rJ: COO:jOUO 

4:2.;1 E:I1 ",'ez t~e um se('~~t3ta,ci0 de Leg2..çã.o~ 
(tc.!., U!,:2.a ~Q: 

Ul11 ;20' uJ!.TetJ.rio ele L;~gi1ç;i o : 

34.:1 Em Y·::'2 Ll-2 U1TI secre\llrio tlQ ~r6:lç'ão, O~·dGu~/o ..................... . 
etc., diga-se: (ir;).tl{ic:~çüo ................. . 

2'50'J:;000 
2 :z,OU:,OOO 

[m 11 ::"=:ccr8t2"l'(O de 1..Eg:lÇ-::lO: -:l.3. a Le;;;,ç5.'J Lla ILdiJ. : 

Ol'tll'n: 1,) ................... . 
Gc:;.tificaç~o ............... , .. 

E' rfjeitada L:. S; g~ljllt8 en1end:?, 

2 : ()CO:5GOil 
3: ': O,):~OO r) 

:35.: Su~)~rimi..1.-so o CJl1..::"!C',:-:!18"l' Jo CJ!1~.;111::..io 
u·) P('l'L'~'. A.lteradcl,. a "'i6tba p,)~'( ... 50:Z:U('~~000. 

S?lo ~uccC'~s~.van1ellte ;);)"DrrjY<ld~~.s as se-
gUintes emcnd~s : _. 

.Dig~l·Si:\ (ll"\2.!ltO a,~~ 'i2l.1cihler..t{).s 1;0 EnviJ.do 
2xtl' .. croillltL'1') c i'l1iuistl~O ?leljput'-711Cial'io : 

Or 'fn::\l'o ., .................. . 
G['~l tíÜl':1.çü.o .. '" ............. . 
2cpre~entaçio .............. e •• 

ti: 000'3000 
4.CCO··jOOO 

10 . (lOO:~OOO 

4-1.;) CiD VEZ tla um secret2..~'io cl;~ LegaçQ.o, 
<lig·:t.·~8 : 

U:'r:l l' secret:wio de Lega,ão : 26.' Leg ,ção (~O LD;Jel'io :\'l!'J"lifio 
Di~~\·seq~}D.Dto 0.Q~ VCllClmeQtos (~o Ei:.vií1GO 

Extri:.orcllnario e l.linLÜ'o PI2nij:ol:õi1ciarlo: Orclenc.'lo ................ o. " • 

GratiHcsçio .............•..... 
3: OOO:~OOO 
:3 : OOU~;:OOO 

Or 'e;-]o.,}o .... , .. o ............ . 

Gr,i,ti.firação. . ............... .. 
6:000::;000 
4:000S'íOO 4;:;." SuppTima·seo cllanc;:-ller em Genovo,. 

14:000f,oco :1Itere.cio-se a verba pal'o, .J13:500;30UO. Re?:esent~ção ............ o ••• 

3i." Em vez de u;]] :ce'Jretario lle 
etc., diga-se: 

Um i" s;cr6(ario de le,;ução: 

Ordenallo . o •• '.' • ' •••• o • o • , ••• 

Gratillcação o ••• o. o ••••• o •••••• 

Legaçio, 
,10.' Legação d~, Hespanba : 

Di~'I1-.3e, quanto :10S vencirne.J.tc3 rlo En-viado 
Extril.ordilJ(1~io e MinLstro Plenipot2nciario = 

Orde.nado. '" ............... . 
3:000,;000 Gra[ilic~ção ........... , ...... . 

6:000$000 
4 :0(j0.~000 
8 :OOCfpOOC 3;000$000 Representação ........... o o •••• 
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47." Em vez elo um secretarie ele Lega';['J, 
etc , dig~l..·f,e : 

Um ;:" S8cret ,rio l'e Leg8ção : 

Ordenado .... , ' .. " ... " ..... . 2: 5"10':00" 

51.' EIllP.r!lh da Commis:iL(1, si fOI' fêJeitadQ 
pelo SenD.do a emeoda supr:\: 

RU5,::;ia: 

U:n consal : 
Ora tl éica'-,.'to •. , ...............• :2: 500:~OO( I Ord emd,' .................... . ;2: 50n,',roo 

5:5005000 
48." Legação do J,"pIo : 

Diga-se, Quanto acs-";cl1cimentosdo Envi.:.r1o 
Extl'aul'd.u8.rio e Ministro P!2nipote[J(;iaI'io: 

Ordeml"o ................ , ... . 
GriüllicaçiLo ... , .............. . 
Rel'f( seu to <;ão ... , ............ . 

6:010::00:1 
4 G0l1S01l1 

10 :000$00' 

4.0.: L EIll \"éZ ele Ui.;) SCC'l'et:lrÍo àe Legaç}0, 
etc., di~él'SA : 

Um I" ':I'crc~a;'io de L8g~Ç::C> : 
Consrl'\-L\d:~ a verba, r~03 ',,'encirnentos e (1:

ter:ullê I> ver'l.a toLI rara 43:5UU$OlJ'J. 

E' rejcIlo.dtl a seguinte en1snJa, ejn~o-tada 
na se,,5.o lla Comm issRo. -

GIJ.lificaçiL,) ...... , ........... . 

8:COO$000 

5~.:l Supprim;:t·,So o artigo que se re{'ops 6.. 
tran,·f,·rl'nciil ll.8 (,lticiaes 8 uwanuen,,:'s da 
S(c),2t~rio. do InteJ'ier. 

~)3 .'\ Supprima-se o a.rtigo f1~'ie se f2fere f.. 
p"o·'i,',encio. de sarer:1 11 'didos rllOr~nt9 um 
anno á !"ecJ'eti:n'Ía tnd03 os ['_zncciúrJD-rlos di
plOmalic:ls e~. n';l;hrcs. 

;) I "l ~ upprinl<l-S2 o f'.rt1;z:) í!uo ~ 0 r f,~re D: 

L'o::llrado dJ e·jilL::10S }J~U~~'L 1eguç·l~C3. 

ADDITIVOS 

:\ccrcscentcllH8 os segü'iltcs 0.: t'gos 

50.'~ Leg0.l'ilo li". Russia: 
UITI Erl'-·L1.d·:1 FIBnipotenciario 

Order} ".(~,o.. . ................. . 
Grat1 Fci1",':;: ' .. ,., .. "" .... ' •• ' 
R3pfO:-:2 fl t:,.(; ~() ...•••••..•....•. 

I E' "n,~p]]so no e::wrcicio rla pr2fent0 lei, 6 
;\.té QiJB .c;f'.ia de~ermjnado o C0I1~1\1ri), o i!ln

r,'il')n"ln!l I c:rnwmen'o Ihs leg-açi'í."s (.8, Colu:ubi:\ e Eql1a
J~O,'!O;?000 dOI', B (la Al1stri :-Hllngri~, 1.l('liJ~ CfliT10,llos 

IO:O~O,Sni)O COll',J!:"!os IJ:1";l os qr:a"~ nHO e;(:]. /1:::élcl:J. ~ 
. I'cspecrt V:J. YErb~t de (lespezo.. 

OrL1sn:1do .......... , .......... . 3:00JWO'l 
Gr" ',itk<>çio .. ' .. , .•....... , .. ' 
Alnf;'n,l e n~:1 pC,~':1 ,ê clJJ.n· 

c811,tri~1.. (h .. L2g2:.ç10 ....... . 
Expedl6ct.e lh\ L:3~'\J.Ç';},O ....... ,. 

Silo d~rog~dos os Bds. D' do deerdc 
2:00'l:;.'00 n. D97 B, ,'e I I de no' ernbro tl8 18ilO; I" 8 3° 

e a t.dk:li ê, ann'jxJ. Ú, 12i n. 3"22, ele ~3 de no
~OO,S')()O vembi'o Q2 lt'D:;, na far te om qne fixo.;l\ os 

------ ç. 11Clln'-'D '0.'3 do corpo di ~Il')m;! ~Jico e dI S \::OD
:2ccl5 1;O.;'OOO suIes, diif..,rentcs '108 CGllSJgnCillcs na praô2ilte 
----- L~I, be.ln cumo na f;e3ig~laç0.() d:1 clJ,::;:e dO;:;j 

3:010,),,0 \ 

E' eGrl;~n('j,~ .1. n. votaç:i:o ,7;1, p,:-,-Ien-t;l. ~ob ~cc!"(tn._do.s e tIos cGnsu1~lcos bç:,a~s. 
n. 51, qU] r-(l.;r;l)~elEC:8 o consui~u10 c!(J, Russia. 

3." 

o Go'\erno é a,utorizado Q. rcyer 3. tJ.bel![l, 
rios emolumentos de toÜl'S os cnns'c.llldos, 'Po
dendo até i"nalai·os aos lJerceb'-'oj llElos dos 
pJ.lze3 /Jude~ esses ccnsu!âdos funcc~oIJ~m. 

() §: ..... !L·:-:;~l.n c ~'Di:t.s81:[",n (jJ~lla OT' 

dem)-sr. Pl'e3i '~nte, est:1- em~il'1D. <'c:iu ao 
SenilJlo CO,'O lWJ:l con CeCj'18:1ciê, (la Y·Ot,l,,5.U 

da COmTljiS~;1'" Pelo ~lnpJ.te ui.!.'"i<l) llO resta. 
belecimenio ('a Le.açii.o, u. Commiss\io en:en-
lleu q lle, ,urpl i:ni,lu. o.l'eprei'en;~l;jo (10 B;'azil E' a pi'OpoSição, aSóim ew~nJ.D.lla, lulopt [I';), 
nJ. Rus~ a., LlCViLl ne5~e pajz fic~"!.l· u~n C01l5U· p::...rn. }i.l')~ar a 3<1 <..ll::.CUS::ct0. 

lado. l1' esta o. 1'0.".5.0 ela eme.,,-(~a, 
Teu(lo o Sellü,L10 rejelta.<..looresrn,be'ecimento_ O 3r. P:L["c2~liuenle - ~~taGdo e.?go-

ela. LerT;:tçIu, 11 Commi~são ent2ll(Lc no e~sJ.l'io 1 tad[l, a matel'3C' .. c,a or, 'eln elo dia, vou ley n.n
um C;~\Hj'al'o llJ. Russia, T,ll era a exposição I tar <1 sessÕ:o, r.Eoignaildo para a l!:l sesião se-
que enten,ll de"er mimstrae 0.0 Sen:l(~o. guwte: 

PI'useglie o. vdo.çii'l. I 3" dlSCl1S,i'lo ro prnjedo do Sem do, D. 20, 
SiLo succes,;ivo.mente approvdlli1S as sc- de IS97, q!lC autoriza. o Go"ernn <L conceder 

guilltes emen,lu.s: 0.0 confer,mte da. AlfandE'gé1. da [J, b a CJ.lldiclo 
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Guedes Cha~.'ls 10 meZéS de licença, com or
dena ;od 

3" dj~cuss;;'o ,lo pro.i~e:o do Sen".,1.o, n. 6, 
de.18ü7, que autoriza. o Gcverno ~, despender 
ate ;:'0:000$ com G. co "mis.,ão enca1'fegada. de 
verificr,r o 'a.10l' e e~ftcaCJa dos tr2.b.,lhos do 
Dr. CO~}ing0S Freire sob:'e a otiologi;)., o trl1.
tam~nto e a 9rophy/axla da. Í(..!J:'e amarella; 

Diseu!'sKo un'c", do pal'~cer n. lI6,(le 1897, 
da C(,mmL,<;âo rle Constitui~·ií.ü Ll Puderes, 
opinand') qlJ9 não sej:l ~pprov,,,io o velo do 
Prefeitc, <'o Di,,:ricto Federal :í. r:·solução do 
respectivo C]nseIlJo Municipal. que altera 
clausu!:os dI) <:olltrâcto C81ebl'éLuLI com o ci
dadã.o UaD"el c;omes dp, üliveil·;). para o for
neci meut 1 r\e c:' rnes verues. 

EXPEDIENTE 

Omeio co I' Secretal'io da CJ.lu:cra ,los 
De:.''l:,:c,lo', d~ 5 do cOl'rentc ;1JElZ, romettendo 
u. seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 32 - 1897 

Art. I" E' o Governo autoriza~o a conce
de]' "O Dl'. }l;tquim PJres (le Amorim, juiz 
seccir:n 1.1 ,io Eslado do Espirito S1nlo, seis 
mezes ,:e lLecça, cO,U orden,ldo, rara tratar 

Levan ta -3<l a SCSS-10 
tarde. 

a I I;:~ hora 
de ,11l sa ude onde llJe convier. 

da Art. 2." Revogô.:nse as disl)osiç3es em 

118' SES\:O E;\r Õ DE OUTUBP..O DE 1807 

PresideYlc:{! do Se. JIanoel de Qt<tiro:; (Yice
Pre;idatte) 

Ao m"io (\ia, :l.bre-se [1. ses,ão estau'10 pre
sentes os S!'s. S~na,1ores ~I:1.noel de Queiroz, 
J. CatJnd,1., .k;~é Bel'Dar,lo, .Joaquim Sar
mento, R~I-11ino Horn, Franci co ~Iachado, 
Manoel B,,,·:;.to,, ·Benedicto L81 1o , G'}me, ,1e 
Ca._~tro, Nog-r.:eir0. Pirn,OQgu~~. Pire:.i Ferreira, 
Cruz. JO'0 Curd'2iro, Abclon Mila;lez, Almei·'a 
Barreto, Gonçal ~'es Ferreim, Rsn e Silva, 
Joaquim PE'rnambu~o, TI. é'.e ~(endonç:1. So
brmllo, Le·ie c Oitl~ir:1, Coelho e C,t:npo.·, 
Rosa Jun\o~\ S.1v~rino V~rii.'0... Vil'Jitio Datn~· 

COil kiriO. 

C.'rr::.·f.'l. d<.18 Deputad03, :5 c:e cl]tuhro ele 
180i . -}FHOd Her>ri7tre do. Fonseca P,))·tella, 
(2" vic')·!ll'esir'.ente).-J"lio "" Mello Filho (lo 
secr"t:J.~lO.-Carlos Augusto Vale:-zte Nor(!es, 
(2" ~ecr~twio.-A' C0mmi1'sã::> de Finanças. 

O!IHo ,lo Sr. Dionísio E de C;;stro Cer
quei, [1" ,'e 2 do corl'ente ,I.ez, Go·"mLl~icanclo 
qu-'- :},:,sr.:;. 11:ti: ... assulniu o e~~erciclO (1.0 cargo 
de ~(,n:st;'o di, Esta.do dO, N,'gocios (11 In
du,tr'il., Vi~lÇão e Obms PUllic \3, para o 
qu<'t: [oi l~owec.cb por c' ecrew l~e I do corrente 
mez.-lnteil'J.do. 

I'[) :"~·~I1". ~r) §ccr·~t!2ilr"lO lê {3 vae n 
impl'illUl' p::ü entrà~ n:l. ol'c.em dos traba
IbLl:, o s'~';'ujnte 

PARECER 

N. 117-IS97 

zio. Hen!'iqu~ Coutinho, Do:niC!g0s Vicent? " . _ ," _ . 
Porc,unc:l1J, Ttlú"J"z DeíD."o, L0233 Tr.w5D, I As '.,c'!n':l1s':ue3 de COllsilt11l<;i1o 8 c:e Just:ça 
Gonçah'e3 I;[l:.:.vel, F2Tna';:io LI] ";, Ro.!rlglles e Le~'l.'ldçaO, lllcumbHlas de cbl' pal'ecer sobre 
Alves, paub Souzu, l\Jorae'l Barros, Caiado. o reéUiamellto n. 2.5~9, do corrente anno, 
Leo['ol:o de> Bull1õ~l, Joaq,-lÍm (1~ SO'lzn, A. t>X, ~dlo1o pa['a execuçao da lei n, l.O~O, de 
.-\zer·ec',o. Ge:lBfO;O f'orrCR, Aqui!irro ,:0 Ak!C\- 18811. Botucla:';)'ffi:110 att~ntarnente e pelo eon
m!. AI:)~t'to Gonç::l!VG5, Est3\'e~ Junior, Gus- [roll:o das S'la,3 n,sposJçoes com as da mesma 
tavo :.' iCIH1"d, P;nlieir,) híachJ.,l'J, Julio Frota lel ~ao obrlgadas a reconhecer que o Poder 
e R:l.miro B:t:'cellos (-lo). E:::ecutí\'o .::xDorbiwu d3,s 2-ttri~Juiçõe8 que 

, , .. IIlfl forlem CDIIferida3 pele ad. 48, § 1° da 
DeJ::a:-,J~ ue CQ;'lp:t"ec8r, com causa p"rtlcl- Constttuiçâo. 

pa~Q, 03, CirS • Lauro SJl\re,~ J;}~Lü ?~ler;;]Ont, Antas,l'orém, de entrar na C:en;onscl'ação 
Pe(,ro "fl,lO, AI,nlilO Affdl'O, AL<o.ro Ma- I desta tlIOs~, cumpre decl;].rar t!e;de logo que, 
chado, Ec '.;0. Mello, Leand,'o i\Ia.c:el, Ruy na o~inii\c d"s CommjsgGe~, teu:: o Peder 
Barb(s,:; .. Q~rntll1o BocaY'Jva. E. '\V,mJen- E:recur,lvo a faculdada de. respeitauo o pre
koIk, ~811(;Jt1nO P~nna e Vicen e i\1:lcllado. celta c"nsiitucional, que conslgra a harmo. 

]1' lilb. posta em dis·Jus~ã,) e se:il déb:-.te nia. o '" inuependencia dos polie['es do. Nação, 
approv2/3, o. acta d~ sessilo a:2tel'iOl'. alLBI'ar, (lercgar ou modificar 03 regelamen

tos expet.lidc.s pa.r8. a fiel execução das leis. 
Ü 3:', 'lo §ecu'e!oyio dá cJnta do 

segUinte 
Assim pens;).m as Commissõ ,8, porque o 

citado Jrt. 4'3 não impõe limites it a.cção do 
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Governo, qua.nto a03 meios a empr~g:1r parai' No art. 89; «Em consellJo, que se reune, ao 
a pratica. do s~rviço que lhe fOI confiado. e mer.os uma vez pOl' s"m:J.na, e sempre f]ue o 
porque o~ reguhmentcs, n5.0 sendo leis. nem presidente do tribunal convoc3.I-u, 03 Lr~3 pl'e-
3empre téem caracter estavd e permanente e sldentcs das ca.ma:-as e3.ercell' as attl'ihui~ões 
podem. pürtanto. variar e accornmodar-se as seguintes: proterem em primeira instancia 
circumst8.ncias emergentes. O Poder Ex- senten'ia detiniciva n;,s c,,,usus não cOllren
eCUlivo, se,npre bem in[ormar!(l, pelo menos cios,'s prO(;8ssad S pejos preCote;, DO valor 
é esb a presum:;ç:io, das nece~"icbd( ~ e Ci n- excedente da alç"da do tribunal. e homo
vell'eucias publica.s, S2m duvirla tem [l. fa- l'·gam as sede!Jças rios juius al'bitros. si 
cu!,Ldp, como (Lz Pimenta Bueno. de. ve· versam ::obre valor exce(!c·nte da illE-Sma al
lando peb t1bwr--;a',cia das leís.f?Z9J' nns seus ç1,dcc; em segunda (j ultima instancia, co
reguj, menLO~, ',5 a!~eraçÕfJS condncentes a nhecem c!as apP'~l!,·çces das santenças do 
torlJa.:i'effec~iv;l a attrlbuição Ó. eíle conf<l1'id.c-1 p,etor q'1e julgam C3.us,"s n~o coutnclOsas 
!leIa le] runllél.tr;f-ootal. ()u hnruolog:illl 08 sec!renç~~.s cos arbl tros, 

Ml\,'~ si ~IO Po t?r Executivo foi concEdir.a \"'rsanc~(I umas ca OU~r:lH soLte Vé;, 01" ex
esta tiJ.cuillad,:" não lbe a"~siste competenClct cecltm,e d." a!ça,;a ,lO pr!·tor: cQ:z.1ccem dos 
pa.r;;, cre~';;" 'li~'['itos ou ob:,!g3.<,:\Jes nov~~. (un- ayprarus :1;!'s dec~s6ps t10S D~·f.:t~res e jHi;;es 
piial-as. i·e'~tl'jn.';·:l ns O).:' Ino·ll~c;U-:ts. fi:.l- da t .. ·i{nnLaZ. » 
sertn-l" deS:B '[:lodo O r,e:~Sc.;·~leuto elo l:3g~sLD..- No iJ.:.'t. 93: «03 feitGs civis e CO ir!. , er-
dor, UfJi('~J ('~r:l;,er,8nle pHr~ es~e...; <1,ctO.:J. CÜ.1.2S soben] 6..3 c~ ~ . .T:lS P;:T3 e. sPütcllça de .. 

Nu r9,~·t;:~i,mputo tl. ~,z/;-9, o G-oVel'Do n~o tini-;:ivô~ CGm (}..) c nC:U2õe."; em que u.:3 pc..l'tes, 
se lÚl!i;\;u ::;.0 q;j.?, lÍ1ecu~npria. f;~zer; sahiu 1l;l üe:;')\s :~a ('~pO.jIÇ:1..0 d\,s [actos~ det '~~i.niJlr;m 
orêit,L;'.'·\~ ~)~::::i \'~ ti~lbuíçi)e::~ inv?.ciu a espbe!'z, e:~~ pro?o~íçõc~ ciai~~s e prí:r:i<l.s a s....:a. in
do P\..'I\'J:-' f.r g 3~t.ur.l e ZC!j:','t:nc (~;;) n~n.t~I·ia. t~~:,~~:~l:, r.ccra~ce:jl.;,n;~í) US );:otl'/O.::l qUi: iDes 
essd~,,'_';Ll:~ iL',;02'cante, q~i~.l ~3. q!13 se ~2í'e'('e p:;rec:-;r::!~, a bem 00 SP:7.1 Jl1~2 to.» 

~ ~~;!~x«;i;~: ~ ~;;, ~ ~,~~f~c:~~~~i0 I ;~~!~ / t:g~~i~ t~ IT~~tc~~f~:{fu~~~~~ ~:~:~~;f~{r~~;~F~~~~~ 
A pl·'~'''C. :1:0 é ':dE~i:. bUfJ[l.! Ci\.-ji e os "":O;T:J.VL; e l'.pp~,-,\"ij"'J elos 

~eSpjlC~LIS e fCLteLç ~0 do juiz du., t2ii..us da. 
FJ,z,::~.l:'::~: ~,ILli2L lD::':",. » C 1)0'_:O:.!',~ (~,~',~, do ê.utor na It:i n. J .030 

nilD r:0~:=' 3'-r fG~.i3 ctl1ro ct0 qu~ foi. Dis3e 
eHe qne .J~tl~"",\-2. ,le t0d.t ::" c:Jnvpniencin, 
pE:~" S \";-j ,J3.-:i(~/~do,:; n::;, ST:a t:::pCl~~Ç:: o de 
illOl.l'iO~,. L":"Lt,;;' :lS Q.~,('T'ibuiÇ:3~::;S f:"~~!7:":12n~~'..d(,1, 

B e,~~Jo.·:<:,:-; (~:~E. :.,.:lf~ig0) jU.íZ2::i (1:- ~.l~rJitJ €i'~l 
urD ... :ó ti'i>F~~'/':j CiVil, ,::i\~idi(10 e"l t""?:J Cti,
f!lc,l': __ k;-C!';il, COl:sr.:.ercial e Gri:nin3.l. qUe 
pr0c{~~s;_,~',"::;ll1 e jUt!..:';::6Sef3 0r!1 D··.'~:eir~~ In
sta~v'it~, ~--:':) 1~~'cU:':ê,::) ele v2,lo'!..-' e:.:cedente dt:! 
5:0:IO·OO:}. 

pensam~tlto esc~tu2 a 
lei ". .' IJc.·., . 

No ~:;'~~~'. '03: I..<A C~~ar;1, Civil rlr0ó.:'~~l::t e 
julg;,;, 1,.f;:-'". ~\-: c;}.ü~~.iS civei3 ql~-3 D.:!") ~~:~() ~;}, 
coco [>1:,-,: cí..; (J o ::\~'Sí:OJ:'J df) j~~iz cf ,~: :,;.i~:J: d'·· 
Faz;::-TI,.I:-" ,-.-~ ri'; Cn2n3.r~ COr!l:"'.Je~;:j,;l: jl~ :.'!i1 e~r. 
S~g"Jn f;" ji.1~t.~!n,:i:1 ;-:.~' ;;'9~kn;~Çõ~~~ J:) .. :~~ I'e;~:sõe~ 
do )l~~~í.d.-'. G~:l ln;~leri'), ci 'lil. e ter;) a L':\JI1 :1ré 
5: 0,,>1,:000 " . 

Nu â,l't. ] O~: «GOiJlp2te á CD.;n~r."'~ COC1~ner
cial P!';;C8:--:=;',1' C j:Jlgar to:1;~'j as C2,,~]S3S 11r~ 
valor e;~,"-,:,'L:O c',e 5:000S, que o C"lko do 
CCTmel'c u e L:: l~ leis eiU Vlg,')l' cO:l[el'-2U1 a, 
juris,dle:)iu c IIn~:l.:l.rci,1.l; julgrl.r em :~e~uT)(~a 
íil~t"']]CIQ. as appellac62S d:.:.C\ deci~ões d03 pre
tores eG:i. r[]~::,Lt:l'la comn!erclul,;» 

No urt. U: «O juiz é·c:. C'\l1lar:.t Ci'';' 0:1 
Com~etcid, nú~ processos que ];'e silo ,:í.·õ
trilJU!do" e seus Íilcidentes, pl'o[cre t(dos 
os de,;;?c:lOS n:~erlocutol'jos. com o rec",'~J de 
a,a,r;ravo, lIuS C::C,03 determinados em lei.~. 

Sen~Jo v. II r 

l1' eV'ider:te pois: 

~~~l~~~:f;:~'(:!~ ~~~~~~~~E~~!i~;!~~~-:~~~;~~~:~~ 
ceJ!2~J~B ce 5:0:){JE~, ,e:~:!Cr (/7;1:, ::;~ :J"::'_11 da 
o~'(~em c:o ;~,:.!:·viço. :7, 'j'::'D.y·te !:,~lrt:7: .. :l H~st:;-,U-

~:~,ii,OC3.~~'<i~1'~;~ ,:~~,':!{~7:~::.) ~t~::~;;~· ,(~~l~~,~:~:~i~ 
ju·tríbu:r () rI1P~.T;,0 ]~'OC3~' _u. -

De out!':) ';-:') ". '-"r, ~J rór'o o<-'~n-',1' ~o 
,1is;~os\t;c.:-'J CCII.b;:!·:~~;·~~; ~~:~S ~ i t,'-;a '-(l~ ~!~.j.~~~ 
rl:/ :\1'0. U;. A~l Ge;;,-s ~~íz.-g : « a~ c,~, ~i"ns 

f!J,~F;fi~I~~:~'C.1:'~fSf~i; i{,~~:](1~; 
~n'-':.vos G:-t2a o con:::.e!ho.» 

82~~I~â;~~;':~;~;~:<~~8u~~3 2:;~~~~~u~~~~:. em 
3.° Que o jniz ::;i:;g:1I~r, á qus!"J o f'ríto é 

c1ist~'i'c!1idd I)~L) Dr::;':;'l:Gnta do li.'~bur~Q,i_ -:;ro
r-T'; n') m~::u.i.l.l '[t-;lit·; e seus ili(:ideLL·g os 
dG~~~r~'2uos inLôr~GCüt0rios, eom v :€curso de 
agg:,o, .. ;o nos casos ~kr.nictdo~ ell1 ;ei. 

4." Que o unico Ü'tbunh[ que ccn':e"9 dos 
aggmv0s dos des;achos (lo:ijuizes singulares 
e o co::sel ho, 

5 _. Que os r~G:< rsos do; q uaps con uece a 
CÔl'te (le Appellação, COClO seguolh instancia, 

37 
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s~o. os interpostos r1as ,lecisõEs (10 Tribunal I Como h:t de a. fórma do l'rores30 ser regu· 
CIvIl. h,lul'a da compzteLlcla. SI e~til. é Ullla Emana-

6.· Que em npnllllffi caSfJ conhece n. Côrte ção di1 soberiLni,~ popular. que ao Poder 
de Appell~ção rlOd r~cursos int~;'postos dos Legisiatívo ~xclu'ÍívdlJlente cOllfiuu a tarefa 
juizes singu!a.res (os rbs Camara.s). de regulal·a? 

7.· QLle os feitos civeis e comlI1~rciae~ ~obem E' evírlé:Jt2. poi,. que o re:::uhment,o violou 
ás Cam~r<1.~ para a sentenç~, definiti-w e não a 1,"1, dan"" ao juiz smgular a attr,buiçiio do 
para final &ó~ente_ I ~l~~rer~}' t~IJas as R;m~ença8 que}J;lo ~lêi:;m ~s 

8.' Que i1 forml do pro~esso p 'n. conheci- I ~" e", .ep)1o ria., dl,açiLo pl Ob"1:'1 L,l, rét,ra.IlI,O 
ment) da intenç~o elas pal't,,:<edo \1in'iio 1,~T11~,l~n?IC\\11~~;mp~terJcla,q~:,~,I"I1be 
que Blas a"Slste na.o eXlg~ dll;JÇ,lO prok,t0na d,lI e,u~eft~)dD clm l,e",ulal,or de C'JI!l, ... enClas, 
corno condição para que sej0. o t'"l:O consir'e- qll~ e,t~, nao reC\,n:l\ce. _ "" ' .~ 
r0.(l~ devl,'amenta preparado e em te,'Ill')S de lE ~ pv·G,~a de 21le e mSl,8t~,nL:J.l,~I,: opl~lao 
fer JUh,a,'o, Pelo contraJ'io. as f-,rmall,laue~ dl (;0 el,IU., e la no PIOPllO ,,~.)ll~n,nb 
do art: lJ3, pOdenuo seI' :,a.:isfeitClg em urna 0ue d,L ao JUIZ 1 si!l;!ular _" attl'luuL<.;;lO de 
petiçãn r'ocumentatl3, e c;Jjas c'Jllcll;sões 85., J,~lga:~aSC0.u;as I e eXblblç,l'), ('~ os ;fIllJa,rgos 
sustentc.uas verh"lmfnu', em se~,.~,,) publico, (l,) aI:e,t,). a,,, fluaes tem uIla"Lo ;>, obatorl~ 
perarlle a,~ Camaras, COlllrr prcscl'p,e o al'L 93 e filZ'10S f\nae:l. 
da lei, é fóra de ouvida que a dil8.çii.o fJ1'uhp.- O I"I'g~ :J.mell~o, (\!z no~ artol, ?? e::!8 que 
toria não é inrlisppn"a~e) p"ra ,cr a c~u.a rl~ .. : derl:;I)Ps di: ,lUlZ Sll1gulal' ~:l bem rar,: a 
considerafl;], iestruida pna o jul"J.mento \!eti. Code de '\P, e,laçao ° recu:'so co :J.ppellaçao, 
nitivo. ~ nos caS:l~ ,,,I) fl',e esta tl-rn lo,,~,r, e ele af(gravo 

Eis o que. alil rt'l:J.çâo á C~m!l,tenC;;1, riR:; no' C"S'lS clêWrrllln.1dos 1,0 1lI8SL,"0 regu1a-
:1UlOrllÜl,les e tribun:1êS judlcltl,I',cs, pre,c:'eve me~io, t t' ','" t 
a lei li, 1,030. r 1'1 e: a lIP, 'Po,r;rn. t,ermln,1ll,e:Ilin e que 

Vejamvs agora. ~i o reilul3rnrnto n. :?579 I ~'l J,llLZ ~~ pL'ollel'~ ol~:~p~Clln" Inw:ocur.orI?S 
obede,~eu aos pl'ecei"u~ cc\ Ol'g .. nlzJção lle:h .J,lO r cU so.l~ ao~lavo nnlc:ttJ,,,n(e, e flr:e 
contida. ~~ste I'8:;ur:'0 11,1') cOllh~ce_Slll,I'J o COrl,ellJO. 

Diz o regulamento no i1rt. '?O: «As uecisões J!, maOltesla a contl'údlc~an enl~r8 a 101 e G 
que c0mpetem ás l'alllHras Civil e Commer- rpgldamelito, e dest,,- contr'ad c~'ao l'esult.::J.ITl 
cial são a< sentenças ,;'naes profériuns ap6s os ,c"u:ntcs coUOrill'lcs: 
dilaçãu probll.wria.,» 1," Ql1e muitLls e does m;;i., imc-ortar,tcs 

Em pf'l'l:ein [,'g-nr a lei n:'io f"J1'1 em ,pn. 1 ~t.tribUl,'u~S Jo comelho l'ol'~l;} an!,u:lé\das. 
tença (inal, ma, definitiva, 11le se nãu confLln- ?" Q8e o li',swhuneotú crCOll :']uas pl'i
dem. Definitivo e tojo o j :l1:fa:1l2nt,r que põe meiras i"":[l.[]cias - (1 ju z "illgu:élr e :l.S C<J.
termo:i. in,t:tncl>l, d~sele tlU~ pu!' el:e ces,a a, 1D'i;': S C,\'il e (-o,nmercLo L, Je euj:s pt'isôes ~ 
jurisdição ,lO juiz, ' 0rte de ,\pnl'lIClçii:o conhece e,l) :: Ill>,ancia. 

Em SPgllDllO 10!Z:\". pelo al'r,. ':0, n, ~om!le- E [l. nio <J.(lmitt,ir·3t3 COlliO vel',!:'u-lla e,tu. 
tenciil.rlo Tribunal Civill\.~ppn'!~ rJ \ fÓrtca'do com~qllenciD., fOlço,o ~el':i. c:onl'ir !]IJB, ::,i c 
pl'oce~o'), um<J. V8Z q'Je aI:, 5'" det.,rmina qr:e juiz slng'uü1r e D. alJcol'ilaJe jlldicbl'I:L ,h I 
a~ sentença, nnae<, após delaçilo probilto"ia, Instao':t"-. a Cà~'te dElAppe:\;lçüo nil'J 5,")';1 a 2', 
~:'io as unicDs que ell" pôde proft'ril'; ma,; por ter dei:xado lle se;'" L' o TlIbull(íl Civil. 
este cl'itcJ'io para a 11isc"'imina"ifl ,]:L C.lmpé- UIl1<J. v~~ qUA para conbec rllas (l",';i,õ,'s de5te 
tencia. não é o arlnllttido pela l"i, e si!'!! o ê flue a Cor'e de Appel,'ação e a 2'; ou ent:Io 
valor di1 causa e SU;1 natureza, e a natureza que, si o Trtbun'tl (Ivil é" I" in~t1ncia, não 
dos recursl's. póue IHl.Vel' rEcurso de appdladi.,,, p8l'a a 

Nem porlia o 1f'{l:blat1or de 18\)0, proficiente rn<l,ma Curto das dec',sões IJcJ jLliz ~jllgular. 
em rnalel'iJ. de dLr~ito e j:Iti,pl'ud~ilcia, coo- como \:(;fJOI,te o regulamento, 
s:1!5l'al' cuIDO vedé\tleil'il um:~ rl'Jutl'illa que ::;" QU8 para, (l. C'ô~le Ile A ppe:!açiio foi 
conduz a abBurdo ílltulera~el. cI'e"'l:l.I,~Ir) re!,uhlllenw um;!, atcrlb'li\'ão que 

D·) ra~to, si a ordem legcll ,Ls cornpetenl'ias llle n~o cnnceueu a lei. qual é", de conhecer 
é de ilil'ellG J,uhl'c0; ·i a comp"tencia e a de r-eCU!',O, interpostos uus à"SVae)lU8 dDS 
mediJat\:1ju]'i"dic~ão e e·L). é uma delt'g:\çio jUizes "lnguLare). 
do Podel' l-'ublico ; ~I o prúce',so é apenas o .j ," Qlle, paI'a estps juize, rJi iglI:llment8 
meio pelo rlllal :J, juri,dlc\:l) S'l exerClti1: crea,la a attl'lbuição (~e proCerlr sentenças ,le 
como h:.t de a cOlllpetencia "e ;Jeol]ee Ja lonoa que cabe a a. o [le11 i1<;iio. Deste medo, perdeu o 
do proCe;SO, sujeltando·se d~ste múd,) o Pl'lll' 'll'i"unal Civil a competellcia l'ara prIJ[üril-os 
cipal ao accessol'io, a ,ubst.anciC\ a,lorrnn., a e o JllLZ singular deiXOU de ser o ,Juiz SÓ de 
conf"rin<lu·se ao POller Executivo i1 f.cIJI,lade In'l.rucl;ào, afJ8Zar rJ~ ~el' ass:[fl dellomillad0 
ele tratar de organizhção juulclana, l,ue só pólo Pl'vPl'IO r"gulamellto. Elltl'etanlo, pelo 
por h·i pjde Ser lllstituida 7 ai'L 31 da lei só o a~gr:1vo pÓlle sec ill~el'-
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posto daa rlecisões de,tes .iuizes, mer,)S prepa· 
raJol'es como o,; jUize" municip:les, no tempo 
do lmpPl'lO, 

Com elfe:to, da compac'ação da lei ele 3 de 
dezeUJ ]),'0 de I S~ I, regulame, ,tos d~ 31 de 
janeiro de \8-12 e 13 I\e mal";O do IDesmo 
anno, CO:i1 o. !'E-forma j urlicial' lO, I',e :::0 IIe ,e· 
tambro de 18il, V~-5é que o le6i,I"-10r ,'e 
IS71 tirou aos juize, lllllniclpn.es, até 8a,ã,) 
com juris.iic,:ão civil plena n. I" in,tancia, 
a parie cutTe$ponJente ~os julgarnent),; LÍe
finitivos e ~om f\l:ça d~· denniril!ol, e 03 cnr,
feriu aos jUizes do dirdt(', cu.i\s attrlbuiçõ2 5 
augmerltndas pa.<"'ara'lI p<J.ra o 1r'i hUllal C: vil. 
como,' eel <J.rou o S [', Ci1ftL 03 S"lle~ In ex po· 
siçiio ('e tnntil!os da lei 11: 1.030, 'L qll~Lcoino 
ficou dlt0, ~"nr,'re ás C,'m<J.l'ê.s de3to Tribun,,1 
a attribui"to de pre;Jar"r os t;,it0~ por úis· 
tl'ibuír;5oo o ~e Os jul"ar ~ollectivamenle <em 
se,s[";.o rubi ica, 

o Rew'hmento incll18 D:l. corn;->,'tfn~iiL 
IIos .iuize, s ngl\!ar2s ~ lJecret",tlo da I,qui· 
daçiio 11)f·Ç~.d", oliL8 "ocie'!~lles iLnonyrriL" 

Or;J,~. I qwtlDç500 furçauu pótle ,er lonccrlica 
ou dl!ne;:, 'a, tl do re>'paclJO que a denego. 
cab, aptJe:l ç~l); COTLO lia ele (l ,jui~ da C,\
man lor.lIn~l'cia!, pl'vfel'll-o, si jJé!O ci belo 
art 91 !\;', [pi u3te llão t,-m éOlllpelen~i" ;.1:1ra 
proferi:- .::uâio os Q:-sp cho:3 uus q U2e,') L3.i;-'a. 
a.ggra vu, C s() (;a) ~énteiH;L.S Jt:tlniti \'ll,:; 
cabe ap·,ellDr":w ? 

A mE n'l, Cjue l1~Cl pretcn,h o (~O'lerl1O que 
a. Carna l'a Comme!'cia l prfj u!gue o C:i~';:O. 
lnan·1Ll!·do dpsc: .. r ;J, ~~etic;5.o alI JUIz s nglll'i,f 
par<J. e"le dec!'etar a liqulduç50, plJr "ntender 
qu~ élh n",,, ,'coe s·r tlenega,lil, ou que o jui, 
slm~l\laI' P' S3a in,muar 6. I'c m.ll'il o deS;K\dlO 
que ,'e\e Se" profel'II\<', fa7end,) SUhll' Il, ])8-
tic;io li n t! :arla pua. ser dr"'neg,~Ua. n, liqUttl:1(;.l.ll. 
por enr,· n'!Gr que não "~eVe sE'f c'lTIct,,'ilh\; a 
menns qLie " Go,erco J,áo julgue pO~';lvc! 
que o j u jz, aI) l'e~2bel' a petlçj"" pO~~i~ de ·de 
logo :;abe~' ~i a liq uid· çiu deve ser cone'e,li<la 
ou den":!:,,j,,; a menos que nii/l Ee eilt€nda 
que o juiz ciJllIpecent€ ).a a deJegar n1io o 
compet2lJ t.c pU'i\ C('l1C"Ger: for~05,' é 
8Dr-,e que o Re:;ulamémo :lf~sCou'Sç cLl lei 
pela qual a c"Jn[Je~enc',::t ~3.l'a t:\<'5 de, pilchos 
não ~el'te:lep, ao jUiZ ~i/lgular~ nW!-1 á CJ.~ 
m:no, COlllIJ.wrcial, P,)l' ll~U V8r,;:~-ern Eob:'e a 
in,t"llcç:io L10 pl'UCC,,,O, sobre qu~st"io e'''~l'
gente IIest· .. l"U sobl'õ inciucme relativls ás 
suns t'or@ll.liLlJd2S. 

O de8p<1.cllO que con·:e,]e a liqlli,.lç.'o f,)r
çada é, n;'io I!a dUyidllr, o pritl ;Ipul, o m<1IS 
impilrtunt~, o que ~,f1'~ la a q1leSlrlO nnis 
grave P"J'a as sOcieua,ks anünyma;, lJor lS:O 
que embJ.rga·ll1es o pa.sso, sUSlJende tvdal ao 
suas transocç,jes, embaraça o .eu anL,m"flt0, 
p"r<llysa as SlIas obras lJJuitas vezes J6.adean
ta'ias com grande uispendiu, retir:J. a admi' 
nistraçiio dos bens ao~ seus uonJs, desvia os 

socios do fim a que se propunham, inutiliza, 
emtim. os eleruéílto; tm que a sociedade se 
ha via funuado, 

O despacbu que prollllz todos estes E'ifeitos 
pó:e ser considerar]0 como simples, affectan
do aptlilas incieewe$ ÚIl, instrurção do plO
cesso? Ninguern senameU(e o dini. ! 

A pl'oprja lei '[119 re"e as socicdallEls ano
nyllJÔs o qu:lIifica. sempre de senlença C 

reputa-o de maxima imponuncia, 
Entretanto, o reS'u!amento esraboleco que 

a C,tm:tra Com:nercl<l.1 nii.,) prereril'iÍ. <'In taes 
liquid:,.çõe~ sln;'io S,'llt<eoça (i'llal, que julga a 
p'lrtillut, uamlll aSSlll1 a.o jniz singular corn
p~tencia p:\r:l profet'lr tod,l8 os \.lrmais de:l
p:lcho-. P, pOl'tallto, até rar:\ o que .iulg:l cs 
emIH"gos ii concordat;]" do qual ~dJ~ ::ppel
bç:;o, 

No aI t. :r: dii ainr'a o regnlamento li Côrte 
de AllPe!!:l.Ç::o compec~n(ü p:11'a proces~ur e 
jn:l!al' o PI'cfE':tu illunicip:ll :lV~ Cl'llneS tle re
"ponsll,bi liil:1I ie, 

A 1~1 n, 0;). de 21 de fetembro de 1892, de
i.eri11ili:t, tlor?m,l}U8 e,;s I ;],l.tribLlição ,ó cabê 
ao Sur-·remo Trlhunal Feder:;.l ('In. ,,3), 

O rt~~ulameJlto QPl'u;;:OlJ, pOl"taIJto. ne:5t:1. 
(:ar-te a lei n· ti;', 011 antes aS di~pO:ii<:ões 
d:1qudle e ,'esla, tio illteil'al!.ient~ cOlltm
rio., 

E' cl'rto que se ohjectô, como o fez o illus
r,ro \l('esitl~llte do Tl'ilJnlli.lI CiVIl ~el'dme as 
Lummi:,sões reuniLlils u" Constituiçáo e ue 
JUS,i~'iL o Le~i~!!Jçt10,que hwia contl,e(o entre 
a l.·i !l, I ,1:~0 e:.i ,le n, ~5, por isso que 
âqllella sujeita, a o p, tfeitu á Juriidicç5.u di), 
Curte ,:te AppJllaç~o e e,ta a Ilo Supre,IJÚ Tl'l
bUllal; e 1ll;l.IS qLle um a~c')l't.!ào desttl Tl'i
bU:I.l nio t01l\0U cOlll1cuMnt.o ~.e uma dt
uunCI:, cont,:L o actual P,delto. 

D.sl.e f:;.eto, concluiu·,e estar reconhs.:iJa 
pel, me·mo Tribun:,l a sua incompetellcm 
pal'fl. IJ proc?I'SO e jlli;i3.ilJenW dc, leréfil~t.1 :l.U
torühd" municio.d, 

Nuo pr0cetle n'enllUm ,'o, i\~i!uiTIento~, O 
Dl'i 'eiro, 101'que 1,500 ll:t. po'sibiliJacJ" ,1e 
,·',.ntl elo entre uua, lel:5 eIllanadas l'a mesma. 
font" , 

Si aI;.rum1. das SlI" tli~pC)sições, ou tOGas, 
siio antinOlllicil,s, ti uhilu:\ t~rii Ud'oi!a"a ou 
\'b\oga"a d 3.dterior: e no ca,o vertente a 
l,..i fi. :3:>. ,le 188~, rlerogo'l a lei n, l.O:!.\!, de 
ISO,), >13. V:1.l'te rdiltlV:;' " c '!lI~etel,Cl:;' pal'a 
o procr-sso e.i ulgamonto re.leridos, 

O ~eglJnd,l, )Jor'l)ue o SlIprPlllo TrilJllnaL 
não !"!lEull Clllll,eCIJUent.) Ja menC:ioDaJ", ,le
nuncia, ~or não estai' revest.uJ. ue cena, 10('
mulldadbs, tel' sido apreseut<1da pur um club, 
cuj:l intlividll:J.lidade juriulca era contesla
vel, e não ter siJo o act.o cl'irnJilosú Impu
tado, SUjeito p:'eviamelJta DO cunlleciIJl~nW 
do podeI' legislati vo IDLlnici paI. 



ANN AES DO SENADO 

I Alguns juizes, é certo, accrescenta,ram Ul> 
I declaraçilo dos seus votos que, além destas 
razões, não tomapam conbe,:imento da de
nunca por não estar contemplado o C::J80 

nella conlid-J entre a.s attribUlç'õcS origina
rias e pl'ivativas do Tri bunaL 

O arcordrro nada. r'iz <obre a rompetencia 
da Côl'te de Appellação, para decidir sobre a 
especie 

lvlüs qll~ndo fo~se esta a. raúio venredora 
e pr',ncipal, nem por isso tel'i,l, d.-fe~a o regu

I lamento . 
I O fU;n'erno Trib:mai, pcl'!. C;on5tit.uiç:~n, 
não pó(le reyogal' 011 derog8.r a lei, e si tem 
a ftlcl1ldac'.e de nã1 applical-:l, qU:lnrlo a 
ra~Jt:13 inconstitucional. ao cas') suisitc ao 
seÍl jl1Lz Illtllito, p<l,ra o Poder Execut.ivo. 
co IT! " p.cr;l tod os, essa l('i é .<; -mpro lei, Wrn 
todo o vigor, emqtlanto nlo {or revogada 
pelo [l0,ler que il f','z. 

Ou !ras muitas razões poderi:;,m flS Com
mis-ôes a<lduz:l' em de;u n,tra<;J.o da incon
s;itnc:onu.lidade do rll!!ul,lInel1' o 2 _570_ 

O tra:a[[lO, pOré!'l, seri'.'. muito ltlugn. e ~s 
COi:!mi>;,'ães julg8.!1l ter' dito o ·su!flcientp, 
p~,:r~ ll.0~:<1::' fúr:l d·8 ch.! ,,;ri; w. que es~e I':egn .. 
12.11DT]~~ é e~nrbit2.nt(! d,:s attribt:i:;õe:3 do 
Potie E:;:~cnt:vo. 

Ql!~ e1:e itlTD..Jiu ::18 a..litribuições cio Puder 
Le"is],:í! vo, (j ']<1 cstá fúr,\ !].; s nnr'!1l".3 c'"'Tlsti
tituci,\r'~'3s. -conf,-,s~2. f") l'I'oprio Gov~'r~o 
quo"CC,) n~~ e:,::poslr';l:J de 11:ltIV0S, que ~:,e'
ce(le c I ..... egu~íl:nent::>i ,·t?cldra qUe S'IY[Jpl"iu 

(1.':; 1.nc'U·')\.~: em seu 81!'.enâ9T' I~~j~t.·'nte.-;. na.l-'lIi r 

cl1jas d1sposições, e,n VeZ de CQ'lS·.J!ll!c"r, CfllUO 

Ee lY,-'0;iQZ lld. epi;:;~"::lj}he ao 1118SC!) r8gula.
m'an ~o, :Jt~I'uU pl'Of:"111(',-:"t'-~eo.te, rlisrribuied0 
ê~ ;-::~l :tl'bit:io as cOi;lpei.~;'lCi:-.s~ ltlTI ,lia;1do-ns 
CF r3-tritl!'Ldo-as tIa t'l ,'"'0'10 nus r:. nr:E'l.
niz:1ç~o ju(llcl2.l'iê. c(:urldc:. na let ti. 1. 0:.;0 dis
vL'tl~OU ·,J8 lnteirêl1l3nte. 

Sala das Comll1is"õe:;, ;::,~ de setembro rie 
1807. - Aa?~i/ll'êo do .. ~)nlJ,,.aZ. reI.:1.tur - 1T·i
ce:1·.e 1).Jr:ccTiculo.- G()',/,~ça/. 'es Chav'S, vencíc1o, 
I\:'. G.I~<':';~'<'io dJ.i'ai (,,; i"Jnc~.'c:,er:tc~ t~O mel: 
VOl;O. - Ab,r'on 1;;' ilai'k;;. -- J. Joaqtli,1'L ae 
SOU:';", (lu accol'~10 COI.~ &::; cO!1clu;5í.Jes sebre 
cc)~npcrenciHs~ si indnblta.vel a do Cu;"lgresso 
p[1~", í3gistc.r subre jlLtIÇ:'. loca: DO Distrícto 
Fader·aI. . 

o 6::.... GH·!t'!:.~:-~-= '"/e.?; C;:L~"l-'''e~
SI' _ Prcsir.eute, pedi ;' P:l,!:,,'!'a. pa.r:t apre
seo::1f ;i, çOllsi:~el':1ç;lo <io Se,.'tc!o G project0 
q;le passo a IC1'. 

Como o Senado sab9. a uItía;a lei de orga
niza,'lo da jl1stiç;J. do Dstl'Ícto Federal dell 
ceill:;etencia. á Cõrr.e de Appell~ção p::;,rü. 
jt:1g:::-, SUl primeÍr3. e ul.:imr, iast2.nciô., os 
crimes de re3ponsa.bilid<lde de C8i'toS fUDccio-

Darios feder~es, entre eHes o prefeito do Dis
t!'icto F"l~eral, 

A lei de. org ,nização municipal. ])I>rém, de 
1892, cr.>lo, deslocou a compete'lc'a da Côrte 

pel!o ção, tr.~.nsferindo-:1 para o Supremo 
Tribunal Fe(lera[, 

Ora, V. ~x', Sr. President?". e o Senado 
cDroll·rphedem que e;; ta lei é manifestamente 
lO const i tl.:~inual. 

O SR /~';;\IES DE CASTRO-O Tl'lbuilal já de
cViu assim. 

O SR.. GONÇALVE, CH..I. vEs-No accorrtio não 
n~.o h, posltiv<lmentq uma df'libp r:l.ç1io de 
ínconstitu"ionaiid,lne; ü. e1l'1 nuenas se rpfere 
mci,ielltafHPnte. M~s qu"nrlo' me c m0 hou
ve·-:,e ~ul d~cl~,r8ç~':.o, SP~"W rl1('~ c ;~o e.spe
c:'ae.<. e era. (lpc'ssiir'i.J que"o no.'er compe
tente, qu~ é o le:::-islativo. t()m~.1,e uma me
(ECIce :<"8\ "I, cecel'min:.indQ LI. cessadio desse 
~)recpjLo. . 

Qunn '0. Tlorém, o SU:::'l'211l0 ""ribmnl nGo 
se UGU vesse pron1Jncüúlo f~C;:;;SD. fór!TJ().,é perto .. , 
repito. qu· a l:~: é 'll'J.rdr~st~V:l8[lC,; I lConsti
tu,·i'~na.! . 

A I ClrDpetenc:a 'li:'lgin~,ria c.1) Su :)re,,",) Tri
ht~r~;d ?el:e;'al é cDnced~"--]:! pn,r.a r1p.tr-rrr:in2.rlos 
f;J.ctos, p~,I'a <let21.'min:J.d,~s hvpol bes·'s judi
ei;'l',,,,, e B principio de rlireito que '1 ~onces
':>;"lo 6~ II :a comDerenci~. cara nGt\~rmiDa.jto~ 
f.:c'os, im:x·:·b, -"xc!:';SQO \less3, C:l:nrc::t2;1cia. 
;3j,r"';1 toâ, S O'] ont!·o.~. 

- As.-i:J ;,~ t"'m enteuclídn (lO ,lil'e:to l:l'lblico 
'1081'Í"allO e no B1'3Zil. Ki.o pó .e, pO\3: b:1Ver 
quesri)o. 

A 101 é ln~oüstitL1cion?J e, 1)(;-;,·ta:1to. o pro~ 
jPct:J ve 'I sÜ.rrar defe~to, res':L\:.wan~lo. na 
p.',rte (1 l'og'} .. ' la. a L~i n. i .(l'i(\ q:v~ di a 
.".crptt8;;cm 2.0 TribUI:,tl da J',)ct:, de ;\.~pel
hção_ 

O IJroj-~t.o, que tenho' honra. d3 r;;a'ldar 
i Me-·2-, acb(]'-::F~ assíg~':'1do p~ lo (1~, e3~nLante 
e In::Ü$ qn~t,tro Srf5. Senl~dores. 

E' LJo e. est2.nclo apol3.(~O pelo !:!2...:::erJ de 
~L S!~~'p';", u.'·,s. -çtte 3. iill ril:l:l' [)í...ra enL :'1-' na 
erG· tU lb~ \,:cabaLuos o ~EgLliDtíj 

PROJi;:CTO 

N. 23 - W97 

o Ccngré'fSO Naclo",,[ resal ve: 
;'_I"t. 1.° Fie::.. revcg3..dú o a~"t. 53 da leí 

n. 85.de 20,le setembro de 189!. rescaul'adC\ 
a cnm,Jeterrcia da Cllrb de App"lhdio oara 
prOCEssar e julómr em pl'imeira e ul;ilDõ1 in
stallc;). o Pre:-eito do Dis~rldo F';l.ieral, nos 
c:-im2S de re;,pomabilid3de, nos termos da 
art. [35 n. 2, da lei n. 1.030. 
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Art. 2. a Revogam-Ee as dis;Josições em 1 'O §r. lLei~e e Oi t.icic~ (pela ordem) 
<:on'rario. -Sr. Presidente. noto grave lacuna na pu-

. - _ blic&ção do oarecer em debate. Sala fra~ ,PS~OPS, 6 d'l cutubr() de 189,.- T t -. I - d C l' 
Oonç"/'Je' Chaves.- J. L. Coelho e Campos. f'::L '-~H ne noVa reso uça.o Q Qr:se ao 
_ F il'f"chario. _ B. de _1I1~;1donra ~obrinllO. Munlclpa!. (jue Ultel'OU um concrad:> feito. 

: ~ . r As raZOes do "elo do P,'efeJto 8ao: que a 
-Ptres j'aj·etra. lei municipal dte"ou pontos eS5enciaes n.a 

ORDEl,I LO DIA 
um contracCLl feito anterIOrmente, em vlrtt:.de 
de ~e'ibe,'a."ão do Si'oaco. 

Par:'i '1u(J o S nud" possa estndo," e":'.3 rl
zõ~s, ti D ecess" do esteja puh,;, eào o co 0-

LICENÇ;' A0 CONFERE:'>ITE DA ALFANDEGA DA t"~cto anleriol', bypo\,,\€Se que aio EB n[.o 
EAHTA. C .. :'>IDIDO GüSDES CH.\(~AS Verifica. 

Ent.e" "m J' di,cussi'lo o projecto do Spnado 
·n. 20, de '8'l7. que anwr:za O Go\'erno a con
·cede, ~c c,.'n (crente ria. Alfandeg3. da R2.hia 
Ca.ndià" (;w(l's Chllgas 10 meze~ d" licença, 
'~om nl'cÍen:crlo. 

Ni"g1.:pm p('dtnr~o <l, p3.lavra, encerra-se a 
discus,üo. 

'Po,;to ;;. vnt(1~, é a',provar'o em escrutinio 
3cL'l'ft,) ror .,.5 "Dias r~rJtra sei;> f>. s"'nno tl.d-
0p'@do. 'll3.e ,er env'ndo a Camara rI s De u
tad.s, lu,:") antes ti C"mmissilo de Re'Jacçiio. 

TRABALIiGS DO D \.. DOMiNGOS FREm:;: SOB?Z 
A FEBRE A)!A~ELL.-\.. 

EnbJ. êC1 .'1' (ji,:cuss5.o n projecto do Senado 
n. ·6. r'e 1807 ?.utorizando o GOVé>rn,) c. ';es· 
pender a,é :10· rH)' '8 com a com,ni'siio enc" r 
reg~rla rl~ V~1"i1k:' r o vainr e efficací~ d, s t"fl' 
bat0o~ cio 'j<'. DO'[!jn'!os Freire gOIH'" a rtio 
IOg-i". o t 2.7amento e a prophylnia. d:1 f~ b~e 
am"r"lia. 

NklgGem ~edintlo 3. pZ>.1a'>Ta.., en-:erril-se 3, 

disc;;asãc' . 

PG'.:o a votos é approvado e, fendo ~rl
Opt~d9, vae b2r 0nvíadn á Camara ':0" Dppu' 
tados. indo. autes i Com:n'isEãc dt) Redacçlo. 

VETO BC PRlliF'bITll DO DIS1'RICTO F8DERAL A 
RE,C'liu~Io DO COX,ELHO -:iw:nop.\ L QUE 
ALTERA eLA U.SULAS DO cor,T[<ACTO CE:LE· 

BRADQ WM M.~:'>IOEL '~O}!ES DE OLnE!RA 

Entr:1 eZl clisc;;,são unica O parecer n. 116· 
de 1897. rI" COillcis"ão rle Con-titu; 50 e Po, 
deres. Opii18ildo que não sej:l. appí'ovarlo o 

-velo d,' PI'er~ito do Di,tricto Federi •. 1 " reso 
lução do re~recti'io Conselbo l\I.unit'ica!, qUB 
altera cLU;;n t,<,< d,] c·n tracto celêbl'i'.uo com 
o cidad5.o MaLçel nomes dA OE17!"ira. :,Jal'r1, o 
Jorneclmentu .1s ~asnes verdes. . 

Leio. por exemplo, que o Prefeito fi.'~a an
toriz},do a r.:;od ~fica,· ás claum!3.s 4,' 5" e 6', 
clallsulas que cumpre te:' á vist pal':J. d.h
CUtll' ;J. m~~i,erl{1 coru v8rfeito cO:Jhec lli/2nto 
dd causa., c~tp.jaQ(!O (I cnntracro COIU 0:..1 ;j ~ti6CS 
da. il0V(J. l'PSI f: nção. ~~odenc.o a5~irl) P-le:ticr 
e~'Iturl:iI' as razõt"'~ I!O veto. 

R,·quei:· o a 'iamento dl discu:úi:'j P,,,:'2. 
q UI' seja pUbllca,1" junto ao parece" da CO!ll
mlS· ão a pl'OpO~ a d,', Coni'eltlo Mu' 'icip2.1 e 
.,S fJ.:..Õi:-S do v~ to~ o contractü q'Je deI! :nctl ~'0 
do vet rJ , oeç2. essencial neste nl'J~~c.e~.·.'ú Q2 V8-
riíicaç,~o~ • 

N ão ~ei si é pr~ci~;o que o l'eq ucrime~,to 
se';:J. fOrmulado por e"cripto, ou se basta ser 
verbal. 

o Sr •. PRE.IDI:::Tz-Por C;U:'.i!IO t"m;c1 
O SR... LEITE E OITICIC,\ - IJ"no':'l) q~1 n:o 

tem;>o levar;, a Im Vi'o sa Nô.ciooal p,l'a .rezer 
a publieí'lç:1.o; nôo Sêi ~3.'[I!be!!] si a COCO.rJl~S;:'C 
tem o cO!itr,do éIJC;'e os ;:npe,s. 

O Sr... PR2SIDENTE-O nobre SGn~do:' :rr;:mc.e 
o seu le~U(;I'~;Dellêv )J\!I' e,cc·ipto. 

O S;>,. LEITE E OJTICICA-Sim scn1.Jrr. 

O r'eqqeriíTletJ~0 a.I'e~e-me c.~ ::!C'C( ~'do cem. 
,) RIJg:L!~ento, sí nEio estiver, iY1úc!.iflc::.i-1J·h2Í. 

S' lido, apoiado e posto e:n discussãD o se
gl1jn~ç 

rlEQUE?DIENTO 

Requeiro o adiamento da discl1~~ã() do 1)3.
cecer n. 116. pa.rl'. ,H pu blicnrJo. junto :10 
me<mO. o N,Dt;'Ddo feito pelo, municip><li
,~anB com lIfi).;:()fl fio.rr,es de Oli"~lTa E' que 
deu . nus') á re~r-]"c5.o co Cons~lilo Mllni
nic;pal e veto do Pref.'ito. 

S:J.!-> dasse,,<õDs, em 6 de outu'Jro de 1897. 
-LeIte e Oit'cica. 

«) §11'. Ra;rn~;r'1{) lBarce310s rliz 
que a Comm'F~50. ex~minando o ceto em 
qu(':-tfio, levo npces~í~ade de p~o("U1"él.T' vpr ° 
eontr~cto referino, p"ra bem con bPI'pr o qUê 
o Comell1o l\lunieipal tinba nel!e re[ol'mado, 
de accordo com o contractante ; e adeantü ao 
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nobre Seno.~or, para mostrar que SA nrro pre
cise. demorv,r a fOlução da questão, que as 
clélusulas alte!'adas ,e referiam. pura e sim
plesmente, ao preço da cal'ne. 

O SR. R DE MENDO:\ÇA SOBRINHO ob-erva 
que a ql1Pstão é muito imllort~\1te ; Ir.e! ece 
ser estudaria netidament.e. O requt·rimento do 
honr~vio ~enador pBlas AJagôas tem to~a a 
:'azão rl~ ser. 

O Srr. lLuIlRO BARCELLOS está explican,lo; 
IJão diz que a questão não seja impor
tante. 

O qu", rleterminor1 o art.o do Conselho Mu
ai··ipR( foi o máo contr?cto feito por elle 
prol'rio, contracto aliás est.abelecido por con
currenci:'. publica. 

A r/11fst~o dll c~r[]e v('rrie, s&bR o Senad", 
tem S11~O sempre questão nunca rEsolv:l1:1 no 
Rio rle .Janeiro. 

Ora, neu-se o caso âe ~"char-s~ a municipo.
!idade em face de um contracto leonino. que 
,;;tV<1 aos cr.nt.ractantes al'bi7rio comoleto 
sobre o preço na carne. • 

O SR. SEVERINO VIEIRA pJndern. que 
afta e isto que ~iz ° PreCeito. 

O SR. RAfIlRO BATICELLOS-O illustre Se
oa,lor ~ueir.l. '·u ~ir ; vae JemODJtr:n que se 
dava esse arbitrio. 

O SR. B. DE MENDOI\"ÇA SOBIUI\"HO-E' por 
lst(1 que despja o coa traco. 

O SR RAHIRO BARCELLOS-Está explicando; 
<1 q:Jestão agora, si S. Ex. duvida r1a sua 
po.lavr;r" .. 

O SR. B. DE Cl'fEND}I\"ÇA SOBRINHO (liz que 
isto não sii2"nificCL dtlvid3. sobre o que S. Ex. 
est'l ex]!undo. 

O SR. RA11IR(1 BARCELLOS-O cont:,acto foi 
pulJ:ic:1.10 no Diario Official ha P(1U,·o tempo, 
e, si o l1oJ1mdo Senador tive>se a e m;nnhado 
a leitu~a ri!) Dia~io cOlllleceria o te o:' chquillo, 
cu.i' impl'es!'ã.o julg:;. lIECeEsarl:J.. JnL::a até 
que !"ui irnpre,sJ em folhetos. 

COil~tituiu-:;e n"ssp llenBro um monopolio 
um alt" neg-"c:o de fornecedores, commi,s8.
rios e m:'.rclmntes. k'COT':l mB;;mo. COlil!) todos 
-estão v~n'~o, a. àe-mor~, na expeurâ,o no con
iracto.ih t0m prod uz do a elevação do pl'eço 
(la ca"ce. 'l"e no es::,~ço dB oito dias subiu O' R. B. DE ME;\"DO;-;ÇA SO::lRI~IIO- O 
300 rs. em kilo. CO;cÜ'8ctn mol'ca. o rr:nximo e o r:lÍnimo 

O SR. LEITE E GITICTCA diz l111e tal"<·ez a cansa dos "l'eços, i~so é que foi ill/}l1i!jcatlo. 
disto ~e.i" a (LmeaçL C-ESti' contracto. O SR. P..AmRo BA!l.GELLOS-.'.. :,wriificação 

o ~R. RUlIRO B"RCELT.OS ignora-o, pOl'ql.:e 
talvez srjJ. ess~ a causa. 

O Sl~. LE:TE Orl'ICIc., ch"erva. que, e~tab"· 
:e~i(lo o mODopolio, os llctua.'s veoderlores 
trl1tilil1 r:e eievar o pl'Pc;O, p~\ra se aprove~
tareln í!..t'3 círcumstandasa 

OCR. RAMHlO R\r:CELL')~ j~siste em nizpr 
:)l1e 3. carne tem cem Dl'P r("ln.oti tU!d0 FFn'pr;[in 
dos f'0fn?redop~. fT:ftl'Ch:1T'tes e cO:1;'1)i5 arios. 
A Municin····l i (l,:\dp. prrrcel'r,u com esse con
-trado um.a. ~:l:::Í(b pan l!berkr·se do mono· 
])01io. 

;..rn~. o Sen~(b nl" v,:e d8cídir so~)re este 
coa tr:leto. 

Ü SR. LSlTZ: OITICIC" - Perfeitamente. 
O SP,. rLUIlRO B'.;:C:LLOS - E:;:ist.~ um 

~O!ltrD.dD f~ito e acakrlo; quer o Senado 
l1p;JrC!Vp. quel' n;;o o veto ,:0 Sr. Pr~feito, o 
~on trrrcto está feito, a.cah~.v10, a~s1gnado" 

O Srr. B. DE ~lEyn(,Nç.' SOBR1XHO alleg-a 
T.l'l o SerJ:J.do pr2cis~, sabe"' cs termos do con
-:racto. 

O SP •. RAm:w FARCELT.OS - O Senallo já 
:le:ibé'·ü'.( sobt·e elle r.cst l mesm:c ses,ão. 

O SR. B. DE IHEN DONeA S·JBRI:-iUO refe
~'e·se ao codr::.cto reforma.:.o, 

O SR. RA~lIRO BARcELv's-A 'cnda ha peuco 
-;,21111)0, I) Setlado aOl)l'OVOU o velo do- Pre
feito relatiYo a. esse 'c'ontracto, 

50i1"dda pe lu cOlnrJ.ctr} fOl ê1 sege lI: t;1 : 

Os cont~:lctantes obrigaram-sc a. fornecer 
carne pr.l' -,1m cr~rto pre("" e a u k'. penali· 
r3_;~c1e ;). ql~2 e~~t~ ,-a/n sujpj Los p::J;-:, in ft;:,cção de 
qn:, lq-;.~el' CIL1l1::11:;1 el"'a,;J, lTIUIra ce um conto 
rle réis. 

O Sl~. LEITE E OlTICICA-E a re'8j~ã) ... 
O ST'~. RmImo BARCELLOS - ~J:o h:wia 

cl?nsuJa., impondo lt res-.?isilo. 
O SR. LEITE E OlTICIC\- r,~o 7Jor1 iarleixa!' 

ri.,] 11".\e1· ; 'lesde O momento en} que elles 
nfi.o p(ldes,ePO cumprir o c·;mtl':.ctv, l ste es
ta. -:: l'f.'J'ind ido. 

í) SR. RAMIRO BARCELLOS- i\'ão ce c.etel'
r~ inr:.. -;,::.1. esta pen~1..1itlôde. 

O SR. LEIT;;: E OITICICA-E' de direito com-
;nUill. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBR INHO- Isto 
prova um defeIto no contracto e n;Lda mais. 

O Sil.. R.umw B.;'RC8LLOS-O contracto 
se!'ia defeituoco, m'lS em um t!lstru:nento 
ce,t:J, natLl··cm J.S lcis "ão as cLwsulas. 

A :nicv. p8naliuê.ce estêbeleci·'a era 
que ciôou,ap;Jltcavel a qUilquer infracção. 

O SR. LEITE E OITlCICA-lnfracção não é 
o não cumprimento de um contracto. 

O Srr. RAilIlRO BARCELLOS-A alteração do 
preço da cal ne era urna infracção do con
tracto. 
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Os contractantes tinham a clausula que 
dava a pem.lldnde, a clausula 8" do contracto, 
r1izendo que pal'.l a inú'acção de qualquer 
das cIal1:,ulas do mesmo c,'ntracto a penali
dade seria a multa de I :(:00$ por carla vez, 
no maxilDo, i-to e, de 200$ a 1:00(1$0')0_ 

ASSim e'1.2 va ° con tracto, e pra (,pinião ,~o 
Sr_ Pre[elto qne não podia ser ak.ndonarlo 
pela ~Iua·ci8;],ti,l;],oIe. tnnto q De vetou ° acto 
desta. que q Ilel'iil. deix'\!, d," lado os contra
ctante>; e o Senado approvou este ,'elo. por
que f1JZ;;::' oS;', PrefeitD, e muito bem, e ,o 
Senad,) acompanhou-o. que o acto rlJ. MuilJ.
cipalidade, quprenrlo pôr de lac? os ccmi.r~_ 
ctantes, rbria lo:za[' a uma gmnc.e lOdemm, 
zação, po, que o lontl':tcto era pepf<lito, feito 
e acaba.rio e::l co!wul'renci". public1_ 

EIS a hi.,;.orín. (leste contl'acto até hoje. A 
l\Iunicip .. ·.,ill",'l~. não podendo libertar·se de 
um contl'~ct() 1,'onilJo, leito inJd vel'tidamente, 
o que fez? Procurou um". outra óahida. e 
conseglliu r]ns coulractantps o pstabelecr
mento e1:1 "G,~ie de preç',s e (la tabel\a move! 
acomp·wl'8u.d·.1 o cJ:n1Jio, fez esta modiflraçlo 
e acc!rsc:=:ntou qu:~ si houves:·e aftel'3,(,:uo TIOS 
pre,os fc,Lie:,cLlús poresla ta el!uocoil
iracto flc:l~i' ijJs,) (act~ rescj"di,~o, isto é, 
agora c.~el"~,~~pnt(\n (1st; c!aus~~a da rescisão, 
que nã·) e::ldi;1 DO contra,~to. _ 

Est,.. é o f;:cto. SObl'," isto versa a que~tao, 
e re:;u:~ e·S3 o ato. 

Ol'a, qu~r 83 ~p;)rOVe o velo. quer se o não 
:1.)}prove. o c. 1ntn:.ct.o .iá. fei êO fir~" perc1jstlndo, 
;1ii.O s6 D'):' ecl,~"r ["ito e 2.C"ba'~o. Cél'l10 pOI' 
3ste.r yt "~:.lc,:ilrn2,c.,, I>P!O voto elo Se:Jado. 
appronil r·:'" o ,elo do Sr. P;'efeito, qiJe tam· 
bem o decÍc"':, pe:-;aito e acab&do. 

A nü-c ,~G ql:·21'8r p:,otcge~.., e de n10r~o r...tJ 
UIn nOl',co e·c:"n.L~B.l;)L:;O. 03 contrac~a~1t?S, ni),o 
lhe pa,i.~,) 3 lk;:t:~, .l~~ixG.r c.e ach~),~' j ac!~c~o::o e 
convt--nlHl~3 r'OS lnL2re3~es pubhc<)s o :lc"u'11 
acto ,lo Coe ·21110, riesda que ficam perfe:ta
llJente arrr::,,,:os os corrtractantes do conTj~acto 
primitivo. ,.~r,ntr2;'to este que 1::5:0 está em 
quest50, nem 2m discussão. 

Em t"es C(1n,~irõFs, te;n, ~<)bre o requeri
mento, c.e (1 izer ao ill U'ltre Senador: -a in· 
formCiçi1ü qu\~ pede e a se~uii1te: as clausulas 
alter"d::.s B~.(l 2.S dausulas do preço do con
tracto pi'iI:1lti,-o, que era c.e um tanto por 
kilo, seu',o o c"ntr'acto feito naq~ell3. occa
sião, com c ,;nbio ditferente do ar,tual; e a 
penali"arle ur:i,~a que hcw,a era a mu:ta de 
um con to ele réiS por dia; não havia outra 
nena\idiJ;je para . s contra~tante:l. O acto 
âctual cor.,iste em llJodificar o preço. substi
tuindo-o por uma tabella moveI, accelta pe
los eontmdante3. e determinando a pena da. 
rescisão do contracto, desde que elles possam 
ou tenteia <J.busar, augmentando o preço da 
Cilorne: esta é a quest5.o actual. 

O SR, LEITE E OITICICA. pede a palavra. 

O SR. RAUIRO BARCELL~S - O contracto, 
pois, não estiJ. em discussão; o que e~tá em 
discussão é a sua modificação. 

Portanto, si o nobre Senauor e o Senado 
quize~som llJan,lar publicar o contracto, nã.o 
Si) opporilt a isto; mas. cr)mo não vale a pena 
demorar a discus,ão, porq Ile as clausulas. 
conhec:i,la'i, esturlarlas. se referem simples
mente á questão do pre~o, acha. que nada se 
adeamaria com a publicação. 

O SR. B. DE ~Il':NDONÇA SOBRINHO dá um 
aparte. 

O SR, RAlVIllW BARCELLO~ - Corno o nobre 
SenBdor aC'ha a'sim, si o contracto não está. 
em dISCUS>c\o, si o que esta em discus.ão é o 
velo? ! 

Approvado 0'1 nã,o o velo, isto não tem nada 
com o contracto: elle está. de pé. 

O SR· B. DE ME:\'DOi':ÇA SOBRINHO di z que, 
caso o Senn.do appl'ove o l'elo, o contracto tem 
de ser mod]fi~arl0. 

O SPo R.DIlRO BARCELLos-Si o Senado ap
provar o 'Del)?! A~sim I:ão tem de S8r modí
ticado o cootr<1cto, 

O SR. B, DE :'IENDONÇA SOB:1.INHO -Si o Se· 
nado rejei tal·o, quer dizer. 

O S[t, ilAmRo BA:',CELLOS,-C<130 o Senado 
rejeip o wlo, fic;], o contl'J.cto com as moc\ifi
C3ções npresontadas. 

O Sernr\n D;:~ morlitlcn. o preço: quem o faz 
é o Conselho; o S"n;ldo ilpeons tem de appr0-
var o aee') Lio CO;l~elho ou o veto do Pre
feIto. 

Esta é u. situaçfio: acceito o act.) do Conse
lho, o contrrccto ric~t modifica.do com n. pena 
ele rescisã., rlJ contl'acto quando houver alte
l'l;ção do preçu; approva.:o .0 'VelO do Pr8feit~, 
dá-se o contra.rio, fica de pe o contracto prI
mitivo_ 

O SR_ B. Di!: ME:\'DONÇA SOBRINHO rlL~ que' 
por;anto, e preciso conhecer o contracto. 

O SR. RA1\IIRO BARCELLOS - As cbusubs 
modifl.cu"ias não são sinão as do preço. Si o 
nobra Sen'.<dor (l.uer, mandará busc8.r oDiaria 
Otficid e dar-lh'o-ha para ler o contracto. 

Não tem, pois, razão, o illusue Senador; a 
questão resume-se uisto ::;ue e:::poz; o Senado 
fará o que entender: à Com mIssão compete 
informar sobre a questão. 

Voltar6. 6. ti~ibuna, não para discutir o re
querimento mas pa1'0. dIscutir o contracto_ 

Julo-a não haver convelllenCla na appl'ova
ção dg requerimen.to do nobre Sen<1dor por 
Alagôas. 

10 @J!", Leil~e e Oiticica-Sr, Pre
sidente, penso o eon trario do meu illu stl" 
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coll!'o-:J. e amigo, Senador pelo Rio Grande do 
Sul: ~ v:J.le a pc[]:J. demar, r a di~cuô:;ão do 
veto. pois u questão é [',as m3i~ w·o.v('s, das 
m,iÍS sérias, tI ata·se da alilTI'·ntaçfio di\ pOpU
laç50 do Districio Federal. e ';'ou WGstrQI' ao 
uobre Seu .. dol' que o requerim',nto t"m todo 
o funrlamento. 

S. E::.::" d~ aecordo com J. Comm issão. ba
seou o p"r~ce, nas cl .. usulas do CQutr' .. do 
que se pretende modificar, que o CClnselho 
morlitic,'u, e S. Ex. atiro o :1 dis~ussãl, um 
llrinci?io qlle não me p8-rece muito juridico. 
e vem :1 Fel' que a pena por i~tl'acção, sendo .. 
unica estabpli'ci.la no CO/lti'.octo. não Fe d:lnflo 
uma infl'J.cção. p.:]a5 sim o. violação tl::.::'[)"essa 
do contr,:ct' Dll' muito tempo. com 9,ni:no de 
nã,o ,umprir "ste contl'acto. escap2, o ill8SillO 
CO!1tractn á. per.3. !~.e re3ci~5.o, que é do (~oilli
nio .~e <1irp,i70 pub\icC\. 

Sr. Pre,Mente, quando o priruit ivo con· 
trp.cto v~iu ao Senado. f'lí eslU<1aclu, e n0ssa 
Oe caSl3,0 niio se dizi:> que elle era ma! feito; 
pelo CDfJtl';J,rIO, allegavo.::e que o conél'actc 
era muito bon!. .. 

O SR RAsURO BARCELLOS - 1.\::10, ,enllOr ; 
oempre se (il~se que era lIru contracto pessi
mamente feito. 

O SR _ LE1TE E OiTICrCA .. , A o S~nado o 
approvoll p, ,r ach'.! o bUIU- AgO!'fI est" con
tl'«cto é máo e bom é o novo. 

Não po:sso a.1etinr,3,:O opinião, ror (p;e de
"i~,ro :1 V. Ex.' n,~o estudei o COlló,'"CC.(J ano 
r,',go; estudei o. é verdu.le, mal n~.o me 
lembro deUs mais. 

Entretanto, si é ven1ar1e o q"e dez <l;:;-ora o 
nnbl'e S ... n(.v~_, f,e~u OjLHO nas :3U::.8 -p;;, .. ;.tv,(·as, 
IstO é. que ~~te contrv,cto ani:;?rr;)f' (:>!'3, pes-
811110. e't3t~u !:!:1!?Sl'L:1 raZ;1O éeve P?3f..rL~,<cr, ne 
~t1ún10 du Sel.a.Jo paI'a não ue:l~.':::':'·::_l' ~-j0bre 
e'u' q!le-,tfto.como l.i',!iüe:?cu ~oÍJ]'e ~, c',;t;-a. de 
modu pe,." mo. 

Não me t'Drec8 Jstv razo~~ .. ~ri_ nJo julgo ju
ridica t;~l ?l'g:Jmectaçf\e, o Sen;:c.o, que vae 
deliberei' sobrp o a~sull'lpto, ,l~ve ter pre· 
sente n cow:"acto. para estudar EStel ponto 
~éT'io d:) r1irr-ito: si. temGS um ("Dntrn.~to ji C2· O SIl. n..'.ilIIRO 8.\RCELLC.s - Z~/Hj. e!1ga
lebI-cco. h:1 O'cl não dil'"ito pélra a lvlunicipa. u~.")o. O S"'j;,c.o,. d"lib;õi'oil, ,cor,:.!) tle~ic\' O 
liGcue ou :J;II'~ o Di:'itrldo Í'cc!é.rc,l de rE~cin- cOI~tr:ld;! e.-,lê.'," lato e aC;tb",no ; e o Sel;J.do 
di!·o, no c~lm ,lOS contr~ct:1Dt2.1, e,tJ.belecenr1o 020 é Supre:~lO Tl'ibucal. 
o sophisrr.a 'e terem sómen:e como pena do O SR. LEITE E OrTlcrCA - AIl!!! estil, Sr. 
~ontr::lCto a tn:lIC3. de um contn (~e r~ls, ná:) Pre~IJe[]te, POI'Ql1e ~ntendo qu'. e~,ando 
lnfrlnglfl'm-no. n:as SIm Gf'rLOn.ftrarem. o I ainda n.S opJD~ões diverge~t8:-- resf.·) yr'JT1tO, 
anh":lo de-I1.he.i':1,I'O (le Dão o e~lm:H'lr2rn, '.110- não esta.nt10 snr-:ncien~eménte d)GCl~tl,::, :1 ma~ 
lando tOr]0S 08 r~ias umn, (le S'c,ê-S c!::tusulas? teria., tendo SlelO rlistribuido :'.·"o;~"s~nnt38 O 

A rrUe3,~Cl p.lé\d,.\ tle fi;ur;l. Um in(1 lv iCcl1o p:lrec2l' do. COffimissiío, d9veIIÍos ",'ci:u 2. dis· 
qUf'-, Lz li',l centra.cto tenc\" coco p~na unica cussão. 
pal~a si f'~ !Tl u 'ta. pelí1 \í!rr~.cí~~O (~P uma. clau- AS r:;,zõe:~ elo ~cto s::to de 2-! d;~ ~·.:'t3~:)rO e 
SU)0, é r-t'ro r):le d?ve 8otf:·~=-'r est:1 pena. ;10 cileaj,r3.ill ;t:l . ..:en,'lGo I1apOJc;ls(lh~l; :?-.-·t3ITIOS 
c.o.:;o de int\~(G~'~r algllr:;~1.. ct-'.,l .. lfj'ül-;. elo con- , (t (3°cle OUt1.181'O; são ~!.Jenas r'et'(:J'r âl. .. s l~ 
tr2uct0 l1rJAo rIU oub~a vez; C18,S. d'8S(1e que dias; l1 CO;J~mi3s::o deu p;-\r"~ce~' cr-i!" que 
este inrlivir1uo. procurando a porta fD:I.'-\í1 ria, b;l. tres, e €:-:~!l f'3f8cerfoi distrlhu'd hO.ntem; 
pena de l'e,'c:<io u,~o e,\,:',r e5:J.;"'2:p,<']elo, no Nllo ti;, e</io.entem"nte temo,) 'c' 1':\ ~ç,n 6:s
contlar-to, d~i::l1, "8 C~l:n:j:z'i:-o, vjol~n~do a cutlt'a, COr:l cnunecirneGto êX2.CtO L10 3f~:l'ilC.O 
clausula pri:.cipal della tOUDoS 03 di:1G... materia t~o séria e gra--;e. 

O SR. JO-"~Lnl DE SouZ,\-Cou uma infl'i\' O S;o.. JUAQL1]}I SAR,lEl'iTO - Il~~J:êtJ.n-
cçã." perilli1lle,1 te. tissiroil. 

O SR. LElTZ OIT1CICA- ... com UlJ]:?' i!lfra- O SR. L;:~TE E OlTr:::ICA-O 'l.d'a'D€:Ú,,', Sr. 
cção i1erm(l.r~erJt.e, demonstrando o animO_(~8~ P/'8sir~entr~, al2ffi [:e pôr deant-8 des o 11!'3 do 
liberarlo de ni:o cumpri:' o contl'::cto, nao e Senado o cQntnctoprirnitivo, 11:l.Lil,tanrlO-Q ao 
-possivel ~.dm,ttir que este inriivirluo escape estur~o, diL t"mbem tempo" que' "i,a qU8stãc 
por est.a poe'h (lisa á re:~Ta, zcra,l do direito se <1iscut', mo.', Da, imprensa. Os .i()r;;ae~ es· 
comrnuC'l. ql~8 é a t'''2cisií,o dos contl'1ctos que creveram artigo~ ~.t:lcal1(10 o cont-,'i\e, ':. ,. 
não são cumpn.l"s peiils p,,-,tes cl}llt~acti1nte3. O S3.. R.DllRO BARC!CLLOS-E O'.I'.i,\::; ~p;;ro-

E:;tJ. é ,1 pri :llei;'J. q lle"tiio \"iue se de,ce es· v .. nr;o. 
tud<Jr: para estuI'.al :1 é necessa pio 8X;lminClr 
os termos Co e')ntracto, que t) ,-enJ.do nãil 
-pó(1.e ter pT'''sen' J 5Ó pêlo f;:,ct.o (le te~' dis
cutino_ ha tr2S ou quatro rueze~, um 11eto é1 

elle rel"!.l VO. 

O SR. L;;;rTE J: ()lT1CICA ... e Cil'~1'(;3 appro
vando ; é necessal'io a discus'l~O :co' mo.iõ: 
tempo. de moelo que o Senado se pc"s~ e,da· 
r,ecer mais. ~ão ha rre~sa de '70t~'.~' o pél.i'2Cer 
t'tO sem estudo. 

A ~(.Jgl)nrht q:W8tcíO é esta: é necessario a 
o SR. RA;mao BARC<:LLOS-Est:\ e:n dis

l'J.zão e:xposta CUSS<10 e V. Ex. ,Jade "'i1re.,io.l·o como en
tender. 

public3Ção d., contl'acto. 
E isto rps~~! 'a da pl'ir-cip .. l 

pelo Sr. Prefeito no SOl1 -.:elO. 
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o SR. LffilTE F, OITICICA-A r.iscus'ãa ni'i:o é I SUjaR da contrata, "para que a mesma pre
es~url~ ; V. Ex camr-l'ellen~e, que para cllS' celta pa,oô cu não. st:r applicada ~ 
CUGlr e neces':al'lo e·," udar prev/il.we:lte. De- ',. . ,.' 
claro a V. Ex. não ter tida tempo. re estudar d"EvJre?"e:,nente,u a cantra.ctomfrlOga eS2" 
a p?,re. er, p"rque elle fai publicada ;.nte. ú~~paSI,ça(,~.,,o dIreIta, ba de saifl'er a sancçao 
hantem, dí;;[,,'\bui,la buntem e está na arc]em penalld"Le. 
da d a r'e boje. Pensa, partanto, Sr. Presidente, que a Se-

Entenrlf1, que, á vista na gra vidad<' da ma- nada putle, ;).1 éill(lunando o requerlffi~ntu .do 
teria ria p;,recer da Cammissãn em dt'sa~car'da bonrallO rt-pre,entante de AlagDas erllr1lr J3, 
cam as fl.lnrla.rnentos da "elo da Prefeito. deve entrar Immpo]',tumente no ca~lbecllllPDlo da 
ser ,,,1huja. a . Í:'ClJ~SiíD. publicanro"p a cal!- lIl:c,t 1'Iu., padendc peh (llSCUSsao esclil.r-ecer-se 
tractn, ~ ll~i rle que o Seo(J;)a esturle [lS ,eus ]Jerleltarneme. 
termos, veritic<:ndo ,"Í ba l'az~a n" velo au s' t'lngudU mai3 pellincJa a paI ól.Yr:1 , en~er-
eHa. pXiste na res.luçãa do Call8,'lho Muni- rú-ôe ,o.. cliscus 3.0. 
ci]J;J.1. :O;ustento, f-arf.,wto, a nF".l requ2l'i- Posto a vatas, é appravGdo a requeri-
mento. Ju'l<'o,o ,le nece.siclalla e d·,. valltagem menta. 
par;). a l.Íl"cusoiio. 

I[) êIr". r:rrr.omnz; D0~Unn0 - Si. 
Pre~ídente, iJr.m q113 a Senado po,<,:a fL'rmar 
jUiZ0 soor(' a n:l'-st:i o que se vem ih. e i n'~i[
feren ~e que <] conrracta, a q,:e se !'e(ere o 
banr'",do Sel1:v!,or por AIDgôac" cbeaue e'· 
crjpto 003 Srila·!oi;'?s, on q~le ;1;] clsl1sn13S 
delIe lhes S?.l>lffi ilpre,emada~ c.e vivo. <'az. 

Ora, o r'''nti';~do.: que a hOnT'il"() ;'~ "re',en· 
tante se refuTe,' S'e::!. ~ublic3.da na Di",-,o O/fi-
cúlZ. 

Elle con~titue ;). lei :1. 119, de 19 '"8 f.ove-

i{) 8T', ? .. 'e§kJ.,a ule - EstandD es
g tz,(~a.:l ffi:iter:2.. da ordelil do día, vO", :e"I":?on
Lar a ,,,,,são., de<;ignando paN a da scs,:ilo se
guinte: 

T:-abdhcs de Cammissõ2S. 
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reirode I·'9J .. do C:;~:<;3:':1O ,!o Di,trici.a pe'~er~d'l 
E'. pOi't"nt ... Ü\~!l a qualqce!' (1:-s Srs. S.o

nadares lTIéli1di:ir Í!u,,:c{l-o pÜ.r', Vêi' em que I 
termes ex!st(~. 

Inr,epr-]1,knte:-n8n,e ,listo. Sr'. Prpsi"'entR. \ p', e,·,·d~',".c'.'a 'S '" - I o o ao r. ltL""oel dJ Q'..lei,-o:: (,,-icc-
par mf\iJ impo:'h;;te que !'('ja <1 qlle,;t~o, per P,·.sirlente) 
mais i [HHEóSJ. c: te que sej" o aSS:lfnpta. el1e I 
está pr< so: est~~ E!1te:x:.'..do em a.!~'urrL18 C19,U- ) .., 
sulas. I Ao. meIa-di;). aOl'e'SB ê, 3'ssiia. est;)'l'clo p:'e-
N~o e ela comple:.:id;1(~e, do entrn.Vt\mento I sentI-',;' Os SIS. Se!1 aào l"es ~/lanoel de QdelL'i>z, 

destas clal1s't!a", que pod'3 ",hir para o Se-' J. Gatunda" Ja;8 _ Bel'l] , I'da, ,lQ3qui,-~ ~',o,r
nado a cClillrreb31l.'~O ou não raill!,!'3bE'nsf.a I m~n a. R, ulmo ~Oi'n, F"Dnci,3ca ' :;l.cb >10, 
do ffiPsrna cc.ntI':'.cla. A di.'cu8Fi,) q,;13 se ,'anael Bara;;a, Justa Cher:nant, B~\le,lict( 
possa tr3.v~r immedin.taI:lent2, sendo rej~i-I L~lr.e. Gon.;~.s .de Castro. :'1'Jg:Jeh'[!, P~~.e;J~::,:.?:ná, 
tada o I'equerimeuto d" b()n~ada re-presen- PII'€S Fer'91r" .. Cruz, Ja;;'a COl'c:eil'o, o-~bojOll 
t;wté> de Abgó<:8, trará perfeltDmentE' ;10. I Mllan"z, Jnaqulm PHn:1!nbuco, B. de ~Ien· 
espíritD do S2nar10. qU8r a cont""cco prími- da',ç\ S"l:Jrlt}:,a, Reja ~Iei;a, Coelha e Gam
tJvo, Que!' (> CQut1'6ct" alterada, camo l1uer a pos~ Lp:'ndro l\tÜICli-l, ROe,a JUl11or, SeverrDC 
Conspll1o ~'iuniClpal e cc;no \l~.v r.uer a hon- Vlelra, Vlr_dlo Dam,,;j,\ UenrHjlP GllutintlO, 
rada ?I'e[eito uo Di~tricto Fpder~!. DJming"s VICl'nte, Parciuncuia, Tbarrwz Del-

Nes ;),,; canrli ões, Sr. Pre;idenre, farecen' fino, GooçalvesChaves,Fe'nand" Lobo, Pula 
da.me que a ben:,do pódefJZ31' Uillju"/O elarn S011Z), i'iJc.r:!e:; BITr s, Caluda_ J, af]uim rle 
e comp (lt", .i"lgo disp8n"avel o arlb::.ento Souza, A. Azererla. G(-nero,o ponre, .-\ ,ni)ino 
dadis'us,ãarlup:1'ecer. d? Am~l.l'al, Alherw G;nç.~Ives, Estr·vE'S ,)u-

PaI' (,ur,ra Iactf', o banr:J/a l'ep~ ~entar.te n!(\f, Cru-ta7 0 R\!'h:tru, Pltlhelro Mo.cIliUlo, 
das Alagoas disse que hil um pr~cejt.a g"" JulIO Frota e Ramil'Q Bal'c,-llas (42). 
ral de di'eit" que pre,.;i"e a rescisão. <le Dei:::am de comparpce~'. cam caus I pa!'tici
cant"3ctos e qlle, q;lrCr sej'1 c,.;J tid ,na con- pada, os Sr.;. Lauro So,'r& Pedra Vell.:a Al
traclt; de que se t.rata, ql:H nelle não. ,eja I mIna Alf"Dsa. Alvaro ;Jach;;rio, AI~~irla 
cant":a, tem tar1a a v:gor. Baneta, GDnçalves FerrelrJ., Rosa e Silva 

Assun, nn rigor d2se preceito. ge:':ll de di- Leite e Oiticíca, Ruy Barbasn, Q. Búcayu va: 
reIta, a. qce vem a termo expres,o das c1ali- La]Je:l Travão., E. \Vandenllolk, Feliciano 

Senod'J V. III .3S 
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Penna, Rolrigw,s Alve1'. LeopohJo l!e Bu· 
lhões e Vicnte Machado (16). 

E' li,la, post']. em lli;CIlS',i.O e s. m lleb \te 
approyada a a~tJ. da te,são antorior, 

<O §if". o Bcer~:3~·:O dá conta llo 
~eguinte 

EXPEDI2::-lTE 

Officio ,'o Governa/lor ,'o Esto'lo G.e SJ,:1ta 
Cathari n~,. rle 30 d8 ,etemb~o nn·in, ojfere
cendo r; O 11:; exemplare~ c:t colIerç-ão d~s lei, 
rla~u·ol:(l Esta lo, proillul,Q'3.d.iS pelo l'e'pcctiv0 
Congl e:'~o Repr2;.elllr. tivo n') anno de 189;'" 
-Agrn·H:ç'a.-::e e 3.rcl~i \"'enl-~e. 

<D 5);1'. -C!" Gecif"ct:nr-lo declar:1 que 
llilo b~, p ,recere3. 

E' lida e, estanuo ,mniaéo pAio Dumero de 
assignatljra~, ,ae a imprimi:' pUla entrar na 
orc~e.c.~. dos trr:.b~1l1103, u seguint;~ 

PRO.JECTO 

N, '24-\807 

o Cong;:esso Nac(o,]o,l decreta: 

:,rt, 1.° Os e::;:-r.lllmnns r.al e'coL,s m'li
iares 1'0, Republic3.. que' do cur~:' de ))"el'''
:,c ... tOi'.·'::;s, quer' dJ C·~ll··O ~l!PGl l'J!', t';·3/,~I!lt. 
tit!.cs ~'" ~~lat:."'~c"2..1a n.utes (~:l r:ir:nn 1· ctií~O v-Í"J
iOUL'n. ~1. re~p.:e(·~mento S.'!l ou ror; era e]:
pon'Cl,'ipo do GoverIJo, poJGI'iio C<zel' em m"rço 
de 180,8 os e~an:cs r~:?~ s(~riG elJ qt~e S0 ~~clla
vam por occ~sião do ,'esl'7c .. rn,,, to. illl',m:cn
den10 di! prova ds hn.llllltc;.~';~o p~:igi'_~:.:.. ~e~o 
r.e~:r!.bnlet~TO d9.S ref~l'id;Ul eS':(lL~~. ~ 

Are ~.o ReYO;UCl-Se ;:;:; c1~~)~o_íçõe:.; em 
contmriu. -

S. R. Soja (~.o.s se3sõfoS. 7 d.8 oütuhro de 
lS97.-Sete'rit'Q Vi:>ira.-]Jonuirn Sllrmento _ 
Th')a~(.;::; D:djino. -Gu)~(l1)O [.f.}:ch,u"rd.-An~{):·'~io 
lese' :.'(.~i(1(k· -A.bdca JIi.h!.:e:..-Jo:c [;:ernUí~ 
do.-?,-ulr.~ 802!:;a.-J. Jcaq~iJ/"'l ele Sou;n..-
1lú'gi:ifJ Damasio.- Le((ndJ'o lrlaciel.- JaQ
!j't!1;íJ), Pe,-:u:unúF .. co .-E. r..?e J.1Ie:1c!oH(..'a Sobri-
n7w. -JY,moel BaTata, . 

o 5[~. l:" .. ;I\Drae.§ B:-s.:;"::"\os-Sr. Pre
sillel' "2, ~: en(h de estt:do d ~ uma d'J s Con:
missões d:1 Ca:>a um projecto, 2.ssig':ac'o por 
illm 'os Sem.dOl'2S, r,bohndo as 10t2rip.s em 
toda a Republica. 

ESce projecto, foi apresentado o ailUO pus
sado e ) emettido a uma <"as Commiss(Jes da 
C~S~1., q"e não sei dizer qual LI; portanto, 
.'Jaü ~C.() dEcorridos unic;'\mente 15 dias, mas 

talve7. 15 mezes. sem que esta hoorada Com· 
missão tenlla emitt,do ~eu pareceI' a respeito 
de tal proj ecto. 

Fellzmeota a materia e facil e iJarece njo 
"epender de longo estudo, porquanto tr"ta-se 
de applicar urra r'egra de IlloraI o, <,,-se vicio, 

SI alguem por parte ela C ml1llf.~i;o pro
mettel' a presentar dentro de poucos dias o 
pDorecer Do réspeit J deste pr,)j~c ", .. narJa re
quererei; mas si e:ita pr"lDfS"" rão fo~ ffita, 
emiio vejo-me ob~igado a requ'?rer a V. Ex. 
que con,ulle á. C:l.sa si con,ente que o pro
jfCto s\cjJ. ulid,} para or"em d,) dia inclepen
terneute de parecer. 

E' este o meu re lueri lTIen to, 

O !OIL Pn~~ID"~TE - O proji'do a qlle 
Ee referiu o honrado Sen ,dClr, npr.·sentudo 
em '2:! ti.., agc,sto lle 1896, h :i9 C,mmissões 
(te Juscl<;a e Legísbç~o e de Fin~.nç"3. 

'Vou cO:lsllltar i1 Ca3o, s0bre o requeri
mento. 

O SR. l\'Tnn.'Es BARROS- S"I"o si algum 
r,Qs lnG~ bl\:S {~:~S Comnliss(5~N Pi'Offi:::.;-:.tpr que 
's J:!e'·ffiô,9 ela~ão p:l!'ecer ('entro dd poucos 
di?'_ 

O:OR PnE51LE:';lE-OS ffi"I',}';ro; da3 COQ
mis66e, es'ão presentes. 

V011, COlDO 01sse. cCD"uIta:> á Cas-!.. 

P0~t0 a V8~_0s,e f!ppro7a'.:o o re~t:.erimento. 

o ~~~:~. "Irfcl<-')n:na~ TI.)cl.3:::l:D-Se. Pre
si,jplHe. "'~ a.I'lua, r,.puiJllcG.~Ja' o.c".ÍJar.l de 
(Q~qll:"t~,r para o Brazll ~ jJü"a <1 ~i'7dlzação 
liJ;1l~ gloria e mais Iwilho cum :J, de!Tota dos 
re\(Jlllcloi1ari~,s eUl Canuf1ü,. 

O ~ ,YO ;'razileiro, os 1l0d2r'2s 'jr,olic"s, os 
or;::';'s c:J.s optniõe~, tÔGOS qU2.rllOS teem 
l'as Vl'),CH bl!lda' '€s c~e cidCldãL s e r.:e dil'acção, 
toct.os qU:lntcs "mam exüemec,.l;,:,rr;(Jnte a 
Patl'J3.. ueste !TIOmenLO senterü mais ,d'c1entes 
0:-3 CUI'a.;J)~S, mal;:' leva.ntadas (_:~ aJíD,1,.:3 e maís 
risuilllCS e's itJeae3 que o flÁturd ellcerra no 
se'J E'~1O. 

E' gr3.~ld:~ o eS;'f:ct;:1.culo clr, N;\ç50 livre, 
vigo' m" n~.;S instituições COla q ne ])Yi'emente 
se "02StLLl, re'<[Jlmndo com o ;J81 é'J pa'"itico não 
Gl!>icetictC,o pela. guen'a dos Íl'.i ãc,,; e grande 
o espectacuIG, CGmo magr:'.iíco o exemplo 
p:na J, lJumanir/,.cle. 

O sangue d0S heróese e elos bravos cimenta 
as conquiste)." da liberdade. O pa v i1h&o na
cional se irnflbnta sobre mOl1t:J.uh'-'.s de s~cri
frcios e de alm".gações. 

Os hllmiMes soldados e os seus compa
heiroó, os otficiaes, que os conduziam a luta e 
ao trLU:upllo, tOses filhos do p"vo de todos os 
Esta.dos do Brnzil, vibrando no meslTIo sen
tImento, p'. eSDS i1 mesma fé intdllerata na 
RepuLltca, e,ses, C.lhldos no chão bmvio dos 
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sertões, nã<J pf'receriio no amor e na grati
dão do paiz. (;l:)"ia a elles ! 

Já o outro 1'1l.mo do Congr::lsso ~;aciollal se 
manife;,tJu ; cabe a vez ao Senal'.o ca l-:'epu· 
bli"a. 

A,sim P8r'S'lDdo. de accor,lo com o meu 
nobre colle;:R, representante de ~,lal.w ',ro""o, 
oS'. A~8mdo, remetto a V. Ex. o 8egu me 
requcri'Lec.to: 

Reque,'emos qne sr. insim na acta da 
sess1i.u de h"j'l um voto de cong;'atulação >i. 
Naçiio e ".0 éx'~reito ['oh victori:( de I':armdo:,. 

Sala. ca, 8CS;;õeJ. c r_e outubro de 1307.
Thoma;; Dell~·"o. -A. .. 1~ercdo. 

Rog-o :ê V. Ex. 'lue submetta est:1. homon'l.
gem t;Tn jq:;t:1. qU<1nt<J pallídn, e cstô. m~ni
fe"tação de Jeg-itimo fégn5ijo &0 ,Í'lizo do 
Senado b,..~zí1eirtl. (.11"ito bem; muito tem) 

E' ll'~o, aro'arlo e posto em r'jócussiio o 
seguinte 

REQUERIMENTO 

Requer9'DOl qlle se insira l2a acta da 
ses~ão ch· hO'3 U~1 vo~.o rio cong~.'1.tllIH, .. ão á 
Nação e ~,(> ,exercito pela. víct'Jria c!e C2nnGOB. 

Sale. r'?s ~-sôr5:'3. 7 de (outubro I~C 1897.
,,!homa. DeZ":i<!!. -A. A;erea"o. '-o' 

7 O ÔL!"', ~Y5~"'8·jlj·o :r.iY;UBJ::1.S~.3 -

_Sr. Pl\~::i,i!~ll~e COii!;Jfeh,nrJo V. E'{. e o Se
nC\,do qu ~ (~U n-~o ilec~li [1, IJal'1'vra pH'~~ i~!2PU
gm.r ü rcqU'ií,nento elo nobre Sem.luol' iJelo 
Districto Fec!2l' .. ,J. 

Eu 11 re'i. q",.nco já a vozcl~S.Ex. 
echoava ne~te:::'e':-~illto, s·Jlicit3.~ldo igu81 fat"or; 
porque ;-ql1i ?n.t '~~[lC~O, er:1. meu intauto apre
sentar um requeri::nento analogo ou S2me
lhante ~ll Cc :::."ÍJj·c Senador. 

Apro'E'i'o, "]or isso, a occasião para rejubi
lar-me. ~JJ,' ver c:,mo esUío isochl'urnos e ~i:ío 
accorde.s- o, CC1;a, ões 8 senl lInentos elos reDl'e
sentant2s de t.ldas as c!rcum"crípções poll
ticas I!:~:' R2:"-ublic.l., e:n 1\?conhecGi.' no aconte
Cimento c· ·ld or~. se víctoría. UD lllott '1'0 rle 
j((lJilo ncc!om 1. 

o Am;tzo;]~s &té ao Sul, arJiam por contri
buir pe;;so,;[mente pan a. realização (\.>sto 
triumpl[<). e ,IH que aqudlas que tlver,l'U a 
sorte mvej'1vel de seeem acceita~, cumpriram 
vaJentement~ o seu dev(·r. 

Sr. Pi'e:;ident~, no requerimento que V<lU 
l?r. ,reri V. E·{. e o Senado o [[]~U intuito 
rle p~dir·Jhps '1 manif'e't.?ção solernne do seu 
(:Jodo ,1e senti,' e:a rpl?ção ao fcIC'.O auspi
cioso. cuja noticia. hon I Clll chegou 0.0 conheci
mento publico. e que llontem mesmo não foi 
tomada neete recimo na IlevidJ. consiller::tção, 
pOI' isso (Jl.!". como V. Ex:. se recor 'a., a 
no,s3. spssão d:;rou pouco. e FÓ (lepo's della 
ti '-emos conhecimento do auspicioso aconte
cimento. 

Por eS',fl rnotí ,o coube á C tlnn.T"! r'os Depu
tal103 a 2'lorl:1 q Ile rlev~mos invej d'. de se 
nos te'" iJ.nt..'ci;Jado ~4 horas na I"alll[estação 
'lU' ora faz"mns. 

O r~qlleri!TIento. '1'1e n1f"reç) 2,0 inea col
lef''1 de, B;; J; i" par::t to.m1Jem as,ignJ.l" e o se
g'uinte. (Lê.) 

E' lido. ilp,);~}l() e posto cOJjunta;;lente em 
üiscu;são o bE'guint'o 

ItEQUE.?DIS:-';TO 

Requ_"Te'~~:·s (F..!8 S;? (?()n-)i~'ne ru, 2,ct~" um 
voto dê louvo!' ::'0 d~nolb/'o e Ul'j.-·.-O C~ej'Clto 
n3.:::ioo::\1 e às forç~.s ps.t;·ioticas dos Est "los do 
L\m~ZO~13,·." t';.1-:'f.l, S. P~n!o. Sêr~i:,e e B(l.hla, 
v8ilceG.ul'es d":- ~u.:urr2iç5:o entI'ltlClleirad;l, enl 
C:ln ildib; voto, tl:-J lJem! jt~ sentill:1 e 1'·-~sp8i· 
cosa homem';:em i m~moI'ia dos bl'a vos quo 
~omhtvnln {;lvl.'i().;;:ô"ra;..n~,e~ desde a pl'iinelra 
exprdição. eI;J, defez L i ntl'J,llsigen te d:: or
dem. lê" I~i e lia R2puLLca; r2quenmos que 
por LI moti vu se lôvame a 8e;s~O. 

Sa];, [.8S s2,,,ões, 7 de outubro (181897.
Virgílio lJarrwsio. -Sevf)~inQ "Vieil-a. 

cf) ~3.l·. R.1-!l't,~~~~"o 3ó:J.-"C2J.J ".;,§-Sr. 
Presidenõe, nJV l l r:se.io ac..:rascentJ.i' Piilavra 
!l.l~·u:n" i:.s (:;::[lj'e;sões de jClbilo 'lu," GS meus 
1l0nr:'du3 cc.llf{;0s acabam de ffi:J.nife,l:l.r, pe
dIndo qUe; eUa, ti.[uem i'lsel'tas na aetl. 

A. peuas P:;\'ü um addewlo p:lrô. q lie t'lm
bem tique cOlls:gnJ.Ja n opínilo qae J. NdÇão 
forma, p0r int~['medlO d2 suJo I'ep:'esantação, 
relati vamente ~o acont8cimento. 

O e:-;e:'"ito e a, f.'r~,'ls est.,duaes repre3en
tam a f'Jrço. nacior;al.Os que as dirigem rapre
sentam a inlelligencia nacional, a confiança 
da Nação nos seus dotes, llal'a lev dI" o e !er
cito ao ponto desejado. 

Ca be-~,(', e'l treta:) to, iIluis particula;'t=ten te 
como bahí[;IlO f'. PUI tunto, em nome Ü" g"J.
tirlão, o devé'r Ile pedir a palavra para agr!1-
pecel' ator! s quantoil contribuíram p.ll'cJ. a 
victOl'i"-, P'Ji' tão longo tempo alme.j.da, e 
afina! conseguida peios eõtren\lOS c:efensor2S 
das instituições patcias; p,lra agra.c.,"c2r, 
Sr. Presld,ent3, áquelles que, qu.\esquer que 
sejam as posiçõe, que occupem, dentre as 
autorida,tes da l',epu blíca., contribuiram para 
esse facto auspicioso; para, finalmente, agra
decer, aCilil:1 de todos, ::\0 exerci to nacional 
(nwíto bem), ás felrças dos Estados q'o:.e, de_de 

Por isso peço que no requerimento do no
bre Senac:or se accrescente: - Ao exercito 
nacional e ao ,eu genera.l em clleíe. ('r1.uiIO 
bem; muito bem.) 
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E' lid<1, <1poiada e posta conjuntü.menta em br:l.Dtavel que vincukm os E,t:cos da federa· 
discmEão a ~eguinte ção hrazilei ra. 

EJlfENDA ADDlTIVA 

Onde sa diz «e:r:ercito nacion" J» aCCT'escen 
te-se: «e ao genernl em cllefl:l d;t I3xpedi
ção.» 

Enunciadas f-st;tS paJavl'as. a proposi;o da 
victoria ra R<'puhlica nos s·rtões do meu Es
tado, c' nclu(>. levantan r1.o di.qul o r',ea hl'ado 
de congl'atnlaçãocom o Governo d" Republíca, 
eClm o exerc:to nacional. com 08 E"t:;., os da 
Uniã<1, 

g não lev() por deante essa mer'ç"-ú, ~omo. 
S~la da~ sessõas, 7 de outubro de J 897. - . , 

Ra'fmro BaJ'celtos. a i,,~. o p~t<1Va a r cla'lJar <1 ]U,tlÇ:\. pOT'que, 
Sr. Preside~l~", não é A m'm q'J" c'\b~ f~llar 
dtq'le!le qUI', "em tergiver;;n,I' uma li:>ha no 

O §:.t". ~e~,e:.t"lin,ü W3e5 .. ·',>,- Sr. cUr!Jprimenro ~ rlesemp,"nho d" :·eu :]f->v,·r. ;oi 
Presid"Il;'P. faz?ndo minh'\s as ra.l:11';'êS 810- !1f>S a campaoha o pri;nelro dos ",: rtyres ; 
quené?S do r:J.ell di:itindo amic;fl e hoora'lo [l0rque, arlte.< do; sol'f'rer ° DO sn P-Xc'J'CiIO, ano 
comp?,nbJlf'l) na represellta.ção d~ B.'\h ;t, v,- tps di· soft' Prfrn :1S furç:J,s d :le;]cti>iica m'.s 
nh' a t!11,)UOr.. ~ór!l2!]te corD intuito ;~:-' aSSl- ag;'e..;,t~sf-':l:·í:d~i1sde CaDU(~OS. f.iTne. sê :e, nu· 
gnda" '1~: ocos FJ."tos cccorcidos no .32?tâo do I 'i' Z e co,n-:1.CO e a mo['tJ ír.tli,!,'Í,I,l :::e1,) aí· 
meu E,t'~,rlO, ,1 B l?"ir corn as privaçõeJ, com 0.3 ra1ço t ·::!,çueiro~ e já se b- v'la lev~d, <10'1 la
rnaIG~, co:n O;i de,gnç:ls que tem',,) a lamen bi'JR d,] SI' Luiz Vianna., do riL []) g,i\-e:'niLdor 
tar, no;;;: soffrllll2ntOS d0 e~'=rcito e L 3..;:; per· I da Bcdlií1., (:Ul' ':-3 inestirna v(~ is S81'V~~uS nesta 
das irl'ep:·'."c,.vei,; C,OS heróe,;, que aEi L;lmb'" lUt'c1 a hist fria não Ila de esque el', o ca-lice 
ra~n.~ do:;,i::J,'lf~O~ pelo ar.a:',r .'~a~T,:'O na PüL'i2"1 t~...> ~t·t ~r.Q'ur~:s.j)o8 .bOt2~ dn.per~iLlI:2,,~ ~ c1 1a11a.s 
sacrlficando-3e C:)111 o illa.1S dçr:vdi1!~o v,1Jür e I'? in"l"u:iÇOtS I:iJai8701n.S e calum;l103i;~S e nas 
civis rIO ao CU[i~pr~.Dento (!e dJ"/e-.~3·:: a~;~- í'l,inl'í::ts de 'lu;int.as SUSpeita.) v.fL·o~tt ,3a~ lhe 
dos, aVl:1:alrl t:,Tj;jem fdctos 0 uconteclme!1- fJrl1rn aS:3rlc.1das. 
tOE! d5 fo.~t;~, signif1c::~ç~,o ~():itic0., qU·~ 1::5.t) ?O
dem (:eixaT' de S2I' re~3:11br;,,:,:'~o3 n8stç n1{J
ment , 

O Sll., S.-\.RME.'ITO- Tnjustica cLm"v"sa. 

O SR. SETE :INO VIElRA- C,;nc1uo, Doi8, le
vj:'!,nbln,"!,n ~:,inC_it um3 V(-z meu voto I~r.:; 1:1 'vor 
e c,'Ggral,:.;lLl(!:~I'l:-' q!:allt)s l~e!U ~n07'e-::'=;'(;,ln da 
R-",uhl1C ' .. (Jlu:'to bc?/1" 'mui,) br:,,? ) 

E1 Ud , :;,pcia r1 a e posta. conjllr.C«:;.rne:~te erc. 
di.~cl':ss"io ~1, t;:.e~uinte prop:13tfi. : 

P'.·oponho ge compr8l1en,i:l, nos m' 3ifes
t\çõe3 do tier:,tr!o 11m voto de c 'TI ,~·:tll\ação 
COin D Gov'"r:1o Ver.81·:tl e com o "03 E~tJ(l,OS 
"·e larn.(lo3 nqp, táo i)-~~ilh~nt:~L1?i1·,c,e \-'O::fJril)ui

r'~:,!~l lla~~ ppi~ipeci?.s rlc1 l:lt;}, p')r?:, a a:~~ 'maçã.o 
~~t2gnl'ic'1 110~ 1~.ç1)s da t'eder:.:o",:t'1,a e união 
~.lOS brc.zllclros. 

Com f'ff~it,), S'·. P!:'~S;·>:1t0, ::10 1'1[10 do he
rois:--L0 nunc(!. 11e.s::~~11~ido 'lO [-xr:li~cito !ein on~· 
rações. COtiltJ r\l.', f;;rça3 U03 E.:;;-,t.· i .'; (lUe- se 
tee'il 3:\bldo tã~ h,il!vnte!i1"n~8 rn"lDtel' :1 al
tura d':?'SS'3S bt"j,-O-; co~ igU(},1 ,le:h 3.ç:10 no 
pa vlllú~~o d;.J~ FC;Jub: ica; &,0 l:lf~:) dLl r~IJ;~ci
dal~2 e va!~ntd, d",.; <~1Jefes !L:,ta;nldo;~, (;8~31? 
ex~r~ito ,1e p·:;trioi,a·; S~'i2Et _-~10 'O.-J. titn
los. ~U!1C1. i!lf~('ior,~sl i gT:},tic2:Io ni1~in~"l 
o (io"l7ei'~l', ?,'lr~8r:1l, pelo zel:) e 301ieitude 
com qD.~ p;~:Jc;,:r'-.~J. S 1TI'9 e r:J.~':'7.~:.iI' e :p-:'ep:1.. 
rar () r;:::it.o (~E.:5;::', l!:t,2, -,r2(.Jp:.i{~c .. PGI;), pI'O~
pti1ão C"!ll qU3 se ::t.FJ.r::wa em ê1Ltenc:P!' ás ;-'8-
qUiSl':5r.·~ cio lil:1S;:,re g'3n8r~d que Gl~ri3C~·i"8. ~ E;u SI~f:S?).O r:e 7 de OTIt~J.::ro de 1297.- Ser;e~ 
sua conthoÇ'.l para ocommanrloem chefe ries rino Vieira. 
sas fl1r'~2-s e re'" eX'lcção i,'!'ep~e:l(~r:sivel 00 --------
de:O;Q!~p.)n~o da ,;:;,-:'ilS eloj'·c.do3 d.~·;ere~a 1:> ~J.-. R'D~Pl ,,=r~:ül-jLrr- - Sr. Pr2si-

Hi~, Se, P esid~n':8, p~.,l';~ Gti f-1U:.tos (~:J. RE:'- "P.!lt8. o J~lC u qce a:'aud de 2.~1.1.:l1ir c, ~t:-en
pu ~i~c.,!im fd.,'to d'l illt1io-:: 8iJ:~.I:lC2.çã,) aind". ç1ío <l0 :3eD"do,e qUCl re'lJela a i:up',rt.r"il<}i·', dos 
qne 03 acon:ecirc;entos de Ci.Hl U .\), vier:1m ;).contec~,mentos d" nosso pai3, ""r'R' ··me a 
l'eV()lal~ aos qua aCOr'l[lc,nnl1m. c'?,m in:8r2~se rnanlf~s'ar-J]", em vista ,:0 '·es:.:ltl'{'.O final 
a m:,. , ':2. prO;,;TeSó17a d:'sta :l;:ÇC\<l, d,):) ~ rave" acontecimenLOs occort"lks no" ser· 

E', sanh,)r,'s. '111íil ml-\ç::io ,'os lJç,)s inài:-m tÕ2S ria B,hi.l.,ji de loni(a dat\, 
lu vr" r,; c:Ja (oderóç;to brnileir" no intei'Esse T"'fiOS tiro diver3as tentf,tiv,:s conli'a as 
qUG aquella campa:llla despe,t'u em tortos os inJêituiçõeô rep,!bli~ac:as ; uão s~i o q:Je DOS 
E;tél'~C~, r1esde ° A,ill3.ZOn,(S até o Rio Gl':cn,l"l faltar:i fi'tis ver, 
do Sul, desde o Rio da hTIei~'o até MaLto Mas, convidos dgvemos tod 's f~·~,l.r ,"o ele· 
Gr·,'so. vado p ,tl'iotismo deste povo que sa rle Q,ffiar o 

~:3.0 po·~so. Sr. Presirtente, r~eix:1I' dçj meTI- seu pa1z, e nr'mar lJeill no concelt:> r~\) e~trJ.,n
ciom.\l' e~se ürtn, c: mo um:1 p,'ova conclu gei'o o que vale a R2publica Br ziie,ra, 
dente. CO'IlO u:n test2munto .,i~·!üficati70 e Tenti1tlvas tef-m haVl,lo p:ll"l P'ê',U 'Lar·se 
elolu:':1tlssiolO I~a nil1r;:nação iCf3cusi:'iel dJ. e.~i,a oràem EOcial; Dms tsmo" t .. .',) a g1'onde 
unid~de inteiriça e da ~olidariedo,de inque-, felicidade de encontrar elementos para f,\zel-



as desapp::l.1'ecer, si n5.0 em pouccs eras, [\0 
menos em tempo p' oximo. 

Est>2s 3.COi1t.Ec:~.Jentos r~e Ca'1uclo3 vie:':1 1TJ f 

como todos sa·'em, enlutar a ,\lma brc.zileira, 
peh pe,.,'~, de soldados denQ('ados que, e.; 

·quecendo tudo, so se lembrar,wJ do at:;or a 
Palria, uo amor ás instiéUlçõ 's republi· 
canas. 

TombuD.m cluitos né1quelics sertõ~s jahos
pito:-:~ Ul?.3 €l'gU2:'8.ffi<i':4 outros b!'[~vos ~ ril 
des:dI- í::JLl.r c.:> .. inj[!r:í." la.Gç~:da. a !l1J5:~t. 
Repub1!c~. e ~. olJppi'e'5ão na communhiill do 
trn.JJ&ibo r~e~:.es LerOlcr,S so]ua.Jo~ qlie, de~o
dados, to:"I.'~.T'~.", glo;'iosé1mei.1te r,e"ls b~la8 
dos [neti(;Os. oa outra appkaç~.o q :;., se lte 
poss," dar, L1:~,:"la(los por OUL1'OS (PC te' li 
gr1.n.rT Es ; (=,;;:jlj:_.~iJ.bi1i(-ade,~. 

SI'. pre ~dén! e. ti7C Qcc.3.si5.o C2. ~~ t~~ c:!..??, 

referi:' ID'· "o '::::'erciw Brazi' ci rc., e hc,j~ ÇS
tou ~r.:,i. k:;; e ver par que mrJ(lo <êjk~ so;.b~ 
cor;'G p' 'rH~:r a confiança do GOv81'r:O e U3 
esp"~,.;1,'a' do p''"'o bri·.zileil'u. 

R':-S~ttiJ'(l{!: ten;;.zr.Jente, ~0ffrGr0_:n mnito i 

CO!TIO sab8:~.(~~'. luas a victorí:..l.. appLtrec:::u, si 
be~Jj r:;- i, ,r' ü!. e o p·\'yílll.ão ,rr~?ubric:·nl) ~o 
Br: 21! trl:";:'~::: Jll nj).que:,!r~ 191'sla qUB se diZia. 
.ser I1 ;'3UL.I~~\.' ~~ênlll'O (L.'~ f'~1.nLt~icos. 

~~,t~, l-'Ol~,'·-S diz2.2\ terillln8: 1 a. e"f,1.. lutn. 
que .. :2 . '·".lU ZOS C',i.:JSilU i1~ [,~., iI·,·g 1;)',,
zilell'. '_, e ;,J ~;::I:; que troLl~3·r..úS. tJ:~iU ur 
tUI1,'). (':1J.· "1;-. li:~~{LI, esLJ peI'~~~~ ~;1:,i::} 1~~1. vida 
SO(;I:~~ d·· Ç::(l. 

For,.rTI ,",1.;' (;s2nt['~I·i,::·.s ~stüs j!~(":ic~ cJes ou mo .. 
ÇÕ2.-\. (-~; .. ~:L,~~jncln, cl:~ felic.it(:"(~LO 8.0 
Exercí '~'. 

T~:~h.· 5;.~ ',",-',,,!::) praz~l' d~ d2~:,-ill-2.s o lr.(2U 

VDt • ,:'~." a·" ::./:) ~':,S;.;nR:d) o lIl8U s2ní~::.1j<3'.1-
to ( __ :8 ~'~.:: (_:1:.0 ,:·)S .::01 ~,,(~OS 1::"azileLos, POL'

qt1.e )~D' : •. :Lt, '_, L!:J1F:S 7'1,Ti entre tlle~~. e e~Loll 
COIl <Oil·:":'.:' (' - 'pe ;õ,~ocla e qu:\lq Uel' CCC:,,, iã·, 
estes ; I;:' :".!:C, ~ 8~G2~dos orn.zdf--il'OS st.:.berão 
g:-,.;" r;~.i-~-' r,;3 i::;j:dl:lÜçõe::: e r;,:,·pe!li.í.· qna!qu?:r 
terr:-J·,tJ~·;l, qr:·~ '. no i-:aiz, qusr no e;Jtni,[Jgl.~lI·O. 
d0 ~·.-I>f.-' 1'1) (~.""'(I dêl, orde':l1 ~ocwJ e das institui
ções (~ '·0~:<Ú,C::'... 

E : ~ ";.' : 2~'~'Qtl1lo-me coa o G~t:,rcito 
!)i"Cl_Z~ ~ ~i.\-J g ~> Lce v:ct:lri:..1. ~~ c:'?nç:l(1.8J" e 
congl-':'T,~\I:'-:·:3 COfD. o Cov8r~:; p.-:-lns sa;-,Ls 
ce~ rlui:~: C:}~'·:. 1)usc<-~lJ.do po[' todos os me:los 
paciti(~l/ti ::~;,2.tt:P 2. Ol.~Qeln e f.lzer d <38.pp3.l'a
cel' e."t·. lI]I' :'.' d, inimigos da., instltuiçôe:i. 

o ;.3:-. 2.=0r:r-~:e~ ID~T?Oô-Sr. Pr~
si,l~nte, b::J. Vtl,~ ded0SLOc.r des O1'adOl'es que 
me }t'(3L·e;~,·2i 2.10. ·:enllO dt.cl3.rar· e~p e~s,;wente 
l.UG s'lb,,;.f8:·;O todas as cOJJgrJ.,LuLuçües p .... l' 
eliteS P' oposu.s_ 

EuteDd\) 1l1·~SlàO que não ha no BraziL in
t3il'o 12m", voz discorr1ante ne,bl. ques,~ão, e 
que ao N:.'.ç:~.; é unanime em a;;p:a;;dir ao vi, 
ctoriJ. de C~n~L~,s, e isto porqlle esta victoria 
2lio r:>lJre'êilt,\ unicamente uma victoria da 
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Republica sobre a monarchia; ella é mais 
[Jrofun.1a, e:la reprs>enCêl. uma victoria da 
civili,;ação sobre el. barba ria ((,poiado,~.) um1. 
victorla (b toh,r:ln<'ié1 sobre o (anati~mo, 
um', victor ia da inbtrucção cantra a igno
rancié1. 

E' um'!. victoria socia.l, ~ntes de ser po
litica. 

Por iS30 m"smo que e uma victoria social, 
nós preci:;alllo~ indagar qual a origp.m deste 
",a!, de on,l;,: pl' JVei u este p.?rigo que curreu 
a ordem publica de nosso p:liz, este perigo 
qUB corrt'ram I1S nosm~institlliçõ2S, ;Jorque, 
senhr:res, 03 jilgunço'J Dá:) eral"D unicamente 
mona: chisb:;, er"m antes ,le tudo fi:l:w.ticos, 
;:eclarlOs de u:ü ont,o [, n,lticú, que decl'fou 
g1]~rr'a :i. sClcied:\de, julga.n:io-se indep8tirJenta 
,(;; todo, e qualquer lei, de êc 'c\ é q:miquer 
:1utorif1ads. 

te onde pro,em este mal? 
Senhores, o !i,1natis:no é l11to primogenito 

da ign,)r:J.~ci;J,. E, não foi só rtgora que elle 
veiu t)8rtuI'har a Ol"d(~ln pubIica.Ler::.d}rtm~se 
que h~. bast:1ntts 2.DnOS appareceu no R;o 
~ irande (lO Sut a s8it2.. f~ngtica (1. 0 3 ~ílu,~l,\.ers ; 
lêillorem,se que ;\0 171esmo lernpo cm qlJe de
oei.la;;-a-se 2. rnsnrr'sição de C:l.IlL'. 'o~, era de
beiLl.{:~'. 1l111D. Otlt!'", seita f"n:J.iicJ. que ap'Pa· 
receu nos conI1rJs cios E,tê,cOS do Pu"~lná e 
S~,nb Ca,thUl'lrm. 

Lerrt1Jrem·~r:1 rnais, cue 1.:!.:Tê.. -;-pz 7e~ci(~o 
C'lClUC'OS, ::::10 podemo:; "inda. ficar tl'an
quil\cs. 

Nov;rs EeH:l:'~ [an:1tic~,,3 podem ,J.[J;~r:':"f:c~r em 
no~so paiz (3 q!.le pot't.anc,o lleveml.)s 1~7r.r a 
no~sa attenção pa.::,'a a Orl~l?ln r~'3S~ w:1.~.2..fir.J. 
de est2.ncal-[:" de tOf.L1ar iln;;cs:;\·l31 a S~2.1·e-
lJetição. -
.. E~sa ot'i.I_~em. sD:nJJores, é ~ i~·noranci3.. 

FOI'];~n;'à, O primeiro er1:,\u;::m(,nto que po
denl0s cr i?r1udr ca victoriu dG C(1r:'Cdo~ é [lo :-_e~ 
cessid··"d9 ce inslru'>, o noss~ pwoJ. €i a ne
ces8i~ach cta insl-,ru~Ç:5., pcjma.~'ül., e a neC8S~ 
si·jade da A.e C, porqc..G, ~i1o ,~b:-'t,nte I?::;ln.r .. 

mo~ llCJ goz,', de IT(1SSa. in(1ep~'nde.iJcia ha tl'es 
qu:.:rt"s de se,~u:o!,uii1dJ, é kiiulta a .. i.g'llor::~lci~t 
de DOS30 pOYO P:)13 que QJ ... :sna,,S (.GZ;\ f .oze 
pOl' c"ntD us,le stl.be l'r tl esc' 8'-3r, conti
nU8,ndo ?!:a.lphab,::-t8, r:. sua. gO'r-:!nde lnaioria,p 

E' e.'3ta, ~ ::1O$sr:. tri.3te situação. 
Pl'18CtSü.fDOS c~~a.;:~~t· ('" :::t~êIJ.ç.5.0 d3 todos os 

p'J(~erl s directcr'3s t 1.0 lJOS~O p::'..iz púl'a a 
gc,;n<le nac,':""iade de instrull' o povo. 

E' um probl·,m'l enorme, dtrD.cil; e ql!e Dão 
~e consegue dll po':co tem)o. n'2S é um pro
blema p'Ha cujé1 re:oiuç'Z,o precisnmos t-mpe
nl~al' todos oS n:sso·., esfúrços, toda a en8egia, 
Lle que somos caoazes. 

E sómen"e qu,i.o.do a grJ.ude maioria deste 
povo s 'uber leI' e escreve!' e que esté1remos 
li vres do pe:-igo de novas sei tas, de no V03 
Canudos. 



ACiNAES DO SENADO 

Era isto,Sr. Presidente,o que queria c.izer 
ao Senado. 

Que nos sirva de lição e leme,rança para 
procurarmos atalh.r a fonte do mal. 

O SIt. E5TEVl'.S JU).;!OR-I! t lUnitoó homens 
illustradús e que entrewnto si!) l;~oGJ,icos. 

O SlL MORAES B .. uuw~-E', exacto que ha 
homen" i1luSV·cl.~OS que são fll.n:nicos,m·,,~ eSSES 
são púuc:)S e nã.o leem descu I p t, porq ue t, (. ° 
o homem qua tem algum I, illustrac';ao deve 
comprehemler q1le é Intll.,p2n~,',vel a tole['an
cia 11;;' vllh ,relal, n'l vidu puiiti~;{, em toJas 
as Te!ações no homem com o llJlf,P!D. 

E, mUF,() b~r.1 [lregav<t o illu"re repl"-S2n
tante pelo Para, toleco.nó", "'!P7'ancü e 
se111pre tole'(,Uflctf~. 

E a p3ior das int.olArancús é a 110 fanatismo 
religicso e l!e,ta e que n2./' pvd,rdljOS nols 
li vrar emq IJanto o povo bra~.ldI'O IJã'J for 
instruido. (.1luilo bem). 

1"~ingu?m ln~is pídin,-lo a ~al:J.vra" encer
ra·oe a discU5São. 

Postos :J. V(\tllS. ,ã.ü sl\ccessiv::t~.enb appro
vad03 cs requel'Íl\lditos <1"8 ~l'~. Tl!o,j,az 
Deltino e A. AztI'eJu. VirgHiu Dilln;-,zio e 
Sevepino Vleir", 'Zo enlflLda. L10 S1'. tl:) lIlir'O 
Barcello~ e [J, ['I'ü;J0o ti< uo ::ir. SSYc)r!ilO 
Vieira . 

() ê):z"o PJ';e~~~]e~!>:t2-E:n yj=.;ta do 
vot,) llDlwime ,'o te:j[J,,10 aos r,"que:llllent.", 
o1J'eTeci(~ljs á, ~ua CO~btd8t'[l~ção. Vdl1 levant(1[' 
a. ses~üo. lte,-;lg-(L! t1,lu I)J.Ta orllo,n d0 JLt da 
sessão ,e:; ui n t" : 

2'~ rii:LU:,:são do project'J do S2n\1i~o. 11. :2·3, 
de 1896, auolindo a3 luterias. 

I:cO" SESSÃO E)! 8 DE OUTCll"O DE 1897 

Presideacia do Sr. !1I,mcel de Queiro:; ( Vice. 
l'res iden te) 

Ao meio clia 8bl'e,sB a se"fão, esrando D,e· 
sentes os Srs.Se;:ad/'Jes M<in. d de Q'wiroz . .J. 
Catuncla,JoaqUlllj Sar[j ei] t", leiUll, o Horn. 
FranCISco Y,achatt".j>,lanu~1 HaT';,ta,.) il~tO CI'H' 
mout.Gomps de CaSlro. N"l!ueir,~ .Jar:J n:lzu.1, 
Pire6 FelT~il'a. J .Jão (' orclell'u .. -\llUi n0 idI'JIls[), 
Alvaro Maehado,Abd.,n Mtlanez . .Io:tquim Per
nambuco, B. de '\!8ildunça Sobrloll.', Leil.8 e 
OiC.cica, Coei ao e Ca~;JOs. Le;;,ndro MaCiel, 
Ro.-a Junior', Severmo Vieil';:t, Virgilio Da
ffi&ZlO, Heorique Coutinho, D.JllllO"O" VI
cente, Porciullcula, Q. Bocayuva, 'Thom;J,z 

D2lfino, Lopes Trovão, Fe~ici2_no Fenna, Con
çalve~ CllaVeS, Fernando Lobo, Rndrigues 
Ah-es. P;J,u!a Souza, i\Jorae:; Barros. C,\Íado. 
Leopoldo de Bulhôe3, JO.l.quim r.e 8ouz", A. 
Azeredo, Generc>s0 Ponce, Aq ui:ino do Ama
ral, E,;t"ves Junior. Gthtavo Hic!lard, Pi
nheiro Mocha'lo, JuliO trota e Ramiro Bar
cdlo.i (45). 

Deixam de com Dar,9cer com C.1 wa nal'tlci
padl1 uS Srs. José' Ber'n;l.rdo. Lam'o" Sodr-é, 
Benedictu Leite, CrUz. Per.ro V~nlll, Al;nflirla 
Bal'fe til , Gunçalves Ferrell'a, n.051 e Siiva, 
[(eg'" :.1ello. Ruy B1fhOS&, B. \Vall,h-ulwlk, 
Aluel'éu GO"çal,-e, e Vic8ule ;',1,lc~t111u (13). 

E' li la. pnst:J. fffi ('iscms;lo e ,em debate 
a Up!'o Q2.da ;j, ac:ta da sc::-são G.n~e;:iuI". 

051". :3" §ecretar~o cá conta dJ 
seguinca 

EX.PEDIE~TE 

Mensagem do PrP!eic,o do Districlo' Feder:\l, 
d3..tJ..,la l~e (j do COi ren~e wez. t=11 \-ia.ndo Ulll 

exemç];;r .1"R Re!.,tol'io, qtielllfl J';i!""!ll a?re
sen ta,:os pelos directores Cus 1'8pa:'IÍ<;6es fiU' 
nicipacs.-A~radeça"e e :l1'cLiva-te. 

([) §r. __ 0 Secre~.:~ri"-.'"> s?rvindo de 
2. I dl:Cia ra, que Uâ0 113. parOtC,- 185. 

~) Sr. ~OK~([Jl11~ L-:j"--" "!"'~\;0"]1l'lO -

Sr. Pl'r:-> ueI'1 f8. eSlandu p:~' bIi\'co.ll0 Ltl l l t"atio 
uo Confl"esso de 110. e o p:'oje2tl1 11, :,'·1, apre
"lOlúdo hontem, I'~quell'o a V. Ex. que 
tonsulSe o ~enaJü si l'onC~t~(~ dLs>;::,8iU{LL ca irn· 
pre"ãú 8j:l an:lw, âfim ,~e ~pr >e"re ;J,ojecw 
Jado pa;,J, a ordem d" ,'ia Ge ~;l]aflb.5 .. 

Consult<l[~O, o Sena"o tonce.le a dispensa. 
redida. 

O:lDE~I DO SUo 

Entra em 2' rTiscaEsão o art. l' ':0 prrjeC:O 
do Senado n. ~8, ele lt\~ô, abollll,lo iJ.S JOle
rias. 

ü §r. E. de Thllen·aonç.::t §obri· 
nbo-Sr. 1-'1" SIJenLe. de LuuO' t,'; pn'Jectls 
sujQiws :í. cilll,ideraçán r.o ~en:1Clo, ['enhum 
mais do que e,t.e. qU'e tr"tt (/<1 al'o;içiJ d~s 
Jo,erias, des~ertou minha attenção, B desper
tou-a tanto, que obl'igou·,..-e a vir á t.ribuna 
afim .le r-Ilall1flr tambem para fU," a attel1l;ão 
do Senado e pedir G"e o escude, COlIl calma 



SEsslo EM 8 DR OUTUBRO DE 1897 303 

e reflexão, para cheg'ar ao conbecimento de o qnal pUdessemns julgar com acerto si o 
suas vantagen~ e àesvanLagens. I mesmo projeeto é ou não uti!, é ou niio C'lll-

O illustre Eenador "Çor S. Pau'o, autor; veniente ao.5 intensst-s aa União e dos Es
(creio) 'lO prnjecto, pEàlU hontel<l ao SéDad·) I taàus. 
que cOI;s,·nti>,·e em sei' el!e dall0 pêra a Eü, pe!o mer.os, Sr. Prfs'àentt', peh mi
ordem dO r:i" de boje, e o SecaJo, me p3.I'eCp, nha pade, cooJesEO ljlle cão tilJh~ neEllUm 
mais por deferenci8. a S. Ex. ào q"e p"r celll- c~nbecimeoto de s8J1.elhante prcjectn, niio o 
sideral' u"g'-nte a ciscu,são c!e,ta lllatedn, !estudei e aé mesmo n1'J o 11: não sei quaes 
attene'.e1: ao l'ed:uu, .. S:IO 03 seus term03. 

O ER. ~;ORAES BARRos-Xcte ql1él o !lr,'jertc O SR. GOMES DE CAsTn.-'- E' só isto: «Ficam 
tem 17 011 I;' JRsi:rnaLllrbs (j U:1 um an .. o (JUS ab\)iidi!.~ as l"teriaB; l'evúg.m·se 3S l:isposi-
está pendenw d.e decisão. çues em l'ontmrio.» 

O :SR. B. DF; MENLJr.NÇA Snll:n~lI() - ." A' O SR. MUR.~E'3 BARROS-Ahi es.;.1 tod.o o 
foi as-jm d::do o projeclo para" or,le:!l ,lO pro eWJ. 
dia, e'e hoje. _. O SR. Q"i\IES DE CASTRO-Ma,", i'so é um 
rl Sr. Presh~lente. nao Sfl parc,. C]l1A !acto a~n- ,aval]", ,le Truya; t~lJj Il" ,eu bojo U';la quan
,amp I1to, p:::.r3. quP~ tanta sofrt'guldatl ec dl'- [,:lh,le eUOl'-.L.e lb C]UtSLtles. (H,,- cu(ros apl1l'-
cutlr eSi!l [lroposlç,W. ItS,) 

O SR. DO:,lL\'GOS V1CE:"iTE-Niio ba tal sofro
guidi1o. 

O SR. MtR.\ES R~RROS-Sof eguiCilo de 14 
meze~ ! 

O ER. R r'E ME;'\Dr.i'{C.\ SODRlei'nO - Re·'c'l'· 
da-,e o ScI2a-:o d~ que ,; o.,I,r., "eJ.ar~o,' l'ed'U 
hOll tem ;, lDClu.~ilo .I" pr0j p clo nil o1"'e'::1 Jo" 
posso;;; trah.dbos. aCp~3.Tldn. é 'rl:'f'lia,:e. que 
pile tin l;~ 01L10 apreSPIltadJ nesta C<.t~a 11a 
15 mezes .. , 

O SR. ~,!orU,ES BAflRos-Quaú. 

O SI<'. n. DE lIE:-<DO:O<Ç' S('BR1:-iWl- ... ror" 
ao me ... n1!) te;, p:l. (!Cl'l~t-SCt-n:a S. Ex. (]l1 P , 

apezar t:e :iC1J(1.1'-,"e hfi. inlllO~ lIH:~ZeS ern pnuer' 
da I'H.lrJPj-tIV,-, Commi:-s;:'l(), o D;'(I.iecr,n 11:10 u
nha s:,'o 3.ir,à" lltV(·l\'ic:o i.i i\It';;a cum pa· 
recer. 

A ra7.ão ~Jl, gl,da. ~€lo IIOnr:l:lo Sl"n(l~,Tol' ~a
rece c)e alr.:,ulliJ. fórlT!;)' ~füCCc.e111e ~ rn;1S, DO 
illfSi:nO tp~po. Sr. Pre~i 'ente, cooE:ideraD(lo 
que, UEl te:çu do Sena.llo rdWVUU S0 ultlfra· 
meule e que nem ao menos te\-e c"nh2ci
mento deste projecto nem ao meno~ o leu,p.1'8 
isto "óill8n:éll'·zi, sotiLiente p;na qUcl o Se
m.do, plbL"nclo at'eQçã.o a 15.0 ju~to mo". i ,'0, 
não tivf8.-e àado o s~u '1-010 uO 1't'qu~rj;I.eato 
110 noLr0 ::-:e n'lllo 1', e. atl COI,t;--ario. 'ti\-es .. e ~t: 
limita'ü a eXI,w' que a re,pec:t,va Cnmnlls,ão 
estuànS.<8 O rr:'smu l,rojeltu e sJbre elle é:nit
tisse \) V3.! ece!' . 

O Sr:. G<>:O<ÇALVr.'i CIL\\'Es-t'a CommisEiio 
de Jm,tíç" lJilu e"ta o jJl'OjtCIO. 

O SR. [L D~ J\It1.:xDc,:~\('.\ SODRL'\IIo-P:1reci~\\ 
Sr. [~re,ÍllQntt>, que er~ esm a nOI'ma àe pro
ceder, que àeviamos ter ::t,topla<In hc>ll tem; 
entretanto, sem quereI' tazer ,eusura absnlu
tamenTe à decisão do Senadu, aCbn va q lIe 
(1 projee10 só '(evla vir i dlscus-ãn depoi, ce 
esturlado suJTIcienrementf'. pela Com missão. 
de modo a termos um cl'iterio,de ac~orc!o com 

O SR. B. DE l\IEND.~,1\ÇA':::;'BRIN[],)-E;:]lJor2, 
Sr. !Jresidcnt~. n:l,() tl::'Ilila líLlo o :.'l'ojec,"G,) Fffi 
di;-iCU~~Ü(l, eu~ türlav1il, sem tel~ tllil cl'icerio 
para !,L'lar fObl'e <-de, vou expor ao S~na,Jo 
QO(18:-:; a~ ,azõps. <iu~es O~ Inot)lVU~ que tc~~l;() 

p~r". negar-lhe o meu' 010, (orno Ill'C·O. 
l\J., rI'eCIS(', :oI'. Presl<1er!tf', t .Z~[' i\Q Se

llíl.(!O o h1SLOrJeO c;:JS ]c.tAt"ias. P'.I~ ~;1l2: bt) 5e 4 

l"la ~unnnr' que o Sen,H::U). COlfl) e!('Jl:C cr:·:no ~~, 
n:io cnn'!r'ce'" histor,a ,];L" Ltel'Jco un to,.lo3 
os tempos, 

Credd.<l yelu,b, '1'le d;,t:J. (hnnti;.::J. nOr1l::t, 
no t'3ll.po dos l'ei~, l~ndc (-!l'a, U-ol.Lt i} .... j 8<.1tUl'· 
ll'IE~. j;,-; l,!t· ..... l·ias p~ ...... al'a~n lJOIra o Í,Lpt'l'io, 
;:;:ob n n glllH'D eies lInpenjdoe;~~, e íOr:l.i!i eon
Sl"era>i;·~ eou:n UIIl ê.,mplewenlLl UJ.S rê;.re
sentall)e-l 110 C:I'l'U r'Oln'11l0. 

1\lU1S t~r(~p, >I". P;'tSldelltfl, :18 1: tf:'l"a.:;l fo· 
ram :·e espal!l"ndn f ouco a. pou, (l pel' tOd:8 
;1:; L!ll~a('e, e pO'· VJdc.s li'; cut Uli':; '!.-I, [C2.[la,e 
Fe IDUH pl;caT':,I.!1 do llJodo eÁ i l'aCI'::lUi.11'io e!ll 
\'e lPZ·, Ger:ova, Piz~ e em r,110 aE d(blh s da 
Italia, " fo'~m impo"'Hud.", ~IDtlm. em todDs 
lJS pams da EaToptJ., no, seClIO:l XVl e XVJI, 
:sell('!) a.J1optalla~ q1l6Sl p~lI' to(10s ~lle:;. 

Não cOIO[Jrel1etido, Sr'. PIBsitIE'nte, como 
tendo Q~ loteri::\'l UI11l1 OI' ~pm t,io Jonl'inqua. 
t ndo ,ido acnpwàasem t(1(lCS os tempos anti-
70S ti no, moderno" nfi!, ,ó J·O., 1'8 i,e, (la Eu
ropa, cnm e:!ce{·ção ('e f'0lICO'. como a IugIa
te,r~., a Be!glca, .. 

O SR. ~,JORAEs BAU:-:O, - O a»a,sin"to é 
mai" antigo que 8S :OLel'Í;;S. 

O SR. B. DE :\IENDo'ln Son,u1\Il1-V. Ex., 
~OI' cousequellciJ, qUer w,moew aS,l1S,ill::tr as 
lotór,as ... 

CorTa üizi 1 , Sr. Presidpn(t', sfndo tão an
tigas ~S luLe1'lHs, tendo SIdo ~jj2S aàmIlti,Ias 
nao só nos tempos anti~o. CilIOO nos tempos 
m(,lerno", sendo el1;" acceit.8 por to,Jo··, o., 
raizes da Europa, com ex·:epção de poucos, 
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como~, Inglaterr~, a Belgica, a S'liss~ e a 
Fr;J,oc:1, e na. \ m''fic~" por Sll,\ vez. sendo 
tamb~ln adop'adas p'Jf tOda3 as Republicas 
A'r,e"ican '5, não comprehen lo comO, t~rJdo as 
loteri'l~ tão grande acceit:J.ção em toda a pnte, 
pre!ibnc.o tão grandes e relevantas SfHV ço~. 
quer'elJloj nós hoje aboli I as aqui OJ no~so 
paiz. 

vem s"guramellt~ o deóenfreamento ele ou tros 
jogos aif],ja ffiil.i3 prejucliciae:l do que as pro
prias luteri,.s, 

Qntl a r<lzão, Sr. Presidente, qu,,1 o mo
tiYQ I',e f ,I'ça. m~üor qu,' pó~e dictü,l' ao Ccn
gre,s 8l'azíleiro o' abo:ição d"s 10ter':1, na 
Umi',o e n03 Est'.dos?' Não posso ab<0Iuta
m'nt" ver qU1BS sejam os motivo~. nuo po,~o 
entrai' no coob cimento da., r'L7õe, q u", pos' 
:,:1.,:1 're'iomin:l.l' par::. a a.boli ç2.0 Ud seme' 
lha,o ti' jogo. 

E. Sr. Pl'e,jnen'e, tonto mais não posso 
che~·l.r ;:10 cvnheciuH~n~od,~s~a3 t·iJ.zões ~ d,-es~es 
mc:tivos. qU::1ndo ~;eJí) 4Ut; o C·Jn:::~t-sqo. qu~ 
as i1QS3L',,3 leis respeiti1;ll f):ltros jo'~·\ . .., rruit I 

:I!a,s ~~el'nici08oS do que o j060 ,:~31 ,tí'~'i,s. 
D',r Sl~~. SE:'-L\ .. DOR-O jo,';CJ elo.:; Licuo:3, por 

e-:s:.e'I~ tJ!.J. 

O SR GONÇ,'cLVES CHAVES - Seji111l elles 
prohl blelO:', 

O SR. B_ DE ~rENDONÇA SOBRINIF'-Pi1ra o 
Serw,rh ,er cobercnte, para abolir a! ior,erii1s. 
que rl-i:,al'J tão grandes lucros ulio 'ó iI. 
Uniiio CJlflO a0:j E·ta,c1os, o Senad, deve pri
meirame'lte eome,ar p'"r aquelll's oukcs jogos 
que Sã,0 mui,o fllais illicitos. 

O nobre Senall,)r sabe muit" b8'7l q1](l as 
I,t~rla, tce r, si(1" s'cJ:np;'e (:o:~slller,\rli1S em 
toc',OS o~ E3 a',os,já como uma f"flte de relEIa, 
j', ?C'"10 \~rn ':leiO para lazer edit1c1lJ3 (18 utili
<1ar "e PUbilc::\. 

O SR. GONClLvE3 ('!lA vRs-~-la uma e:;rep
çli,): e,:1 ','i!J:tS siío prulllblda; as [,);e,'10,3 pela 
CO:IS L: t u ç~o_ 

O SR. MOrl,\"S B.~R::O'; - Ea di7 .. 'rsa,.; ex-
C8D\,'"::'8S ilon:\t s::ja feita aos ,~, ngrs-.,;:-üs dos 
E.,ta'1.,s. 

o Sr" B. DE :.IEXiY1NÇA. 80BRI'1H0 - Si 
p:'e ta:":':"lClS ;:,;,V,,:J:nçfio (l,OS SerY;í~~O'~ (1;]2 Te ,ul
iLl,m elo .io~';c: (~J.3 lo~el'üL~. lIav':"'uo-3 (1- vBr 
que e~se j 16'::;. Il'.~0 ao n:)b~~e 8,--:ni.1,,:1.~:' _..:arece 
tiío il!lélt", t.3:n rep~cvü.'I'J ... 

o Srr. 13. DE l\IE:-lDONCA S0B:O:1WIO-P"r
guoL.,.:rei ao nob~'(~ S811 (lt:Dl: l' no Seu:, tO CO'DO 
e rpl~ SE::., P;'O:1U~!ci.:.~nc-i-se coqtí'a o iOg'I:'. 
d2u310r0i.~t,~S, Lc_opta ojc1go (lOJ Hypp 11i.~·OlTi'),'3, 
oEde e CU i Ü2.. liLÜS 118 r;'! TI llar dinil,-irrt 'ôO aU0 
de ai(,l!IJ·l'l~.r a r .((:1, caV:l..lla.r; dos r-í'HTiotlro-
:nc::~ OD;}S f:8 "uk~:1 t:tnÜ:í:';C1 :'r..c1.l se o:n, ':' di~ O SH .. '·\OR.\.h~ R,\T' .. i'':.,:S - E a V E'" tã.o 
.!1h,,~r<J do flue "e r.!ese:l vol ,er' as r cuVI2,d"3 licite. e t:'o cC ,p,'oc11rlo. 
J?hyS1C~3 cio iü(HviliUO; üos VsIOrlfO:i.10,.._ nc1.e 0 SR. f L Y:::; '~E~D0N(~'A Si~,pr:.I:--~IL) - Seln 
'Dor bll,1 V3Z SI? êUh;--l, illc,lJ ::e L1,.Ui-~l·il' ll~c:ro0 l\U v!da. ;}, :2:U:U(l,. 
~r!~ nt'/..\ "') (le<'c.nvolvl·Ij'"l~~nt .-', , '" ... ,!~ . ...., on,'" . 

• 'J '1 (~I" ,., ,a' .. ,O "., '''', " • ',! - Si pr~' :1"""'5 COp:~, (liZl'1 ü. 'e" ,~~ 11 "1"S 
-"-'0""'1 •• t',-,.;:> ('" l' se ' . .., ',:. ,li "~'r.-sr;-,.). ",' cp .:J l '~." .'-' ~, l " "I, ..... ). I'L 
;:,1.." ..... ':). H,C) vJ Y ll-" (,_!rt ..- .~:J ll~ ,,-a' 'U '.0 ,"0", .'P"'~ .J, ..... , ,·e"~·"C·t nue e..,~o. J'I)~'-'" e--') ne 
c()'d ,..., 'I'" do. I' ",~',r'1'" " ·,>.·~~,~n (1 ltl~ lo. ,)_1.".,. .I.';, j ~,.~. :l 'I L' , ~) I.: l 
_UI .c" u .. ' v p O,'. -" 1o, ,,'-' ,w, .0 ( " ( - I _"~por 'il' 11 'I C"~1'i(10 ' :J."~ """, (L",' -' UO" _ ..... i .... ,~ . r;"o lo '11,'" f.l .~ • .,-., . a'''' '-l,'~ c,-, .. LU ,I ,) e '-'~ ~ l L L I?' L'-', _.-1'" ~ll· L .... 11 
apre,--,~v..i 0J06 C", pe G .. , ~ ' __ .~.'JI· '_'_i W'-JS 1 mun" " a,r.'-;i'~'_W·)~' pei'l4>'l"O ':). 
al.uelL-s ontr=Ji-l jogos d t

.:: -:.,,\ r..a.t.u:.'(~z-:? I ~ ~UI"'t~O' l~e~"·.J.'lv')'.~~~ve' :'-o~üa~;e ~'~ '1" {I' ,1'1" I.-/e 
~ -.]1_ • i , ;:? (~,! .D _ ~ I' v. tJ ' .L'::' J,,-
Eu, Sl' Pre~;L·tE-nte, n;lo dT'''Ji~,~:.l'l:'. d,\~ O riu,s, po~' ln';;J (:e s~us b8~lt:li,:li..\~ c:; C(~~'reu 

meu VOl,O B1n faVOl' d:-', s·u=.»r~:3·ao (';:"8 !0:!~- C::tl'í1 ( b['L\,:J ru :D.u;-!1en~iJ,eS, C-,01J fi i;i'.~ja de 
1'128, Cl.~;ezar d.3 c()nl)e'~8:' qUe."fO eil S si7"o S. Sulpp-':'G, ,-:~.J P~-'lZ. 
uLe·.s p,.:.Cél. ~ U1Ú;1,), r~lI"L t ),~(,:~ o.; Zst,.-~~~o,,;. St .·(h,j.r:-~[)s ">.ro. n. Cz,.Ji:r',1 --:'8 íl'-":1L nós 
niln (1c.vlr1aria f'.z.:.r lSt.O. :--i vLs'3 qu'.";} o ,"0_ ~el~21110.::I CJc OSl~i:l:-3, n~8 GJ.(' ,O~ :': .3. "0:";'0 
br8 Sencr..·Jor. mostr ndo a s"'a C{'iJ-,~:' :lei:1" t3scot. .. .; ;)ul}.i,:'s c OU~\<lS 6d.l,lC"-':S Ik! i;:.;ual 
fi·l:.'2".:--s·~ ~h·i'tne.ro (',L:lb:_~.r (1.0 Ur!:.<1 ':e:: t'. 13~: j~~ n .. tL!:'8Z:.:'" t..'.-:-r:.: ;~i:il) can_:tri;.i~J.j p !. !~CIO lle 
gOB ("n1Jer.su~, qw~ eX St'--:~l~~ r:O pJiz. j06úS (L~ lott:l'IUS. 
:1zar fn'-uto In<1iG pçr~ieiCJs:s do 'lu8 c jogQ Si G..e~c31' (i(', Llea Est~~,~.). 'rere~ q;~:B não 
ddS Loteri·is. 8xisíjrLl1.1 :llti h 1~~lCl·) (:~ a,ilc?,~.:;/(/') i!em um 

O 8rr . .JoÃo CORDEIRO- =::".8 ei::o..u:-,!..nto o a",yio (~e ~e.Hi:c:~~·:l(:?', si po:, ;lC~ o LS r,Ji.eriQs 
(,0,e:'110 tiY2r esta rúleta., nã.') póde pI'lJLIibir não f ss-m. cem'.) s3.o, :lli;i1~LlI,lf..é :>'H. 
OS ol..Üro5. (Apo~ados ,) Po tatlt:J, C::IDO 8 que, 1_',:nlc'):';:0;:~1:) o jogo 

o SR. B, DE -',lENDo:-lOI. S0BRI:-lllO-S;" P?'"2-
SiCB:lte. dír-:ne·l~a o nôol1

-;: S~J.:1,ior ~Ile co
}TI(eç:.l ~'dio j 'go dcts l,;t~l'las p ~:'a CG2g:,.r 
':i,c;'Je!'es [;Ucl'"S, e com,3ç:J. por e3,e pelo f"do 
dê cO,16ic',era,l-o tambeúl um jugo pamiciJso. 

Na :,ealjdade,~s Ioteri:1S "cól'~eJ:! s::r cú;.1side~ 
rad3.s com" um mal; m'l.s' nós deVdTIJS ver 
q1.le~ :,,,bolindo as !otert3.s, dei :(;~rno) 1<'3 au~.::
riz:\l' um mui menor: d:J. i1boli~i1o d~s loterw,s 

das 10Cel'la,"], . ~~r:8;},r C.B n3.o ~e~' mUl~O l:1.:::to, 
pa.l:';~ n:;elllO~':"',[J{~n~;j8 r.ã:J U~ci3, ·.[tu IE'O·.'ei
tQ:'os. qL e te'cc 3',1 G2m GIl VI (a :"''S'u:!:" berre
ndicios gl':1n':Jü~os; CG-illO e, l'G,Jito. qC1e nós 
legis!i;,d()r,,~. q;Je leiUOi conhecII:;kD.to ele tudo 
isto. va,nos CJt)c,,)l'I'er pari1 iJ. c,bC!IÇiÍ.ü de 
semdhanr,e j0g,j ~ 

CoIl1\! disse L, pouco, :1 :J. k: içi!.o dilS lote
riaa trai á mlÍor c'lbIÇi1 por j()g'~s tllen,,~ li
ci tos e l1lai~ repl'ovac1cs, De~e:l 'lolver-se-hão 
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jogo, que, na re:llidade, não podem nem de- é sem duvi'la alguma uma esp8cie de loceria, 
vem existl:' en tra nós, e os qllae3 a policii1, como outra qualquer. 
de aCl'Of"'O com i1S no,sas leis, n~o ter:\. torça Si o,; n,)bl'es Senadores enten,ie:n que se 
pano cohibir'. trat, de umjClgo de tal fórm3. rapr<J,ra,·to e 
Embor~ não seja um adepto convicto das illiclto, nBS:ie caso é nece ;-ar'io at w d-o na 

loterias. e não d-lxe de reconllec!-l' qlle a 10- ,-ua oi'ig1m, da ba.ixo par;]. cima, não :1b .Iludo 
teria., nd dizer rle um escliptor n'Jtavel como sómente o jogo de bilhetas que e:JtN nós 
Lavol!~e, é em'" verdadeim banca de jogo; exi~t,e com o nome de lo;, 'rias. 
nem por ISS;; ,\eixo de dil.r o 'u'u "oto a. E' neces:iario, >.leSse cas', ~o ~armos uma 
favor d s htprias, p,!'rque entendo que, por medi la ampla, geral, que i1.'ranj l t-"jOS os 
emqull.G to, eli,,~ são n,"cessari~s DO nos~o casos e -:enl13, cortar o mal peI;), raiz 
paiz e DOS no-óos Estados. Si o COtlgres30 se disp 'zesse a tel<lla.r uma 

O nobr~ Senudo~ ~x'derá a[lre~entll'-'TIe ar· medida a.apla, !:;erd. proil bíw:o 1,0<1,,18 o~ jo
gumenw9, e'';] sentido cOlltl'arlO, ~':J.stilnte gos ccs mais baixos até os ffi<li31ltOS; si não 
valio.-09; lüas emquanto S. Ex. não me se límlti1SS" a tomar uma m e dil1a. pncta.t, só
prOV2I' que tão cüncor·'a C03J o' }'gos 0a. mente p::cra ojogo das lo el'::\.', Q'18 inr, com 
ordem Ilv'1ueUe3 ~ que aCo,bo de r,' 8"j.'-me, bilh%',s, TID.' que são prenll:'..!o3 e outros que 
com) s j2.1lI "S ,1'1 bip~0c\I'om03 velotlro~os, 850 ti,los COlDO brancos. eu não teria duvido. 
colp8us, cero,,,bsticcs e t0';OS cs I".la is. p"r- em cO:Jcorr8f tumbem com o illeu VOf,l), pal'a 
mittidos pebs n ssas lüs, \ou contiuuarei o. que essbjogo fosse inteir;~G nt~ ~bo~itlo entre 
ma,nter o meu VOLO. nós. 

Si olil'"riTh)~ ainda naja aauellEs {)aizes, R'io C,)rnIlrehenc.o, podm, corno já tive 
como a Inglrüerra. a "F'ranç~:~, I'tuissa e:;. ocr,l,sião de cH7.e~, QU8 S3 qU2!;' 1 ::bullr um 
Belgica., que 11"''' (1,lmitteo loterias e lJ,-, pl'O- jc1go que tr:lZ bne:icio~ tão re-:.es 8 U ',eis, 
hiberno nos "tl'"m0S que ahi m'CRmo, onde con:'i?rvand·', ent,etanto, ou~r ,.S qU8 :,5:0 era
e~se jO~[J é pr?hibjr~o, a~nd~a.3sirI! l~lle é mail- zern bu n2th'l(1 aígulu,nâ.o CO!!CO'T2:n nBITI para. 
tIdo deJJ~,IXl) c.e cdrCo pL'D.to de '7Is'a. a. r8nc1i:l, rto Estú.d.J, nem pa :"1. rl'J:11qulJr iue-

A 10'.:o;'i é ::;erml,ti,;a em aLw!s p"izes l!IOl'3".lento 11l;:,!ico. Entet n,o, qn r-~0 "ta
para c· USeS ITl:)J"I::I, qu.:ndo se ,r':u" rJe lU]'!;) cal' o prl.:Jci~;:I, que é a Íocerla. <12. qual O 
obr3. d~ b~w,ficencia óu do d~3erlVol lirnent:J Estado a;]f~i'e 0,3. uaw r-l'J:, pê. a <1 :,U3. 
de U~a J.rt3. l'ecer:'~I" ora q :JJ.lquer nl;_'lilordlnen~() pu-

O S:z. '~OSL~i') E C.nIP')S-O SI' _ br1~':O (10 bko. 
LtH~[\':'~ C) d jJ ,~-,.:.-.. ::-... q:.:i UInQ.. v€;': (r~ô CO:..:~ ;l'QU O S.:. DO:\llKGJS VIC:::~TE - ~:IJn,J8 el!1,:-DC1D.3 
bilh!-te~ dê )o'.e:'i:.:, eCl PD.~·iz. il25se ~ên~ic1ü. 

O SR., LElTE E OIT1CICA-~Ó nJ.o hil. IlJtef'i113 I O .SR. B .• DE ~IE:"DOêiÇ,\. "'OBIU;{:10- N;io 
na Si.1is::a. rnan:.-to emenaa. .:tI;çll:TI:1 n2..;~e ~:LiltuJ,,). 5:::>pero 

O S B 'I ,j , I que 0-" llL,bl'es SeGadores q'.~c; ~2S21arG a. a.QO-
R. '. D:o! c', 3l'iDO,;t!ÇA So, '1IUNHo-:_,r'3Iill 11'Ç;"10 'o 'o"e-'!' ~s npr's-~-e" 'l;"""'~endo p 1 I- ~ l I (.1,."1 ~ L 1. l<. (li ~_ ... ljI.l',~.u l H,I"':' 1-~ 'tAl 

como a o ·,'1.n,:,1" l)O~ sua v8:, :J.c.r.:I,tr,8 rle c'or"o tClCil'll(;U ,,::tensivo o proj6:,;;J é1 tC(~CS év\uei
modo Do b:.h:'I:15, nos emp"eSf,[[,jO; co::tr,1-11êS '017on q"c ,,, ,;J0~~ "in C"-1 :"'00'3," 
hid0S ~Ielo C!~edit Foncie'i', U;1 raJ,~1,"i!'a qu~ - Ef, ~'1~'~nt'; SS E\~Jv"j> nã~'~'.' ~-.~:~~~.i,Cl~~ uma 
acabo (!e uleil:k;!'l{'~l" laillb2;ill a lngi \têI';·a., si ,-r. "~ o •. ,,.., ~ t~~·_Q ,,_ '~~'_~~" .• '~~" •. 1 • 

n.~o o'~ i't . 'c' 'o' '" '",',. "~ ,,,eGI ~ ne"t_1.~ co,ldIÇO_S, n,1.J "JI",,,,ntcuel 
, .. ",.é(" = ." I LermO, al_.~:"e em LO'10 o t':ul'em elIl Q I"U3. 2.\"" n . 'i'~ic"i· '-, II i a caso ~'S hl:)·)or··o'n0.~ que n::o .1~'~E,"""" d~'" (~~ J . v~ :-5u.l 'L, ~.o....:. :"l~ -LJ.e- ~ 

~I. ,.l ~ .- • -"".' • .." ,·d_o.L",.,J .-'~ ~~r daI' o ::1 . .:'U VI)tO êons:,a. 0 pI',lj~C~u i.:z. liil/;iJle. 
uma e::Dr? .\ .... Ud 10terlJ., a.l'C..dn r.2ê,l:3 dllelta. (lO 
que :"quel:a.s que LJÓ~ tI"atam.03 da ab ,Er. O S11.. E3TEV~S .JU1\'IOR-V. E r Ei1.Ú re-

No :.;os~o [Hiz me3illO, em que t!'"t,tmos de quer que o ])l'ojecLO vi, a ':;o,a:-:::l:",iío? 
abolir e~t jogu, nós havemos c1,e ver que, O SR. B DE MENDONÇA SOBRli'llW- Si os 
abo!ldo p';r Ulll:,\ parL~" e!le permanece nobres Sem,dores entenL',em qU3 l,levo reG ue-
sempr,', U"::l, W!,Z que nos ~auemo" C[U3 nos reI', não tenho duvida er;J. t'étzel-o, -
proprios e,taj'-lec:mentcs [',e croJito, como Não ignoro que escripto,'ó:; c.,ieores, eco
'por e~~m,:lo, nos bancos de credito l'eal, o I nomis:as de nota, como ,)e,m B~;Jtist,) S:J.y e 
Jogo, e::lste. I o!ltrcs, con :emDétffi o jogo das lotel'ié',s. 

Nos ~:J.bemos quo as leUras ou ti tulas dos ~" ~, ,. 
bJ.ucos l~e cre[ciw !'f'ul são subm:jétlC::.S todos _O::iR'

1 
c,'lORAES. BARROSZ- l!. os mO.'~llstas 

os annl'S lt so!-teio, com premio. 01'<1, o que é llao conc,ernnarn ,amlJel1l . 
isto ôlnão l:mô. ,erd"deil':1lo,-eria 'I O SR. B. DZ ]\JZ:<>DO:"ÇA S'JBR1~lIO- Che-

E' uma ve,'dadeira loteria, destle q!le a gam mesmo a. dizer que o legislc1,dor que 
lettr:t, q\:e é sorceacla par:, ~8r re~oUüda, Ea.nCClOna o jogo das I,~terias não Ü1Z mais do 
póc\e T,irar ou dei~ar de tirar um pl etnio. que autorizar o roubo e o ~uicidio; que não 

Portr.nto, a loteria existe nos nossos est:1- ha mesmo interesse de ordeill algum;J. que 
belecimentos de credito; a l~ttra com premio l autorize essejogo. 

Sen:vlo Y. III 3) 
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Estou certo disto; ~011112ÇO rconomist:1s no- O SLlo- i\IoRAE3 BARROS dá Uül a?u.rte. 
taveiô, como o que u.cabo de citar, qu:) pre- O SR_ B. DE MENDOl\"ÇA SOBl{li'(HO-O nobre 
gam esta é:DutrÍna. SellauOl" eate.o, perrnnt:l. 1I1~ rere:ir: não 

Os nuo.'es Senadoras, pnr~;n, ldio d~ c0!1- compreilendeu ou não quiz cOr.Jpl'e1tender as 
corda r em que ha a.utorll~a.:e~: de orrlem to.O I explicaçCiE's que dão tcaos os eC0nom stas de 
elevada como. a das que CHel. q Ile prei!am j1oteric:s governamentaes e lot~~,a .. ; IJartic:ula
noutrml1 mtelrrl,rn:ob cootrarw,.: l5ro (), que 1'35; um:'.s s:Io ditre. eotes de outro<s. 
-entendem qU8 o Jogo dclS loterzas e neces- A l"tería ,!!overnameot;,1 é aqudla, que o 
sarlO, utll par:!. a socIedade e pa~a o P'lIZ, GoV€rllO extralJe por ou8. conta, ~m seu ex
{Int!e el!B existe. c!USi'fO beneficio' a loteria parLicu1ar é 

Não vou 1'.0 ponto de diz2r qu~ o G()vern,o, aqu,oUa que é exc;ahida pO;' um pal'ticu1ar, 
deve f'2~~l' o rno~010110 r!,vl. lotcI'la;. lSca e, i pur Uffi;1 emprAza, ou por uma associ:lção, 
-que o Governo lieVe constttUlr-se SOClO do I e:n benelkio de qualquer esta,belecimento 
jJ§ador n~ banca elo jo,zo, excilao~o as pal- pub1ico. 
J::oes '-'0 redor do tap's 'Dut. NilO VOU ao _ ~ _ _ . 
:;lOnto ele dizer que as loterias sej'lffi gc>vpr- O ~R. ~f03AES BARRos-~ntuo SilO l1llxtas. 
namentctes; mas t'nteado que. corno e11:1.s O SR. B. DE lv1~NDO;-';ÇA SOBRINHO-Sr. 
são efHte nós, nãogove:·n<1.rnênt:123, ID;,S p,r- Presi,'entr.a di-tiocção qu, o 11<,01'e Senador 
.,iclllares autoriza.das poe 1ei. devr m eXI~tir. quer faz' r e::tre locerias g,)veraa,nerl taes e 

E' verdac1e, Sr. Presideote, qU3 ~,(é certo loteria,; ;Hrtlculares, entre hterids governa
;;empo, si não qUJ.si ate sua i!boliçiio, as me l1to8s que o Governo extra lIe P(\l' m 1, conta, 
}oteri<ts na França não eram mais do que e mixtas em que teem p~rce o Governo e o 
::otel'il!.s "rrVeI'ililmeMaes. p;:tl'ticular. é uma cistincl'ii.o que não eocon-

Na ~ri1nçn. eXIstia lUonopGlio das IOÍeria,s; tl'O er' nenllUm ecooomisLa. 
~Has pert~nciam ao E,tauo. E foi princ\pal- 05 el~onom;st~s qu~ coo,mltei e3labe1ecem 
mente isto qua d2smor~lizoLl ,tS meSffi3S 10- só,nentô rhns classes de 10t~:i:'i,lS: l~'el'ias go
terias e fez com qlle ellas fcssem abolidas veruameotae,'i e loterias pc ,tieulo.res. 
3m 18.36. ~ Ql1ill1 to ás loterias governamen',aes. o nobre 

MaS entre DóS não se dá isto; entra nós \ :,e"aiol' encootra para e:las exemplo na 
:lão exi"tem propri,lmenta loter'as g()"e:,n~,-I FraJça. 'lue sempr'3 adJptou o jogo J,io lote
meo.aes, o (,overno não chama a SI a ex-I rias go,>el·113mentaes. 
~racção das 10';erias, eltas nG.o silo propria-I A lút;~l'Í2. particular é aq;;eH,ê qu~ existe 
:neme wn !l1onop~1io rio Estado. I en,,-e nr'", isca é. loteria cODcedidd. pelo Go-

Ls lote:-i2.1 entre n6s. ao cnnlr3.rio, lon~e I '>eruo e extrah1l:i' pelo pi1"r.icular. 
-:le ssr~m mnn'l!)o1io do Esc~.rlo, longo de se- I As lde:'ias mixtas de q fie 1011[,. o nobre 
::,,,m g"l\'()f!18.menl8.e,;, ellc's são pl'opi'lamente I Sen~u'Ji" n,io exisbm ; é Uilla con[uS;\8 que 
'Darticub.~e,;. I S. Ex. eSLll,belecG . 
• O SR. ~;10RAE3 BARn.Q.'J-_\O cCJntrar;o, (lS I 1 O GOVErno não póde aut.oriZi\r 1\ e:::tracção 
:J3.rtlculétres são prohibidas. L.e lot.erIa nenhuma partl~ldar, sem, que o 
- contract8.nce ca lOteria de Ui:1 Le:1etic1O ao 

O SR. B. DE "IE~:D00fC,\. SODRINIIO- O nc>
~}r6 ~Gr,a lor emão nelO c~mpr,~ilendeu o qu~ 
a~3.be [,h d lzer. 

::"ote"ia'l p«rtic'õ1<tres se cDnsirleram aquel
Ias que sã'l al1toriza:las pe10 Go"erno. 

J" :"r,:d(l, partic'.llar, debaixo do ponto de 
viste. êt:l r,ll(; Q n"bre Sene,,1or enC3.ra, n2_0 é 
lo leria. e pl'opriall€nte 1';/", isto e que é 
}foti bill0 pelal nossas leis_ 

O ~~R. :\['JRA.E, R\.rLRos-O que é cri::'le no 
;J2.rticülar, é virtude no Esta lo, pe1a dou
-~r;na le V. Ec;:. 

(\ S',. B. DS :,IE:'-'DONCA SOBRINHO - A lote
:_'i,:; 't qi\8 n:.'.l redi'') S a luteria paC'ticula\', 
;jr;t(1:'~!.;\[b por lei; aquelb~, que se refe::e o 
:10,:l'ê S~naLlul' ú a riL\, de qr;e não estou 
'~za-~,3..lldG • 

1Jeb\~:;:G ,leste ')onto de vista, é que digo 
r:ue eE','e nós n;\o exhtem loterias gov3rna
:~eE":.('s, ex!stem lotel'i~s p,lrticulares, con
cedi,las por au torizaç5.o dada pelo Governo. 

E~tc:do. 
Si é pe'o fIcto (':1 loteria conter em si essa 

cIaus'.i ':1 J3 um benelicio pa.ra o Escado, que 
o nl)h1'2 S~nado~ qualifica c.e lot"ri:>. mixta, 
então 6'~ não comprel1endu semelilaüte dis
tincçãu. porque, como disse, n20 a €ncontro 
em 113D;}U:n economista. 

Ei:, Sr. Pre,;idente, o que eu psoso sobre 
~,s lote~ias. 

O SR. DO~ill\"GOS VICE~TE-V, Ex. não 
tratou das lotel'Ía" concedidas pelos Z,tados, 
e eu U~:i2j:J,\-a ouvil-o a respeito. 

O Sr... B, DE ME;'IDONÇA SGERll\'HO-O que 
eu disse aceréa di!s loterias aULO:'izadas pela 
Uniiio, te.!.l cabimento pert'eléo subre as l~
terias ci"eacl,'s pelos EstCld s ; a n'lS6a Coostl
tuiç;;:o Gão prohite taes loterias; ~aLlto dn'elto 
t~m a Uni5,o de auto:'iza1-as como os Es
tados. 

N,;o encontro na Constituiçil~ proilibição 
algum:!. para que o:; Estados, do llleswO modo 
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que a União, p 'sS<1m conceder e autorizar 
loterias. 

Eis, pois. Sr. PreGidente. <tg f:1zõe, que no 
meu entendé'r milit<tm a favor da conserva· 
ção das loterias entre nós. 

Creio, s~n'1ores. q\1e é um assumpto de tal 
ordem. ião grave. tão importante. que n"
nhum b['a.zilpir·o, que co~hece os beneficios 
feitos pelils kteri<J.s. os serviço~ por ellas 
prestai; 0:4 entro nl·'s. dará seu voto em favor 
da abolição 1.[:, Ül.t in,tituição. 

O Seno.c.o d'-Jve conslder<1r bem a questão, 
deve esturl<1r as loterias. não pUl'amente em 
abstmcto. rn;1.jg em todos os seus detalhes,em 
seu c:Jujuncto, procurando s\bcr quaes as 
convenien'~[as ou rnconvenienciasque pOSiam 
resultar Itrs;e jog·), plra pJder então emittir 
seu voto. 

Toda. e qu<,lquer rlecisão do Sen;ldo sobre 
um projecto de tanta importancia como este. 
sem esse e~t,ldo, será um voto precipit<J.do, 
porque v:.r.ml)j ab ,lir um serviço. um iogo 
que eX[Se" ent.C(l cós h" muito; annos. e'q ue 
tem sido acceito em todos os tempos, que 
estéL consa.gr·a[lO em todas :1.S n()s~".s leis de 
orçlmeIl7.o, C·}[110 um melo de renda. 

Abollr lloje, ele repente. es,e jogo, somente 
porque S2 quer consicieral·o em abstr~cto, 
como UGl .io~) illl~it<), reprovado. é conelerr:
nar u:n .ai""b ,lO quql nó.> só devemos nos 
regosijal', [Jé'~Clue. as loterias tee:-:\. presta 10 
DS maiGico se"vi~os ao l:lrazil. 

Nuo ;,'" c~pitil.l nenhuma, nã.o \la ci i1:trle. 
não ha vi!.li1 ei1trlj nós, pOl' mais ou menos 
ímpol'tante Qua sej:". onde nií,o se enco>\tre 
um eclitick, um~ ohpa, um serviço util feltD 
pOl' meio daJ lot'êrias. 

Não coulleç.) t,)das as cirlades e villas dos 
o~tr;Js. E :~(1.d')3, 11ã.O pússo descer a um estudo 
mWUC10,') dos he:1cficios que ella3 teem ilU
fendo '::l'.S I ;te;'i~s; mas estou certo de que 
os nobres S~'l~dol'~S que me ou vem. e que 
conhece,H he:u cs seus Estados, Com) conheço 
o. metI, h5,Q de concordar quo não lu uma 
so_ caplt·'l. 'Im:." "ó ci,la'le, um3. só villa, que 
nao tenlle. um elheio 'con"tl'l1ido ou melllo
'cado com a'lxilio das loterias. 

No meu EstéLlio, onde existem loterias ha 
muitos a.nu s. não ha uma cidade q'J.e não 
t,mha U::J. e~iíi~i;) publico constrUldo ou re
construilb por iTIelO das loteria,>. 

o Estarlo é pequeno, a sua receita é dimi
nuta e mal dá p;Ha a~ SUIS desp~zas. Todos 
os melhoramento~ alli existentes teem sido 
t'eitos por meio das loterias. 

Nós vemo,;, SI'. Presidente, como acabei de 
dizer ha pouco, lindos edifici09, quasi que 
magestoso', feit,)s na cidade de Maceió a. 
custa da.s lotdrlas. 

Alli eotá. par:l, a ttestar o que aca llei de 
dizer, um e,Jiticio impo!'tante, que chama a 
atteução dos que por alli pas,am, o Hospiclo 
(le Ali,mados. como bem poucos ha em outras 
capil.aes. 

Igualmente existe o Asylo de Mendicidade, 
edificlo tambem importame. construido como 
aqudle, por Ineio das loterias. 

Ora, corno é que nós. que conhecemos tudo 
isto, que somos ('s primeiros a attestar os 
melhoramentl)s que o jogo das loterias tem 
produzido, havemos de eSí[uecer estes bene
fícios e p"SSat' um traço de penna sobre as 
loterias? 

N5.o, Sr. Presidente, o Senado d'3Ve ver 
que est.a questão nã.o póde ser yota,1a sem 
nm estudo miDucloso, detalhado. 

o SR. DOmNGO'l VrCENTE- Para isso é que 
está em di,cu,slD. 

O SR. B. DE MENDO:'l'ÇA. SOBRINHO - Está 
em discussão. é ver 1a" e , e eu p·tra me cer
tificar de que o nobre Senador está tão pre
pwado. mais do 'lue eu, porque ni'io estou, 
desejava ouvir a SU.l. pJ.lavra para explicar 
metllor a í[uestão. 

Estou d[ticutindo a questão, como acabei 
de dizer, pe- accirhns, aval d'oiseau. 

Não est.cva prepar.tdo e só o fiz porque, 
tratando-e ,1e uma questão séria como esta, 
tive receio de que fosse votada sem mais es
c\al';)cime:ltu~. BalO sei que as minllas luzes 
são insl1fficilco tes (não apoiados) para escla
recer uau. cOI'}oração tão illustrada como 
Esta. rras o me[\ fim é esclarecer a mim pro
prio. Foi este motlvo que me trouxe á. trio 
ouna. 

Portanto, si o SeuallO qu izer prestar 
::.tl.enção ás observações que acabei ele fazer, 
simplcsme:J.te para provocar a S',a Dttençãa 
p Ta tão importD.nte materia. ou acUará a 
d.iscussão elo projecto, ou então. SI achar 
melhor, fa"á um" discussão escruDuJoSé\, 
sobl'e a questão, afim de que t5.o impor
tante asmmpto não seja votado silenclosa
menta. 

Na fD:"lm c~!)ic:J!, que até ha pouco era 
uma CltL',11e \;'e ~,-·luenos iGlporta.n(:i~J, jA. l)8la 
sua ]loI'nl~çi'io. j'':' palD numera de e,lificios 
}Juhlle. c:, qu"m nào 'Vile a.Hi hJ. uns 16 ou O SR. DmIlNGOS VICE"ITE-O autor do jpl'O-
20 aonos, "j fôr hJ.ie, ba de not:l.r uma dif. ject<) (lari as explicações necessal'ias. 
{crença e~tl'J,:Jrllli~,,['ia, e pergantJ.rá natu- O SR. B. Dr;; ME"IDO"lÇA SOBRINHo-Emborl" 
ralruenta: [J'Jl'qU8 t<lntos melhol'amentos <3m eu entenda que o nobre Senador é muito 
~ma cldc.·,\" ]J"q U'2na como Ma~eió ~ C'J:no capaz de explicaI' o pl'ojecto de que éau tor, 
_or"m le~·~tos g 5ffeito? Foraill, acC',sJ, cOilll em todo o caso acllO que o seu esclareCimento 
rendas dü l!>3\ltdo'/ I em um?, qu.,stão destas n5.o é bastante. 
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M31hor seria que o projecto volb"se iL Com- lum requerimento neste sentido, para a Com
ml~sã(l. afim de que eUa proc~d"sse e, um mis'ião "studar o mesmo projecto e sobre elle 
egudo "pu ado, maduro, reflecrido. dar o 88" parecer. Vou mauuar iL i'Ile>a o re-· 

O SR. DnlllI:\GOS VICE1\TE-O pi'ojecto veiu quel'imento. 
da Commis·ão. Tenho CDllCluir1o. 

O Sa. JOAQüD1 SAR~IE:\TO-E,tBve li 15 
mezes. 

O SR. B. DE MENDOXÇ.\ SOBTIJNFfo-Esteve 
lá 15 fiPzes, como acabou rle lembrar o il
lusere Se~,l<1or, mas, senhoreS, mesmo o 
facto rle ést'l.r o pro ,edo 15 rnezes na Com 
mi-são e r:.l~iio para qne elle volte, porque 
nós out·,~o", Sen:1rlol'f3 eleltos n'~ reDovaçi'io 
do terço, não podemos ter conLeciillento 
deile_ 

E' li,Jo, B.p,iado e posto em rliscus"ão e 
sClguinte 

REQUIlRiMECiT'l 

Requ;~iro que o project.o n_ ::8. de !896, de 
Senao, volte its res'O~cti V',ô Commissões 
P'Fo.. CSLucl'1Il\lo-o co:u ,'- I~i virIa a-,tenção 
que ,l, ",âterla exige, elllií:êir :;LJre eUe seI: 
Lar('ce~ . 

03 noh,'8S S8nador;'s sal:em q:'e nem todos S I~,::JS ses,ões. 8 de oucuiJro de IS()7, -
os Sen2.r101'es que estão Drei'entes tinhn.:n B de JIe,!.(rmça Sob,-inho. 
assento OU3[;·-', C~lnara., nâ ses ... fto p2.SSadê1. 
PeLo méUO~ ba neste recinto ::1 Se[Ja !ores, ü :31.4 • ILeiile e 0iicJ-ei~.n-?eço a 
d2. rend"açJ:o Jo terço, que f-n'·',m pl~itos a pal:.tvI', .. 
30 rle ,leZ"~0,J e que nuns~ tiver~r'1 conhe
clr'18nto de:, o;; p;'oj'õcto_ 

CO\rlO é Ilu~ -D.J..t,8ri::1 ele t::...1 lll'1g,~i Ll1de foi 
daria DaI':1 I: i"3l~~h:-5ii.O S3~:! pi1:'?i?8r? 

O -';6!Jn/~o !ef;,:;l~lu o refrL1"..;:~i:n,~nt0 (lO hon

<D -'\". !PlI'e:§ideD.~e-Tem a p::.lavra 
o Sr. Sçl)3,:-1or Leite e On,!cc~ 3JbI'8 ore-· 
qu,=,rl,Len~,o Ll~ adiament:J. 

raio ,:'!~i.3~1,.~OL', hontGIll. l~2,.) p·]·"I~_:d enten.. O .::.:57". L::..·:aac 0 O~1.·;:c.:1 -~~l.- O Se
de"s-9~ c{)~::!o rlisse a.nterio:2ü1Ent:~. f1'}~~ ,'). ma~ na'.lo C0:li.H~ce a illínlla o):rc'-:'ê; :·':'lJJ!.~". lO,:~~l>ias. 
teria. Gr'2. urg·.~n~e, 82..3 D.:~ ci.8L~:>e;}.'~ia a Jalg.) q<\~ a lctGri(1~ jogo c-.:rr:;J e, e r'ud;::ü'"tíd~ 
S. Ex, . pela c"lilização para fins -:;".:~,() "sl}D3:aes, 

Ale_ll (1.;,3 l'::zões QU3 tBnllO iliJ1'8.;:;ntaLlo, ~ão Ge'1 ~ SéI' bar;1tça:~:1 a pCI:.FQ !~e !..:~-;D:::;;,ituil' 
e qua s5.,Q a rcpctíçiío cO I1U-9 expcI}(h no Ut2::~1 inddst:"il1. a 8er ':-::;..L;r~~._:::::, per t::.l;uns, 
príllci'li~l dI) meu (~íscur 0, :],C:.!fi-'Sce iGais I'e +n. fi ,~o a d'le o t~i,·--'" c. ... "",..,. .... , "c·'l,-., q-'~P 
um~1 rc,,6;~.~ L:J sc.r',D.n.te p,:;,r2. que o ;J!'Ujêcto r:ós

v 
l;~'.:':-c'~e:c.ClOs .... er~ n~3~l~; ~?,~:~-',u d~ ~~~~;~ l~: 

vohe b, Com'uissito, e é a seg-',l1lw,: nós esta- tcri", ~or dia, .. 
m s e~ll fitn rt'3 8,'~S~j,:), ~2]npO 8,':1 que it8'?ernos O SR. PIRE:i ~2Rr\.EI3.A- U2::', aLio; ~res. 
trn.ra.r (~:) Drer3r·3ilcia (lJ.3 or;~;::t,ll:entcs. que 
em ht'2Ve che2;"I.L'ão ao S~7nn.(':.o e aS-iilll ecita O SR. LEI'?::: E OITICIC.\.-. ~ .i::1:~i:) de ume., 
pT'vjE:Ci;O 8:): j, r ecil'J..:lo dn. orde:n (~G dia. ás V'-'Z8,'\ em C2:tOS dias ... 

P.:.ElIll =.~smo que r:,s~,e 211~ 7o~:1111l. teria 0:--;-;--. ?ln"s FE3..D .,,"''':"> \.- ~:n "'r"'~ ,;6 d~" 
de ir ~ O;l~,l'~'v C:1in::ra. e 3, Ci?!:l:J"r~!. dlJS Deuu- tI'8"'. 'S·'r· ~'i~:":'c'~llDr~l"e~·'v~"·:~;,l,-'.:: .. -. ........ ---'-........ .L ..... 

_ . 1 "'.,:) .!.-'.~, l· ...... v ..... (.C.;...." _;C~~ ~~ •• 

tad l3 n~i.0 t~!'Ja. terr!pJ 118 l,rll.~~\l-' dells est~ los..... I 7~~'" ..... O .... _ ~..; r,:< 1 
anno. ~ 1.... L",~.L~. D ITIClv .. l. ' . . ,J, d, ~?lllOra 

1\,"iO "·cho q"<j o D~O;e"ÍD []'" ('Ayia se~ U8.S loterlu.s o Jogo Ú'0."'CO. f.eCO ·lcl(lo pu
d"--.(l;:;J·~:,.:l'; or·le,~1 (lO -'-di~ '-' c'(~'n 't~n-~~ ~'- fro.~ lJ~iC:1X~eLi.te. S'3~ ser possiY{~l á ,~1.,;~tt~_,:r~dade 
f!.'~~i~L~.o~-'~:;~n d~\·~ co~tinu~;~ a -'l~e;'tL cÚ~e~~t:(10 cont~l? pel'tUl'banôo a pa..2 dOl~)estica ••• 
e muito m,::t!os a~)pro7ado pelo Si-'uarlo. \apOUt(iU~") 
, E ,t2I'.d,\ l)ois, qtce o prc~~ct() e'eye voJtl1r I O S~. JUAQUm SAR)íENTO- ::;:nOI'T-'l8illente. 
a COli1~nlS.~(1,) l'espectlv~. O St!._ },'10~ASS BARItOS- I{.-'.v:;ndo uma 

O SR. DC:I1I;;GOS "-Ylc~:,rrE --~. lJre-ciso re ver~Ja ;eir.~ in'.l:l,J3ç~o de !~te?i.13. 
querilnento. O SR. LEITE E OIT.!.CICA- ••. fo.,z3ndCJ ~om 

O SR. B, De; M2NDOXÇ_\. SélBRrNH'l- Sei que ~ue OjOgD se eot::tb21eç? no ':,:l~:") c":.'.3 fi1mi
é neceSS'1rlO requerimento; nms e:-:perówa lia:; DU!' todos 08 mo:':os, "cr t'JCcOS os ')rirlCi· 
sómen~e prescrut3.l' a epinião do Senad0 sobre pios" e colioc:1da a a·Qtôridads pu!:;Úca na 
si devia uU não apl'esent:1l' seme1:.Jantl re· im:'os~ibiíidn.·!e de venc21,0. 
querimt.~nt~). Portc . .'1>:o, em the?2, esi.o~~ d3 8C~Qrd.D com 

Desde que 'fjo, SI', Presidente, que o 2e 4 o pri]c,pIO ';0 proj2cto. 
nado, mais ou menos. si n'~,o me eng.lno, Nó.; telr!05 ne:cBssídJ.de d3 ::!J,-:,Lr 3S Ioteria3 
mostl'a.-,e (,,"ol',wel á volta dJ projecto i 1'8- ou de lmpossibilltar ql!e elia, ;:02"a3 correr 
spectl'll1 cGmmiss:i,!" não tenilo dl1Vlda em to'los Ooi dias, deixando que :i. 3'_:,1. sL'mbra se 
proporcionll]' occ:'sião pu. Ta isso, apr2sentando estabele<;:l. o jogo do bicho, o A.gâc·e .:-1meri· 
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cano, umas t:int,ls Companhias, todas auxi- terias-a que lotwias se refere? Ficam abo-
liador'~s de tudo qu,mto é pobresa. . lict[1s as loterIas federaes ? 

UM SR. "ENADOR- O Muse" Ceroplastico ... 

O SR. LEITE E OITICIcA-Por todos OS 
:nados pOS'Ive,s inventados pela. ex:loT'açã!J, 
pela especulecç50, par:lo retira!' o dinheiro do 
particu lar. 

O SR. JOAQUIM SARlIfENTO-Apoiar10 ; essa é 
que é a pU!'l), ver·dade. 

O SR. LEITE Il 0IT1CICA-No modo de aholir 
:loS lotel'Íc.s, S". P:'e-idente, é que estoll em 
jesac~ol'c1u c.'ill Cj proJecto. 

O SR. JOAQUIM SARMENTc-Apoiado ; é pre-
ciso emend:1: o. . 

O SK. LEIT~ Il OITIcIcA-Qual o mei.1 d8 
'l.bolir as 1-, e,:,rc"? O anno p.;,,~a·io ;. uso 
,ente i sta ,."ib:I,:a, a doutrilio. ri2 que era 
nece.~sGrio c;~e~:(;~.! [tJ. s ~o tim da &t!oIiçt1o 
do jogo, P?)08 [:teios que a sClencia <cconomlC>l. 
ensina, p;'r:1 V~l1ce" cprtos factos que nii.o 
podE'ITl ser ':O:.t dos pela autorlda.de, Dermlt· 
tindo O". r:::1.S L:~:;;:aúd-:;·09 tortemc·m,,·. de till 
modo (]'l" o p',,,":m ·oto da ti\~,\ Im[Jossiblllte 
o exercicio .. ,. jO~[Q. 

O SIl. DO'iING2S '];CIlNTE-Tornaildo ocas· 
~igo di) Y:C!O o (J1'.'~'~ll'IO vicio. 

O "R. LEITe; Il OITICICA-O projPct.o diz, 
?orem, eGO 1.::i:: LJ.conis:no dé assu:-.tar : 

« Art. 1. 0 Fie:::.,;'! abol!das as lot.erias. 
_-\I't. 2 " R8T~g3L']-··e as disposiçõeo em COL.
trario», e l~:;~j J . ,_G" • 

O ~R. .;O.lQULII SAR)1E:-<TO-Ma.s emende
:nol·o. 

O SR. LEITE E I)ITICICA-Pergllnto ... 
antes ·'6 ;:e"gL:.l1[; r, julgo q:Ie s(orlb. fil·dll'1r 
3ubstltu'l' 'J RI'e. lo e:o project,) e d!zel' C:lm 
mais precisão: «Fica abolido o jogo no 
3l'azil. .. 

O SR . .<OfL\ES '?,\RROS-O.S outros jogr,s já 
estão abLJ~i(\os ; só ri'osta esse. 

O SR. LCIT!C E OITIGICA- ... Art 2" R-' 
llogam-:?e as ribpo~!ç(32S em cOD[rario 

O SR. G0ME:S DE CASTRO-Si c1L,seT' ar'sim. 
JIão comprehende a 'oteria. 

O SR Lli:ITio: E OITICICA-Fic:c ab',li"o o 
jogo. cIJill.rehe::.clii.la. na phrass jO{/O a lo 
teria. 

O SR. GOMES DE C ... sTRo-Mas é f)r~c·~o qu'~ 
Q diga; si m.o t.:.ISSel', não esti com\.JI'"h~n· 
d.ic1a. -

O SR. MORAES BARROS-Não faltara quem 
diga que ~ i, l.er·Í;~ rJ.ão é jogo) que nõ,u e~l,á 
jncluida na. proLihiçio. 

O SR. LEITE E OITICIcA-Pergunto, pOl'ém: 
1eclarando o pl'uject'J- Fica.m abolidas as 10-

o SR. MORAES BARROS -T!1mbem as esta
dU[1GS e munidpa.es. 

O SR. LEITE E OIT!CICA-~i10 diz isso o 
projecto. 

O SR. MORAES BARROS-A th2se é ab
solui[1. 

O SR. LEITE E OITICICA-A concessão de 
loteria.s estadu; es o Congrei'so N"clona.l tão 
pórte orollibiT" (Auoiados.) Os Est,odos trem 
comp~terwÍ:! para permittir 10tel'l[1s nos seus 
terrltorloS, h8sim como os munici~)ios pód~m 
estabeiecer loterias municipal's: no, temos 
visto exemplos. 

De mo"u qle a phrase-Ficao abolidas 
a~ loteriv.s~do 4rt. 1°,88 cor.úore:1ende1" as 
loterins r der(l~s sómente, as ESi,:lt'U"es iu
va.' lirão o mei"cado da. mes:na i118.ü<?i '":1, por
qtle as feder~e'l estão hoje in':adindo os Es
brios. si, porém, comí"rehencler b:a, as lo· 
t:ôrias, o prGje~so é plao:onico. pul'Qae os EB
tados ;Jódem niLo subm'3ttel'·se á rt;"llcsiçiLo 
d.a lei, CC.l;.l\O o nobre Senn.dor ::j(l,be qu:::; ha 
muitas outras leis e até ubposi,;õe, con
stítucio<Jaé's quo estão senDO, ent:'e: . .:llito, imo 
punemente viGlal~a.s "Qf::'los Est2,uos. n ;jJ. vista 
a clIJissã/1 do ;.~t:pel-moec~a e a ta::at;io ,iOS 

impostos de e::q) Jrtaçi'\o. 
Si a âisp,'-'ição do projecw compr'f'hende 

1\S loteri2o~ federaes, sómente. ou SI compre
llende as fedel';'ês e as estadli!:1es, C8 ESLaJos 
c:mtmuarão fi. permittir lot61'ia, e ~" jtozel·as 
não se irrlporbn'~o aÍlooIut"illenêe CWil a lei 
do C'n~ress" N;lclonal e acaste:lado, na CO[1-
stitukiio que não prohibiu aos E,tiJdo, con
cedel-cs; ao cont"ario disso que qu I' o pro
jecto o:> Est <lOS fil'mawlo-se em um, leI uni
v('r~al. admitt,da em todos os p'V,'S. nà" ,ó 
elles proprius. como as suas munici""li""des, 
autoriza"ão lote,·ias para fins hUilla.ml r'ios 
e outros. hoje muito em USJ em to,10s os 
paize, do mUlvlo 

Per.;nnto~ ~, phrase lJ.conica, ~itn~'~2S tran
chnnte, ab3'lutamente pt'eci,:a.-Flcam abe
lidas as 10terios-compl'ehenJ.e to.:;os as Cd[l
cessõ- s já fcira.s, 110 ras~ado. ou só eLi te as 
loti!rias que fOl'em concedidas daqui por de
aute ? 

Si não alcança as loterias ja concedida.s, 
o pl'oj.~cto é iuu'll, não traz resulta, o, por· 
que e[(as cOl,tinuRrão a ser exti'a.hldas. Si 
pretende que nã, seja concedl·la loteria al
guma daqui por dea.nte, elle niio ad ... ",nta 
cousa alguma. porque mala impede que ama
nhã o Cungre,so conceda lotérl"" accre~cen' 
ta.n'lo na respectlv<l. p~upo~ição : iicmn revo
gadas as dispos lç,'les em contr2ori;). 

S;'. Presidente, o honrado Senador por São 
Paulo, autor do projecto ou seu apresen-
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tador. queixou· se de estar e!le em estudos 
das comrnissões lIa 14 mezes. sem ta ti(~o até 
agora parecer e, por is>o. requereu que f(ls,e 
dar o para a ordem do d i<l índepend811 te des;e 
parecer. 

O SR. MORAES BARROS - Com urua 
condicional: salvo si a COffiinis5:io pr')· 
mettes~e dar parecer dentro de poucos I~ias. 

O SR. LEITE E OITlCICA - Cl'ã0 sei qua,es as 
commissões que tiver,em /1e e3kdiJ.r o prc
jecto. 

O SR. PRE,lDENTE - O proja -to foi rem~t· 
tido ás Commissões de Legishção e Just;ça e 
de Finanças. 

O SR. LEITE E OIT1C1CA - Fallarei ppla 
Com missão de Finam:~s. 

EUa, Sr. Presiclente. ent8:~:~e'--1, e eu en
tendo do fll8:lffiO modo, q'le es e ]11'ojec:o está 
fr:lncamentc> morto por um:l lei d.) COj}greEso 
Nacional. 

O projfcto abolin c o as l,~tpri",;; foi apre~3il
t:lrlo em l-l de a,-,osto dd 18GB. E, entr"t<into. 
o Con gressD 'lotou a lei n. 4':!.tl. de lU de se
tembro (I,) mEs:no an'lO, na qm l1'2gulo.J·izOJ-sE 
a extr~(ç~o elas loteria~l na C;\CÍlal Federal 
durante 3ete ~\nDOS; e, ain(lJ, ma.1s1 em VJr~ 
t ude do, qUil.l o gOV<8l';)O fez um G'. ntractc 
pelo quo.l se obrigou a não concalGi' 10tE:rias 
futuras. 

o SR. MORAES BARROS-A lei que V. Ex, 
cita é posterior ao projec LO. 

O SR. LEITE E OITICICA - E' justJ,mente o 
que €ftOU dizendo. V. Ex. r;:>t'esentou um 
projecto abolmdo as loter'i:'s; D<S, depois, em 
ulI:a lei el;>,hcruda pelo C(,ng:re"~G, o Governe 
foi autorizado :J, regulé rlza r o SEr"; iço das 
luteria3 det",rm~n~U(io-;e q:;e: 

«O c'ctu:<l ccntl'aCiO ,:~S loi:el·ja.< b. Capital 
?6rl!>l'al .=:e1'11 r~fOi~iiJ(1:~!_ pe.n ~)razo (le sete 
armos, a contar de 1 I:" ,il'..!Pl'-O (1" 1897. 
ahrangerido G s2rvÍço ger~~] \.;i:~S ~I)terias, soe 
i1j sEgnint,?s con,liçÕES ... » 

E a 18i estúeleceu 0.:; cum:i çõe . 
Ainca mais, Sr. Pr8::i,-)'211 i:8. o pfoDrio 

CongTesso ;,,,cional reéo,Il1tCeLl nl~S"D. lêi o 
d!rei~o dus ESj:ado~ p~!.t·8j . U~r\ri2'.T'~r::J.IGte
J.'l;J.s, P01"C!lVi 111:1 UOd 2~1't.í":;O·J (;:'. ~--:i ~i~: 

«Os Est::,dos qae p!'o:libi~\~:ll ou ti\'"er,~n: 
prohlbidn a. venCi!- de bU;'~te 'e :>}[G.:'i:ls, que 
LÍVBfCT:J :?JJGliL~o ou 2_b· lir':~-l1 ::i lot.~-l.~S que 
h(lU1J~'l'ell1 ccnc?diclo 1 1;5.,,,: !-:C.).J'"l ;.:-ul'or "'iDades 
3.0 regilllEn dct pi6sen7e :el ... » 

FOio;<lDto, o Coni'res3C' ['ee, ,;; IlecEu que os 
Estados t:~eln o rlíl'Z t.1 d,] ~(li.~' e /r 1·lt31'Ías, 
como quizo;-em, ou ::entr<, dI) ~!l".C1J eiô.lJürado 
p\~lo CvDg~·e;;sú. ou ióra deSTA p iLtlO. 

O SI'.. JO).QUDl SAR)lE:\·TO-~~,B a3 lilunici
paliá:ldes e~tiio c.mC8'€n'~O lotoo' i~:s. 

o SR. c.10RAES BARROS- V_ Ex. apresent O :'R. ~,kR,\ES B.\Rp.é's-_'iuoi,,-,L. 
uma emenda neste sentido. " 

O SR. LEITE E OITICICA _ Nilo 11a emonda, O SR. Lí<lTE E OITIC1CA-.;<i vê o honradc 
possível; o pI'njecto é ínutil, pnrque nada Sen, dOl' que o projectJ é inu,~ll. 
impe,l,e q-,lC aiDJ.Lllã o Congl'êsso Nacionnl O Si-(. ~,;OItAES BA"RO;:;-.-iU ccnt .. c .. ·io, isto 
vote a, concessão de loleri:J.~. revog:mdo a prQv<l que 61:e á neceSE;J.;'io. Jll<Ji,'lJt:DSi1vel. 
disposição em cODtral'Ío, ióto E-. a de;te pro· li SR. LEI";;; E OITICICA-OU o 9 ;;.iectotem 
jecto, f<i for con'l~rtido elJl lei. (AJloit elos e 11 (To efTelto retl'üadivo, attl!,gill-J<) co~ Gl'actos já 
apoiados; t,"ocarn-se muitos Op(l'rt, s ~ } felto~ e l:bri;~;!ndo o G'JVi::r!10 2. ~J(;'.:j·ar indeinni .. 

Podiam as commissões rI.::ll' pa' eCRl' sobre z3cces. autorizémdo Clt8 In co>ntractantes i} 

um projecto que .iil tinha sido a)~ tecip:1d,,- se 'insllrgirem cm:tr:l a lei uo CJngrbS'). ou O 
mente revog<:(lO por uma lei, si ine poüem pl'ojacto V8.e abolir ,óment3 i S lo[~r~r"ii 11étCjui 

permiWr a expressão. por de::mte. M:lS neste lllti!110 CJ)jO, COrnp1'8-
O honrado Sena,~or apresentou o seu pro- lIenue.se (lue o COllg' eS30 é éOJerç,no e poderá 

jecto auolindo em absoluto as loteria,.:; o Se- conccd0r, ou não. loterias. 
nado o appl'oYOU em primtiI'it rlJEcussão, 
mas. depois llisto, o Congresso, em urna lei, O SR. JOA.QUIM SAR)rENTO- Mê-S isto é 
declarou: questão para a discussão d.o, projecro e nilo 

« Fica o Governo a.utorizado a l'egularizal' tara "- elo adLmento, <iue é (.0 qüe ~e trata. 
o sel'viço das 10terias,oh~erv3.das as seguintes O SR. LEITE E OITICICA- R·teu daudo:1 
determinações ... » razão por que as C0mm i",fes não;;<, occupa-

PortaLto. em urnJ. lei que votou posteriol'- l'am do projecto. el!,1 é ;;.bs,Jlu c,2[.1eLt:" inutiL 
mente á apresentação do projecto no Se- l~to. considerando em ~el1s termos. na sua 
nado, o Congresso regulou a e:nrac,ão da.~ l'edaccilo laconicô .• pcrque. si ,1esc?r~, mirru
loterias que o project,o pretendia abdír e ciT sid<ldes eutàú elle não re·,i3t2 é, analyse; 
autorizou o Governo a fazer um contracto entilo teremos de cJ.hir em um dilcmma ou 
com uma a3:,oc1ação. elb 1em E-fi'eito retroact j,o. jsto é, prohibe 
Or~, é possivel, em vista disto, aboür hoje as loterias já concedi,ja,~. alc::nç:n:do con

as loteriaS existentes? E quanto ia futuras tractos celebrados. não :;:;er~ittin,Jo. nem 
ha alguma consa que impeça o Congresso Ge mesmo as concedidas pe;o Sefl ,(lO, qUé1.ndo 
as decretar? l rejeitou o veto do Sr. Presjct~nte lia Repu-
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blica á proposição concedendo loterias á ir,! com o art. ;2" deste projecto. E' a mesmf} 
ill<lnd",1<l Cao"elaria ou elle prohibo a.s b, CotE1\. 
teria~ r1;;.qui OíJ. delllt~, faz,"ndo u:n:t lei Dirá a. all',Jdida :~i: re-{'~'g:J.m·~e as dispo
para o CO.lgresso, que_ nao S8 sUlJ::1,',t,.a lei siç0es em C,luí,ra:'io,-8 COiDO o:Jl'oje.::to de 
algum:" e que G.r.1~llh,I, po~ qualq~e~ ~llsp~- que tralamos cul\S~iLUIl'" d;~:pc~içf.o em con.
SltlVO levrJgi as 'll,poSlçae, em CO.IL.aIlC, n' trario ao ol:t~o Que COl1ce'~e !G~cI'I~S, ficarSl 
camlo eiia lei revugada. elle rovogado. • 

O SR. '.\f·RAES IhRROS-COffi) V. Ex. rI iz 
que o C.Hlnb30 nào se sub;nette a]E, ,~I"u:n, 
SI o GOll"ress,.J estú sujeito a wdu~ ;,s te:"~ ?! 

O SR. LEITE E OI7ICIC.\. - T"1I113. I'aciencia: 
desue qUi' o L'o'lgress:) 1em o dir~ito de ,aZ'2r 
urna lei r9'·0,!,a.ndo Dutra ...• 

O Sn .. MORAES BARROS - l'das n1':o tem o 
direi'o Ue dfi'l'i-SrGitar as 1e:s. 

O SR. LEI!C E OUICIC:A-V. Ex:. -pod D. pro
por 3.m~,n!J;]' e o Senado e a CO-;'!i'.!l1 '\00 

Eis o :not; 70 por (l'~e a CO'IlGJisiio nnD 
trD,T,c,u ti.., Dl'oje:to. conoi~eranc:o- o Í!1util e 
lffiprclicuo'. 

O Ser"ldo (~e7f' rês:)':r!,t~-"e C:-.. "r.;npanhê. 
por mim lrvant:Hlü I) ~n~;o :pas:-~!!Q Cf:utra as 
lute"H1s. ti:,." e':cendc.Q lJ'le ap;'lcscntei ao Cor
ç;)-Inellt0, t.),~anrJ()~~e as lot~r,'J.S (:e T:~Ü r:lodo 
Que !'e~l::1r!a'/a virtJ;:'. men'e em U:1JrJ. pl'obi
biçiln. por jo,;O qUi' 11;;0 p'Weriam corr·er no 
Cüpito.l Fe,j~r,jl-scu Ii2Eillor rne,·c8. O. 

Depnb~Jlr,s vot::::e -1':lnJ. lei, ~Jesm8 5t'Tl,lO e~t.~ O S'?~:(l,do r.-j~íLou ::;,s err;enc.2.s e <ltB regn-
projedo :r]J;'O li do... lalCleutou :'s Lte:'ias [l/I. L"i co O;,çJ.ll'le:.:to. 

O SR. :\Iop,.~·ô B,-\RF.Os-E' dir2it:c rlo COi'!· 
gr8~S(l r-SVG:...~"i· a leI, ln<-~s n5.o e a d~ d0~)· 
resp 'ilai-o" . 

O SR. LE:T3 E OITICrCA - Q,~em (~iss,! 
isto? ! 

SUP?Jnle V E -:, C;ue este prnj~ct0 e 8C' 
ceito pel) :~'");l:'/C nas i:r:;sl\scus~õe."!, qlJe V=i-3 
á Cailwrn. c, é ili.j ,_ru'7D.do.que- sóbe 6. ~;' n{?~ão e 
é sáncc~o.]~.lv .} r.. ItU<:1-Sê la! G\) p11 z. ~C::1rr.: 
abolll;,'~"-S IGtel'ia3 r18.b.l por del1!l;e. Far~,,' 
anno e.u, ~{)':' ex: Q)lJ, a..pr8sellto t:!'.J ;;ro
jecto ... 

UM SR. SE:IADoR-Revogilndo a 12.: ? 

Co~ eITe1t:l. l1:ntol'lz?U ~, C~Dt::'''~)J'iO, ';ê_gula
Gent. II ;.,S !OV.)I"ilt8 e GL-t~~.O'J.lU reles .G>scadOf 
bto qrn~ ~e ChiJ.llHl - r2ê~i-~G, ('e L·ter~as)
mas OIl(..1 nuu é rEceltn.. õas loterb.s, e ~im D 
c:out,:'~<- uiç:io li0 povo, el·! ~o'Jre. 

O ~R. JC;STO CHEIUiOi\T - E' ;::':1 i:!l';lOS'\O 
~lliio oc1ios0. 

o SR. LS1TE E Or'lICICA - E' ~:-.:1 i8,osi:í) 
~e:..,<:', :0, Y~:rl\tol'lo, ü{i·;)~C', J:c:,;rt.2..'C 1'8C:i\U8 

sobrB ~.S economias de c~(L ... tiill. 
D~6':2 q\]8 o G:~ngr(~~s/) f-:-z i5tn, nã.o tem 

rr::;.is o düeito de,:i" hoje ?J'(' .. ,)Ôr~ r..\)' l\ç5.o das 
lo!,er:.o.s; qU2.ndo nluno por~,-->rà iQP'~'l' ta::xt\s 
ll"s3.di·;~irr:as, a ponto (1 e imt:edlr :1.se:s· 
tr;rcçõe< . 

E:ir.e é o mdhor sys~e~:1 nê. d;JlL opinião. 
S~lJI1o J.SSI. n, q Ut' DI; ;~soichde k,. !.lo pro

jecto ir á C,"m::nl, sií.o ? 
i'Ol por iSé J lJ De ,li,culi e e.-h;cei o Jlrú

jecto par~1. mGs~,rt: r a jl1Uti_il~J.Ü8 de Ir ús 
comm,~s6tS, ?ar8. q:.le fim ... 

O SR. Lr;ITE E ÜITrC1CA-Niio, EE'nll:,l'; r;1io 
é pr,~pri~.il'LÕ,,'L;· :~.·;,iill: ofi'rl'eç.;:: 1i.m P: jeeto 
concede cL iOé.·:·I·S p:lr:t o list~,o ue ,\.la, 
gôas, :cfi.:, ,1" [.".' cnnstruitlo qualquer edIl1Ci,) 
ng,an\'L~ i:'~ '.d: ,; 09 nobr~s ~E"1,',(k-!'8' (·ai;;], 

rallne:J.te r-,,:~;:[i:'.lll feme1r'alIi.e ;n'(lj"i'b, Ji· 
zendo: j,,:ai·I'8:lte são couc8,'idi1s btcrias 
para, o, ({8',cl'0:\ de S. Paulo, Li.o rd ·.i',·r:llÜ,O, 
em Ô'Jr2m8., ;_:~r·1 r,s ()ut.ros. torlranrlll-~e O SIlo DJ;\llNGOS YrjE,\T;<; - PD.l':J. guar-
assim 11'118, H 'com ,iisPIJsiçÕ28 il:'u,1el á;; à-st" I dal-o. 
QU3 r..q ai cSL,), (:HIJstra11[lo U]{~ in2lJ're:i,;O). O S L~l E? (I ""ICI~' 01' e"e e' l·n~TJ..·'" 

11. lLTi..2..GI.l Vrl.- ••• 0 1_ luLll., 

. O SR. -';,RA2S BAI'.ROS-'j;' O Ccn~re~co ,j nii.o pá'le ITl:ti., seI' ap:,rClvud;), ClOl"Jue pois 
vlOlando « leI. foi antecipaJamente l·ejei~a.d.o pot' ~sta. dia-

O SR. :~Em, ~ OlTICIC;"-ViGlanuo ?! N~o; T.'osição qU8 ci,ei ? 
t2J lei dirá.;-sio revogada, as dispos!çl3es em Além disto. as lot~rj2s di), enfeita! Federa] 
contrar.o. já estão :;:.l;;oE,: <I. > , ,-, só esperam, "11 digD 

A leí G.P (1'.16 estamoS tratando fie", ou n:;:o 2gora, noVo vC)to d·) Congresso ]l;a.dona], 
revoQ,'ada ? ! prot"t 'gaodo o prazo. E' o :5yste;D;:-" (~;) í_'U1Z. 

O § ," (ia H qlie eu acabei d~ citar dispõe 
O Sn. DénIl:I,x.S VICENTE-Pá,l,,; fieéllio re· que. t111('.o o P{';.~zo '1 c,ntr<'.cto ih';, e:!1 incto ; 

vogr,r a li:i dITrp1esment". as lot~r;us da CanitJ.! Fode",.! i'Sper'ilIL 

O SIl. LEl1'2 E OIT1C1CA-Já. não querCl que Sr11:Jente que o Conúc's'l N:J.cicm.l ~'ote um·:;. 
se revogue ~. 1ni simDJesmente; rn13 apenas ,:i~pusiç~o l'evogan,~o isto. 
que seja Jevogad:l em um artigo qUE' rBZ8:- O prazo, porém, está Bstilbe!ecido, find:) 
revog.~rn·se as di3~osições em contrúrio-, tal e11e estas ioterío.s da Capital FN'd'aI estl'.o 
corno o no)]re Sônador pretenrle agora fazer extil1ct<1s. 
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A que vem agora um projecto abolin,lo 
as lo terias e revogando as disposições em con
trario ~ 

O que citei fica revogado pelo art. Z" '1 
(Ha diversos apartes.) , 

o Sr. 3' Secretario procede :i leitura da 
seguinte 

MENSAGEM 

Sr. Pres~dente e Membros do Senado Fecle
Já vê o Seoac.o que ha disposit:ões actnaes ral. 

sobre lot,prias que não pódem ser revogadas 
por uma lei. Tenho verdadeira satisfaç50 em prder levar 

ao vosso conh.-cimento que, pur communic3.ção 
Portanto. o ·,rt. Z,' é contradictorio, é im- do genenl Artbur Oscar dfl Andrade Guima-

possível de ser executado. rães.commanrianteem cheterlasfürç.s em ope
Pepgunto ao n03re Sena.dor por 85.0 

Paulo, que é o autor dI) projecto, e p~r7u·to 
a S. Ex p"rque 03 meus iIl'Jstre9 coJlPg S 
já respnndera':l: esta c1.isJlosição do § 7" da 
lei do anno paSS8.CIO, q U('J diz: findo o prazo 
do contl'Hcto firmano em virtude da. m'ecente 
lei, fie; m e::;:~iuetü.s [[s I()teri~,s da C flitR.! Fe
deral, fica revog:.Lda pelo art. 2° do p):e>.i';cto, 
que'liz: ficam r.óvcgadus as di~postyões em 
contmrio? 

Não ró,le fica-:-. 

rações no interior da Babia, tr'anômittidas ao 
Governo e!ll telegr·~.mmas ele '1 e 7 pelo Minis
tro da Guerra. que se aCQa em ~,;onte S,,1"_~~, 
1>0 ilia 5 do r:orr~nte as nussas forç::.~ comple
taram a occu pação de CanUdos, seudo po~te
riorm~nte reconhecido o cada ver du chefe dos 
sediosl S ,,>nt"nio CO:lselhe,iro, q'c'e já havia 
sido enterrado por ,eus seq uazes. 

E,~á. pois, termin,lda e'iSa c::,uanta Cilm
pa,lha com b0m'a lx\ra a Republica e gloria 
pura. o ExerciTO N:;.cional. que. vlcncendo 
in'1UmerOd ohscacul"s e :.Hl'<lvez (le duros S<l-

O S:l.. 1\IoRAES BARRos- PaSEanrl" o p~o· cri:iicios, soube aiilàa uma wz l>,eGipenbar 
jecto como eski" a. ~neu ver, tt:am revoga.das SU2. elevada. mis::;ão em def~zê, diJ3 institui
estas dispos;çÕS:i tod;,s. çõel, da ordem pU'Jlica G das autoTJliades 

O SR. LEITE E OITIClCA. - Neste c:;.so, o constituid~. 
contncto é viol:1do. Por e~se ampicicsa acontecime.uto. cen-

O Sr!.. 3{(iR.t?:::S BARRCS- 1'75:0 l~a clu"J'id3., g!':1tulo-..l!a com a Nóç5.o e ClIffi o Con
e ent~o poderia hc1ver indemrliz3.çi-~oa. 6 (.L~a, gr~S3!1. 
dive,';:os "r'p",·tes.) I Capital ;<eck,raL S rIe outub:'o de 1"97.-

O S?". LEITE E OITICICA.- Aqui está V. Ri::. , Prud';~te J. de !.fomes Borro:!, Pr"sidOlute da 
cahindo. . . Repu iJ.tC \. 

DIVEgSOS SRS. SE;>I."'DORES-( Jlaito O SPc. Mor"AE) 8.\g!1.os- E' Drêciso então 
uma emCly'a p~çeptuaildo isto. . Muilo bem!) 

O SR. LEITE E OITICICA- Aqui e"tá ,;. E::r. 
cahindo nsquil; 1 q:.l9 nos i"rogou h'J. pouco: 
o CO:1g~',~~,:-!o K8cil..l1al àes:'e3ver"z .. n.do i1 sua. 
propria Ipi, i='G:~qul~, si for 2m virL.~~.tie 118 lFi 
que este cc'·ntra(;:.o Li feito, niío é r;oesiJel 
agora -vir cOl1tra. lei, reYog~n,lo :--:U:;S dis
posições. 

São esses 0S lJJr'tivos por que nii.o voto P,1r1 
que o proj~cto vá á Cor:u-;J.Íssiio ; eUe r~e'Je ~"l' 
l'ejei tu rio pe!(l Se ,n::o , porque não T]'C Z c'e
sultado ");HliU, ,!ois o Senacl0 já. n.pprovou as 
loterias por ser,e "nnos e não pórle re vcgaks. 

0PP,-,!}hCJ-õI1e ao r2querimento, 8p·eS2!'· 
tando estas l~u.vid"s, que me parecem l)rc
ceden 'es. 

O SR. MORAES 
lavr~ .. 

BARROS - Peço a p~-

O SR. PRESIDENTE - Antes de dar a pa
lavra ao n"bre SenadlT. vou interroLLper a 
discus·,ii,r) atim de procer]er-se á )"J Lt: !.,~ de 
uma ,VlensagerD. cLe Sr. Pre.jdeute da ReiJu 
blica q na acaba de :,er recebida pela 1\k;:a, e 
que trata de ~.s.sur::JiJto ioportante. 

o tg:1r. Plr'2§5rJl-'2::::l"te-Ju!g0 jnt.er
pret2-r o ?ot·, rlo 2e[!f'·.do, lev::rnr;o ;.,0 ccn~eci~ 
mento do Sr Prps:dente ,'a R2pnblica qU'-l o 
n12.;mo Se!~(1Jio rec~beu com u, filaiS "1]1 va sa
tisfaçào a contir'maçito omeia! [ia noticifl. da 
vic;-!)ri:1 CJ bal d.z).s forç:J.s republic.: na;;; em Ca
nudos a nsp~itG à" qual já 11l8.lJif83tou hon
tem cum 11 m is l:;.rg<1 expans1\.! os S~llS sen
timento., ciwgr:ttlllatorios. (Apoir,dos.) 

Pro·"C(ue a db'ussão intel'fompi,ia e tem 
ao pal",-;·" o Sr. Senaclor ~Aol'aes B,J,r;\cs. 

o s;;-. fbol!':ae~ naTr<o~-Sorpre
hendeCl- c:e, Sr. Presideni;e, ou vir o nobre 
Sena10r pelü.s A!a6ôas condGmnaI' in limine 
O projscto. 

8emelh"nte impugnação a u:-n~ I1l35e. que 
prohibe as loterias, importa a a!ti:'mal,iva 
contr13.ria de que e!las são uma c·usa muito 
licita e moral. . 

Nunca eóperei, que no Sfnad0 S? le'.-an
ti,sse üma v.·" para sustant<1r, neSl3. g·enera· 
lidade, a I.he,e que legitima. o jogo, que acha 
muito i'fgular, muilO licito; qu"nrlo me pa-
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reei a que tOi~as as consciencias eram una- A unica origem honesta, licita, m0ral de 
llim6s em repelil-o. to'lo e qualquer lucro deriva do trabalho, 

Felizmente o nobre Senador pelas Alagôas, quer proprio. quer alheio._ 
que fall .. u pm "e:rundo logar, collocou 'e em Todo o lucr~, que ~a.o. provem desta 
melh",' te'Teno; la\7rou sentença crln"enroa-I orIgem uOlca, Lorn'\·se IIlICltO, mal adque· 
toria contra as 10tF·rills, em tlIese ; ma~ como I rId".. . " 
juiz ine' u l:zente. estabeleceu logo excl'pções .0 jogo das l"tenas vae desvIrtun.r a co.?
muito vast!1~, dizendo que as 10terlas ':Bvem sr:eDc~ ~:u:nana."u~menta.ndo a corrupçao, 
ser concedid"s para certos e determlllados plOpa"ano a, dls emlllando a . . 
fins Ar affirmar que o tl'abalho e o primeIro 

. devel' humano. nã,., expendu ic!éas novas. re-
O SR. LEITE E OITICICA-Eu ~! DLse a,le· produzo apenas o pen::ameuto, dos legisla-

elas que:\ c:vilizaç:'o as acceitava. . clores da antiguidade. 
O SR. l'I'lORAE3 BARRos-Porta.n:o, V. E:;;:. Moysés rlecl;:trou m. Bibli:J., por OCC sfio de 

J.S accFj1a. ser eUe expelIido o primeiro homem d J Pa-
O r, izo, que cumpriria a sua mis ·;'io m, terra 

SR. LEITE E OITIGICA-Niio; a dviliz~.çiio susteniando'se com o ,urr do rosto. 
as tem p;o;íyne i tírl0. Não cb.egei a dizer a 
minha 0Í'i,.i~o. Mahomet, a sentir> de VICtor Hugo um dos 

bemfeitoI"es da llumani~arle, fornmluu e~te 
O SR. ;,'lnRA5:" BARRCls-PortfLüt:l, V. Ex., beilo conceito:-quelll ,r'abalha, ora. 

acom 3.:1h'n'{) [l. ci,ilização, eonr'.uDn:>.'·a "s Que melhor mGdo de regar á Div~ndarle, 
loteri~ls."cc~ibnr'" as unic2.mente p3.rê, c'3rtos de cumprir o seu melhor dever, do quo tra-
e determin··dos uns. bdhnnrlo? 

O S,c,. Li!:~TE E OITICICA.-Sem du';ida. Os ConsiderJ.e os eífdtos da the'ri:l. G:]e i'e-
gran""s tr::d.l2.tll' s municipaes fazenh'" l'r'l' S'J,tam do jogo, pri'gacla do alto. lw.io,.; po
meio re l,."r'nzs. Hoje, na EUl'om, ('s(á 12S0 poderes <.1 • ." n;'.ç:l<l. Con~iderae os mác'S ·[[",tos 
muito e"; ·'C.c.ê.. co :.0 r8carso dê V3.uto.0"2m l[ue VF;.e pI'cduzir ~'. eort"upção da. cuniOcieacia 
.rnórmc.m,,' 1""'a 8..~ e,lilidadês. "" rIo individuo. 

E os legisladores dfL Na;'ão Bnsiieira. nffir-
O SR. :';"h.U:S BARROS-Não esperanrIo a ma"iio a08 seu·, concichdãos:-t,,·r::des m'3io ele 

,iefezu .L, S :ule ias. em theôe. nunca reco. 
nheci a n,Cf"Esj';lG.e de combatel.as. tambem ganhar dinheil'o, jog·'ndo nas loterias, Je3~.'a
em t1:;~S2. e GS '1:1' demonstra.r ao S>nadn paran,~o os vossos deveres, o vcs'o t;·,,~;,lho 
T·, 1·' para ~~rriscar rningu.a/;'jps ha.veres DO jf\gO; 
or'l.ZI,e'ro fer 3, o:"o:'la um jogo, e que o jogo este lucro é tão licito, tão mOI'altza('.o c~mo 
e um VI; lO. contrarIO. portanto, corno todo o 
-,ieio, ás l'i'p'as da mopa!. sndo, portanto, a obtid, pelo trét"a!ho. 
loteria niT,a immora.iidacle. Implantar semelhante doutrina D:1 can-

Nunca pew'ei. foss~ preelso,como no"o pb.i- sciencia puhlica. não é acaso camar o I!l;,ior 
:osopho mor;tliSG", pregar regras de mural de t')dc·s os males, a corrupç&.o r~e con-
.lo Senarto. scipnci:.? 

Nilo o fcHei, pr-is. Estou convicto de q ne EIS o que fazem os paderes supremos 
;:onsci('wia ~Ji!unn existe que de f.'lA,', não (lo Brazil decretando loterias. 
~ondemilG .. i:r;mora!id"de do jogo. O jOrt:o de azar. a loteric. em tl--ese, é um 

crime no Br'a/i!. mas só o é quando com
O SR. E'TEVE.3 .JUNIOR-S. Pau)" não metticlo pelo particular. O Coeli"o Penal 

pensa"11 ".',,·im 0112.CJdu €stabeleceu as gran· npste casu. (art~. 3 i7 e 368) a abra~ge em 
los loteri;s ele !.!li! c'ntos. sua esphera coercitiva. 

O SP .. \;""AE3 BARROS-E' muito nr'ofundo Que mOl'al é esra ~ Pois o mesmo facto é 
J mal ("L~-;":.) á sociedade pelas 'loiPr'as. crime para o pa:-ticula~. puoiào pOl' 'ei e 
_.l..balao· a nu seus "licerces, ferem a ma'or não é pua o POder f-'ublico quo o aut"t"Íza ~ 
:ei do h,l[";err; SGb~(] a Lerrn., a grande lei do Que rlireito tem o Esc,ado de pel',el{uir o 
~raba. (o jogo no Rio rl .. J ,neiro. como o está p,..r8e-

Trat'an .. o-f'is o pr.mei,o dos de1'crf's hu- gUllldo. quando o Estado é o prlmdro a 
manos: tr;·b;, h'l. eiS a primeira d~ toda~ a~ jog ,r? 
virtude;. "SIm cumo o aicosidade se cun· O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - ~;ão 
stitue: II o· lilh7c l'ern'ciossisima de todus os está p~r.eguilldo. o jogo existe; ahi e::tá o 
7icios, o trab",:ho' forma a base de tocl~S as JO;!O 00'> b1ch, s e outro:>. 
7irtudes. O SR, MORAEs BARROS-V. Ex. npga uma 

Preci"arnos nos convencer, di€,o mal. esta· verclade sablda de t dos, isto é, que a Poli
::nos ter!, " cOn.·;",lCÍ '08 de que o trahalllO vem eia esta ernílrega, do todos o" esforçus no cum· 
"J. ser o Ullle,) meio lIcito para a obtcnçãu tle I primento de seu dever para extingUIr o 
lucros. jogo. 

Se rl1.:1o ~". IH 
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o SR. B. DE "IENDO::-;ÇA SOBRIl\llQ-V. E::r. I E' a on'~a da corrupção avasscJlanc10 Co 
llTmca fJi ao H:ppodromo ou <1J Colys8u. soclf'c1<:cle brazileira ! 

O SR. MORAES BARRGS - A Pdícia está Objectam, porém, o Co-:g"e""c nia têm com-
applicando com toda a boa vontac!e as leis petencb pa;'a legisla.r sobl\) o 2s'mm c.to. 
que punem o jogo. VeVJ dize,' com mUita Tem·",,-, tem {', mesma que p,.'s3ue para 
satÍ'ifação que o m~u :'; ado, S. Paul,), con- fazGI' leis, p<!.fa legisl<1r p.r~. t~do o Brnil. 
seguiu, pÓl'e·~c dizer, c'tinguir ojé'go. E e,,?" lei nfio é mais do q;;2 UL.: pr'incipio 

Mas, pergunto, como rlescu'par semelhs.nfe de ffiol'c.l, universal, (~e SeG8Q CJu;r;:,um ele
contradlc,·io? Pois a acçiio <lo E·,ê3.Ll, nãLl V~":d a ca.tuflgoria de um',,, di2;;c3 çi'.o de lei. 
esta previalI!f'nte enftaquecidr. pOl' .'·U<1 ua- E' l1['!a di8]10siç5.0 de rlir~ilo civil 011 de 
tureza, rlesàB q\l~ é o pria,eiro a jo;:al', a ,li ~ítü :cenal, em v;rtl'da ';a q:2cl niio si'ío 
arma~' a bar!ca ':ejogo p"ra dabi i.u.el'lr lu· rni"~:"JLíttid"s loteriú8 eo t.;d;l a extensão 
c~os, tirai2lÍo ,enchs para oust2nb~ õeus S8I" dO,t;r~,to1'lo do Brazll.. _ , 
VIÇ03?' I ,,~O <~2. q'lie e~tranhal' lll,·t '. N;,o vejO onde 

O que fi deféiw ao particD.'ar, póde ser ~rfsa fxistll' limim('ão; o CO;1'::""82O está 
licito au E8tac'.o '! :'~, pos'·e de cO:1Jpet21]CIn. ila.I'a fstl.il'J -ce<' re· 

E' 1 '")~ r> t ... -.... r'~ .... Í'~ fi O'~ t '-1 ",í~~" T' grD-:-; g~I'~.e~ de Direüo C1V12 C;l L."I'Lnjnal; 
J "c) J)1l H • .-l'V,,,O _\", an e, ... el,,1 ·,qJ8- e'I.a" UCL.·' (lell',s e '·r. .. ·1 ,'O" "l" io cl"l'as 

cer, (\. ct;3:::cfatiz-H' de coutinti.) ~ 2.,~Jtoridade, dê.~. ~ai~ ~.:.~i.t;;~~s. ~ ~0 ___ a,,~.~ ,_o - l" ~ 

O uOIl!'aclJ S,cnJ.dor por Alagô:ls, '~'Ie [,\llou I . P.f" cult<'sto.,·-se ess.':. ~om?-:",:~";}, é pre
em se .. it'I!O lc,,:'~,l', P~i.,gUrJt(Ju 'lD.'~1 ,j aln::.nCP)' CI.O. r .... vcgal' lhS::'O~;Ç;:.!) p;;:,.t;;;.·;2, =1'2JI a do 
do pr,lJ'cct" ,I compreheuclL [,9 lotal'ias '08';0 C'I.I Igo Penal,c.n. ::;:.7, d',~er lo l'l'Í2.S e 
estafu~.;.es ê 111untcipaes. n"i.i:;) d~ ql1ulq~er (S·,EC,':',Iiãu ;;"Jt.)riz:idas 

O pr'-jec'.o d·z: «FI~"m r.oolld'ls as lote-/ pu~,.ei dc.» -.. _ 
rias.» .l!, IJl'€Ci:"o r::!Yogal' est.Co dl.:-)C~1Ç[1/). 

No :neu enten:ler estabelen tlJeS;J geral, n SR. B. DE MZKD0NÇA SCIlRl;·.H:J-Isso se 
abolic.!o Jot2rü'd i.O Brazil inteIrO. rdôre ;!s leis de cada E8tado. 

O SR. JOAKE>I CATV:"IDA _ N~o p6 '?'. Fal. .~ S" .. ;,:ORAES BARRCS-E~t~i.l cit::lll :'J, uma 
tn.-nDscomp3reucia. <1t'iI"·'I:"o de Iet ex.rct.~l"e,lte 19"'.;! a que 

_.' Ct'opo,:ho, exarad:, no ;],1'1. 437 ,'o ClldlgO 
O Sr". I!. DE.uiENDor;ç., SOBRl:mo - 8 Crn- i Penal, '~Il() re;;e o Bl'azll ,nwi;o, C'J]]' a dif

gressn nao lloüe LgI~,:.:r p:~'-:I, J~ Estarlos I~fi-:nç;), ,1e :'\1e o Codigo ' .. üne a,~(,ID:j loterias 
neste .'ent.Jc1o. n~o pel'mittidas por lei: 2.0 plS';:. q'le pelo 

O ~R. MORAE, B,iRRQ8- O Co;;r~sso póce n~p,n p··oject.) . n5.0 póde ll;, v~!' IL\is lei per-
leglsw.,· pal':1 os Estado'l. ffilttmdo lotenas. 

O Co"gresl0 niio legsh pctl'Q. 03 IT.-t:l.dcs E' E' UÚ!a dlsp"oiç8.o géf~,l. 
sim p::tr<J, o Br;\7.i I, Des-'e qu" não pMe m2.is l:u,er l.,t,ria per-

Es,a competenci l. não pó~e ser ~:)!l;es+ada. lllíl.tiU ::0 !3r .. :zil, todEl.!J.·,s 2::'r','.11:,'"S incor· 
Ta! e a 1llI.elli6"~cíJ. nor miLI éLd:1 0.0 ';lI'8- '>':15." n', S:LilC';ão ces'€ ::t:';igo c> Co.,igo que 

jecto. + ab;al)~2 to'.'2.S as lotaria" nllD ;;,uoilEc;],s por 
Log;,~,s~e eu a felicidade de vel-o conv'r· lei 

tido Pfil lei, desele o momeutú e:n 1'.;e e!!a 0]'(1., d.e,de ~ue o m 'li j)i'l'jecto seja con
fos~e promulg:1.c[" não em maisjuricÍ::Jmenre \'<lrUd" em leI, nenhu:r.a 10tSi'i., ]Joléra ser 
po,si vd fel' extrai lida Uina lotl'r ' 8, I:J B,nii. c·~ncfdiu::t. E\s a ra2ão p'Ji' q:le U ]lTll.iecto não 

E' (OSlo. a força da sua prolliolçío; porta;lt", cUllsigl18, :oancção pend, e,l'l e::,SEl no Co
comprbllcnde lote]'ia, quel' c!,1 Un;;:!), <(;:"d' 'ligo, 
dos Estar!os, quer d'ls camar:J.s muniGipae,. O SR. AQUILINO DO An1.\.RAL-O Congresso 

'11 t21',l'G~c'ndo;) COdi;2:Q CriC;)lll.J,r;,j J ;'eputou S!'. Frp sid211te, !loje 110 Brniít)::', ac,;rpo· 
raçao adffiini:··trativc ~enb.or:t de t.l ou q"al cri·ne o jJgo das loterias, -
autonomia, ji1ga, tem bailca d2 j:::"o. 

Vivemos elil urna verdadpira" i:lUndlç"o O Congr"s~o não póc.e j)zl':~ittir crimes e 
de l'êteria~, e não sei até onde, r;e~t" l'''s,o, pel'mittlu QS lotéfias. -
nos levará semellJante COl'rurçi'ío. O SR.. MORAES BARROS-i) llon-rulo Senador 

Re"ol(~o "me dO,tempo era q'l8 apl'n::!s um:" niio me OUviu lcr o al'tig') do é:odic:o, RUe 
Iotena de _.':OOIJ~ pOI' mez,. fe e::L'~lll.l GO pr'lhioe todas as lc,terias e rifas dil qualquer 
RIO de JaneIro, mas o mal 101 alastnnao cadl, Especie, n5.o autorizadas por lroi. 
vez maIS, aorofunc1""ndo·se. ahr.lll.llOO-Se a I 
ponto de bOJe se-rem e::rtral:J.idas :1l:as e t~6'i O SR.," AQU~LIN? D0 P.~URAL-Logo, sendo 
Joterlas por (Ha, existllldo loteriaS ca UnJa), autoI'lzaua, nao e crWle. 
loterias dos Estados e até das munidp?li - I O SR. E. DE M;;:NDONÇA SOIlRINHO-O E2-
dades! I tado autoriz.ln llo, não é crIme. 
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o SR. ~r.ORAES BARRos-Natumlmente. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Logo. O 
projec10 de V. E:\:. 1 efere-se só à Capn<Í I da 
União e não aos Estados. 

O SR. MoRAES BARRos-Existir.do ;.;ma lei 
declarando ficarem abolidas as lote' i"s no 
Brazil. nenllllma. out;[t aulori,Jw'elegi"atlva 
poderá fazer semelhante cDl1cei:sã0. 

O SR. AQUILINO Do A)L\R_\L-Isso im:col'ta 
legi~hn' pUla os Eskdo" o 4Ge é pI'o:i"ilJidJ 
pela Cor.:~titujçêo. 

O SR. M0RAES BARROS-O CO;J.2rf,iSO I?;:(isía 
para o B['nil inteiro. Si isto é legisJa;' parc. 
os Estt.dos 1 (~I·t;io o Coüigo P€na~ Li:l.DbE~.G. 
para el:t,s le~i~I(1. 

E' um:::. these f;er:il, uma l'~,.::':\ rio ,:i
reito pr;"Vê.I:U ql:e se vae anpllcs.r er.o. t" s\;lu\o 
ao Br~.zil ii:t8l!'0, a proh~biçiio GClS 10th' ü:;. 

Não poui-ri h8ser part'.cul;tr r:em fUl,'~c',O
narto ~t~[2GLl re-v<: s~jc1o ct~ qUê.lQU6:l.' uLH, ::i
dade, <i.U~ pO:J.i? ~l!~(~rizz,!' L)L2r~í1S. POf:e-~B 
à.izer qu\--' ~~, SUl" origeJJ e do dir':it,f) Ci71~ rr at~ 
que ~e .torD3.. ~~ena.l,pürque cahe sob a sc_l1cção 
do COG]g'J. 

Sr. Presi i .
1.3nt2. se:i.~iam nSC:2S2~r~OS r- t'lIc?I:tJ 

e a el(qu:~:cü.~ d:) h:...-nr3.':o S':'21a(~(H' ~elCt 
Bahia c Sr. Ruy Barbosa, qu-a o énno .P(.....,:-.(~110, 
com tanto beililantisffio pr~fljgou ne.,t, 
Casa o vfeio d0 jcgo, pt1r:l. CfJn'i'c!1el' ,;q 1]01-
les qUI; não pe'nSrm do m€s~o rn:j,~o é!Ue 2U 
e fazel·o.' :'.p~l'vVL'i' o projecto. 

Sr. Presid2l1b, seja qual for a ;,c,r:e (le 
meu pc'OjfCtO tenho consciencia de te,' cnm
prieto o meu dever, (;e ter prcflig:J.do. ernbom 
em desa."Ga. via das pbróses, e:?sa grt:! ede ma1,. 
os vicies que de todos (,8 lc:dQ~ no~ salte"m e 
que. não ~ei onde levClrão o Brúzll. 

r";inguem mais ptdindo l1 pala.vra, encer· 
ra-se :c. diôcussão. 

Ann\.:J:ciacia a. voté.ção (lO requarimento e 
verificando-te não b8.~er r~ais nc1l131·0 para 
vole r :) oi_ede-' e á ch~ma·ia des S, 8. S cna· 
dores que. cc-mpar2cer-::'::1 :1 óeiOsãi; (-~5) e dei· 
xam de r3.-·p; or18r (s Sr~. Jo·,quim Sl"~ento, 
Gome., d.~ (';\,t,·o, CoElho 3 c.~m~;os. ::"ed1drc 
wIn.~ifl, L8'-'~x,ldo ele BuLtões e L~L~:3t;1Yu Ri· 
CLlal'd\ pa; ticipar·am á !~.l.::-:a 03 l}JJ,[i ilOS por 
que ~e r-etn.'''lV:Jffi e os Sl..). I~og'del.ci.:~ ?ara
ua,;::. uá., PlP:-.:-. Ferreirv ~ ... ;'L::l~nn A:~T, nso. A1· 
ya,ro ~,'li.l.ehadG, Ro~:a JLnlor, I-I€arlQue Cou· 
tlnha, Düllüngo~; .... ·ieenLe, Q. BULu}'l:V(1., Tuo
rflWl DE:1-ll(', L2,i2..':~o. : ..... - J~~Z3,'é'ic·'. (:r:-tlt-:'o~c 
i-'I·"r!ce ~ -:-nhtit'ü f-iütll;;(~u, '1,.6 Gi1J fi':'8!'8..ffi 
cGmrUlwic:«.;ão alguina (19) 
. i\ [J) DO. vendo n 1J i CEl'U parJ. Y;·lta.r TI.C-~. l)re· 
Jucl.c:J,lo o 1'~querimeÚ~G. 

Concil1ú" IJ, di:,cus::ão do ~r'. l° do 'Jro-
jecto. -

E' li~t" ~.~'Jia'1a. e I.JO~tJ. c:,nj\:r:~8.:~1.2ntB en: 
d.iSC:':'2Si'~O ê" Sê6··,..l:~te 

Er'1E1SDA 

Infelizf'.Jent.: IdiD di~ponho dos m~SillC3 \'2- « F .. 22.D:::it.'),nos OS c:~'nt: actc~ feito") e:n vir· 
cur:;os. tude dâ lei n. 423. de 10 ds '':e~emb1'0 de 

De8~,t' que r:ão €~tà im:plant~,r',o na cor."ci· IS9C;.-Ji oraes B,<1-ro'. 
eacia geral qU"3 não 113, ~eiGs licitos de g::tnb13_r N~ ,-c illB;'" ""'~{~inro ·1 ~·"·!D.:V"''l f.ll1e r 
dinheil'o u não ser o trabc.lbo e qq~ é 11crto' "L '?S'-'",.ffi,. ~"c 1:0 -,Jv~ -- •• _. 1'_0 ~ e-

Est ~ ·n utlr e··... ac1 .. t 1 ra-~t:' a i..1;:,C~lS<.!(~O. 
ao 1 ano/- 1 C"'~ no. 3P~.L'1~O .!'Dlnl:~~ra.' C.S Srgl"\e-::.e em di::cu&s~o, C1-:.1e ~e 2à ~2?r~ S-::IL 
semelnp,[j.e Cl en<.'a. c:"ce qu·;) e~Sf1 crenç:l (l"baL~ a' 9., • 

d
ex!sfte, lconfe,.~o qU3 nc.o lenho fürç3. pa,'a .~ FIC:'c..°vO[~~ã; ;diac!a nor ((\[[[\ d~',!cnnn. 

e::; 3..ze -a. J. -

Mas, t~nho convicção de que com 11 minha 
voz, 4. r.terHl.l me' te Lrte [:1:.3 it ·telhct.ual· 
mente [r'uca (,-<70 a/oiudos) cumpro Ulil de'ÇeI' 
lavral:do Y2b3.iI.e:Jte p::'ctesto contra toc;), e 
qualquer loteria. 

Quan,'o t,pl'es~ntei es~e ?"o~ecto, o mal cO[J 

quanto j'l. muito c1esenvolvido nãLl tm!J::. 
ainda tornado prO]lOrçiíéS taes de moào a 
entrar na lei do crç~lllento const.ituin,lo alli 
materia de ume. porção de para~'l'aphos p"o-
10ngan:1o a sua 'vicla durante o espaço de sete 
annos, porque a lei (lO orçamento vigente ES· 

tabelere regl'~.8 wbre a e:ltl'~cção de loterias 
no prazo de sete annos. 

Hoje é uma grande fonte de renda. da 
União. Existe mesmo um contracto celebra,lo 
com algu8m nesse sentido, e ror is~o fOfxulei 
uma emenda para que se aCcrtscente ao 
art. lo-respeitados os contractos existentes. 

-o §l", ~='Te3jden1,8-Es-:Qil'.J_O esgo· 
tadn. a mn.teri3. (~{l, Ol'l_i~ln do d.;_s" ?nu 19-
v8ntar ::\ ~es;.-ão, c.esignando L~aL'a ()" l~í:)J sessãc 
seguintoe : 

Yot:J.ç50 8i1l 2' discuS,2,:) elo p:,oj2cto ào Se
n<,.,lo, n. j28. àe 1896, abr:linrlo <:s IO'ér-ia~ ; 

3' ciiscu",ão da preposição d2, CamsriJ, dos 
D~putao.os. n. 28, de 18\)7. que fixa a, de,· 
pezas do Ministerio das Rda.,;õe.:i ii;::.::tel'iorea 
para o exercicio de 189S; 

l·l ('bcu~·aão do pl'(,,}_·cto do SeDn.·~o ll. 22, 
de 1807, regulando as {~r i~,.s forenses, 

l' rliscussão do projecto rlo Senado, n. 23, 
(le 1897, revogando o art. 53 ela. lei n 85, de 
20 de ~ete)fJbro de 1892 e restawando a l;órte 
de Appellaç\o para proces'os a j ulgür "fi I" e 
u:tima instancia o Prefeito do Discr:cto Fe· 
deral nos crimes de respomabiiida"e; 
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la discussão do projecto do Senado, n 24, 
de 1897, isentando da prova de habilitação 
exigida p(>lo re~ulamento das Escolas Mili 
tares da Republica, o, ex-alumoos d;,s refe· 
ridas es'nlas, reu" mittidos á matricula ante~ 
do anno lecti vo Vlnc!ouro ; 

Diocu'são unica do parecr n 117, de 1897, 
das Cum m ssões de Justiça ,> Legislação f' de 
Constituição a POlleres, sobre o r"i!ulamento 
n. ~.579, do corrente anno, ex?edido paI'a 
::lxecu(;ão da lei n. 1.030, de IS90. 

Ley,mt:c·se a SESõão ás 2 1/2 hon'.s da 
tarJe. 

l:3i" SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO D!!1 r897 

Presidencia do Sr. Manoel de Quciro= (Vice
Presidente) 

Ao L eio,dia abre-se ~. ~essã(), I'st::..n"'o pr0-
3ente,: 0' Sr... Senadores Mll,noel rie Queií'oz, 
J. CaLunda, José Bernardo, J(laquim Sar
IDeu to. l\c.ulino E orn, Ei'ranci,ro Machar'o, 
Manoel BiJ.rata, Justo Cl1ennont, Ben~diclo 
Lei'·t"i, GO,l!eS àe Ca5tro, Nogueq'a, Pl1ral!aguá, 
Sruz. João Cordeiro, Alv,"ro Machado, Ab(lon 
MilênBz, nos:!. e Sil"a, Joaquim Pern:1mburo, 
B. de L\Ienrlonça, S,·hríl!ho, Leiie e rJiricicêl, 
Coelho e C lirlj}OS, Severino Vieira. Virgili 
D;:m,,"zio. Henrique Coutinho. Domingos Vi
cen',,', P",'>iuncula, Q. Bo":'yüva, T (·maz 
DelJino, Felici.cno Ppnna, Gnnç I ve~ Ch"ves, 
Feroanrlo Lobo, Rodril'utls Alvl?<L Paula Souza, 
c\cfOr:lb e Barros, C· iall0, Joaquim de SOUZ", 
A. ;~;;el"PGo, Genero,o POill'e, Aqllilino do 
_\.m- r. l !. Eatsves Jun1or, Gusrj~I,Vo Riehard, 
Pin: ai! o :·.laciludo, JuLo Frota. (; R:J.:111rO Bar· 
cellns (43). 

Deixaill ele compaTec2r com cauca partici 
pada. ('R 81'S. Lauro Son,"é, Pire~ F,'r:'?lra, 
Pedru Velho, Alminn A!f'lll"O, A!m?irla B;lf· 
reTO G,Ioe::; jves Fpl'/ eira, Fpgn :,fr:llJ1, Lt~anf1r'o 
~Iaciel, Rosa Juniol', Ruy Ba hos'.. Lopes 
Trov .. o, 2:. 'Vanrlenlwlk. Le09,;['10 rI? Bulltõe,;. 
.\Iberto Gon(alves e Vicenre"ilLchado (15). 

E' li(h, DOSca Afi rli'CUS82,Q e Sl'fi debata 
;1pproVG.d8. à acta da se.5ão antec·ior. 

4]) 5',-, :l' ;3~c::"<l:tal["ii<o> d~\ coata elo 
3eguIL.te 

EXPEDIENTE 

Offi<;i-] co Sr. SeQ~dor Le3.udro l'vüwiel, (le 
homem, communicando que, ~O;' estar10 ,le 
mole,ria. deixa d', comparecer por algues 
'.üas ás 5essões.-Inteirado. 

CfficiCl do lo Secretario da Camara dos De
putados, de hontem, l"emettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N.33-1897 

o Congresso N:lCional resolve: 
Artigo ullico. Fica o Governo autorizado a. 

conceder ao amanuense da. Secretarlil. da Pa
cUidade de }Iuhcina e àe Pharmacia da B<ibia, 
Jcão An t<:1lI0 Ferrelra, um allno de licença, 
com ordenado, potra katar (1e sua saude onde 
l11e convier ; revogadas as c1ispGsÍ<,:ôe" em 
contrario. 

Carnara i!OB Deputadcs, 8 dp. outubro de 
1897.-Al·thw· (>$(11' R,:os, p;'é' ident" - J,"lio 
de Mello Filho, lo secretario. - A' Commlssão 
de l' inonç,s. 

Offlcio rio >,Iinisterio dJ. Guerl'3,de 7 r,o cor
r,ont.e Q2Z t~'ansrnittillllo ;]. lll· nsagel:'] com que 
o tôr, PI'2:lc!cnte da R:"publicc1- re~tiGUe 
,1ous dos D.ut,·S' aphoJ r~a R·soleç3.". sancc:io· 
llGda, no Co~gres;o Nacional. rix",n 'o a" tor
ça" de terra t::l.n, o eX2rcicio ê.6 18'd8.
i\rcl!ive-,e um dos D.utog;,aphos e com
munique,se á Camara dos Depl!t:J.l.OS, reQet
tenúo-se·ll1e o outro. 

(J) §;r-. ::,' '>.ecrB'a,-jin lê e ficam 
fobre 11 ~j ;.83. pn ra serem rliscu êirlos na sessão 
subsquente, depois do Pllblica'los no Diario 
do Congresso 0:< seguimes 

PA:'"SCERES 

N. 118 - 1897 

Réoacç;,o final do projec;o 110 Senado, n. 6 
de IS07, qlle antoriz;J. o pod~r r::'::e;'utlvo a 
despende" ::! te l~ qu.".ntia de ~ O;I)O!'S com a 
cor::niis~ão [jn'-';:!'I'eg~dia, (~·2 17e:-1 ~ca1" o valor 
e emcâc,;]. dos traiJG.lho3 do Dl'. DQmil!gos 
Fl'ere ,.,bi'B;J, etiologia, otratan:ento e apro
phylaxin. ela febl'e amal'ell2o, 

O (ong"esso Nacional resol',e: 
Artjgo unico. E' o Poder Executic-o auto

rizado a GeSDeuder até a quaotia. de cinco
('nta contos éle reis (:)0:000800'J) com a com
miss200 a que enc'lrregou' a ver:fic:'ção do 
valor e efficacia do, tra balhc,s sobre a etlOlo
gi~" o t,·,~ti!mento e a prophy!a:ria da febre 
amar,"lla, o:'galllzados p"lo Dr. Domingos 
Jo,é heire. 

S'lla elas Commissões, em 8 de outubro de 
1897.-G. Riclwrd.-A. Azeredo. 
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N. 119 - 18\J7 

Rerlacç50 final rlo projecio rIo Sénado, n. 20 
de IS!)7. que autorizJ. a conces~ão de rlez me
zes de l'cp.nç9>, com ordenado. 00 cunferente 
da Alfan,1eg.l da I3ahia, Candido Guede.g Ct!:J.
gas. 

O Congresso Nacional resol ve: 
Artigo un·cf'. E' o Pi'der E::;ec'utivo auto

riz,rlo n ccr!cedrw ar) ccnfcrent~ di.'. Alfan"ega 
do. B·,hiét. CancJt,l o Guerbs Cllag:;s. ,1pz mézes 
de licença, COm orc!('nado, P"l";'. t.atar de sua 
saude ow'e l!'\l c811vier; re'log'aLLüti as dis~o
sições em cllmrario. 

S::t1a das CO::1missõ c s. 8 de outubro de i89í. 
G. Riclw.rd. -.1 . • 1,:;cJ'sdo. 

ORDE:,! DO DE 

Gran Bretanha 

A ccrescente·s ): 

I Consul em Georgetown. 

Ornenado ..................... :... ;2:500S 
Gratltlcação ...... " ............. 5: o,1l0:S 
Aluc.'uel de ca-a p·:ra I) Conmbr1o. 500'(; 
A ué:mentnudo·se o total da verta pena ~8:500$. 

Sala rIas seoSiJes, 9 de oulatro de 1807.
Manoel Bw·uta. 

Ao n. lI, Le;;;J.ções e Ccnsuladcs. 

Portugal 

R~stateleça-~e a emen,b 37 na C()!':1r::j~;:'ão, 
s'~l)nranln(!o o chan~?l!,=r do Con.sula.do De 
P;rto, a.lterala a verbO'. pa'·'150:5UO$OOO. 

Sala d:ls sts'ões, 9 de outubro de 1897.
Manoel Barata. - Jlloraes Barros. - Paula 
SOtt.:;a. 

1) §T. 1F~O"3I("ll§c·n ~·.IX'l;f"'lb,:::t.[J'O
Per'l a ;)a::J,Vi"l p.1l':l t:?mbem otf8rccer urna 

E J annun 'iGda a. vot2çl0. e:n ~ \ (1lSCU~'" 1.'\ cmenriu" rela~IVv.;1.0 CODsuluuo cle GeuL'ge~ownl 
do ~.1>t., 1" ri~ 1)r ·,lBcia. (lO ::'0:::' ,lo, u. 28 c10 ü. que.1. compC."3,<]c, com a q·J.8 rOl ap,'e, <:nt:J.rla. 
18913, 8,OO!!:1C o J.S !:)tG['J~.s. I pp,o lllustr,,: Senador pelo P",l á, '_;:;on',s cclfi'8re 

rI[ sta na Importa.' cia con.;igm\'la pua. as des-
1:) §1."". LS. (;'3 1 .. Je:)·~2~~J.e.n. ~JD- pe'l,~, do cu!lsulJ.do. 

b'r5:2:d1~'.J (pe![!. O1·den~)-P'.?I:i ;l, ~/~ll:\'vr:1 par,), ~r'ías, para ná,1) lhnitn.J-:cJ.3 i1 sialplesmeate 
renov;\r n!Cu i'.:querimeotD aíh.l .1e que O votar po~ ella. o S,mado me per:nittirá. faça, 
"pTOjocto ~Y~~ á r-:,--p"/0ti,\[\ CO~'..l[[li;3SJ.O pa2u. qüe consiôerc:ções ligeirJ,3 &-.:erc:.\ (l.'JS njOd7G~ q'Je 
elL\ pO:':5:1 err.:íti:ir parecer. me leV~ln a olIerecel-a.. 

Nr;o l'ar:::.,s vez·?::5~ S:'. Pre3icent2~ a isprensa 
des~:t Ca:-:·itn,l f.~ ;eUl (ccu:.:nr~'l de fas~ç·s -refe
rentes -'- lnv~~.:;õ2S 11:1. G~~yano. Brn.zil,'3il"a, jíl 
yinàc.s C.l Fl'ílllC;?Za, já da li)gIez2.e 

?l·;l('u:·ando-~e. euüto. indagJ.~' a v~:".10.de e 
pesto::1 VO~C3~ é ?~?:,ov;}do o \\.lt. l0, s:J..l"Ç"Q o que ha (!e reJ.! eln rel;;çio aos LV:to5 r18.r-

a e!TI8IJ:Jt'.. do Si', ~'Íl'l'a8S Bft:':ros. rado::! rklo~jo,·n3.es. a nãG ser o qU3 s:~ COIl

cD 51'. ~D::'4?~J.1J ~L) te- \ di:~c~ ... ~~~o e.~t:~ 
encerr2.G:I e ,) Y"2ql'i8:'1me!~t() do ~011re S:~·.nador 
só p'J,-lc ::le: ~\p:';::-eutado e;:} 3·' (~l:-~~USS:;o. 

Pos-,~c í1 vc~.o,~, ê a:)prOVal~O o Rr:. 201 ~ 

E' » pi'OjoC:o J.ssim emenaado Qdop::aclo 
P(Ll'J. ril8.:J~tl' ;i :;;' tlisc ussão. 

ORC:,;"ENTO DO i\llX;ST'CT'"IO DAS T'.ELAÇÕ;;:S 
E:':'TET',IDRES 

E[]'~r::t em. 3:: disC'u~S80, com as er.Jen:-1as up
proVgrL-ls em 2,:\, a proposição Ja Cam:lra <los 
Deputar10s n. 28 .Ie lS07, fiX.ln~.O 28 rle'peza.' 
do MjuísêerlO chs r.el::t~ões Exteriores para o 
exercicio ele 109,3. 

Siío Iià3.s. ~pf1iadas e pcsla3 cO'ljuncta.· 
mente em disc:.l2S5:0 as seguintes emendCl.s: 

Ao n. 11. Lc~ações e Cousula109. 

segue 3. I'0.~p::::ito das i~vi1"ôes qu~ ?",rteill da 
GUjana 7r<J.rrce~:J .. {Im 1'~l;::,.;ãD as que pJ.rtem 
cltt l{i~ .. deza. ne:.H1UIna ii1fo:'~ílÇ'~O se C~.ll~19 ao 
certo.~ devidr i so iJ. eirCllr:lsla,lcia u:1ic.1. de 
n~o ta"el' para nós v.m:J. funle :e;;;i ;'IIT~:'» de 
infelrmações seguras que imtruam convenien-
temeDte o Governo. 

Fk~.-8e, ~s:)im, 3. re~pei to ('-1,S in"VJ.~ões 
que nos vêm da. Guyan<L lnglez:\, sJ.oendo 
apena:o o que Já anteriormente era. conhecid'J, 
isto é. que ,DIlIl118fCiantes e miSSiolJélrios 
inglezes fmns;:-Õel1l as fronteiras. iDl~O além 
l~O Tacutú, e percorrem a regi5:o ent~"e este 
rio, o Urarlcuera e as senas Pacantima e 
P"rima., enten,lendo·se e comme:'ciando com 
tribus de inúil's que pJC lá. vogam. 

O SR. JOAQUlor SARI<IE:-;TO- Apoiad o. 
O SR. FRANCiSCO MACHA.DO - Nenhum elos 

f.lctos que teem despertado a attenç3.o do 
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nos~o G?verl:o ]l2.ro, e,'Sl região, ::0 qye me I Ora, os L.es princlplos s'-io verd<1.dEliros e 
c~noJt): letll l)l~oc1GZ do \'lltl~o.3 IllfL~T':n:' ç'ues q :e : de\·o.n SUOSI-..tlf pilr:t o 1':?S~ ~beI2cU:Jénto do 
?~ao.seJQ,:n_e~·s:J.~. E[!, ;'3.zio 8")t;-í. em flue", corno 'c(1l~sni (~;) (lo Sr.:1to, C·JillG qu~l' o l)11:'eC8r ••• 
JQ, dl-.se. n(l./~ pOssnirno8 l1:na fO;:'~,8 Q-.lde pos- i ~ 1 'fI D " ... 
sam"> lF~lJr"p n'c"'rp"I'm'O'I'O' S."l['O' e~~l"" I O SI" úO}IES DE C"STRO -, ,,€otJ. provar 

+ - '- ';l L< '-' ~ ,~'- ~ I~.) -,..:.. :::i (~ .... '- eG. 1 -. 1 • (' t 
de tDes ;'n.clos. - rn.cu.":',,," o conSU[él( J u.~ ue')l'le OWfl eill con, 

, ,c[l,oe:lldenticiOS:15 do ~iJ.lto, 
Nl:lg'U3:1 isnJ~'a que 0.":1 in2'18z~s que 8~ I '~-." ." ,.... . 

9.p1'8,:,:',tcl:11 '1" ~1·3·iiil) do Rio 8:'o,n;0} nãu 1f ilo _O ::,1,. JO,\QGDI SAR~IE"ro-.\s me,~.lS riJ.' 
p'~l' ~f:.tl~i'L.C:i, nã,) sOb:~!~l o rio Neg:"o e o j:.:oes ~)i08vL~teCe!~ pa~la, a SUl COIlsel~vaç:JJo. 
D,'ail~C! ~,Li", c~"..;~r"jU 6,~l!e[k: t~rJ'it[ll'i); é, I O SR. Fr,A:\"CbCJ ~,I.\CIL\OO - .,. e nestas 
~O~·tl~i~tt~~ ~"il_~ente q:.::.e elles tI'llrt~í~D.nl pdr cO;1diS-r)pos dC~'e{n igualrnent{~ .~~lb3i.-~til~ em 
Ca~J~ltk,:) ü . .:~i~tJ.) .JSt::;; (:O"lJ;:Cl"OS er~r""c n-~;o~- i l'C~aç~.1.,10 r[.~ Geor-re:;)\,lQ nu 8d,0 OU~L'OS os 
'pe~u\Y!l 011 i;el::e,C1:':J. e o men~',OL!~),O tel':l-/ ::JI'I[]~I)IL'S que ~l.utoé'lz'\m o 1'2sti1?8lec:mento 
',orlO, rLlque'/'l, e es,ps desconhecemos nos lnr'lue a 

E:;t á, "JÜrLl.l-' fJ), índic i!~;), {). nec3ssid,rde do Co:nl'J lssão os ca.lou. 
conS;l!'ÚO .:2 UI; t:.;,~,,,~" e'.-;cat'," e elo ',',1.,1 O SR. B. D:<; 'íE:\"DCJ:\"Ç,\ S·)c!'tI~mo- .\mbos 
l'ecem n' o ti r(~'l'.. ~;il! \ OUtr'i.:3 :':S ; ;17/;23 que 03 c(;nsulad)~) derll.Il1 dl)(~'('it. 
detel'Lnin;:,:'-_~::l ,1. ?l12:;, cre,H"lQ n.,tll lH~6 <tnto
rjzi1' lfl. T)ei,~ r

1Br.:::'eto ela 1 í cl~ novel~bl.·o d8 
IS90 .• 

o Sr". FR,\:\"CISCO :,L\C[[\DO-O !J[],,'ecer, re· 
r~rind.H'e ao uO Sa.lto, di;~ I]v ó: questão de 
l'ecei til. O!l rl3 de/icil é se :'Jn,bl'h para J. 

O Sr,. JO,U"lUi:r S.\RolE-"TO-E outr,',,; provi, e:j,tellGia de consu./arlcs. . 
-del1ci.:.;j tO:I1a/_Ll8 i):.~lo C01l1rCP:S20 N:-leln~L~,l nol 0":.1, ,~eado :1SS1fi, o que d,~h?'rmln& a 
25;;8 l"~-S)e,~i~J ~.t~'J-f,)ri1il1 (:l;te:(;U~0.LL~8 ,Ã.t0 llüje. exi.-:-tenC]r1, .do _ c.,)nsnlado (lu ,S'11tD 6 exacta-

_ " o , í.:leQ,:e oJ prlnl~lp:o qu~ pl'e\:'"J,12ce 1)li';1;. .. con-
O 3:1.. !'~':_L\'P!:;'°c!) ~;,1.\.C7I\.?Oo- 81 e "'81~dade senv.:..~;[o do d2 GeorgeLIJWn. 

:.'lue nnl cO:~:-3~l1;~(.~J cle-:;-e eXIstIr oGlie hnu ver o • 

lntere:::Sf\S ('I~iame:'cíaes e (_lu-eiC,)~ ele brtlzt· 0_ S,l. JO.\.QC"DI S_\.:-:')IE:'~TO -CJill ~nâ.lOrl~ de 
leil'o; ::. Z€;;~2 e ;-;, g-3.1'anGir. e si é -ve:'cade que ra.~:I\u. 
ess(.:!,.\ p~r~}i.lsií,O~ Cxist?Ll. I~O lü:z··r de qu~ O SP~o FItASC1SCO :"L\.CHADO-E' o p,~incjpio, 
3e L',:"~:a.. ]l,.~Li~l~:-"cd;t 5.~2.;], '~:1ist~:JcL_t ~'L~1i do de 3. 1'[17::1,0 de _ ~{~~, J ~d.nto li C:lr;]O aqu.i. p_óde 
Geor"-!etn\Yu, cl'~ (ln(L~ o pou ',1 q:~'_e sabemo') .... ui',~:slr a nSC,·~bl11(1l.e, (li, ille/hor1 ~ ~ rmpoe a 
nos V€iTI ::Ul' inter:ne,:i0 (~(-1. I.l~.?,·Llt,?rCC1. lJQ Iv-'ces ,~. itde~ 3. qlle sel~2tere o [)c"l,I-eCc'>l\ d.., zelar 
que l'·Jspe.i~,~t Z10.3 ll1tel'c=):.Je:.3 dest:1 c !lu,c!Ll. (~O j~1t2r,·s)e:::; br'lzlleir83, sinão CíJ;!~~llercío..e,-;, na
~ue {,~~:;2~C:l ;:\os nG5'~i)S. cil) lll?,~, 1'8ln,iÍvos 6.s nossas ftuilteil':J.s; por

l,I,'.:; :;:~ns,c-, que, ]Yl.f:1 o fim que t8:1ho em 
vÍ:.;,tL1", L"O ladu '18'-\::;~S int'-;l'(-S,)(~:" 0,' ~ tC03 lw, 
que 00' ccmpl'el13utlem 8 nlio ,hi,~'l.Cl çor 
i>3so, d2 se2, :si é posslv;-'l, l1.i~ll!:i. ~'~j'..is im
rOl'tlEt33. co~-n.(J ;:-~~o os C1U9 se COID9:'e:i€-ut]2tn 
~1C1 clet'êsa dJS 111).5,)(1" fi'OlJt3il'~'-:~. 

que, C;:I~O ~~iS~0 2.;.1 co:ne:;3.l~! D.~' ('ei(1çrJc:3 COlll 
Ueo{>g~ru\;/n .'3ã.o e3gnh.'(l.s, "-,?lv,-:-nc1o () nosso 
GOYéJr'''o na ignor.1·;cin, elo qU'l s:" P,:"'<1. entre 
c.. p,)~;~e.~'~lLO jnglezJ. e i1 regi!~~O 9.tl·C·.T8S~íl,.ia 
!)e~() Rio B i';;.UCJ, 

o Sh.. GCl:\IES DE C.\5L'r..o-D·?S3jO saber si 
> 1 'I~Gl'ante a e::'dJte:1CiL1 do cl)n:.:.;ul\1(~o vieI'am E i]'.;c,m ,',e torneC3 e,S8 ',~ri:e,'i'J ])2.;'" ju ' 

gac 1',', r..7.CP's':'-::Li;,(lG do l'C'sc~l.b'2~'3~i:;lento {~u i;lí'ol',;:;~i:<3ps sub'e taes f~c os pOl' ~Il0 lninis~ 
cO!1JI~I,,(~) de Ueo"gatow'l ': o) V~,,'pl'io) ~'are. tr;:,l 8. 
c~l' l~:t \~o,n~Lljs~'io ,1'2, 8'illi.l,i\ç().~. l',ir'c,;,)C p,\re~ O :)P .. JI)A.QU1U S'-\Q:\IE:'\TI)-U consuiacl.o e 
Cer. l~~-:J di:~'~ns::~-tO, h~ U ':l GU1Jico I1U~ Ll,o (levo U:lld, {jGte I_:e Lilt'Jl'lTIJ.çõas • 
.--I,.;,. '~'\'~ C> ":>1" 6 ) l" 1 te.i':·' .--" " F -: .l" tlo 
I..,--c.:!..-'d ... l i~0.'-- ) v ( .::; l ,v ~;,) "UI ...J..J._ '- '-/ I O <-:~ .. (:1.:\1[.3 DE CAST':::O - Pa:~:=:C:8-~·:ae !1~1e 
S:.1tLi~·. ., - t d I e!.!:~s r-;~~o ,eem Vl.D J 

Dzel!s: ,) ~,R. FP..A:,~CISCO ~,L\C:L""CO-r\)~~:~l}~', t;::;J-
«~~o C~L';:O con-ula"!.' de"'. S~~p!:;Jl[c:.. Oriental V~:~. ~J <io-;,>:-r.il·J n~o t:~nh'i, l~l:',) :) \1 ,OiltO 

{io !~:>:"~2'L:'~l fi) i supP~·imi.~G 'J c;.~!ts'_:!2,{:[o IlJ c.lpll.: .. 1 I,~",~-) ::-,ttc'lb,_li\;02S L;O (;-'.~.j~:~~'.l:o em 
3c.Lo;" ',~) :IClÍ:)S~O 2n~e:1IL~ !l'2':2:' Se" con- Ge"r~o ·r,()\,V~l. 
3el~\'-~' ::-~i~ l con::::.:!_~do t~eL~::; r:-vü2s ~),'litic::s Si ~ llt}n:~-di) S2nado!," con~;r:01" de-;il8ces
q'L:~ , (~,. ,o_~ ~>},:~ ~ ~:.ll1 p21'cn,1,n8uda. ~., c'C-.l'to ~~B.l·ii1 :1, ~Xiit~l1Ci ~ d~s,sa con~J ,-'.lrO 1)810 31.1n
qu ~ 0, e 'J o (ie(iC"t d,~ ~:;::j }:2~~ o r':~,'.S 11-;,,1 Qer3, ple8 :let:) d'? D5J) serv~:, Siil,::O ;:)'1:'8, 1.12.-1) o,} 
S3r (l I: T

",. j ~L~o do s,"',l'1ü ou a l1nic:1 ra- i e~elà.r2(:ia_::.elltos de flll3 o GOV817n.:) precLse 
Z30 U:;,:','. :~, con::;a~oVtI(;;1I-~ 1\(~::-S(tS '1~'Jto~Ojdades;: ~emlY\"~ qJ.2 se repitêLffi as Íü'V,.'sÕe3 (1.8 flue, 
dev2<oL~ t~:Il'~e;-il attelldel' i1 cOl1veniencln,s i por vr:z'-!;). teem tr3.tado 03 jotnaes, n.:1o sei, 
OUf,,'a:; ,/,,3 infL:');:. na e:,;:rslenci:\ de :.lutori-/ ern vel',lat!8, qltal Outro m,,,1) ;]OSi:], (õile ter 
di.lIJ2,' 'f) :: =~1'.~-_r~3 êlU C8l'tl'S po~ tos onele a pa1'8, con~egu12 a verdade sobre \1co:,1teci-
~~c~>70 (;c ~~ .t:-:Ji·;'W deu! seiO jn·3:kJl-:e .... > ment03 ele t~LllanhJ~ ínlportanc:!a. 
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Os iEgl,'zés de Demerara acham S,·) e:n Comtudü as l~is de n;:ação de força'" tan to 
rel<1çiõ,'s 0strêil:ts '0111 as trlll1;s inJt,:ena3 do ,:e terr~ CO'~I<l "I) mr,r, ji sl'..hiram e o or
rio l:::Il'<1nco, e é innegavE! não ,e cOlltent:l.l'em çamen,.o ,'o Ext,rrioI', parece dever sahir do 
eHes em permJ.necer no ponto que li,i acceito Seni1Jo se:n ,·"ifr2r a minima rerlucç::o, ou 
como COIl j,estado pelo nccord,) de J S·l:?; ll,io se Will reLlllcçõe" lIgeiras, (lIa riu'usos apartes) , 
lim~tam i1 ficar no PÍr3.rú<1, pl~ssarn o Ta-I Si urF:'~ tJml,r a fério a ::ffil'mação de que 
Clltu e_ teem sl,lo encontr;'1dos mUltas vezes a éprc!õe para ec(,nomias,exigidas já e já pelo 
nal'egIlw CIl'C'l!1VlaL~a pell) Uranquera e serrI,S TIIOSOUl\) e.".:! más circurD;,ül nCl3S, segundo 
de Pacar'alma e panma._ , . . n totlus cs l:I'.13 ouço rhzer no Senado.,. 

SI e·:.n e "1-r.<1 coml!ç<1o rnslgnrGCa:1tA par:l. 
a garantia I'" "ü'eiws lli;lcionaes, edito, é 
justo se contlnu~ a abandonai' com~)le(a
mente a i,!~2, de restabelecer o c:m:olllodo de 
Georgeto\Vn, 

Si, pllrprI:, tem elb algum Y<110r, a, ponto 
de con,i 'e:,(lr-s.' indi'pen,;n.yel coOll,'Ce!' eorn 
exacti.t:18 <) que se pi/sm no.!juella. 1 egião. 
então, lU' pa-,'oce acertado n:to recual' o 
restau01edmento des,e consulado, que sel'á 
fonte SC:~1ra. onue possa o Goyerno haurir 
infori~;r,ções ê.. re:>peito elos factus que occor
rer2m. 

As,im pen~"-lHl,), n~o creio e nem de leve 
3U8peib qUf' " [mtriotica Comlni~são,rlue ex~,
rau em seu r;aeecer o topico a cuja leitura 
procedi, g1\8ira consider,ll' esses di;'citos 
mais vn,:íosn:3 DO s'Jl do qLle no nUl'te. 

Port"nr.(), espero q lle a p['opri<J. Conn, issão, 
a quem é [103Slyél tenham escap:ldo (',,,vida" 
conciil'~pa(;õe:l a respeito do c,JQsulo'r!o ele 
Geol'.t;',tl ,-,-n p:~!'a p2::ir o S?ll re,t-tb?Ieci
mente). CU'C11l n fêZ em r?I~ç5,o 110"0 Salto, 
nenh1[';-]2. riu ',<',h IlOnlI<l em vota!' e ""p,'o
var' J. 8'u8nlo, qll~ -tenllO a honra ete ,mb,[,ei.
ter r1, e!ev~dl'~ consiJeraçio do Senudo. 

E' lida, ~pol;]d0. e pOSÜl. CJ1\jLmetament.e em 
disCllS'ilC a ,:eguintG 

EME:-!DA 

Ao _.11 Lc;gJçÕe3 e consulados, 

O SI'.., D, DE ,rs"'OOXÇA SOBRr:"-ilfo- .. , e 
fó;,;,. ,1elle,.'oillo bem ob,erva o nobre Senn.,~or 
pelo Mhr.n\1ão, ,enbo em apeio do G:)verno 
e até '!a. o;Jp"siç50,fornec211do Ollpnl'tunidade 
de elIect:;il.', "lém dos eÓl'tes .Já lemhl'ados, 
outros SlI;:gerirIos pelo e"tudo l:O Farccer da 
CornIeis3,10 U3 Fm;J.nças. 

O orç<11'Jento do Exlecior é S2m duvida 
aquolle aU8 pôde sffrer sérias re,ln,'ções. 

E-tahelecendo confronto e:Jtre o orçamento 
,lo Exterior l:a RepIlbllc,L e o ultim,) llo Mi
nisterio UO.3 E~trilllQ"eíros dn. morral'cl'ül 1 em 
I~S[), enc'lntra ~e diffe of'['ç!1 enorme, éxtra
orf,lllarü, um augmento de 30[) "/0 no 
actua! orçame:'to, 

Quando lnquf'ou o regimen trans3.cto, 
o Ol't;:1mcllto do Exterior, vota"o para 1890, 
el'a de 77;'::306$666.Proclamallil n, R'-publica. 
e'ite Orç3.:11ento 'a:ocenden á cit'ra de:!.OI6:512$. 

CirCuíD8t.) nc~a algullul exigil"!, (1 meu ver, 
augm~nto tão extraordinar'o, \':0 têmpo do 
imjlerio as legJ.I::)~S braZIlelI'3.s eram em nu, 
l'ler'o diminuto; I ed 1lziam-se a bem )l'JUCO, 
t2.t1to na .'~ m- rica como no. E JrOt1iJ" e sobre-
tudo n«. Arntl: ica. -

~',I;-~ i\m~'-'lC:-;' m;!ntin!~a o Fr~'..;:il [(1mentJ 
tres legaçõe,. nos Esl!!dos Vn}(!o', nó), Repu
brico. Argentma, 1]0 G'ruguay (J ua Europa, 
segundo cteio, ~,S aclu::i.e;::; leg'-),1~õe:3. 

O SR. A" -AZZREDO-ForD.!D augluentarlas 
duaiS. 

G;'cm-B"etanha O !",L B. De l\IEl'\DOõ!ÇA SOBP,INnO-O nobre 
S0~ladol' [:v,e >f;1tto-Gro~so vem eLl illGU aUXl~ 

Re~t,;.2el·,"a-,c, conforme a pro,~osta ,lO 1io; Çl~istilllTl na E~ropa nove legaçues tJrazi
Gove;'i1o, o c:Y':'illI'1do de GéOl':!;8t,:W:l, el~'-Ileirc,s. lwje be' I!. 
-vai1(~Q-:3j ~~ '78:5L:C$ o credito lia respectiva. A dlJT~C8n.(~!1 p\.~oduzillCv na E'Jropo. foi, por-
verb". ta'lto, n:..!it::J per1ue!la. 

Sal' "::,' [e,,~õe." 9 de outubro ciG 1897,-' Çlutru! ilk· 1,ão tconr2C?U n::. Am8"ica., 
F 11, 7 h' I nnd2 o úüv(C['no lmperJaI clJnoer"~vi1. trf's lê-

. " (/'c laO • Ira 'õe" br·iJ.zt!l'il'aS, Actualmenla elLts existem 
e ;::3:.~. ~. ,:-~e :r-I2Dui' ::ç:n 60- enl tO(!08 o..; rriJ,izes do continent(~ 2mel'icano 

bIT"i.~,:JJ'D-~ele-"8 '.1 iEust:~atl1~ C0In~-:::li~~s:10 ti e::c8p(~ão do ~I~.Yico. . ,._ 
de F:i".rlC::S O"G O menos cc'mpetente GOS' Ignoru q:1:.\l fUl ;). IuedlJa que _exIgm tao 
ill'2rn1rc'S ~ c:': ~f~~lJ,do (nü:J aroia:"(IJ.\ !J<!.T"tS)1 gyçnu3 ::lUsrll~t~to da r3p~2sent::-.ç~-...o 11) e\.te
tenh~~ l~ ol\~0.di(1 de discut:r o s~u p:"lr8C'er rlor. 
apre.:-,=:!·:t~'Jl:~O ·2m~n~as. e:nbora apç:nas pJ.tro Não se tr:.t~ só do \i.ugmento da Teprescn-
cmaC2.S r,le' SU2. llllmilr~e assignatura. tação né'. Europa e na Amel'ica. CILSO o Brazil 

}L1. é .. )lc.C ~', ?l'~':;ên:e todos pl":go'ffi economii1s I Sâ lüni; u~se D. esse augmen to, conServ.1.n 1iO os 
o Gov,~ 'o I>3.!C córte, nos orç3mentns, sendo mes:nos vl'llciment.os e a mesma verba ]JlLra 
neSSJ S'::l1tL' >'.cOt71p(!.nhildo PGla. opp~1siç;~o. 2" represeni.aç'(\,o l~e cada urna. das Ieg2.çu€s~ 
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narla tfl'ia a direI', mas o augmento (le hono
rarlos :,egu i li er:1 escala proporcional ao au
gme(j(Q ü<J.5 legações. 

Os vencimpntog, diminutos no tempo do 
imperio, são actualmente extraordlnarlOs. 

No l'ei!imen passa(10, :;egunclo se depre
henre do ultimo l'élatorio aprespnt~l:o no 
p;1r:amento. em 1839. um enviado extra.ordi
nario e ministro plempotenrlilrio tinha de 
ordenado 3:'::00$, e ,'ence hoje 6:000$, q'l:J.si 
o dobiO. 

Um cansuI p~.l'cebia então I :~OOS de arde
nade. h··.Ie, si e de I·' classe. tem 4:000:';, si e 
de 2', 3:0003 e si consu, simpIfs, 2:50fJ$()OO. 

Em 1:)'19, illn consul ger:ll tmlta em alguns 
paizes 3:JOO~ c.e gr"tJficação. em ontro" 2:SUO:~ 
e em outros I :3()0:;; hoje um c"usuI ,endo rle 
l~ dà~'e percebe de gratificação 8:000$, de '2,' 
clas,(l7:0LlO~, e sendosimple3 5:300$, v,mei
rnen tcs todos estes em verdo.ds extrClorcIi na
rios, 

A12!11 .JÍ-5['), se r1eu il,jt:1vel n.ug,r..ccntQ 110 
corj) . c·.jnsular brazi~ei i'O, 

r .. l~L:'t!:lh3.. OGtr'GHt {) Brazil na Ameríc:1. sete 
COllSUl':":": ·ge;'·(;es e na ~nI'op;1. rlCV(~. Exbt"2'ID 

agor~;.. t~':;:1 l2r;n$'~les i.1e 1:' CI3S",:~ na ... -!!:!eI·~Cn. 
e se~s 0.<. EUTU)a; tl":s U~ 2:( n'l .\mericl e 
cinco n:. Eurup.·; t~85 sirl1p]es fi:). Amehc~".. e 
11 n:_~ E~:.ropa,. 

R-'·~·;:-'C'.~UZ-.s3 O fac;~,) em 2,"",::::,;'2:0 aos vice
consul", , 

E.:i~: ~i~~:n e:'~1 1 ~~8Cl, r~:::. .A::-ae.~ic:.:, nO";'8 vi<:'3-
con~ul~s . ~ nellhutn rJ~ EUTo~a; coje hD.. 11 
na. Ai:! 'rl~a e nors ~13. ':':'Ul'O,;)!la 

N::.o ~ki qL~.21 o c:~Üi~~rjo (;dopt2.tl0 palo Go-
7er~?~~_ f.a~'~~ ~:~g:n:n;~:\Q(_:?->_~~) .. :~r~(;o a L'Gp:'3-
sen,I...·-'J,Q ,~'L (.. ..... lIe .. r v • ;~O \....2-L~~Lo~'_.rJ. 

s~. -(:e C:::21·GO ill0~:o. e:3~;a J.~1~·ln::::]t0 ~Cl r;Ó(Je 
jus"'~c"" so !>.n,..·..,nt·~o "".~' . .., e, '-=I l-~-'1 i·l~ti.c:-

CáÇ~~~ • .. ~;, i.:ici~ :~; 12p~Gli~:.:? ~~:-s~,·~,~·;I~~~~~~ 
tin 0, <l1:~un13. r:.\zão r.e :-:8 .... ~,OrqU9 ::1;:; tl':~ta.va 
de est:1:"'·- :::;c'~r J'eil~çõe:) p~:li ~icc",s e CO;.L!)n€.:·~ 
ci.:tes.coo nova, fór:na ci2Gover.·o. 

De~:t.r:p:lr~cid·~ 8:33» c;)G....,eu~2n(.:j:1J entcD lO 
qUE', ~:'l "!·e~lT.-2D.ta se Cr:~8"2.· rtZ81" e,:cnc~:lÍ;;'3. 
pócle o) B, aztl rG luzi'_' o CT?D (llpiDlJlaticú, 
bem COC:1·J o con::.u~::tr,n5.o só n~ A:n8ricl ':':Olno 

:na SU:'~'1)~,. 
..'\.lêin ài~:::o. si dC?:'01S é1(-'~ qU2d~\ da. mOiJ8,r

cb ia u! ·uve l'eJ.lmerrta 2eceS31dad~~ de :).ugm·~r..~ 
tar 03 Ve:1cjillento~ de 1..1 t!,:J si to'~o~ os fUDccio
narios do B;:;zil, I'O~ nnsa tia oesnloriz,"
çõo do t1Bio círcuL.~nte, n3.o V0jO bou vesse 
ab501Ulamêu~e a meS:-:Oê, l:ecessicbd·; de "n
gm·"nt~.r OS V2llcimento8 do ccrpo diploma
tico no c:'trangeiro. 

N}o inHuindo a. des'TalorizaçG.o do, moedcl. 
para o pDg~;neüto de semelbiinti'S funcciona
l'ios, dtvern ptrceber os meSillOS vi3:1cimcntos, 
que OULJ"0r,l, "isto como sBClprél os reCDbe' 
ram em ouro, ao cam\)io de 27. 

E-t"belecendo pafo.lIelIo entre a. di;:1:omacia 
bl'?.zJle,r;\ do imlJerio e da l{eil~lJhca, tenho 
rlemonsml.c1o que. Iloje os membra, do corpo 
dipl, matlco brazileiro, ni>, Europa, silo pagos 
de U"!a maJ::eil'a exk::lOrrl;nari~, s'-'~erior 
mesrnl, à·, torça~ do Tlles()uro, 

Tratando de econo:nias, ve,ÍJ '1U2, real
me.nt~, Dermitta-se-me ,1. exp. ?'~::;iio) n;).o se 
qiler le;!ar:1. serio a reduc('ão d:~s r1e op c zas, 
fi:1Z?Ddo pr,)lundos córte.; n0S orç(:.1n~J!tu:;. 

Ten'o vinlo o orç;l.ill e nto do E"t~ ior da 
Cam;;r:l "08 Srs, Deputa·jos. CDm ,clguffias 
econOffi\,''', ellas vão Je,appar::cer rOi' meio 
ele e,ae"d",s npresentarlas u!',liIJa'!I~n'e no 
Sen:rdo, já creaouo nOVa3 rl~S)eZilS, já r esta
b8i~Cçn.l . out~a>, supprimida.l p,'lel C.~111:\m, 

O SR, D"~lJNG03 VICE;\fTZ-N~o vae V. Ex. 
;"!.pr~·ect::tr emen',as ~ 

O Sr... S, DE ;VIE1{Do:.r:" S·:'nr.:I;no-Ten
ciuno o1fer;~~~_}r emenda.~, q~ue !J~.J en '!01 vem, 
pGrét:l_ all:';I'l2nto de de~f!em, 

segun 30 ,lI::~bo ele ouvir, ló.i':l,!n:1. re'e~ta
d.::-~s algu!n:is pmen(~2~3, nr:~~~,s ,.:~'-; ;)130 ~!uYn.'3 
d· ~rJez:.3. o ,tras E)3.l1tenl~o Ü'2J_ 1• Z";,(t '::.Jl'tiiduS 
pc,,\ G J;l3.1':1. dos DG~u·ar~:j8. 
E~Er8 uutI':t3, si belTI me rec; -l'C~ll, foi 2.7)re 4 

s··nt.3.tla Uln::t, ptlu nobre Sen~'.(1c,r' ;J,,:11.1 A~a
ZGnots, rCêtJ.belçcEndo o coo'·u::cc.v d"! '~ear
~:8tOY;n; Cj como estil creiO :1 ;2j h::-. outras, 
no ~eDiíd<\ t1.3 au::eme'.1Ll.l' <-1.2:31)<:,:3:·'.3. 

Ol'C~, n5,,) "-ejo nece~;;iLli1Ü9 ~,l..:''..l~T.3. c~e re
st.::\~)elec2r '.:01't::S CUlbn~l-:'G~S, C2:..:..l0 o ll~ Gecr
!!etG\'"ln 
~, Por ln21h·Jr,?s que ::~j3.r--1 (18 =~:"':~Õ2S f'.Jl'.DU-
1 : f~a:;3 P;~~Q n,)Oi'8 Sella(~Q .. " re~) ~. ,~'ZJ ;as, 
('.:5:= CO~~121l1.:0 está 11;'13 il~'.J<Llc..:; !~C'!l ! i\'ões 
r:()::. d., :::i~·.~tü. P\)u~:o..,'as e O:::.tl',_S, ,j, ;~:.l ·-;;ez 

o Sr:.. r['~ .. \(KI~'CO ~,7 ACI-L~,DO - '.~c.c~L:.i.J.du 
DllnC':]. tbi iLnt.e ce 1'2(:elt~. 

O SR. B. D3 "IENDOClÇA SI13RFIE,-S-i qU.3 
na C"(-'j: çZ~o de nOVQ9 CJL:.51.lLaQOS ,~,::; ~ },,) c',: .'::llcte 

ao ~a,ldo que poss8,m car e SI')) ;\8 :'21, ~õe3 
r'O~llnercía::"s e ll. pop:d:J..ç~o bl'::~zi ' .. :;) 0 ,:;';üs~ 
t.::r.lt2 ness831c·g:12tS. 

o C~~~~ ·'~'.L;do d:~ G20rgstcwn rstá l~:":; ~as
illLtS C:í);::-íjl..,:C2S l:OS c'a E:i.\lLO e p, '::;J.I.J,:~, OS 

qu~':.e~1 t.-:-::c.u siGO su?~rin:ildL.::; ~~e'-1 C::1,,'l13.1'(1 
dc.·s Sr3. D("p2.tp.c..o::: , i'ori.Llll re:')tJ,;.:;'::~~c:do:.) D'9Ii'~ 
UL.1SL.i'2 CÜ!jl.rn~ssJ.o rce Finan(o"s, qce i-'r~du", 
ziu uJL~,J'J.ções que a m8u ver ::t'io ::;;J,0 r~~zoa
veis n2~:l c::..bívei:3 , em uma. e DCC.:r. CO~110 a 
acena1. -

As,i;;} cc OI) estllS, outras ei!]EO,l Q•3 vão ser 
ea vlad2.s l), i.\'lt:sa, si e·que o' nJo r)!o<-l m 

U'Ga ddbs, por exe:-'llplo,'~'erer~-"," ~o r8-
st::tbeleciment·) l'-as Legações" ca Ruô:,ia e up, 
Austria. 
R~ôlmente, se ha paiz~s n,a Europa que 

merecem ter represent3çao iJraZd~lra, ~ão 
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.iustamente Estes, que .i á g-0ZJ. V;1m des:,,," ccrle
zia no tempo J(.I ;zni~)e!·:o. 

Si, tlfe'(tH'amnH('. l ori'1n r-er~s(1J d2Vem(]~ 
econOllllZal',e a r~d uc<",-,ú c!:ts le~J,ções ~e Wlj'()(' 
como UIlla n",'e,'I,l"dl' piI,l lJit;, ute, entel:cu 
que 11, C;),fIlar", d, s Srs. Deputados pl'Oceut:l-ia 
mais acel't;),d"lllenle reduzindo n" Amcl'iliJ. 
do Sul. culuO. por exemplo, no PIl.I"agu<ly, nil 
Bolivia e n;), VBné'zuel:J.. 

Tínhamo:; OU'l'\,r".l:orno disse, unicamente 
tres lEgações Em toda a AllIel"ic3; uma n;), 
Ameríca do Norte e <luas n', Ameríca do SuL 

Pu.izes Cem,) o Cllilc. Pan.guuy. Bolívia, 
Venezuela, ColumlJÍ:l e Equador tiúbam, não 
legoçõe5 Cl'mo hoje, mas meros enc<JrreK"uos 
de negoclu,; e, entro elles, o Paraguay tillhél 
um millbtro residente. 

Para que, pois, manter tio grsnde numero 
de legações em paizeõ p"quenos. de impor
tancia secundaria, e sllpprirnll-;,s em nações 
de valor p'liuco. (orno a Rmsia e a Aust;'ía? 

Não c,.ml'rehendo as razões de tal actu_ 
Hypotlleco rlesrle ja o meu vot" a favor do 

restabele~JmetJto de le~ações importantes 
como da Rllssi;, e da Austr];], e não tenho 
duvida nenhuma ('ID propor ao Senado a bUp
pressQo dos legações da Belgica, da SuissiJ. e 
da HespanhCl. 

Como o Senado sabe, a capital (la Belgita, 
BruxeJJas. ebt:í. a poucas hl I&S l'e Paríz; a 
Suissa, pl'I' ma vez, e>ta mUlto proxima da 
Fr:J.nça. Estas duas legações podem perfei'a
mente ,er am:::e:xadas á. l'gulão da França, 
sem a menor per-turta.\'ii'J, sem o meno]' pre
juizo para os illtere,sEs, nãu 80 poIJtlco&,cvmo 
dos brazilelfos reSiUén\~S IH:óses Estaors. 

A legação da He,panlw. esta nDS me:;mas 
condiçõ~s, I- ÓOf' S31' pertl'ltaruente annexada a 
le"açiio de Pol'tugal. 

Venho á. tribuna. Sr. Presi r1 ente, paro. jus
tificar a eruenda que vcu mandar nt~te ~ell
tJ(:o, e tDmbem par3 justifi,ar uma OU1la 
que, si tru,L au~m~nto de despeza, é tão pe
queno que s;),thl',iZ muito m~ll!ol' os lDleI es
ses brazileiros n~ Aoia do que i1 CI mervaçii.o 
de uJJlllnico consulado, CO[/lO ~c acba cons'.
gnarlo na prop"sta da Camara elos Deputados, 
na qual figura somente um com;ul l'ara o 
Japão, mas um ccnsul de Z" ch,s~e, 

Suggiro a idé;), de, em vez de haver um 
consul de 2" clas,e no lmperio do Japão, abi 
permanecerem doa- cDnsules simples. 

O augmento de despeza é muitu pequellO, 
insigniticante llli smo. e en retanto resulta da 
creação de dous cCllsurados Simples no Impe
rio do JajJão grande numero de benefiCIOS 
p:ll'a os intere,-st-s hrazilelI'os e para os Cida
dãos brazileiros D.lli eXiS1E-ntes. 

Não queI'o Ir mJ.IS longe, na justficação 
das minhas emen(las. 

Creio tel-as Justificado de modo cabal, mos
tra.ndo a impol'Lancia não só de paizes como 

Seuado v lU 

" r:u~s;n e da Austria. como tamlJem a des
[," "',_ ,[".''", que!m u'; contlDuaçãu de leg3.· 
çC,'s em W,i z,-,; de poucn, ial portancia, co mo 
a. L".c:gll:a, a Sui3~a e a. H<:sp~nha ..• 

O S!C A, AZER~Do-COllte com o meu voto. 

O SR.. B. DE ME1\'DONÇA SOBRINHO ..• que 
róuun perfeitamente ser unidas ás de Por
lUg~1 e Fr;lnça stm a Dlenor desvantagem 
parI), os in teresses brazileiros. 

]lida teri;J, duvida em prosegllir neste sen
tido, faz<'nr'o um e:.:tudo retrospectivo e com
parativo eut!''' as despezas do orçamento do 
"xterior e'a Rppublicn, com 3S despezas do 
ilrçamento de E:<trangeiros do imperio, mos
t'an,lo como f"ram <'levados os vencimentos 
de tode's (8 funccionarios iliploruaticos do 
Br",zil. llão t er'ia duvida, ,i não receiasse can
ç:J.r a atlençÍ\o do Senado, e mesmo si não te
messe >ertido. cmo ha pouco o nobre Sena
dor pelo MalarJhão, como rLOnarctlibta. 

In(]uz·me ,emelhante apprebensão a não 
exppnder maiores considerações a tal 1es
peito. 

t\ão o faço, não porque receie que se dê 
credito a esta pecha. Aninhasse acaso em meu 
e,plrito algum", i([t'n. momuchísta, e seria 
mUilo franco ... m external·a ao Senado. 

Adberi perleitamente á Republlc3., e tão 
perleltamente como t,·dos aqueJle~ que o nze
ram a 15 l'e nuvembro. 

Não me immiscuí logo,é verdacle,na politica 
republicana; não quiz occupar certus cargos 
puLlicos, POl' isso que, vindo da momuchia, 
ten-Jo nellIJ. eXercido lagares de certa llllpor
tanela, tendo tido rne>mo a honra de repre
,('lltal' o rnfU estudo na Camara dos Deputa
(h.:s, não queria ,'e um momento para outro 
qUtbl-ar €SS;I trarlição, nJesruo para não ser 
tldu como adhel'ente da prirneiJ·Il. hora. 

t<épelei que c's acontecimentos amadure
cess!-m, agu,rcel que a R~pubJica fosse ac
ceita pur tudo o palz. e uEsde que a vi bem 
a/cena, dtsde o Amazc,nas ate o Rio Gr:lLlde 
do Sul, não ti,e auvida "lguma Im vir ao 
~D(Olltro do" mtUS ]lntrici0s, adoptando tam· 
bem a [órma r~publican;), como neces~al'ia 
para a feliCidade e para o futuro de~te grande 
paiz. 

Nâo quiz H!'dos mais apressados, daquelles 
que á primeira hora, quando chegaram a 
todos o~ ESladüs cs telegrafI,mas da. pl'ocla
maçiio da Republica, esqueceram immediJ.ta
menle os lavores, os bemilcios rei ebidos do 
J'tglmelJ eXllncto, e prtl'~UI úst-s abraçal am o 
nuvu reglfllln, cúmo SI nunca tlVtS:;erIJ per
tenCido ao outru. 

/'I:ãu lI'l'ugo censuras a quem quer que seja; 
hl,torio JactL S para ILOstl ar que não ter 
adherido á Republlca logo no primelro dia, 
não significa que não seja republicano, 

u 
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peio contrario, prefiro aquelles que SG de· 
clararam depois uos factos consuma '.:';, es· 
turlando os acontecimentos, aos que, aa::ndo 
SOOU a hora na Republica, vieram a,~herir, 
de prompto, sem o menor exame, ,ep1 o me
nor estudo, sem a menor reflexão. 

O SR. NOGUElRA. PARANAGUÁ-Ji esbvam 
(lon vencidos. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Diz o 
nobre Senador que já. estavam convencidos. 

Sr. Presidente, não sei que razão baje 
para isso no aparte do nobre Senador, mas o 
que não tenho duvida em declarar ao Sc· 
nado é que eu, como Deputado geral na· 
quella occasião, es~ando bem a paI' dos nego· 
cios publicas do paiz, permitta·me o nobre 
Senador, digo que eram bem poucos os repu· 
blicanos da'1uella época, eram mesmo re
duzidos. 

·~uss&o versa sobre o orça.mento do Miilis
terio das Relações ExterJOre9. (Ea alguns 
apartõs.) 

O SR. 8, DE MENDONÇA SOBRINHO - Sr. 
Presidente, "m vez de V. Ex. advertir-me, 
permitta dizer q ue e~sa ad vertencia devia 
tm' sido feita. prl!:J&il'ameme J.os nobres Se
nadores pelo Piauhy e pelo Espirito Santo, 
que me arredaram <la discussão do Orça· 
mento do Exterior, trazendo-me para o ter
reno da politica geral. 

O SR. DOMl~GOS VICENTE - Pelo contrario. 
O SR. NOGUEIRA PARANAGUÀ E OUTROS 

SRS. SENADORES dão Jpartes. 

O SR. B. DE MENDO:SÇA SOBRINHO-E' bon· 
dade de V. Ex. Sei que tenho discutido con
forme as miohas forças perrnittern. 

o SR. DOMJNGOS Y1CENTE dá. um aparte. 

O SR. B. DE ME;'>IDONÇA SOBRINHO - Si a 
historia está mal contada, é o caso do nobre 
~enadGr vir a tribuna e tarral~a bem. 

Sabia que havia republicancs em S. Paulo 
e na Capital Federal, e que estes rep'J.bli
canos tinha.m por seu chefe o illustre Sena
dor pelo Rio de Janeiro, que me está ouvindo, O SR. DOMIC\GOS VICENTE - Não me propuz 
o Sr. QuintinD Bocn.yuva. Mas. Sr. Presi- a fD.zu' e~cavações; V. Ex. começou, conclua. 
dente, diga-se a verdade: no Brazil, naquella O SR, B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não 
époC8-, si lw.via. republicanos,. estes ou esta· estou contando uma historia; mas apenas 
vam incubados, ou não queriam se mani· expondo ligeil'a synthese de te 'I pos passados 
fe5tar, a cuja po!itic2. tarnbplll pertenci. 

D SR. NOGUEIRA PARAI'iAGUÁ - E' porque Os nobres Senadores, que acabam de ouvir· 
V. Ex, não acompanhou então o mOVIrnc!Jto me, testou certo, não [arão a injustiça de 
da propaganda Em todos os Estados. Em acreditar que sou um republicano pouco con
tados eUes havia propu.galldistas repu- vencido, iL vista do hHori~o por mim feito. 
blicanos. Pelo contrario, desde que tenho a coragem 

O SR. SEVERINO VIEIRA - y, Es. não rô· de emittir fI'ancarnen(~ a minhD. Opinião de,le 
teve na Camara. dos Deputados na sessão de morIo, é mais um mo ti vo para que os meus 
II de junho rle 1889? AqueDe brario soltado ilJusfres coJle2;as (;rei~m 'IuO sou hoje um 
pelo Deputado Sr. João ManeeI era o bra.d.o republicano tao convcncil1o como o melhor 
da consciencia nacional. IHa outros apartes.) que o s!'ja. (Apoiados; muito bmn,) 

O SR. B. DE MENDONcA SOBRINHO _ Fiz O SR. NOGUEIRA PARANAGUA. - Reco· 
parte da. Camara dos Deputar10s no tempo nhecemos isso. 
em que nella tambem se achavam o ilIustrc O SR. B. D8 Mli:NDONÇA SoI3RlNHo-Esse 
Presidente da Republicil, o Sr. Prud.ente de passa,J. o n:i.o tem mais razão lle ser para 
Moraes, e o não menos illustro presidC'nto de mim. 
S. Pa.ulo, o Sr. Campos Salles, que tinham Hoje a Republica. e um facto consumad.o ; 
assento na a.ssembléa como Depubdos rep'l- todo o PLtjz a acceitou. Por conseguinte, 
blicanos; e muitas vezes interrogando. niío /linda mesmo [05 . .,e mOllarchista, pa.ssaria 
a esias illustres cidadãos, mas a. uutros dls· uma esponja em todo esse pas,ado par;J. 
tinctos Deputados e amigos ela época, foram adapta:: aq\lel!a [órma de gDverno, que todo 
alles accordes em dizer que aquelles mesmos o paiz adaptou, sem excepçiio de uma só 
dous iIIustres cidadãos não tinham sido elei- peosoa, que me cor.ste, a nito serem aquelles 
tos sómente com votaçJ.o republicana, roas q ao continua.m com sua.s crenças fieis;]. um 
si m com o apoio de uma grande parte do regimen que não tem mais razão tle Ser. 
pa.rtiLlo conservador, que, não podendo veu- O SR. MORAES BARROS-V. Ex. tem toda 
cer as eleições em doas districtos de S. Paulo_ 
foi ao encontro dos republicanos, concedendo a raúo. 
a sua yotação aos dous candírlatos, a. que aca· E' preciso acabar com essa distiJlcçoio entre 
bei ele me referir. republicanos historicos e adheslstas. 

O SR. PRESIDENTE-Sem quereI' illterrom-I O Sr. DOMINOOS VICENTE - Quem disso 
per ao nobre Senador, lembro que a dlS- tratou? 
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o 'Sa H DI': ~f :"NDfl'l,', S· BRINrI, .- N,)" vil, 
raz~o. SI', P"A,,,1An'E'. c '1110 .li? il 111'h' c 

Sen~do" por S. PrllllO, pera, 'i' ,':,zel' ,ol c<;·,i, 
de repubi,cilDO~. (Apnio 0''.) HOle t.. d,s ,011)",0 

repuh'il'anos: ,.fio tàn h"1\S r~pu\olic~1Jt '. tã 
cr·nviCtos. r.ão .incp",os, aQlle! 1',' que o el'o,m 
antes de l5 de orlvl'mbr". C"II'" 08 que ,eriE'cla
l"ar~lU r .. pu',l'c~oo, <l !5 de nO\\lil,bro. "orno 
todos aquellp~ quP arther'l'am m,iis t"rde 

O i'R. THO~lAZ DELFl.'W-E não ha selecção 
aqui 110 Senado, nem se fallou n 550. 

O SR. B. DE MENDnNçA SOBR.Il"HO - O par
tid() repuhli~ono "um 8Ó: o, repllblic~n,,~. 
pais, constituem uma só famifia, trabn.!hnnrlo 
todos para o tim romlT.urn-o b,·m da P,ÜI'li\. 

Deixando e~ta8 cnn'irler~c~e •. Sr, PreFi
dente, nas quaps mio qu-,ro continuar. vou 
concluir, fazt'ndo VQ[.QS pa.ra qllB O Senado, 
bem intencionado, cemo a Camara, cumpra 
com fidelidade aquillo quo todo~ os dias temC'.~ 
pregado-a neccssidude de economia:;; a redU· 
cção das despezas-fazendo com que ell:J.s se 
realizem e acceiw.ndo as emendas que vou 
ter a honra de submetter á sua elevada consi· 
deração. 

O SR. DOMINGOS VrCENTE-E que augmen
tam aS 'Iespezas, como V, Ex. ac:obou de 
dizer. 

São lidas, apoiadas o post<lS conjunctamente 
em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao n. lI-Legações e Consulados 

Supprimam-se as legações da Suissa, Bel
gic3. e He,panba, sendo apenas consen-ados, 
de acconlo com a proposição da Camara (lOS 
Deputado~, um consur na Hespa.nha e outro 
na Belgica, eliminada a verba de 23:50[1$ 
para a primeira daquellas legações e ahel'ada 
pura 7: 500$ cada uma das verbas para. as 
duas ultim<ls. 

el' (L I"ãp llltPO·tHIl"'i-: f-:-:rflv.; a pxhdl' d ato 
18;,\;;111 f' dn .. UI~I, e':'C!n.recidu do SelHLI~O. 

\ pn, ;1 t.nbllflfl {·I·m o fha,lÚ,' CU!1:-t. an~\

""enro e o s ... u "onl'(I'"n:úl,ellto é .1E'[PT'llli-
n p~\c Coll·'IJ.L .. que ~ e,1.e illumenro é 

"br.;rurl" il. ~rlOI,t, r, lh~son ,me doquellu 
'IDP Ih,., fl<J.servido de norma sempre que 
s~ t",11:< dI' il.,~urnl.to" quP intendeU! com 
fL PC[)[loml~ d. ~ dll hei os pU1,licos 

O (q·~.tor vem pt'dir ~eT bas para a conti· 
nuaçito e \Il:':,utençâo rlaslegaçiies da Ru'sla 
e da Au,tria-HuDgl'ia, 

Nã" compreben,le que, a pretpxto de eco
nOmlô., ,e queira matar coml.l~t:tmpn!e a rs· 
"J'psentaçiin do Rrazil no estl'ang\:\lfo, perante 
as potenclas ria EW'opa que, no momento 
~ctual mais preponderancia exercem na po
IltlC:l. daquelle cuntinente e, portamo, pode 
dizer·se, na politJca d·: mundn inteiro. 

Não pode pre,alecer <I consideração de eco
corui:J., porqUil, si e~tes ~rg,lruenws fo~spm 
,'alJosos, elll's deveriam produzir todas as 
suas consequencias e dever-se-bia chegar ao 
resultado d~, sUl'pressão de todas as legações, 
de todos o' serviços das relações exteriores e 
do proprio ministerio. 

Não prevalece a imh essa consideração de 
economm porque, si o Congresso nacional 
realizar no> differentes m;nisterios econo
mias proporcionaes aqueIlas que tem sido 
propostas e então, por assim dizer, vota 
das independente mesmo (la wppressão 
das duas leg:J.ções de que se trata, eSIa certo 
o orador que ~e te:'á conseguido rl<1r um pa"so 
,wantajarlo para o equillbrio orçamentaLio. 

NJ. discus:oio desta materia, em Commissiio, 
calaram no espírito do orador considerações 
que Ibe pareceram de peso e da maior proce
dencia, adduzid<ls pelo honrado Senador pelo 
Rio Grande do Sul, distincto membro da Com· 
~iS5ão, no sentido de se restabelecerem as 
verLas para diversos consulados que foram 
supprimiilas pela Cam<lra dos Deputados. 

Pois bem, considerando da mais aIt<l im
Sala. das sessões, 9 do outubro 

B. de lliendonça Sobrinho. 
de lSQ7.- portancia, considerando da maior nece,siclade 

Na consignação destinada ao Jarão, em vez 
de-um cODsul geral de 2" classe em Jokoama 
e um chancelJer, digu-se - dous consules 
simples nas cidadés que o Governo julgar mais 
conveni~ntes, e consignem-se as re:;pectivas 
verbas. 

Sala das sessões, 9 de Dutubro de 1897.
B. de Hendonça Sobrinho. 

a conservação das legações na Russia e Ana
tria-Hungria, já que se tem cham<ldo como 
cugumento a econcmm, niío hesitará o oradol' 
em fazer ôacritlcios de sua opini:Lo, comtanto 
que S8 mantenham as legações da RUSJia e 
_\ustria-Hungl'i a .. 

O SIto RAM1RO BARCELLOS - Não apoiado, 
não lJa razão para isso. Acho que V. Ex. 
deve manter as daRussia e Austria.·Hungria, 
sem abandonar as outras. 

O SI" Severino Vieira receia O SR. SEVERlNO VIEIRA-Já deu as razões 
muito que ° orçamento do Ministerio daS' do seu procedimento nesta _ ma.t~ria e deve 
Rela.ções exteriores s!~ja na 3' discussão 1'0, dizer que estas conslderaçoes nao result~m 
tarJo com o mesmo afogadilho com que o foi sórncnte do seu modo de enC3.rar <I q~6stao, 
na 2', em que aliás ninguem se levantou mas lambem do modopor Sue consldera o 
para fazer sobre elle as considerações que m,\.· assumpto o honrado cH! .. dao que, acwal· 
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mente, tão dignamente dirige os negocies das! 
relações exter lores. 

em l° Sêcretario. 

Or,-lenodo ......... , . 3.000:1;000 
3.000:j)OOO O SR. JUSTO CI1ER~IO;';T-Ell() ueseja que 

sejam mantidas? 
Gratifica<;iío ......•. 

O SR. SEVEHINO VIElRA-Deseja e V. El:. 
comprehende, continúa o orador, qual será a 
posição desse ministro quaml0 fór interro
gado pelo represe a tante de~sas Ilações no 
Brazil, sobre as c"-usas da suppressão uas le
gações. nos seus re8pectivos paizes. 

Austria-H"ngria 

Um enviado extraordinario e Ministra 
Plenipotenciario. 

Ordenado .......... . 
Grutiticação .......• 
Repre~en tação ...... 

Um lo Secretario. 

6.000$000 
4.00IJ$OOO 

14 . OOO,:~OOO Ainda mais, a manutenção des~as legaçiJes 
não vem aggravar lanto o orçamento. si se 
attender a que se conservou um cOD~uliiuo 
em S. Petersburgo. tendo sido a err.emla res-
pectiva approvada pelo Senado, após ter ca- Or·denarlo..... ..... 3:onO$OOO 
hido a de diversos membros da Commissão, GratUlcaç-ão.... .... 3:000$OfjO 
propondo a conservação da legação da RussÍ3.. . 

.E' P eciso attend r Sr. Presidente ao se- . Suppfll~a-se a emenda, approvada em 
gUinte~ si ao Republfc~ deve manter e~ paizes 2:' UIscussao, creanuo um consulcldo na Rus-
da Europa uma legação. não h" razão para i sm. . 
não deixar-se. ~le preferir a qualquer outra ", Supp' I~~a-se a emt'urla, appl'Ovada ~~ 
a da Russm; Ja pela llnportancÍi' ou pc la ~ dISCUS,do, creando um consulado em Po,a 
preponclerancia eVl<lente que exerce aquél[a·1 das. . 'e 
naçi10 nos destinos dos dilferente, Estados ,,\ Supprln:~-se 3., emenda, applOvJ.da m 
europpus, já purque das diligencias do no,so ~ dlscus,ao, cleJndo um consulado no 
refJresentante j unto á cõrte de S PetBrsburgo ~aLto. 
podem re>ulr,ar v:\ntagens na" negociações e Sala das s('ssões, em 9 de outubro de 1897. 
nos negocios que actualment" tem, s penden- -Secerino Vieira. - rirgilio Damu",io. 
tes com a naçiio alIiada da Rllssla. 

Não quer o orudor pOI' mais tempo roubar 
J. attençilo preciosa do 8en:1do. 

Vae mandar á mes;\ as emenrlas, renovando, 
porem. a. affirmação que interpoz nesta breve 
or8ção. 

Apresentou a suppressão ele J:guns consu
lados, que já tinham siuo supprimictos pela 
Camara eJo,; Deputados, como aLtenU<1nte para 
aquelles que tiverem grande constrangimento 
em vot.ar um orçamento que mantenha as 
dt'spezas com aS duas le!(:J.çr3es da KUSSla e a 
da. AUSLria Hun,!!l'ia. sem o ullivlO de algumu 
economia por outro lauo. 

Continúa, porem, a pensar que seria. de 
bom aviso a conservação dos consulados e vo
tarict por ella, si niio fossem as conSIderações 
que acaba de addllzir. 

E' lida, apoiada, e posta cOlljunctamente 
em discussão a. seguinte 

EMEI-ID_\S 

Ao n. Il. Legações e consuJauos. 
Accrescentem·se, onue convier. 

RHssiu 

Um envJado extruordinario e Ministro 
Plenipotenciario. 

Ordenado....... .... 6:000.$000 
Gratificação. . . . . . . • 4.000$000 
Representação ... , •• 14.000$000 

(]) §r. Leilt.e c Oitieic;a-Sr. Pre
sidente, i1 se~si1o corre tão frH,. e estamos 
rerluzidos a tiro pequeno uumero de colIe,;us, 
que não tPil10 a.busar da atreo(;ão do Senado 
vin,io diôcutir o projectu. 

Sou obrigado a tomar o. palavra, poque 
fui o relalur do parecer da Commis~ão de 
Finanç~s, quanto a este orçamento e devo ao 
Senadu a (leclaração franca do modo de 
penou r rla Commissão em assumpto delicado 
e importante Cl·mo esse, CJue entende com as 
relações ua Repubiicc" no estrangeiro. 

Sr. Prés,dellte di-se um facto interessan
ti~simo "esta di-cus~ão: os membros da Com· 
misoão de Finanças do Senado, que perten
cem á opposição, sito os que estão de acconlo 
com o Guverno, e a maIOria da Commis-ão, 
que é governista, é que se oppõe â. vontC1.11e 
do Governo. 

O Senado comprehende a situação delica
rlissima. em que me acho como relator deste 
parecer. Pertenço á opposição; mas nós, 
membros ela opposiçiio ... 

O SR. SEVERINO VlEIR_\-Neste regimen, 
em materia orçameotarla não ha opposição. 

O SR. LEITE E OITICICA-Eu ia dizel·o, 
qUendo V. Ex., qUtl sabe do meu mocio de 
1>ensar, adeantou a conclusão daqUlilo que eu 
ia enunciando. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-QueÍl'a V. Ex. 
desculpar·mo. 
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o SR: LEITE E OITICICA-Nós, membros da I rliversos generos que importamos ela Aust~ia 
Oppcslçao, enten,temo~ que, em materla de ;\utOrlzam a 5uppor que a AustrJa tem 10-
orçamento le esta declaração impol ta muito teres!'e em contlQuar com esta legação no 
fazer, porq ue já é a p'a~ic;l do no~so modo de Brazil. 
pensar) e ClJste momento. deante ,la s tuação Mas, por isto mesmo que nós mantemos 
difficilima em que o paiz se acha, devemos com a Austria estas relações commerciaes e 
abandonar todas as considerações politicas e que nós somos um paiz que precisa ele immi
disp.utir o f.ssumpto no ponto o unico e re- graç~o, e hoje prinCipalmente que não a fa
stricto por um lado, mas por outro muito zemos officialm nte, devemos fazer com que 
amplo, por~ue é o ponto ria ,iota do bem do ella venha expont"nea, e isto estreitaurlo 
paiz e não da polítICa a fazer. cada vez mais "s relações interClacionaes; por 

O SR. FRANCISCO MACHADO-V. Ex. quer isto me~mo não compl'eheCldo como nesta si-
alludir a considerações partidarias 1 tua':ão, por um simples traço de penna em 

O SR. LEITE E OITIcIcA-Penmndo a-sim. a 
CommisEão encarregou·me de ir ouvir ;J. 
palavra <10 Governo s bre a proposição villda 
,Ia outra Casa; e o nobre VlinisLro das Re
lações Exteriores, meu antigo collei!a rla 
Camara dos Deputados, foi COITPcto ClO modo 
de e,turt~r cOlIJmigo essa proposição apre
sentando até uma exposição es ript:t, feita 
por elIe, quanto a rllvor~os ponto" de lia, or· 
ganizan"o àté uma tabel/a de accordo com 
a opinião geral das dua~ Ca"3S do Congns,o, 
quanto iÍ. reducção das despezas. 

Foram esses os elemeotos que trou~epara 
a Commissão de Finanças do ~enil.do: os rIa 
opinião do Sr. MiUl~tr" das Relações Eii:te
riores sobre a su ppres:;ão de lei!ações. sobre 
a reducção de vencimentos e sobl'e <lS emen
Jas fei 'as ao orçamento. 

Estudei·os pal'.icularmente, estudei·os na 
Com;ni,são ; e, ma.is ou menllS (Te accortlo com 
as minhas opiniões. baseaJa., sobre a opildão 
do Sr. Mini,<t·o, e que foram el"bo"adas as 
elDflndas offere 'idas pela Commissão ao pro
jecto procedente da Camara. 

S. Ex., por exempln, traduzindo o pensa
mento do Governo. entende que não é conve· 
nirnte absolutameote, suppl'imir as duas le
gações da Austna HurJgria e da Russia. 

E eu digo com S. Ex., digo com o Govel'oo, 
que não se póde,qlJe dá má i(léa da sua orien
tação politica o paiz que esta. todos os dias a 
modificar o moJo de ser representado no es 
tra n.!:eiro. 

O SR. V!RGILlO DAMAzro-Apoiado. 

O SR. LEITE E OITlclcA-Sr Presidente, a 
18g'ilçãCJ d;J. Austria Hllng"ia, assim como a 
leuação d:1 Rus-ia eXisti ,m naquelles paizes 
d~rle o telll po do í m perio. 

A Allstria. lig:1da ;i. mon~rchia brazileira 
pelos l~ços de familia. conservou sempre no 
Br:1zil urna. legação. Os membros de sua fa.
milia deixaram de ser reinantes no Brazil e 
a Austria. apezar disto, nâo moditlcou a Slla 
I'epl'Psrntaçio aqui: sua Ipg;Jção existp aind3. 
hO,:e, como existia n0 ti'mpo do rmperio. 

AS relações commer"iaes que temll" com a 
Au"tria, a immigra,ãO que sustentamos, os 

lei de lIrçameClto, por uma disposição sim
plesmente de econclmia. como se diz, ClÓS cor
tamos de vez estas relações. n~o deixando 
na Austria nem um representante. 

Com a Ipgação da. Russia, Sr. Presidente, 
dá-se f'acto mais interl-ssante. 

A Russia teve duraClte o tempo do impe
I'ÍO a su,) legação no Brazil, simplesmente 
com um;J. observação: o seu minl~tro era 
U'1I ministro ]'esidente, a legação constava de 
um enviado plenipotenciario, mas a RusSla 
cunservou sempre esse ministro resideClte_ 

E nisto o honrado Senador fior AI"gôas não 
teve razão quando di,ose que a legação da 
Russla nãu eXistiu DO tempo do imperio. 

O SR. B. DE MEND0NÇA SOBRINHO - Não 
aplJiado; não di,se semelhante cousa: disse 
que eXIstiam as duas-a da Austria e a da 
RU8sia. 

O SR. LEITE E OITICICA-Aqui esta. o rela
t(lrio do Ministerio de Estrangeiros, de 1889, 
em que a Rus,;ia figura no quadl'o do corpo 
"Iplom~tico. (Lê). 

O Sa, GOMES DE CASTRo-Mas o Clobre Se
mnor por Alagôas dlsse isto mesmo. 

O SR. LEITE E 0ITIC1CA.-Enti1o, peço des· 
culpa: OUVI sua OpiClião geral. 

Mas, como dizia, neu-se a Republica ; a 
Russia demorou o :;:eu respectivo reconheci
mRnto, demorcL muito notavel. pois um paiz 
monarchico, allBoluto, não podia ver com boCls 
a))ws ext;ncl a a un Ica monarchin e,~istente 
n;J. America, e f) assomo de liberdade do povo 
bl',.'zi!eiro em implant:ll' a Republica. não po
del'ia se.r de hi\m agrado ao monal'cha é1.bso· 
luto, receiuso sem J.lIVi,J~ 11e que estas idéas 
renetl'ass,'m no seu [Iaiz. 

A Rus,ia não reconheceu desde logo a Re
publica Brazileira; posteriormente, porém, 
deu·se este reconhecimento e continuou este 
ministru residente n') Bl'azil. 

T,'ntar,lm supprimir a legação da Rusia. e 
nessa occasião, Cla Camara dos Deputados se 
visse que. ten,io a Russia se demorado em re
cOílhe~er a Republica, tendo-a reconhecido 
muito tarJe, não tin'\:\. mandado, não ob· 
stante, o seu ministro plenipotenciario, con-
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servando apenas um 
gocios. 

encarregado de ne- que bem podiam ser applicadas ó. indmtria 

Foi isso no anno passado, e, chegando este 
facto ao conhecimento 110 governo ria Russia, 
elle, como satisfação a semelhante queixa 
formul[\da no Congresso Nacional do Bl'azil, 
enviou-nos immediatamente um ministl'O pie
nipotenciario, escolllen/\o para es::e cargo um 
seu antigo chanceller, o Sr. de Giel's. 

agricola. 
O SR_ GOMES DE CASTRO-Assucar, não es

pere que.'\ Russia :mporte daqui. 

O SR. LEITE E OITICICA-Permitta que dis
corde de sua opinião. 

O icteresse do Brazil, sendo um paiz que 
tem dOlls generos rle exportação de que é o 
pri,neiro productor do mundo, o interesse 

O SR. B. DE MENDONCA SOBP..INHn-O no- do Brazi!, salta aos ollLO; de todos, é conquis
bl'e Senador rlá licença para um aparte? No tar mercados novos, que estejam abertos a 
tempo do imperio nós tínhamos somente um importação destes prolluctos. 
mlil2stro na. Hesp.'\nha e não tinllam05 le- Os paizes agrícolas teem por lei fatal, eco-
gaçao na Smssa. nomicil, a necessidade de procurar estreitar 

O SR. LEITE E OITICICA-:-Eu cbeg:J.rei a esse I as suas relações com todo o mundo. de moelo 
ponto ~ apreciarei:: 9,ues tao da Stmsa. . I a levar a todas as partes os seus productos, 

Contmuo o que ll!Zl:J.-a Russ;a m:J.ndou Im- conqUIstando os mercados. 
mediatamente um ministro plenipoten~iario. Nó~ inicili.mos as relações ,liplomaticas com 

Pergunto ao Senado-qu:J.l é o critério com a Russia; a Russia é um paiz extraorllinarlí!.
que nós po·leremos app:J.recer perante este mentI-> grande, com população superJor a 1i O 
paiz, quando, depois d~ um acto de rlele- milhões de habitantes, sendo, portanto, um 
renci:J. como este, no anno seguinte nós sup- merc<ldo magnifico para a entrada do cafe. ela 
primimos nossa legação e fazemos mais: ta- borracha e mesmo ele outros produetos nossos_ 
zemos o que fez a Camara dos Deputa.dos- Pois bem, quando ternos necessÍ'lade de pro
cortamos absolutamente as l'elaçõe3 díplo- curar mercados para esta exportação, que 
maticas com a Russia, nlio conservando n<l- augmenta, da borracha no norte e do calé no 
quelle paiz um só representante? sul, nós, por um simples traço do peúna, 

Estas são as razões de cortezia internacio- qllebramos as cortezi<J.s internacionaes que 
nal. Vejamos as razões de conveniencia. começavam a ligar-nos a Ru~sia, e suppri-

Sr. Presidente, temos algullla importação mimos a leg;lção lá, sem outra raz~.o de ser 
de generos da Itmsia; póúe·se l\izer que, por sinão a economia no orçamento do Exterior. 
sermos um paiz importador de turlo, até dos PeJ'gunto ao Senado: é isto de nntagem 
palitos das nossas mesas... para ,) paiz 1 Haverá. lucro em fazer tal 

O SR. GOMES DE CASTRO-Dos nossos den- cousa 1 . 
tes Sr. Presldente, o honrado Senador por 

• Alagõas, meu collega de representação, quer 
O SR. LEITE E OITICICA.- ... rios nossos ir mais longe. S. Ex. entende que é neces

dentes, corrijo a phrase, póde-se dizer que sario suppl'imir a legação !la Suissa. 
por isto a Russia tem mteresse em conservar Escaria de accol'c\o cem S. Ex. si não fosse 
no Brazil SUa legação, por ser um paiz im- a razão_ muitopceponrlerante, rte que nós aca
portado!' de seus prooiuctos. bamos de escolher a Suissa P;l ra nosso arbitro 

A in vel'sa só e c\esfavoravel a nós no caso em um,}. questão internacional, não sendo 
de supprimirmos as relações diplomaticas_ possivel neste momento supprimir nossa re-

Nós 30mos um paiz novo, que exportamos present"ção neiise paiz. (A]loiadM_J 
o rei-café, e, segundo o que jó. se dis:ie pelo O nobre Senador quer supprimir a legação 
mundo, o café do Brazil j:í. é superior ao da Belgica.. Nilo duvidaria estar de accortlo 
consumo actualmente existente. Esta propo- com S. Ex. nesta suppressão si não sou· 
sição não é verdadeira; a verl!adeira é outra: bessemos que a Belgica é um paiz 11e ca
a producção lle caté no Brazil avoluma-se ex pitaes, mtlustrial por exceIlencia, e temos 
traordinaria1nente, procurando mercados no- necessidade de importitl' capitaes e productos 
vos onl1e possa penetrar. de manui'actura da. Belgica. 

Nós somos productores quasi unicos no O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Basta 
mundo, de um genero de exportação muito ter lá. um consul ou um encarregado de ne
importante, como a bormcha, cuja producção gocios. 
augmen ta extraordinariamente, vendo-se o 
consumo augmentar muito mais. O Sn - LEITE ·E OITICICA. - O nobre Se· 

Nós somos 8xportallores de assucar, de al- nador quer supprimir tambem a legação da 
godão, e não é pos:3i vel esperar que este paiz da Hespanb.a_ 
continue na depenrlencia dos mercados es- Julgo que seria t.llvez de conveniencia 
trangeiros, por muitos anno:;, de modo a não supprimir essa legação, si porventura fosse 
aproveitar as grandes extensões territoriaes de bom aviso na actualidade. 
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o Sr •. LEITE E OITICICA-Si não receiasse 
.. nephelíbatigmo, uSill'ia de uma figura, 
<iri". que poderíamos cortar na carne dos 
orçilr:tentos. Devemos cOl'tar fundo nas 
,:espezas, até mesmo as necessarias ; de modo 
iI de~ol~:,'anizar serviços e quebrar relações, 
que "lia se reatam de um anno para o outro. 

O ~;R. MORAES BARROS - Não se trata de 
O SR. B. DE MENDON'ÇA SODRINHO-Assim, (ju~brar relações commerciaes, e sim de sup-

V. Ex. nZio supprime nenhuma 1 I','im ir legações; continuamos, porém, as rela-

Para a Republicu. no momento em 'lue 
esta prccur~ estreitar as sua,; rel<lções COIIl
merciaes. e políticas Cé\m todos os paizes da 
Europa, estar procurando verbas de suppres· 
são, sem outra considênlcão mais do que a 
opinião do Congresso NâCi<ln;il, em uma 
3·' discussão. é perigoso e pOI'ventura preju
dicial. 

O SR, LEITE E OlTlCICA-Não supprimo ç,:es amigas, como sempre. 
~enhuma, porque é de crer que, nas relac:ões O SR. GO:\lES DE CASTRO - O orador acha 
lnterllac:onaes, os paizes não rJevam pl'ccedpr is:·) i:~ccn venien!e ; e, realmente, a economia 
da tal a:odo levianamente, que possam de é :;equena. 
um momento pal'a outro quebrar relações. O SR, LEITiC E OITIC1CA-Nós acabamos de 
que se atfirmaram de longa data, e que nada vot:l_i' um exe!'cito com o mesmo numero de 
absolutamente autoriza a cortal'. ;)1';lC-;lS; o orçamento do Interior foi para a 

UM SR. SENADOR-E' que dif1lcilmente se CalIlara dos Srs. Deputados com uma cifra de 
real.ar5.o. quiLze mil e tania, contos, inferior apenas a 

O SR. LEITE E OITICICA-Direi mais: o trezentos e tantos cont03 â. proposta do 
Ministerio das R9!ações E:::tuiores é aquelle Govel':lO; o orçamento do ~Iinisterlo da Fa
em que é mais perigoso tocar. zenda eSlá augmemado; não se modificaram 

Na nossa vida interna. nós paaeremos com. absolu~amente as suas diver~as verbas; ao 
metter tcdos o, erros, e já temos commettirlo contrario. foi elevado a tluzentos e tantos mil 
ba"tantes. Poderemos revoluclOnar comple- contos, 'luer dizer. a dous terços da receita; 
tamente este palz, quanto á sua lei lOtemct; ~.orça~ent() do Min~st.Grio da G/lerra est~ em 
podel'emos reforn~ar tudo quanto entender" r<l~cu~sao na Camal ~. houve suppressao de 
mos; votar 'JS mais ahsurdos .prl'jectrJs, rel:t.1 al:mm,ag verb,as, mas ;sto sIgnifica uma grande 
ttvamente ao commerclO e as relações in- parcel,a da uespez.a pu~ltca. Somma~do os 
ternas. orçamentos que Ja p~tao em dlscussao na 

Quantlo, porém, temos de nos ,lirigir á Camara d S Deyutados, verifica-se que a 
nossa representação no exterior. é neces- recelta orçGda nau .chega absolutamente para 
sario pensar que vae nisl'O o nosso credito. o pagar é\ desreza felta. 
nosso criterio, relativamente ao mundo lO- OJa. o orçp,mento r10 Exterior tem, pelu 
teiro. Pl'opo,ta do l;overnc, a verba ele dous mil e 

Dentro (lo paiz as situações se modificam. tauto, contes; a Camara dos Deput,'flos 
de accordo com as resoluções (lo parlam,·nto. re,luziu-J. a 1.426 000$. portanto, a diíf~
de accorrl0 com a acç5.o decidida e enel'gica I'ença entre a Fopostrl do Governo e a pro
do Governo. Fóra elo paíz, porém. I) erro po~ição da Cil.mal'a, é de 610:000$, quer di
commeWdo uma vez, muitn > difficilmente zer, mais da qual'ta parte. 
póde ser cor,:-igir!o. Niiose quebram impune· O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Mas as 
mente relaçoes commerCl;]es. ulllcn:mente por em0ndas (1a Commiô:ião a au"'mentam. 
esplrlto de economia. E' necessa.rlO que. ao o 

tocar nisso. seja p[ellD.mcnte justificado o _ O SR. LEITE E OITICICA- E' _engano de 
procedimento do Go,"erno. por um plâ.no V. Ex. A emenda da. Com_mlssao deIXa a 
completo. harmonico. que de attestado ao verba ~uasl na mes~a sltuaçao. Ha apenas 
mundo de que o facto vae ser praticado por uma dlíferença de 20:800$ entre ~ proposta 
uma lei imperiosa. a que todos se submet- da Camara e as emendas da Commlssao. 
tem; torJcs sem excepção: to las as clas8es Por meio ,los córtes profundos neste orça-
~ociaeg que pertencem a este paiz. mento, cÓrte.~ que desorganizam até serviços, 

Isto, Sr. Presidente. faz-se. Mas, pergunto n[io .temos dado provas de .que estejamos re
eu: estamos nós francamente delibel'allOS a solvldos a fazer lSSO em lOelos os orçamentos. 
cortar fundo Da carne do povo brazileiro 1 Não temos mesmo provado haja plano 

quer do Governo, qUer da Camara dos Depu-
O SR. RODRIGUES ALVES - Devemos estar, ta do::, ':e reduzira despeza nos diversos or-
O SR, LEITE E OrTICrCA- Devemos esbr; ct!:I'€:Jto!', tanto quanto ella foi r' ~uzirla no 

mas estamos dehberados a isso? , OrçT!!lent.o c.o Exterior. 

O SR. Gml23 DECASTr.O-Ent[iop.ão~eC(}['tal Quer isto Jizel'que n:J.Quel1asdespezas, que 
na carne? Ha muito tempo ,[ue não se COi't:t temos de votal', e que enteuclem com as nos-
em outra causa! (Riso,) sas relações internas, somos parcos. 
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o Governo, que quer economias, que r~co- Não é po~sivel fazer nfJS out.ros orçamentos 
nbece a necessidade rle rer1uzir os orça;llen o mesmo que no orçame:Jto do Exterior. 
tos, n:lda propõe. A Camara dos DF'pllt;l.dnR. E vejo que occorre este :lnno a mesma 
que prepara os orçamentos e os vota em prl. causa que em :lnnos anteriores: no principio 
meiro logar. não us reduz. Sómente no orça· muito desejo de cortar, todo o mundo annun
mento do Ministerio dilS Relações Exterio'·e-;. da economias necessarias e impre~cindiveis ; 
naquelle que entende com as nOSS:lS rp]açõps ao votar os orç:lmentns eUes são augmenta
internacionaps. é que a despna é reduzíca ,I, s. porqufJ as emrnbs s:;.o c ,n,tanlemente 
mais da quarta p<:l.I·te ! ;'PPrLl'carbs pnr est~ syst.ema de quererem 

O SR. B. DEME~DONCA SOBRINH0- Ma~ o, r",vorecer os Esb:1os contra os interes,es da 
outros orçamentos ainda não vieram pa,'a o Uni~o. 
Senado; V. Ex. n~o sabe ~e llal'er;l córtes. SAodo as~im, pergunto <lO SenCl.l~o qual é a 

jll~liça com que se vae suppí"Ímil' estas le-
O SR. LEITE E OlTICICA- Sr Presidente. o gaçõe~. peI'wrbando l'e\a,-ões diplomaticas, 

honrado Senador pelas AlagÕ>lS não tem ,ttac~nllo o preceito de corl€zia. internacional, 
ainda a prat'ca do reg;imen elll flue estamos llO intuil,t) GS fazer' economias, economias 
tunccionando; por isso nâo 8e lembl';, rle uma que re:l.lmei'te niio hio !\e ser feitas, 
circum,tancia, i m portanti"i ma, q uant" a este t\ão teremos rriCél!;, pai'a::t dpspeza que o 
orç.:unento do Ext.AT'ii)r. O facto, prmim. é rOllllresso N'acicn::tl vae votar; fic ,rá ~ómente 
~imples, vi,to qU A S. Ex. fn pel.> primeiro. ,le]li; o acro de ter 'up;Jl'imido legações, me' 
vez parte (lo Senado I.',te anno. lindrando a sus ept.io'll,adp. dos ;rovernos 

Ha urna eliJferença exlraordinari,t no orça- estran/.!ell'os. prl'jlltik:mdo rel<lções de corte
mento elo Exterior com reLlção aos outros z;a interm,cional. o~ r;gando o Thesouro a 
orçamentos. não fazer e,sa" despez:1". m;,s a faze!' outras. 

O orçamento do Exterior veio já dél Ci. qllae~ as (\;i repatl'ia,.,>\o de todos (18 membro, 
mam com uma reriuc.;ão (~e se:scent"li e ,las leg-ações. riu mu~,~.l1ça de pessoal ele umas 
tantos cont.os na sua uespeza; q uel' ti izer. a lega,;ões pU.ra outnlS. pal'a oiJedecer ao Q\ll
Camara reduzitl, tanto Quanto possi,,~l. lIe~te rlro rl(j Corpo Diplomacico, que obriga o, f;lOC' 
orçamento. Cortl li fuurlo; arloptou o plano cionarills a ir~m exercer seus cargos em CB]'

de cortar, ainda mesmo quando fosse neces- tos l<Jgares. D· spfza,. Sr. Presidente. que 
sario desorganizar o se' viço. não sei si s2rãn ignaE'.' 6s rb ôuslentação das 

E' patrlOtico, é muito nobre e,te intuit.o legaçl"Es e si valp]';lo o slcdficio d'l quebra de 
nE'ste momento. A vot~ ç5.o UO Spnallo é, n"ssas rel~ções d~ co' Ccú, il,lernacional, 
realmente, a revisiio ria COllsticuição nú me· S". Pre-i lente. o honr;Jllo Sen<ldor aIludiu 
canismo do Con~re'so Nacional. a. um facto qne se lluva 110 tempo do imperio, 

O Senado, acceitando qnasi esb1. rerlncção. e que foi mocli/lrado pe!,,. Republica: o au, 
modificou apenas. danc1ú melbor rórma, ao g-m"nto de ,e :ClmenC0S do Corpo Consular 
córte feito pela C;lmar:1 dos Deputarlos; e Dip18matíco. 
Il acceitanc10 o seu intuito. dominado pelo S. Ex. T9m rnii'j em p~rt" nesta compa· 
mesmo pensamento. refaz apenas o que na raç'io entrE' o pro'e,ilmento elo imperlO e o 
Cam-\ra se fez com muita preciplt.a"ão. pT'o~edimento da Repuhlic:J.. 

E' por isw que a Commi~ão, con~ervando. Sr. Presid .. nte, nJ.o é possivel fazer con· 
allás, quasi a me~ma verba lTI:\ndadll. pela I fronto .di) que se f~7i<1. na ultima pbase do 
C'1.mara. awenas mOI1iElcou l) modo pjrque:J.s lmperio com o q110 se e"b fazendo na pri
reducções foram leiTas. m~ir;t ph.1.se ria Re' ublica, Isto porque o im-

Accre,ce que, vOtarIa esta emend:l. pelo peri,) :1(·rtbou r.' époe·,. da pro'perlchde. e 
Senado. o voto da Cdlna~a estit r:!'e p'. ,\ quanrlo elle e;'J. íllVadid,) p~l;i prD9::J. maldita 
reducção estil. feita.; nã') róde m:J.is seI' moni· que nos pert.nrbJll. Q\1~ nos reuuzIU hoje ao 
ficad:l., porque na segundJ. votação da C:l.- foxtrpmo n. que fumos )()~:J.dos. 
mamo ella não pólc volt3r atraz, ;<0 seu A Republic I. começotl DO tampo 110 falso 
primitivo projecto; a renucçiio h:1 rle fii'~]' o f.tusto da monar'dli,.. just:J.mente Quando os 
project'l da Camara primiti,o, ou 8S emenJas vicios se tinha.m ímph'.nta·!o o começavam a 
f,litas pejo Sen8.do a este projecto. pro luzir seus eITeitos. 

Quanto ao orçamen',.', as circumstancias porqne, Sr. P['esirlent,~. nó;; estn.vamos em 
muriaram. 11m rn;z rlE' ":X'9~ "siío. qUP,I' de lihel'dade, q HeI' 

05 orçamento~ li;},l) de vir (h. Cam1T'J, s?m ,.t~~ CJ;j]!n0rCll), q~H~r (1_~. '7i,1cl na0lon;:tL 
e'Stds mo,l\tic:v:(l~s: o Se;1é\.do;1'-) le co;·t~·r as () flU;, ~1,L\) pú l~ <;:::' n'?g:l:!,) é QU\l :\ 11.0· 

vet'b"s, clominauo'o lDé,;;no p2:\S1";"'11t./ flue 1111"-,111<1, t.illl1" ;Cll C'.'rpo CJl1ScÜ:'.1' e Oio!o-
teve quando e!,lbol'ou o or<D.íD8ctl) .lQ E:~t(~· m:~tlco rpr/;l7:i hJ i ni~eri1.~ -
rio:', Ina3 a. Cd.G18,i';j. pó ~e ri·j.:~II,:~I· as e;D?n l.d 03 ~10~;-'\)~ D: ni~t:,u~ n') (~.;tr.1:ngeiro uns
do Senido, e os orça mentús là ticJ.m auglil8n· i'anm a vid" sem ]lodo!' sustentar a d(gni
tados. dade dos c<?rgos;e o Sr. lvIini"tro das Relações 
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Exteriores do Governo Pl'ovisorio, att~n
dendo a isto, e qU?, como um dos ~eu, pri
meiros acws, modidco'J c,;tps venCimentos 
dando a estes homens com que sustentar a 
dignidade de seu cargo, a dignirlo,de de seu 
paiz, de accôr,lo com a pujança e desenvol
vimentél commercüd, com a expansão de ri
queza que nnquelle m'mento 80 acreditav:1, 
e de facto'inha o Brazi!. 

Foi por' i~~o que elo 1,qÇ)0 o Mi nistro elas 
Réi::tções Exteriores d,) Governo Pro,isol'i" 
modi'icou os vencI medos do Corpo CO!lFular 
e Dipl"m"tico. aU!imentando·os de accordo 
com as exigen:ias do,~ paizes onde ellcs vi
vi~m. 

Em 18DO o ~linistro (lo~ Estarlos UI1i~(,s da 
ArrJeril'~ .. por exempl~, tinili1 20 00(1$ paI'a 
~ua subsístpncia. A Repllblica ~llf(rr.entou 
est.e vencimento eI8van::o-o a 30:000')000. 

Pergunt,) no Sonado. onde 11ft nlguns de 
seus mem lor03 q11e estiveram em \Vashington. 
so ::O:OOO.~ é v~ncimento extr ,ordmario, su 
perioJ' para um Ministl'O Plenipa1enciario, 
rt'presentante ilo BrClzil, na America do 
Norte? 

O lClinistro da Inglaterra tinha 25:000;1;000 
hoje tem 30:\~00.~000. 

Pergunto.sG o vencime'lto di) 30: 080; para 
um mini:'ti'o Pleni!)ott'IlciClrlo do Btuzi], na 
Côrte rle Jnglat,·rra. e vencime'lto extl'aor
dinario" que faça fortllna de al,éwem? 

Ba,ta dizer. ~i'_ Presille1te, que um secre
tario de 18g;J.çii.o, ob1'I(;2..'0 a permanecer em 

Façarr.09 a comparação, porque a di.ffe
ren~'a entre Oldenado e representação, a não 
haver as apn~entadorlas e montepio, serve 
"penas ara. comp::rar os vencimentos nos 
caso, de licença, porque não senno licença 
os vencimentos vão para a mão dos ministros 
e elle disj õe como vencimento seu_ 

Outr'of11 o r"inistro da lnglaterl'a por 
exemplo tinha 3:200~ rle oràenado e 10:900$ 
de representação; c'eixava o exercicio por li
cença, tmlla (,S 3 :~OO$ de ordenado e os 
10:900;l; de representação, portanto .•...... 
14: 100$. 

Hoje o ministro é verdade que tem 6: 000$ 
de ordenadCl, mas tem 4:000$ de gratidcação 
.J ~o :000$ de repre,entação; e quando deixa 
o exercicIO por licenca fica recluzido a seu 
onlenarlo, isto é ;1. 6:000:l;000_ 

Quamlo v('ncia. mais, qual era o maior OI'
dena,lu? 

Sr. Presidente, bem se vê que tudo isto é 
relatJ vo, e é necessario estudar esta questão 
por todos os prismas. 

FalloLl o nobre Senador nos vencimentos do 
Corpo Consular_ 

Era neces,ario que S. Ex. informasse ao 
Sflla'lo si em 188(J o Corpo Consular era 
pesauo ao Thesouro ou deIxava saldo. Eu 
creio Pl;Jpr atfirmar que deixava deficit. 

O Sr:t_ JUSTO CHE~,,{QNT-Com certeza. 

O SR. B. DE ME;o;(DONÇA SOBRINHO-E hoje 
deixa o pequeno salrlo de 50 contos e tanto. 

lI\!Ht rlessliS capitles da EUI'Opl. tem apehas O SR. LEITE E OITIClcA-Hoje o Corpo Con-
6:000$ menos do que telll o dircctor de sulaI' paga todas as suas despezas. apezar 
qualq uer Secret[\ria _ desses çonsulados q "e conforme S. Ex. disse, 

O SR. B. DI!; ME;o;(DONÇA SOBRI:'\HO-V. Ex. . ão vale a pena conservar, e ainda deixa 50 
esta jazendo a cl)mparação de tud() englo- contos e tanto de salJo. 
bado, f.tça com\laraçii,o <la. represenbd'io com O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não 
os or 'enadns, e >'erà que a dilIel'ença ti faltei em absoluto; fiJ.llei em alguns que dei-
muito grande. xam deficits. 

O SR. LEITE E OITICICA - Sr. Presidente, O SR. LEITE E OITICICA-Alguns que dei-
o envlarlo extraordinario tinha apenas 0"- xam deficits, perfeitamente. 
denado e rpp"csentacão, niL') tinha gl'atifi- V. Ex. comprehenrle que, si esta verba
cação. qua.' do elle ,'eixa"a o exercicio pe.- Corpo cODsular-rjeixa saldo no orçamento, 
,ebia a. titulo de gratidcaçãJi melade da re- sCltisfazendo a to,las as despezas, não se 
prasenlaç:lo. De morlo que póde·se dizpr fjue póde cenSlll'al' porque algun~ consulados dei
o ordenado do ministro era o óeu Orde1l3GO e xam deticits, vistv que e,te dpficlt é compen
a metade da rep'e~E'ntaçã0. . sado pelo saldo deixado por todos os ou-

O SR. R. DE MIlNDONÇA SOBRINUG-O 01'- tros. 
denarlo antigamente Ha de 3·.~\.J0$ e boje e o SR. B. DE l'vIENDOl'{ÇA SOBRINHo-Mas 
de 6:000:;;. deixa s6mente esse saldo, porque' todos os 

O SR. LEIJ'E Il OITlclcA-Perdôe, não se consules são pagos; não ha consules gratui
pMe deixar de fazer 3. comp:J.raÓo em globo. lOS. 

O ministro tmll.1. apen:1s ordenndo e l'epre- O SR LEITIl E OrTICICA-Estã. enganado 
sentação; fjuJ.;ldo c!,'ixav,l o exercicio do V. Ex.' e tambem um enO'ano. 
cargo pOl' licen:? ti!1ha oré!en:l .. 'o e Dleta- ' '" ~ ,c 
brio da rei J'2'cnt,<:üG. O SR. B. Du dIE;o;(DON',A SOBRINHo-Ha pou-

Hoje 0n~· te~~) Qr:~E'r .... ~do, g:'atifJ.c[lção p, re- CO.:-i gi~ü.tUlto3. 
pre,ent~ção; quc,n,!o dei:.;a prlr lic'· nça o eXBr-[ O SR. LEIT;;] E OITIcrCA-Só são pagos os 
cicio de seu cal',~o só tem ordenado. consules determinados na lei; lia consulados 

Senaclo Y. ITI 



330 ANNAES DO SENADO 

e vice-consulados, que o Governo está auto
riza.do a preencher, percebenrlo os funccio
narios o vencimento tirado da propria receita 
e sómente até 4:000$; quando a receita ex
cede de 4: 000$ o excedente entra para o The
souro. 

Portanto, Sr _ Presidente, não se póde ac
cusar a Repllblica por ter dado vencimentos 
extraordinarios aos seus consules_ 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHo-Agora 
V. Ex. compare a verba do orçamento do 
Exterior do tempo do imperio com a mesma 
verba do tempo da Republica_ 

O SR.. LEITE E OITICICA-Pel'feitamente; era 
necessario que V. Ex. comparasse a verba 
do orçamento de 1890 com a verba do orça
mento de 1889. 

O SR.. B. DE MENDONÇA SOBRINHO dá um 
aparte. 

O SR.. LEITE E OITICICA-Perdoe-me; a com
paração não póde ser feita assim. Em 1889 
V. Ex. sabe que a despeza do imperio tendia 
a augmentar; eu posso apresentar a V. Ex. 
orçamentos de pouco tempo antes da quéda 
do imperio inferiores em metade da despeza 
orçada em 1889_ 

SR_ B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Mas não 
mostrará isso no orçamento do Exterior, que 
ha muito tempo era o mesmo. 

O SR. LEITE E OITICICA - Mostrarei mais a 
V _ Ex. e já o disse, que o imperio pagava 
mal aos seus funccionarios. Os seus funccio
narios no estrangeiro viviam vida aperreada. 

O S~. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Mas 
V. Ex. acaba de provar o con trario, confron· 
tando os vencimentos actuaes do COl'pO Diplo
matico com os do tempo do imperio, V. Ex. 
chegou á conclusão de que é muito pequena 
a di1ferença. 

O SR. LEITE E OITICICA-A sua réplica não 
quadra, porque eu compararei apenas orde
nados com ordenados. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Estcu 
me servindo do mesmo argumento de V. Ex. 

O SR. LEITE E OITICICA - Ha uma lei que 
modificou posteriormente eSi'e modo de con
tar os ordenados, e foi eUa que produziu o 
augmento de vencimentos. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - De 
accordo; mas V.Ex. fez o confronto em globo. 

O Sr.LEITE E OITICICA-Mas, Sr. Presidente, 
a verba-Corpo Consular-deixa ~aldo e,pode
se dizer, mais que em 1898, se for approvado 
o additi vo que a Commissão de Finanças do 
Senado mandou á proposição da Camara, a 
renda dos consulado!! pagará não só as suas 
despezas, como todas as despezas do Corpo 
Diplomatico. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Não to
das; ha tres consulados que o Ministro do 
Exterior declara que não deram renda nenhu
ma em 1896: são os do Salto, G€orge town 
e Posadas. 

O SR. LEITE E OITIClCA - Como náo deram 
renda nenhuma ~ 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHo-Nenhu
ma, está no relatorio; se quer, eu lhe mostro. 

O SR. LEITE E OITICICA-Discutirei esta 
questão. 

Sr. Presidente, si o orçamento do Minis
terio das Relações Exteriores tem em si uma 
fonte de renda, que chega para pagar hoje 
parte da sua despeza com o corpo consular e 
paI'a em futuro breve pagar toda a despeza 
do Corpo Diplomatico e do mesmo corpo con· 
sular, V. Ex. comprehende que será de uma 
injustiça extraordinaria supprimirmos lega
ções e consulados, prejudicandO a essas re· 
lações int~rnacionaes, que prec:sam de ser 
estreitadas para se avolumar a verba ela re· 
celta. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO E OUTROS 
SRS. SENADORES dão al)artes. 

O SR. LEITE E OITICICA-Sr. Presidente, 
vou apreciar as emendas, que se referem aos 
consulados; e, já que estou fallando na sup
pressão das legações, com que não concordo, 
fallarei DOS dous consulados mandados sup· 
primir pela emenda do honrado Senador pela 
Bahia: os de Posadas e do Salto. 

Sr. Presidente, o Consulado de Posadas 
foi creado pela leI de 1895, attendendo are· 
clamações de sub(lJtos brazileiros, que ahi 
residiam e que pediam a interferencia de 
uma autoridade brazileira, que os garantisse 
contra os vexames que soffriam dos estran
geiros. 

Havia mais: Pooadas é um ponto da fron
teira, por onde se faz o grande contrabando 
da Republica Argentina para o Brazil. 

Foram estas as razões que teve a Com
miosão para conservar este consulado, atten· 
dendo a im pOSSibilidade ou à difficuldade de 
encontrar lá. um estrangeiro. flue quizesse 
ser consul, apenas com a remunel'ação das 
porcentagens, em um consulado que não dá 
renda. 

A creação do consulado do Salto obedeceu á 
neceS8idade de conservar nas fronteiras uma 
autoridade brazileira, que nos desse conta 
dos movimentos que alli se passam. 

O consulado do Salto é verdade que clá 
deficit; mas, pertencendo elte á Republica 
Oriental, o consulado de Montevidéo dá saldo 
não pequeno, que compeG,a o de(tcit desse 
outro consulado, satisfazendo-se assim á ne
cessidade de haver uma autoridade em um 



8ESSÃO EM \) DE OUTUBRO DE 1897 331 

ponto estrategico, 
as tres I'epublicas. 

como é a fronteira entre I Ora, si não for creado o chanceller, a des· 

O honrado Senador pelo Amazonas propõe a 
conservação do Consulado de George town. 

Sr. Presidente, devo informal' ao Senarlo 
que o Consulado de George town foi creado 
ha pouco, apressadamente, por necessidade 
publica. 

Deram-se filctos na nossa Goyana que exi
giram a interferencia de uma autoridade 
immediat1l.mente e o Congresso Nacional foi 
consultado para crear este consulado. 

A creação oberleceu a uma neces5iuade ur· 
gen te, de momento. 

Na minha opinião, (não posso fallar em 
nome da Com missão) na minha opinião est~ 
situação não se moditlcou. (Apoiados). 

o SR. SEVERINO VIEIRA- Considero o Con
sulado de George town ainda mais neces
sario do que estes outros, porque nós não 
ternos autoridade nenhuma na Goyana ln
gleza. 

O SR. JUSTO CHER}[QNT- Ainda havemos 
de ter consulado na Goyana HoUandeza. 

o SR. LEITE E OITICICA- A respeito da 
Goyana Hollandeza transmitto urna informa
ção do Sr. Ministro do Exterior. 

S. Ex. entende de conveniencia que nó~, 
longe de supprimirmos a legação da Belgíca, 
acreditemos o nosso Ministro da Belgica 
tam bem na Hollanda . 

E' necessario que tenhamos o nosso Mi
nistro a~reditado tambem perante a Hollanda, 

O SR. JUSTO CHERMONT - Não ha emenda 
nesse sentido? 

O SR. LEITE E OITICICA-Não. 
Ha urna emenda, Sr. Presiden te mandando 

restabelecer a emenda que supprimia o chan
cel!er do consulado do Porto. 

A Commiosão entendeu não acceital-a por 
uma razão muito simples, porque tendo 
supprimido chancelleres em outros consu
lados, não havJa motivo para augmentar um 
chanceller no Porto. 

A opinião da Commissão está francamente 
manifestada no parecer, sendo que esta 
questão da creação rle chancelleres parece que 
obellece mais a urna questão de economia do 
que mesmo de creação de despezas. 

Não hcho que produza bons eífeitos crear 
novos lagares em urna lei que supprime 
logares. 

Ha entretanto urna consideração: os chan
celIeres são individuos nomeados com o ven
cimento fixo de 4:000$. para auxiliarem os 
consules; mas, os con:\ules pódem ser auto
rlzddos pelo Ministro das Relações Exteriores 
a chamar individuas que os auxilIem, 
pag'l.lldo-Ihes com os vencimentos do con
Imlado. 

peza poderá ser feita por essa fórma e não 
vejo razão para que em urna lei que supprime 
lagares, se creem outros. 

O SR. MANOEL BARATA - Nem todos os 
consulados teem chancelleres. 

O SR. LEITE E OITIClCA - Porque razão 
bavemos de crear chancelleres quando a Ca
mara supprimiu por exemplo o de Londres, 

O SR. MANOEL BARATA - Devemos crear 
chancelleres para todos os consulados. 

O SR. LEITE E OITICICA - Não resiste à 
menor analyse crear·se um chanceller no 
Porto, tendo a Camara supprimido o de 
Londres. 

Quanto ao consulado de Yokoama tenho 
urna observação feita pelo Sr. Ministro do 
Exterior quanto á legação do Japão. 

A legação do Japão foi creada por urna lei 
do anno passado e de accordo com ella foi 
feita a nomeação. Esse funccionario não 
chegou ao seu destino. 

Conversando com o Sr. Ministro do Ex
terior a respeito do corpo diplomatico no 
Japão, S. Ex. reconhece que com eífeito, 
tinba sido muito grande a nossa representa
ção e achava conveniente reduzil-a, corno a 
Camara dos Deputados reduzira_ .\ Com
missão, por isto, propoz Que tlcasse reduzida 
a nossa representação no Japão a um enviado 
extraordinario e ministro plenipotenciario e 
a um secretario de legação. 

A Commissão, porém (e nisto foi mais go
vernista do que os seus membros, que acom
panham a politica do Governo), entendeu 
deixar na legação do Japão apenas um mi
nistro, um secretario de legação e um consul 
geral de 2' classe em Yokoama. Eu tinha 
levado á. Commissão a minha opinião, de 
accordo com a proposta do Governo. A Com
missão, entretanto, não a acceitou e sup
primíu o chanceller. 

O Sr. Ministro ~o Exterior me dissera que 
não achava de conveniencia deixar sómente 
um consul em Yokoama ; e a razão é simples; 
o Japão é um paiz perdido no extremo 
Oriente, e um consul unico em Yokoama 
poderá. tlcar sem ter quem o substitua em 
um caso de molestia e assim a representação 
do Brazil ficaria arriscada a não ter quem 
preencheese essa funcção_ Em qualquer outra 
parte seria faci! mandar um empregado fazer 
immediatamente a substituição, mos não 
assim no Japão. 

Era, portanto, necessario fazer com que 
houvesse no Japão urna outra autoridade 
consular brazileira, afim de que, no caso de 
múrte ou impHlimento por qualquer motivo 
do COJJsul em Yokoama, o Brazil tivesse lá 
quem desempenhasse essa funcção. 
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Eis a razão por que não julgo que possa 
deixá r de ser acceita, n,l, mlllha opi!liáo, essa 
em'nd" que man,la crear, em logar de um 
consul e de um chanceller, dous consules. 
nas cidades que o Governo julgar con
veniente. 

Sr. Presidente, penso que seria melhor 
que passasse a proposta do GovernO. Em todo 
o caso. a emenda apresent"rla a~·(lr:1. creando 
dois consules, precisa. ser estudada. 

Como disse, a Cnmmissão de FinançJ3 do 
Senado está em profunda divergencla quanto 
ao orçamento das Relações Exteflores; no seu 
seio, duas correntes (le opinrão se manifesta
ram francamente: a suppressão da legação 
da Russia empatou e a suppressão da lega
ção da Austria passou por um voto. 

A Comrnissão, pois, esta profunrhmente 
dividida quanto a este orçamento. Por exem
plo, peoso que, em lo.zar ue Sllppri".ir a~ 
gratificaçõ. s dos Ministros, deveriamos dimi
nuir a representação, porque a representa
ção não é ordenado. não é dada para a vida 
normal do funccionario diplomatico. Ou
tr'ora no case' de licença. elIe recebia parte 
da representação e hoje. não; apenas recebe o 
ordenado perdendo a gratificação e a repre
sentação. Alterou·se isto e julgo que se 
deve voltar ao regimen autigo. 

Em todo o caso, bavenrlo divergencias na 
Cornmii'são, niio posso lJ.llar siniio com a 
minha autorioade e dizer ao Senado só 
aquillo que penso. 

Ha, porém. toda a conveniencia em que es
tas emendas sejam estudadas pHla Commis
são, pois trata·~e de assumpro intereSSiute, 
como é o orçamento das Relações Exte
riores. 

Não se trata. corno disse. de ('e.speza a f'l.
zer no paiz, trata-s' da nossa representação 
no estrangeiro e peço ao Senado qne Ins
pire-se no maior euidarlo quando uecretar 
medidas que se refiram ás nossas relações in
terna ~ionues. 

Estas observaçõrs. creio. autorizam o re
querimento que vou mandar à Mesa. para 
qUI> o proj~cto, com as emp.ndas ap"~senta
das vá. á Commissão de Finanç3.s para dar seu 
parecer. 

Niio ha receio de prej llilicar com isto a dis
cussão dos orç'lment03, porque tão ceclo não 
teremos outro no Senado 03 lllais aI ia.nta
dos na Camara estão apenas em 2" dlscus'ão 
e um rom a 3' diséussão encerrada recebeu 
emenda que pende do parecer da. Commis
são. Do orçamento da lndustria oi) se fali»; 
o .la receita. [lInda não f..)i apre,.;ent:1.do. O 
tl'n.balho dos or'çamento" pOl't;.llléO. está 
muiw demorajo na Catuara e niio hii reCeio 
de que venllam alguns para o SenaJo e fi
quem prejudicados por estarmos nos oc-

cupaodo a.inrla ·~os das Relações Exteriores, 
que exu.:e exame longo tl mUlto me'Í1tado. 

Vou mandar á. Me;a o meu requerimento. 
O SIl.. GO~IE3 DE CASTRO - Não ha nume

ro para votar. 

o §Ir. Presidente- Esbndo adian
tada a hom e muito reduzido ° numero rle 
:S1'3.SelJalo[·es e tratando-se de uma disemsão 
multO lm"ortante, fica a,il<id<1 a dlsCU:isão e o 
nobre S"nador podet'à aprtsentar o reque
rimento na proxlma se~siio. 

O SR. LEITE OITlCICA. - Neste ca.so, deixo 
de otrel'ecel-o agora. 

o §t". lP' .. e!!oidente- Vou levantar 
,1. sessão, designaQdo para ordem elo dia da 
sessao ,egu in te : 

continuação da 3' discussão da proposição 
da Camara dcs Deputados, n .23, de IK97, que 
fixa a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores para o exercicio de 1898 ; 

1.1 ,1 i~cussão do projecto 110 Senado. n. 22, 
de 1897. regulando aS réria~ fúrenses j 

I- discussão do projecto do Senado, n. 23, 
de 18\17. revogando o art. 53 da lei n. 85~ de 
20 de setembl'o (le 18IJ2 e restauranc10a Corte 
de Appellac;ão pdru. processar e julgar em 
primeil'a e ultima iust'l.ncia o Prefeito do 
lJistricto Fe.ieral nus crimes de respoma
biliJad~ ; 

I" dlscus,ão rio projecto do Senado. n. 24, 
de 1897, isentando da prova de habilitação 
exigida pelo regulamento das escolas m,ltta
I'es da. Republica os ex-alumnos das referidas 
esc"las, rea Imittldus á. matricula antes do 
anno lectivo vindouro; 

Discussão unica do parecer n. 116, de 1897, 
da Commissão de Constituição e Poderes, OPI
nando que seja rpjeitado o velo do Prefeito 
do Districto Federal á. resolução do respectivo 
Conselno MuniGip"'1, qne altera clausulas do 
coutracto celebrallo com Manoel Gomes de 
'. lli velra, para o furnecimento de carne 
verdâ ; 

Discussão unica do parecer n. 117, de 1897, 
das Commbsões Lle Ju~tica e Legislação e de 
Constituição, ~obre o l'egulamento n. 2579 do 
corrente anno. expedido para execução da lei 
n. ImO, ,le 1890. 

Levanta-se a sessão as 3 hora3 e 15 minu~ 
to, da tateie. 
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122" SE,SÃO EM 11 DE OUTUBRO DE 1897 

Prrslflencia do SI'. Manoel de Quei1'oo 
( Vice-PresidellCe) 

Ao meio dia, abre·se a sess~o, estando pre
sentes os Srs. Senadores: Ma[]oeL de Quei· 
roz, J. Catunda, José Bernardo, Joaquim 
Sarmento, Rauiino Horn. Francisco Mú.cbado, 
Manoel Barata, Justo Chel'munt, Benedicto 
L~ite, Gomes de Castro.Nogudr~ Paranagui. 
Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Perlro 
Velho, Almino Alfonso, AL val'O Machado, 
Abdon Milanez, Almt:ida Barreto, GOllçal'es 
Ferrea·à. Rosa e Sil "a, Joaquim Pel'llal1l buco, 
B, de Mendonça Sobrinho, Leite Cl Olticica, 
Coelho e C;J.mpos, Severino Vieira, VirgiHo 
Damazío, Hemique Coutinho, Domingos Vi
cente, Porciuncula, Q. Bocayuva, Thomaz 
Delfino, Lopes T:ovão, FellCiano ~enna, Gon
çalves Chaves. Fernando Lobo. Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Moraes Barros, Caia 'o, 
Leopoldo de Bulhõeô, Joaquim de Suuza, 
A. J\zeredo, l'JenerosO Ponce, AqUilino do 
Amaral, E:;te,e, JUlllor, Gu,tavo Rlchard, 
Pinueíro Machado, Juho FrotJ. e RarnIro Bar
cellos (50). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os ~rs.Lauro Sodré, Rego Mello, Lean
dro Maciel, Rosa Junior, Ruy Barbosa. E. 
i-Vandenko!k, Alberto Gonçalves e Vicente 
Machado (8). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da ~e'isiio anterior. 

o Sr. l' §ccretarioO dó. conta do 
Eeguinte 

EXPEDIENTE 

Offieio do 1" Secretario da Camara dos Depu
tado9, lle [) do corrente, remettendo a se
gUinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 34 - IS\)7 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Fica concedido a D. Euphrasia 

Delfina de Lacel'lla.,viuva do ex·collector João 
Paulo de Lacerda, o perdão 1:03 premios da 
divida em que o seu lal!pcldo mari lO ficDu 
alcançldo pua com a Fa.zenda Publica. 

Art.2." Revoga.m-se as díoposições emcon
tl'ario. 

Camara dos Deputados, 9 de outubro de 
1897.-A,-thttr Ces,,-r Rios, Pl'esidente .-Julio 

de JIeilo Filho,lo Secretnrio.-Carlos Augusto 
Yalente l\'ov"e', 2" Se·~ret<J,l'io. 

,\' Commissiio de Pinanç~s. 
omcio do Presidente rio E,tado de Sergipe, 

rle 7 do mez finl'o, orTerecendo um exemf)lar 
impresso da Mensagem que nesta data apre
gentou :i As:::embléa Legislativa daquelle Es
t:ul0. 

Agradeça-se e archive-se. 

o SI". 2° Secretario lê ~ vão a 
imprimir.pala entl'aram na ordem dos tr:\ba
balhos, os seguintes 

PARECERES 

N. 120 - 1897 

Foi presente á Commissão de Finanças do 
Senado. para interpor seu parecer, a proposi
ção n. 30 do corrente anno, da Camara dos 
Deputarlos, mand~ndo computar para oseft'e'l 
tos da aposen tadol'ia. aO engenheiro ci vil 
Milruel de Telve e Argollo, o tempo durante 
o qual serviu em dIversas com missões no Mi
nistel'io da A~ricultl1ra, Commel'cio e Obras 
P'I bicas, hoje da Industria. Viação e Obras 
Publ caso 

A Commissiir, at.lendendo a que são irre
cusavelmente de caracter pllblico os serviços 
prest.ados pelo peticiooario durante o tempo 
que se manda incluir na contagem do prazo 
para a sua aposentação, quando estiver em 
condições de obtel-a; 

Que ps"es serviços foram desempenhados 
em commi~são em que arriscRda andava a 
vida e compromettida fôril ;J. sanne do peti
cionario e sempre com zelo (J solicitude reco
nhecidos pelo Governo ('0 paiz; 

Que nesta'i condições a resolução da Ca
mara inspira-se nos principios de rigorosa 
equidade; 

E' de parecer que a rderida proposição 
spja discutida e ilpprovada. 

Sala (las Commis;;ões, [) de outubro de 1897. 
-Gomes de Castro.-Severino Vieira, relator. 
-Feliciano Penna, vencido.- Rmniro Bar-
cellos . - Leite e Oiticica. 

N. 121-1897 

A Commis,ão de Finanças, iL qual foi pre
se ate a proposição la Camara (lOS Deput:l.dos, 
D. 23, de 1897, que autoriza o Governo a 
conceder um anno de licença, com o re~pe
cti vo ordenado, ao confprente da AI randeg<l 
do Pará. Raymundo Palva e Silva, P'\fa 
tratamento de sua saude onde lhe convier, 
estudando os documentos e os motivos que 
determinaram a resol ução da outra Casa lio 
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Congresso, e de parecer que a ref"l'ida pr')-I Consl~tpm o' principaes ,lei'eif.,·s "o reliu
pOSIção entre na ordem dos trabalhos e s~ja mellto "lIudid" no ,egUln'e: I", em que I'Pla 
approvada. lei n. 1.030 cabia exdu,-i vamp[1 te a" Conse-

Sala das Commissões, 9 de outubro de 1897. lho. i,.to é, á reunião dos tre, presld~ntes das 
-A.a.Gomes de Castro.-Seve,·ino V',ira. re- tres camaras, a cl,mpetencla para .lul,gar os 
lator.- Leite e Oiticica.- Rosa e Silva.- aggl'avo, mterpostos dos .dpsp>Lchos dos .1 Ulze,,; 
Porciuncula-Feliciano Penna. 2°, em que pela citada }t'l. posta em c~nfrunto 

com o regulamento. nao era dadll au JUIZ Slll

N. 122-1897 

Para emittir seu parecer, foi presente á 
Commissão de Finanças, a proposição na Ca
mara dos Deputados, n. 25,do corrente anno, 
autorizando o Governo a conceder um anno 
de licença, com ordenado, ao conferente da 
Alfandega de Santos, José Joaquim de Mi
randa, para tratar de sua saurle onde Ibe 
convier. 

A Commissão, conformando-se com o voto 
da Camara e á vista dos documentos á esta 
offerecidos pelo peticionario, li de parecer 
que a citada proposição entre em discussão e 
seja a pprovada pelo Senado. 

A. a. Gomes de Castro. -Severino Vieira, re
lator.-Leite e Oiticica.- Rosa e Silva.-Fe
líciano Penna. - Porciuncuia. 

São successivamente lidas, postas em (lis
cussão e sem debate approvadas as redacções 
finaes dos projectos do Senado, n. 6, de 1897, 
que autoriza o Poder Executivo a despender 
até a quantia de 50:000$ com a com missão 
encarregada de verificar o valor e efficacia 
dos trabalhos do Dr. Domingos Freire 
sobre a etiologia, o tratamento e a prophy
laxia da febre amarella; e n. 20, de 1897, 
que autoriza a concessão de dez mezes de li· 
cença, com ordenado. ao conferente da Alfan· 
dega da Bahia, Candido Guedes Chagas. 

gul'r proferir despacho. 
EI i minadas as maIs im pOI'tantes attri

buiçõ~s, conferirlas ao Conselho, formulou a 
Commissão parecer. opi nan lO, com a quasi 
totalidade dos juristas chamados a expender 
juizo sobre o assumpto. pela iuconstituciona· 
lidade do decreto n. 2.579. 

Referindo-se á outra parte do parecer, o 
orador declara que a lei n. 1.030 concedia ao 
Tribunal de Appellação competencia para pro
cessar e julgar o Preteito Municipal em de
lictos de responsabilidade. A lei organic:L do 
Districto Federal, entretanto, transferiu a 
dita competencia para o Supremo Tribunal 
Federal. Restaurou o regulamento alludido 
a competencia primitiva. 

Não o podia fazer, porquanto, sendo a lei 
n. 85 posterior á de 1890, é bem de ver que 
aquella revogou a segunda, não sendo em 
caso algum permittido ao Poder Executivo 
escolher uma ou disposição á seu talente 
para fazel-a vigorar em desaccordo com os 
princi pios de direi to em geral e com os da 
Constituição da Republica. 

Passando 11 outro assumpto, o orador lem
bra ao Senado que quando o honrado Senador 
pela Paraná criticou o regulamento n. 2.579, 
tendo requerido do Go',erno informações, o 
Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul apre
sentou outro requerimento solicitando pare· 
cer da Commissão de Justiça e Legislação, 
o que se venceu. 

A Commissã;, tendo sido convidada para 
O Sr. Aquilino do AIllural esse fim exclusivo, considerou que I~e não 

toma a palavra para ojf(\recer, em nome das era licito offerecel' proJecto, o que Impor
Commissões reunidas. de Justiça e Legislação I tarla em, exceder o seu I?andato. A qua.lquer 
e de Constituição e Poderes, á consideração Senador, entretanto, nao ficaria to~bldo o 
do Senado um projecto de lei, que não é dlr81to de formular qualquer propOSlçao sobre 
sinão o corollario natural do pareeer já apre- o assumpto. . _ 
sentado pelas citadas Commissões sobre o Parece, todaVia, ao orador que. o nao 
regulamento, que se refere á lei n. 1.030, de devera fazer o Sr. Senado.!' por M~nas Ge
]890, que organizou as justiças do Districto raes, membro da Commlssao, con~ldado a 
Federal. Interpo~ parecer e a offerecer reflexoes sobre 

Lê o projeeto que justificará com as se- a questao aos. seys collegas, que compunham 
guintes breves refiex<3es, e que se ach:1 as- a dita Commlssao. 
signado pelo o orador e outros dignos mem- O projecto de S. Ex. foi, portanto, in
bros da Commissão de Justiça e Legislação, opportuno e porventura pouco generoso o 
excepção feita do bonrado Senador por Minas seu proceder no caso sujeito, pois que guar
Geraes, o Sr. Gonçalves Chaves., dou durante dous dias o parecer já formu-

Os fundamentos do projecto repousam es- ladr pela Commissão, tendo-o devolvido, 
pecialmente sobre a urgente necessidade de afinal, com a declaração de voto-vencido~ 
corrigir o regulamento n. 2.579, visivel- por motivos que expendiria na tribuna. 
mente exorbitante da lei, consequentemente Foi para o orador uma sorpreza, sorpreza 
das faculdades conferidas ao Poder Executivo. que cresceu de ponto, quando considerou que 
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o honrado Senarlor por Minas Geraes, of-I e que aos juizes da Camara Civil ou Commer
fere cera a tres dias um projecto ao Senailo. cial compete proferir, são sómente os que 
revogiLndú a lei n. 85, de 1892, e patroci- versam sobre questões incidentes ou emer
nando·o com a assignatura de membros do gentes. do processo e relativas á ordem deste. 
Senado estranhos ás Commiôsões, quando § I." Do aggravo, unico recurso que cabe 
fóra mais natural, mais correto mesmo, que dos despachos destes juizes, quando determi
buscasse no seio desta os signatarics de sua nado em lei, em nenhum caso conhece a Côrte 
proposição. de Appellação, mas os tres presidentes das 

Si ao menos o honrado Senador por Minas Camaras reunidas em Conselho. 
Geraes houvesse subscripto o seu voto com !'l 2. 0 Podendo ser proferida no feito civil ou 
restricções, o orador o encontraria, repete, "ommercial decisão definitiva ou com força 
mais correcto e mais fiel ás tra~icções e nór- de definitiva, os autos serãodesp'chados pelas 
mas dos trabalhos parlamentares. respectivas Camaras, com recurso, que no 

Volvendo á sustentação do seu projecto, o caso couber, para a Côrte de Appellação. 
orador preconisa a doutrina exposta já em Artigo. 2." Revogam-se as disposições em 
a visos, já em dis;;ursos proferidos na Ca- contrarlO. 
mara dos Deputados pelo i1lustre ~uriscon- Sala [las Commissões do Senado II de ou. 
sulto o Sr. Duarte de Azevedo, cUjas dou- tubro ele 1897.-A uilino da Am~ro;l -Ra-
trlUas teem Sido quasl que umversalmente . B li Jq J . d S' " l1uro arce as. - oaqutm e ouza-acceltas e em especIal pelo Sr. Sr. Campos Abd lYrl' • 
Salles que, na exposição de motivos da lei on t aJlez. 
n. 1.030, justificou a conveniencia de re
unir as attribuições fragmentadas e esparsas 
dos juizes de direito, a quem a lei rle 20 de 
setembro de 1871, confiá.ra a attribuição de 
proferir despachos definitivos e com força de 
definitivos, em um tribunal collectivo qual 
o tri bunal ci vil. 

A organização decretada pela lei n. 1.030 
era perfeitamente sabia, tanto mais quanto 
ella se adaptava aos molcles da antiga lei 
ele 1871. Eis porque a Commissão, continúa 
o or::ldol', julgou-se autorizada a declaraI' 
exol' bitante o regulamento analysado. O 
projecto, pois, esta de conformidacle com os 
principios funrlamentaes da legislação vigente 
e tende a definir competencias, desideratum 
do direito em todos os tempos e em todos os 
paizes policiados. 

O orador termina declaranclo que o seu pro
jecto não traduz má vontade aos depositarios 
do Poder Executivo, nem envolve censura 
contra estes. Não é habito seu escravizar 
opiniões, em materia scientifica, ao sabor dos 
governos. Tem a comciencia (le que o seu 
projecto obedece aos moldes juridicos mais 
perfeitos, que elle será. acceito pelos mais 
eminentes juristas do paiz, pois quem, em 
vel'clarle, negar a inconstItucionalidade do re
gulamento n. 2.579, vale tanto quanto nezar 
a luz meridiana. -

E' lirlo e vae a imprimir e para entrar na 
or(lem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N.25-1897 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Os rlespachos interlocutOl'ios de 

que trata o art. 91 da lei n. 1.030, de 1890, 

o Sr. Gonçalves Chaves (pela 
ardem) não pretende discutir o projecto do 
honrado Senador por Matto-Grosso. Precisa 
apenas explicar o seu procedimento qualifi· 
cado de irregular. 

Será calmo, porquanto bem comprehende 
que a questão é de natureza scientifica e 
como tal exige grande cabedal de reflexão. 
Quando se empenha em discussões desta 
ordem, jamais o preoccupa a idéa de escla
recer o debate, mas tão sómente a de cum
prir o imperioso dever, já como membro de 
qualquer Commissão, ji como simples Se
nador. 

Apreciando o parecer do orador, que o pre
cedeu na tribuna, declara que se não sente 
convencido das <loutrinas nelle expostas sem 
embargo de a sustentarem os mais notaveis 
jurisconsul tos brazileiros. 

Não é todavia intuito seu estlldar a ques
tão sómente responder a observações de ca
racter pessoal, formuladas pelo honrado 
Senador por Matto-Grosso. Carece de ex
plic~r o seu procedimento. 

Quando approvado o requerimento do no
bre Senador pelo Rio Grande do Sul, man
dando ás Commissões de Constituição e Po
deres e Justiça e Legislaçiío o regulamento 
em questão, afim de sobre elle interporem 
]Jarecer, a Com missão de Justiça e Legisla
ção achava-se completa, sendo formada pelos 
Srs. Fernando Lobo, Joaquim de Souza e o 
orador. Quando se encontrava ausente, acon· 
teceu pedir dispensa provisoria do cargo o 
Sr. Fernando Lobo, tendo sido nomeado para 
prehencher essa vaga, o honrado Senador por 
Matto-Grosso. De regresso, logo em seguida 
ao seu comparecimento no Senado, o nobre 
Senador apresentou-lhe o parecer já lavrado 
e assignado pelas Srs. Vicente Machado e 
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Abr10n Milanez. RecebeDdo-o para asoigll8r, I sem _rlu vida !'ar-!he-ha a . nevirla justiÇ:1, 
o orador ponderou a S. Ex. él cunv,-nlencl:J.1 Cl'enr:J que n;;.o pOS10l'!,(OU eGn ;-emenc.:' ou 
de nií.,; subscrever o parecer, poís não aSoiS- 1JTeceítD de 0I'd21ll ,d;'!Ullll1 (> menos ofl'endeu 
tira ás discussões no selO das Comm;ssões. um ou Cju3.1quef' do, iilUscrc; 1lleltlbl'c~ das 
S. Ex. redarguiu-lhe que o Sr'. J03.quim de Commi3siies reuniclas ~e Jllsti~a Legislaç;:[o 
Souza, seu collega de Commssiio, aguardJ.va e de CÜrJstitui<;ão e Poderes. 
a sua assignatura. para assignal-a ,ambem. 
Acreditou nessa. occ.l.sião que o honrado Eõe
nador por Matto Gro,so desejava antes que o 
parecer fosse exhibido com o consenso una-

ORDEM 10 DIA 

nime e em voto que importasse em res- ORÇAME1>;TO DO MINrS1ERlO DAS RELAÇÕES EX-
trícções. TERruREs PARA o EXERCI CIO LE 1808 

Entregou o parecerao Sr .Aquilino do Ama-
ral, ob,ervando-lhe entã.o que o lem quando 
se dirigia para o SenMo. ~i lhe não falha a 
memoria, achava-se presente nesta ocasião o 
Sr. ROdrigues Alves, que porventura ouviu 
a. resposta do nobre Senadol' IlJr Matto
Grosso: «Não se leem parecere" em bom!. 
Leve·o e dê a sua opinião.» Guardou nova-

Contínúa em 3" discussão, com as emendr,s 
offerecida3 neota e ao 3.]lplovadas em~", a 
PI'oposição da Camara dos Deputados. n. 28, 
de 1897, fixando as despezas do Ministerio 
das Rela~õe" Exteriores p"r,\ o exercicio de 
18 8, 

mente o parecer, replicando emão: «E' me- E' lida, apoiada e po;,ta conjunctamente 
lhor oão ass:gnar o parecpr, pois é\,.3sigoo em di::'CUESão a sé'guinte 
venódo Discutirei d3. trlbuoa.» S. Ex. res-
pondeu-Ihe-«Assigne veocido» ao que pon
derou: «Direi ent;:[o os motIvos do meu 
voto,» 

Convermndo posteriormente com o hon
rado Senador por Matto-GrOSbo, em pre3énça 
do Sr. J03.qulm de Souza, disse o orador: 
«VOU considerar a qu<,st;:[o pelo la~o politico 
constitucIonal. O parecer não é sinão uma 
denuncia indirecta daaa, contra o PI esirJ~nte 
da Republica. Como est.á CormulaJo, não 

Emenda 

Re"tabeleça-se a "érba de 400:000$ apre
sentad" para a Commissão de limites, con
forme a propos tü. do Governo_ 

Sala da~ ses~õe,;, li de outubro de 1807.
C,.,,;:;.- VirgiJia Dallla~w. 

póde ser admittido, não conclue por projecto I{]) §1'. §eve[']jl!1l0 "Viieiill'a-Sr.Pre
algum, E' urna deouncia por p ,rle .I" pri- sidellte, a nobre relator ,lo orr;amemo das 
meira corpol'3.ção ao paiz, usurpa'ldo dn'altos Relaçõf's Extel iores aventou, na s"são p",. 
que IlJe n:'ío c<lbem. Em t'l caso, "C'1.mar·" ~ada, fJ idé,1 de enviar-se no' ... mente e~ta 
dos Deputados seria compel1ld~ a t~mar co- proposiçi1o (la Camura á Commissão de Fi
nbecimento d<l denuncia. aggr"yado o caso nu.nc,IS do Senüdo. 
pelo prejulgamento do Senàdo, dondc <Lquelle Aébo rle 101h, a conven:encia este alyitre, 
teria proce,üdo ,» até p"rq ue a Com missão precisa estudar, 

Taes seriam, insis:e o orador, as conse- coordenar de n(rvo as emendas apresentadas 
queocias naturaes tio allwlido parcer, como no corJ er desta dlscus,ão. e esclarecer ao Se
fez sentir ao honrado Senadol' por Matto- nado pata este não vorar de a[ogaclilho ma
Grosso, ten~o accrescentado o Sr. Joaquim de tel-ia cã" importante, 
Souza que a.ssim tambem se lhe afigurava. Estava persuadido (e ainda hoje apurei o 

Não sabe corno pórle o Sr. Aqutlino r~o ponto com o nobre relatOr) ter SIdo <Jcceíta 
Amaral conFe'sar ignorancia des;e procedi- pela Commissão a idea de se restabelecer a 
mento do orador. p["opo~ta rIo Governo em reja~'ão i verba par:!. 

Em pl'tJ:;~nçtl. das pondel'a~,ã€s acima e qne a Commi~,ão de limites; parecl-u-me que 
são o I'etlexo ria verd3.re e lealdade com que este asoumpw obtivera o voto d" maiOrIa da 
sempre costuma o orador tr"tar tmlas a,s Comm-ssiLU, tendo predominatlo o peuoamento 
questões, mórment~ aquLl1a, que enten,lem de que el'am despezu.s ('aleuladas pelu Go
com o intere3se publico, ncio conlvrelJende verno e que, si niia f<osse vota:1a verb" para 
a injustiça. com qu.e tem SIdo tr·a.tado neste el13.s, fic', ria ao Governo o alvl tre de abrIr 
incid~nte. Não desconbece a pro e"encia rl.o cre<llto, o que ~erliJ, ulna burla contra J, ver
prQjecto do hOlll';j"jO Senador. pOI' Ma,to-' dode OJ çamentar!3" sendo, portanto. de me
Gr03So; aveoa~, si lhe fosse Ilcito, observaria i lbor alvlt;'e consignar francamente a verba 
que serm mais opportuno offerecel·o rlul'ante peellrh p<"lo Goveroo. 
a discussão do parecer. [ CIto o {acco para o fim ele resumir as mi-

Conclue o ol'ador, aCl'editancl0 ter explicado uh as conSIderações, mostrando a convenien
a stta. attitude na questão sujeita; o senado, eia de voltar á Commissão a proposição da 
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Camara; e, neste sentiLlo, vou mawlal' ái O SR. LEITE E OITIcICA-De duas uma: ou o 
Mesó. um ref[uerlmento. I S2nado s,jJprovaeste pro,ecto e reconhece que 

. - o Poder ExecutIvo "Ol'ocedeu IOconstttuclOn"l-
E' lido, apoiado, po~to em lltscussao e sem mente quando alterô~ a lei n. 85, passando a 

llebate approvado o se"umte I competencia para o Julgamento do Prefeito, 
para :lo Corte de Appellação. 

REQUERIMENTO O SR. SEVERINO VIEIRA-De accordo com o 
decreto n. 1.030. 

, Requeir~que a ~roposiç5.o da Camara ~olte O SR. LEITE E OITICICA _ Esta disposição 
a Commlssao de Fmanças para dIzer sobl e as do decreLo n. 1.030 foi revogada pela lei 
emendas. n. 85; porte,nto, ficou firmada a competencia 

Em 11 de Outubró de 1897. - Severino do Supremo Tribunal para julgar o Prefeito 
Vieira. do Districto Federal. 

Fica adiada a. discussão da proposição Fe- Posteriormente, na vigencia desta lei, isto 
. é, estando por eUa o Supremo Trlb~nal Fe-

rias Forenses.. _. deral revestido de competmcia para Julga.r o 
Entra em 1" dlscussao o proJecto do Senado Prefeito, houve um decreto do Poder Exe-

n. 22, de 1897, regulanelo as ferIas forenses. cutivo revogando este artigo da lei n. 85. 
Ninguem pedinelo a palavra, encerra·se a O SR. COELHO E CAMPOS dá. um aparte. 

üiscussi'ío. 
Posto a votos, é approvaelo para p ,ssar 

á. segunda cltscussão, imlo antes á Commissão 
de JustIça e Legislação. 

REVOGAÇÃ.O DO ART. 53 DA LEI N. 85 DE 1892 

Entra em j' lliscussiLo o projecto elo Senado, 
n. 23, de 1897, revogando o art. 53 rIa lei 
n. 85 ele 20 ele Seiembro I~e 1892 e restau
rando a Côrte de Appellação para. processflr 
e jukar em primeira e ultima. IilstanCHI. o 
Prefeito do Districto Ferleral nos crllnes ele 
responsabilidade. 

o SR. LEITE E OITICICA - Mas o accordão 
não dava competencia ao Poder Executivo 
para revogar a. lei. 

Pergunto, Sr. presidente, reconh.ecem 
os honrados Senadores, autores deste proJecto, 
que o regulamento ultimamente expedido 
pelo Poder Executivo está em vigor 1 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Em pleno vigor. 
O SR. LEITE E OITICICA - Foi feito em 

pleno exercicio de sua.s attribuições ? 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Perfeitamente. 
O SR. LEITE E OITICICA- Então, a lei é 

inutil. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. dá um aparte 

O Sr. Leite e Oi'ticica-Sr. Pre- O SR. LEITE E OITIcIcA-:'vIas si o Regula-
sic1ente acho difficuldade em votar este pro- mento expedido pelo Poder Executivo, no 
jecto, e'vou dar a razão. exercício ete suas attribuições, constitucional-

A lei n. 85, que se pretende revogar agora, ment8 como VV. EEx. dizem, affirmou a 
tmha dado 3:utoridarle ou c.ompetencla para competencia de julgar o Prefeito ã Côrte de 
processar e JulgaI' em prImeira e ulGlma ms- AppellaçiLo para que mais a lei? 
tancla o Prefeito do Dlstncto Federal, [10 A lei só' terá um resultado: reconhecer 
Supremo Tribunal Fe,Jeral: Eotretant.o, um que o Executivo, no regu~amento que expe
decreto do Poder ExecutIvo, qye esta em I diu, não tinha competencJa. para. estabelecer 
vigor, mod ificou e~te artIgo de leI, passando a competencias. 
competencia para .JUlgar o Prefetio rIo DIS- _ 
tricto Federal á Côrte de Appellaç5.o. O SR. SE, ERIN? VIEIRA- Ou reconhec~r 

Ora, este regulamento esttt em execução; que o Supremo TrIbunal Federal tmha razao 
o Fôro tem acceitado todas as outras disposi- qu::ndo declarou lilconstJtuclOnal a dISPO' 
çõe3 deste regulamento. jUlgando que nesto Slçao. 
decreto o Poder Executivo ni10 excedeu das O SR. LEITE E OITICICA-lsto já reconheceu 
suas attribuições, procedeu de accordo ~om ~L o Executivo no decreto que expediu. 
Consti tuição, mesmo porque, na expoSlçao rle Para ser nece~sarb a a.cção do Poder .Le. 
motivos o Sr. Presidente da Republica 3.11u- gislativo nesta questão, é preciso exclUlr a 
diu ao ~rtigo da Constituição que permittia ltcção do Poder Executivo; e VV. EEx. che
expedir reguL1mentos. gam á consequencia de que o decreto expedI' 

Ora. si jã est:i em execuç5.e este regula.- do pelo Governo é inconstitucional. 
mento, e si nelle est:i a disposiçi'ío qne se pre- Sim, p,wa exigir do Poder Legislativo ~e 
tende restaurar, para que a lei? pronuncie por uma lei, re'logando a Im n.S0, 

O SR. COELHO (ê CAMPOS - RBgulil,mento [que. já foi l'e'logada pelo decreto do Exe-
não é lei. cutivo ... 

Senado v. lU .3 
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o SR. SEVERINO VIElR.\.- Não foi revo"'a· r ecutivo na regulamentação do decreto 
da; atu é que está o caso. o n. 2.579. 

O SR. LEITE E OrrrcIcA-Si não íoi revo- O projecto em discussão não tem na sua 
g.ldo o ,le;ret), [,li eXlledi,lo inc"n3tjwcional. lettra nenhum;>. referenci" ao regulamento 
mente; e fica provado que o Execut.ivo não em q'!e,tão:. trate de u,ra lei que tui decl:l
tlllha. competencia plra em um f['O"ulameoto rada IDconstttucIOnal peio pod,"r competente 
revogar uma lei. "para determinar a incoustiwcionali'lnde d:ls 

Tanto é verdade, que, VV. EEx., reconlIe- leis. ...., 
cendo I]ue o Executí vo excedeu de suas ".t,. . O Poder JudlCIal'iO, declliiilll0 sobre a espe
tribuiçi5e.', veem agora pedir ao Po,Jar Legis. ,.'le subrn~ttida a seu conhecimento. relativa 
JatJvo que encampe o acto incon~tituci'm, I do a denunCia do Pr"felto do Dlst.rict'l Fedoral, 
Poder Executivo. em accordão btl111 (I,'gumeutado, bem d€l1UZido, 

De modo, Sr. Pcesidente que é nece,sal'io d!',xou de accej:ae li (lenuncia, julg:1Ddo.& 
firmar bem este ponto. ' nulla por duas r(lz~es: I', porque nlio e,tav;;. 

Os honrarlos Senadores que apresentaram o ella reves tl<!a c!Q.S tcrrn;).lldacle, que a l~i 
projecLo, e que entendem que elie deve ser ,~Xlf!'J; 2,', porque era. incoll.i!itucional, vist? 
approvado. rEconhecem que. <lO exper]jr o que tl<1ha arldlclonaoo ás attl'lblliçDes preven· 
decreto 2.579, o Executivo commetteu um tlvas do Supremo Tribullal Fe leTal uma que 
aeto inconstitucional revogando a loi il. 85, o Poder Leglsh:,i';a não podict fazer. 
e que, para tornar est.e acto legal. ou antes. O Pl'OJedo fiLa-se, n5.<J 30 regnlamento 
para fa,-er com que este 3ctO [Jos,a produzir n. :2.57:,1, mas a lIlll1t ccn'~l{llenci<l da decisão 
os seus effeitos, é nece~slll'io que agoI'iI o do Sup~errlO Tr!IJUllal Felle~al. e por isso ju!· 
poder LegISI:ltlvo venha pncalDpi,r o tlctu gou ate n~o haver opposlçao" elL'. 
inconstitucional do Poder Executlvo. F:12 <lInda ontl'as consldGí'açõe" ten~.entes a 

Eu, Sr. Presidente, com o meu vot:" não provar esta pro!josiçii,a que defendE'. 
me presto a isto; ju go que o Poder Legbl". 
t11;O deve se pronuncIar s _bre o, ca~03 que 
alUda preCIsam de dISposiçao legislativa.. 

Este n·~o. 
Não accdto que () Poder Pxecuti"o e;cpC'!iJ. 

um decreto, para que depnis o Poder Le, ·i,· 
lativo venha ellc«mpal·o. Elnelldo que o pre· 
cedente é [erigo3o. 

O SR. CO.\ÇALYES CHAVES {~il. um apc.rte. 
O SR. LEITE E OITICICA-VV. EEx, <io 

reconllecendo que eu tinha. razão qtMndo;:no 
levantei no Senado contra i), e::q.ediçiío dc~te 
decreto. 

Os honrados Senadores recl'nliecem já que 
é uma disposição inconstitucional e ]:ll'dem o 
proDUl)ciamento do Poder Leglcl"ti vo. Eu nií.o 
me presto, com o meu voto, a e12cumpar e.·se 
acto. 

Acho que é um máo precedeut,', é prec;so 
fazer o Pojer Executivo re3peitar as lela. 

Agora, si os bonrados Sena,leres reconoe· 
cem que este projecto é a denuncia de que o 
Poder Executivo invadiu llS attribUlções do 
Poder Legi~lati VO, declaro que vOto l'0r 
elle, porque sou oppoo,icionist<1. Antes disOio, 
não o farei, porque julgo que é um mão pre· 
cedente, um precedente perigoso. 

o §r. Gonçu!ves Cha'l;'e§ viu 
C/ue o seu collega. por AI,LgÔlls, ent' :1'1'0 \I~~S I 
Illtençoes dos amores do projecto em I;. 's
cU~oão, procurou complícal·o com D, nect·,si· 
dade ele legalizar um aGto arbít ario, ille;!al e 
lncon:;titt:clonal, praticado pelo PodEor' Ex· 

,G §l'. R..h-;nino illf!'OD§o pronun
CIOU um discurso que pubJ:carcmos Lh'puis. 

Ninguem mai~ pedillllo a p:Llwra, ~!lcelTa· 
50 :1 dIBcu~s,Io. 

p,?sro a votes. é appl'ovado para paósar à 
:,o., Ul~CUS>5.o, in,10 ames á Comllli~:;ilo de Jus
tiça e Legislilção. 

Entra em I" discus ·[io o projedo cIo Senado 
Il ~4, de 1307, i.'eatJ.ndo da PI·'IVil. de llablli
kçao, exigir1a pelo l'8gulamento das escolas 
miii,ares d~, R,"pllblíc~., os ex-alumnos das 
]'efel'lrl8s esclllas. rendmittirlo.!s ;i matricula 
antes do anno Jectívo vim!c-uI'ú. 

. Nim~em pedindo a palavrét, encona·se a 
(llscussao. 

Pl1sto a :::otos, é approvado P) r:,], passar iÍ. 
2' u;scuss;w, wdo antes J. COlllJllissão de 
Marinha e Guerra. 

VETO DO PREFEITO DO DISTRICTO FIWE:RAL ,\ 
R;;;SOLUçIo DO CONSELllO illU:-IICll'.\.L, QUE 
ALTERA. CL,\.USULA DO OONTRAcro CELElJRADO 
eOJ! ;\IANOEL \;O)!ES DE: OL1VJo;IR.\. PAR,\. nOR' 
NECli\IENTO DE CAltN8 VERD8 

Ct';]till~:1 em {)jscnSé.Uo _ unicJ. o pnrecel' (lg 
COm.ius,ac, ae (oas'.1 tUIÇ,t,J, Podel.es e Di 010' 

~Dciét, iJ. 116, de !b97, opimendo pda. l'~jEü
çu.o ,lo ,'do UPP05to pelo Pl"c/aiw ,\) Di:st1"l0W 
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Fe(1er~1 á l'es;jlu~:ío ar) Conselh') :'.Iuaici:IDI, 
que dtera cl3.uwh,) (lO c~lltl'nctlJ '_'21 :w'no 
COP..l o cidad5.o ~!a:c,oel Gomes (l(~ 01 i v.s Ü'i..'. , r:,~\r:: 
o fornecimento ce Cê,rnes verllC's. L 

() 3~·. 7n::o~:Jl.n.::: ::::)ê]:S.~:;.O di" ODe 
g'erall),ente oSena,l.o (JtlVeC,')l~) ttLü Oltvit1o rlis
tra~iclo a discu8;,tlo d03 negcci'G do D,strictu 
Federd. mesmo G'1311ào g matF,I'Í<1 é i C;:' Dor· 
tant·c:l e OC~li.pam ;1~ tribDn;l, os ~en::; rJ.embrr's 
m~is prOem}llepr,es. S', bJ,. CCC8.,j:i,O e:n Cjlle 
es ,a attençao lÚ~,e neC28Sal'l<1, s8,'jp. ~,o 8Z:'.
me do v~to artu~~J, quei' peh1.:.; que::".õ~8 de di
reito publico e 11' i7"-(, o que encer"':l, qU37 
pelas questõ€s sOclaes (~F~ agito'.. 

,1- rrwte l'ia , por mais impo.taut" ql:2 seja, 
pOli ê , entrBt<:'1..uto, 3ae tr2.t::Jb. e~ :3.~g:.n!s 
pontos principaes, aos quc,es os Qu:rC3 toclc,s 
se &u.bo~~dJ.n~;ln~ E' nestes pcntoJ lJrincil1c..es 
que lllslstlra. 

E:xplica a situ~ção actu:11 elo fOl'ClecimeJto 
ele carne ó, populaç5.0. Diz que ti', u;!' con
tracto assignado p"rD. o fo:'necirr.en! o DO':' 
cinco annos~ de cúue i< popdat:iCl ; por é~~t8 
contmc\o, o kilo de ~~,rn3 ve"cL, não I,or)el':i 
servendido a illJ.is de 500 "éis; m~,s, est~ndo 
o cambio ent,·o 10 e 20 dinheirc5, es"~) p~'2ÇO 
(Lmmue. F',rtindo de 300 e 20 e cllegilndo 
a 500 réis a 10, baixando 3,ssim de vinlel:J 
a vint m. Os comractantes filo oori,"·::.dos ~ 
manter um stocl;. de gado nunC:1 mferior é1. 
3.000 cabeç\s e a f2,zpr todo o <1o",limento ne' 
cesarlo ao COOSllILO ca Cr,nit.'\L M,"is: o 
preço sendo esse n;jS dejlosilOS centr3.ec,. noo 
retalhistQ,s, nos aç'Jugues, :1 C<.1r~le será ven
(1ifla a mJ.is 200 réis. 

Diz o parecer, e tem ouvido dize,' fórc. 
do recinto tio Sen:.do, que os comractan te;:) 
pôdem alterar 8.a cond.ições dI) :::eu c~nL1'ilcto 
e vender <1 carne pelo preço que q'líZer8ID, 
pagando apenas uma multa de 200$ a 
1:000$000 :lor r\ ',a, 

Estet faâilI1:::r'fl n3:o está no c::mtl'8.do. A 
conl1ição 10 diz que o coutr:;.cto s2;·á :'escin
dido qllü-nrlo to,lO o gUllo necI',,"crio ao cor:su
mo não [or ab",tillo, siLlvo os C2,W~ rla.s conrli· 
ções 5,' e 4". A condição 5', esbbeJec2n00 o 
preço inv:1riavel do kiio de c:tr'.e, se:,zunl:,o o 
cambio, remlva o g;;uo n~cion~l, que, nlo 
estando sujeito ao cambio, podel';I" nat:.tral· 
meu.te scr veu(1.jdo mais baI':\to. j\[as pren
de'5e iilJissoluyelmeme t clausula 10 pelo 
preço '\0 kilo l'la carne estabel8cido !la prc
porção marcada. 

Assim, não só 08 contl'act1\ntes devem alJa
ter todo o gado neoessarío a pOjlulaçãe (cbu
sula la), como vendei o pelo ])1 e:;o da ci(l.U' 
suja 5". 

Só podem vendeI' pGr i1w.is, de accurdo com 
a clausula 4", isto é, llOS casos de furça nlaiol' 
justit1cada devit[;1illellLe, E' este o U/lICO C1\SO 

em que oS preços podem ser- ;}lter~"l"s. 

,\ COIl' l,;:.1 10", re7ol'siva ::lS condições 4' e 
,l, :>. eSl,2,o-2l~r:ê 0. r-esclsii.e ql'ando a~ obriga
';õe:' f,Ti<;c'l::'}es e ess'lllciaes c',o con tracto não 
:--:5f1 cu~:n',]r!d('~s. 

O n:-~:'8cel\ COfl10 j:i t!isse, uega·o ; mas pa
r?e', '(]11" e;:1 be',c fé nãe se p<JG.erá julgar de 
011G'O·~:: 0"0. 

O COll>ell1o M"unicipai fez outro contracto, 
lple o PreCeito vetou. E' verd~de que a 
m::t3l'lc. r'.o coctl'::.cto é a mesma, que os con
trr.ct~,l;tes s~o iàenticoJ, mas as condições 
e8seucwcs, ü-S do preço, variaram extraordi
o' ri:1illen te. Isto b&,tÍ&, acredita, para d<1r 
C<1r::.cta de novo contr<1cto á lei vetada. 

1\'1,'str:J. auo o contr-:lcto novo só fica nas 
condiçõs; dO vigente qJ.ando o cambio ficar 
entre 10 e 22. 

Em vez de bai:x'll' de vintem a vintem o 
~reço do kilo de car:le baixa de tostão a 
tCóltão, niio entre L:J.Xa.S cambia.es, mas entre 
grupos arbitrarios de t2.Xp.s carnbiaes. 

Ora, o cOD.tracto vigente dando direito a 
pUSéar <1.0 300 réis" 500 ré's o kilo de carne 
~cim:J. 11,e %0 era ré.zoavel, porque melhorando 
o C'Hllbio, as condições de vida melhorarão 
tJ,mbem, e era justo ainda que os contra
ctant3s, que, dUl'<1nt<l o estarlo do cambio 
ent?3 10 e 20, tinham vendido a carne por 
:JT'êÇO tão uccessivel tivessem agora vant;:<gens 
compeno'u.Joras eles seu, '"sforços e sacnticios. 

O C(1[;t;'aeto n(\vo passa o preço ele 300 réis 
po,l'a o co,mbio de '27 e, como di.5se, desce de 
grupo e:r: gmpo de t~.:y2.S cumbiaes arbitra· 
riJs da w,t-Jo <'. tostão, a.té a taxa de G, em 
que o kilo de c:.rne é vendi,cO a. 1$000. 

Oré'., caill bio ,"ciIDa (le 20 não o veremos 
tã o cerco; rr:as cambio abaixo de lOtam bem 
não o (eremos por muito tempo, o paiz não o 
COQ;:,ort.1. 

Fõr cOGsequencia, no contracto vigente e 
no no,o :1 C2.l'ne será vendida estando o 
camblO entre \O e 20, e Eeste caso o actual 
c:.lllU'[;eto é Ge muito mz.ior COD ,eniencia que 
o vetado. 

O IlGnr:;éo Prefeito niio podia por em ex
ecnç~,o um centracto quando existia outro; 
Das SI niIo existisse contl'acto vigondo, este 
nf.o podôriü. se;' feito sem concurroncia. por· 
l1:::e o1f~J.cli;1. isto a lei organica do Districto 
F€deraJ, que o vreceitúa como l'eo-ra creral 
p,;.r::t toc~os os f<1ctcs da. administração ~uni
clpal. 

A Constituição bmbem é violada pelo con
tracto novo, pois ella é liberal e iguali taria. 
Dar monoplllio a este ou áquelle é olIemler o 
principio de liberdade do cOIDmercio. 
. Diz que o Estcllo só faz aquill0 que os par

tlculares lSolados ou cougregado~ não podem 
í::\zer , pOI' SL Ne"te caso, o rnonopolio ou é 
exerCido pelo li:stado ou ]lor intermedio de 
'luem elle quel'. Mesmo aqui, porém, inter
vém a ccncurrencia. 
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Demora-se no exame do monoJ.:)olío, e da I R6~G~~d(1, o OPfldoI', o pe~'silllO con~racto, 
livre concurrenciaa I q:"18 Cei~Ol1 QO ;:.f!JL:;:'i:) dc,'3 cc~~tr2"ct,;:,~D.~:.~,'j J 

Diz que os principias triumpb~"ill Sc.'l-eVL-e. e~·~~:';J·'2~ec:ln8nb'J d) pre~·O; eâ.;:uz í) In(jlj~'Jo 
Neóta cidade sempre houve, cti'sde que ~2 do uto. qu;o eni.~"O Ol>lJÓZ o 2r8r~ito, por ~;ão 

recorda, o monopolio de facto. Mé'S :,cb o Sê·U ar'mitt:r c. concurreLcÍi', Ui', Vig<JL;Ci8, àe m,1 
regimen em 1889 conseguiu-se 'Tender carne cOllt:acto. que elumv:>. por ej;;C8 annos, 
nos açougues a $400 e pouco mai.3 ao kilo. pGdElld~, sujsit,,,r n. E)'.iDÍc:pa:ilhd" c,o ]J3,~·a· 

O monopolio ele facto l1té certo ponto UI" lllento c1euIllD, granr:e ir;c!emn:za('ii.o; :embr" 
tural pelas condições difficeis do commercio que eS~él velo Vêm ao S;Jn,::,c'0 e Coi aprrovac'eo, 
que exigia pratica e granàE's cJ.pitae3, e au- por~1Je entenl~eu ~e q:.~e a :~un:~!]JG:i.~ade 1a 
gmentado tambem pela desidia dHS admini- sü~' grJ,vada com mll3, inrlemmzo.çi',o, vis':o 
strações, tende a desapparecer. De 1889 paca que o contr::\Cto este"" feib ,,; "cabo,do; niío 
cá, o gado platino tem tentado apparecel' no se tendo ~lle6ado nem IDoti vos de constituo 
mercado do Rio vari2.s vezes. Si ('m 1889;), cionü.l'd:lC13, !lei!! de interesse pli.olico. 
carne se vendeu pelo preço que di:::se, com~, Quar:.to i:. olfensa" que se diz feila alei oro 
concurrencia do g:ido pl:J.tino este preço, com ga:Jlca ,'o Districto Federal, lembra, o orador 
certeza, terá ainda tendencia a baixar. a concurrencL'I lJa vido., (\ escollJa (la Pl'''POSt:>. 

Refere·se á America do Norte, á iniciativa dos aC'luaes ,0:Jtmctantes, e a assignatura do 
particular dos cidadãos desta. grande nação e contracw, ql;e estabelec!õ; duas penalidades, 
às cidades de carne, aos seus slock yarcls e ccnCorme" iuí'ru.cç'ão, sentlo ~ de rescisão na 
packing 7wztses que mandam C:1.rne para todo clé'ollsu]a 10", e a de multo, de 100~S a 1:000~ 
o territorio da grande Republica e pam a n:>. clausula S'; e lliz qU3ié esta a lei que 
Europa. obrip as partes cOIJt,ract~ntes; e não jJóde 

Estabelecidas as condições p:Ha a livre con- seI' applicG.lla outra as infl'D.cções, que se 
currencia pelos matarlOIlIOS, pastagens, Llepo· derem. 
sitos de gados, facil communicaçõ,o, esta seri Sob este ponto (:8 vista, examina o vr-aclor 
IDais vantajosa do que qualquer monopolio' o contracto, em virtude doquai se ebl'igavam 
do que o actual contracto, ou o novo vetario. 08 contl'llctan tes 11 forneccr a c"rne pelo preço 

maXl[no e'e 500 réis, dadas certas condi<;ões 
O Sr. Ra:rniro IBarceHo!9 ou- de camh~o, e diz ql.le o gado esti1, vendido em 

viu com toda a attenção o discurso do nolm; Santo, '~l'UZ a 15:';, 16.·~ e 17:-'i a arrooa de 15 
Senador pela Capital Federal; mas achü. que kiJcs. '.. ° discurso de S. Ex. teria todo o cabimento Sendo certo que, a 500 lés 'o kilo, o preço 
no se10 do Conselho Municipal, quando alli S3 da arroba seria de n500, é cbro que os con· 
tratasse da questão do fornecimeQtoda C:lrL.e, tract:J.nt2s, comprando a caI':le a l5z3, não 
da conveuiencia de ser, ou não, livre a ruJ,· podiam vendd-:t pelo preçq co cont::actiJ. 
tança, de haver. ou não, contracto. etc.; o Mas podla;n eleyal' esse p:'eço, porque, 
Senado, porém, só tem que ver com as razões sendo a inn'acçiIo da r2suectivi1 clallsula elo 
do vela; o mais escapa á sua attrilJuição. co~ti'é\cto sujeita apen8.s· it multa, elles au· 

São duas essas razões, que for~tm aprecia. g!1lsntartam o preçu a seu al'bit:'io, até sal· 
das no pa.recer da Commis,io:-Ser o acto do I varem o pl'ejuizo da multl\ e ganharem ainda 
Conselho inconstitucional. e ser 01Tens1 vo da I dinlJ8iro. 
lei organica do Districto Federal. Dito isto, em resposta ao no bl'e Senador 

A vanta~em Ol! as desvantagens do pro- pelo Districto Federal, repete o orador que o 
jecto e os interesses do publico não podiam! Sena.uo nada tem que ver com isso, e tl'ata da 
ser aIlegados pelo P1'é'feito, porque a lei 0]'- j infracção d~, lei organica, qlce consistiu, se· 
ganica dá ao Conselho MuuiGipal 11 aLtribui· g~llldo "iz u PTetüiw, na inva,iio das suas 
ção de os zelar; é preciso, pOIS, estabelecer a a'-tl'ibttic;iJi's. 
questão nos seus verdadeiros termos; isto é, O orador, 18::Jdo uma p~trte ela mensagClill 
examinar as razões do veto e inclaga,' si elhs que, SOi)r8 o tssmuçto, dirigiu o Pref::ita á 
são ou não procedentes. municipalir1ac:e, (\iz que este, agin per pedido 

Quanto á inconstitucionalirl'LI'e do acto do uaquelb autol'ir'ar'e, que depois Se mostrou 
Conselho, alloga o orador que o Prefeito foi contrarl.ictoria 0P1Jonuo o Velo, cuja aplJro
o propl'io a reconhecer que era elle consti- vação pelo Sen,;du sujeit~,ria a municipali
tucional, acceitanc10 e assignando o prirrlltivo daue a um contl'~cto pessínlO.ffie:l;·e feito, com 
contracto, que agora inquina de monopolio. i um:1 clausul2- que ;cermítte aos cont.ract8.ntes 

Si era então constitucional o contracto, não j impor n:n Dl'eço v,:'bitl';,rlr). 
se tornou inconstitucíunG.1 por ter soJfrido I .i mllllici-~alllia.de, não podeIllIo suj\)itar-so 
modificações nus ela usulas sóm2nte qUI" se 1':1. uma inelemnizé1çiio, pl'~teri'-l T]}or:tiliear n 
l'eierem ao preço. O se.narIo já se pronunciou contracLO, impcrndo :l, pen:t de reSCisão, desrle 
sobl'e esse contradI), e nKo julgou quo ellEl qne o preço estabekcicio PO)' ,1Jm:l. to,bel!", 
otfendesse a COfi3Lituiç,iu. ruo vel Lüsse ,IJtel'é\,lo, 
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Feito isto dI? accorL10 com os contrJ,ct~:}t2;), 
veiu o vela, opposto pelo prefeito, que foi o 
proprio aacooselhar 3, illllclificação. recunlle
cendo assim a compeL8ncia d11 municipali· 
dade. 

O orador faz cC'llsidEH'aç,3es, mostrando ess:>. 
competsncia. e ~'esponrle ao ai'gur::er;to que 
tratou da necessidade dn nova cC'l1c:lrrencia. 
EncO'ltra s,hi t:1mbem contrudiccão no acio 
do P~efeito. que exige D,gom ria municipali
dade :1l}l1illo que, anteriormente, I"eprovou, 
por meio de um veto, que foi :1pprovwo pelo 
Senado. 

Entra depoL3 o oradol' em consirler<:lções a 
re~peito do tributo que paga, ha longos 
annos, a poplllaç5:o desta Cilpital, em virtude 
d" in tal'veução dos atl'a vE8sadores rlo gado, 
faZendo subir o preço ela carn3, porQue forI:1am 
sociedade com gl'<J.ndes capicaes, e vão aos 
Estados cl'iadoI'es fazer acquisiç1éo do gado 
invernado. 

tanto assim foi que procurou modificar o 
cOl1tracto e é o que está feito. 

Portalito, por conveniencia publica, o 
orador d'2safia a contestação da verdade de 
suas asserções. 

.'.. questão ,le fornecimento de carne ao Rio 
de Janeiro constituiu sempre um grande ne
"oeio para os commissarios e para os com· 
pl'Godores de gado. 

Ninguem mais aufere delle lucros: o 
pl'oprio açougueiro nunca os teve, nem tão 
pouco os criadores e os consumidores. 

Pal'9, o orGo'lor,a livre concurrencia é o sobe· 
rano I'emedio, mas o que ora se pratica não 
é a livre concurl'encia é, sim, a livre pro
tecção aos especula dores . 

Livre concurl'encia seria si não houvesse a 
obrigl1çi:Lo de só lUat:;r em certo e rletermi· 
na' lO ponto, pois a este só porlerão Íl' os que 
tem ido até a presente data e que teem 
gosaflo de todos os proventos desse ne
gocio. 

O orGo(lor, prosogUindo em su:J,ô cnnside~ O parecer da Com missão não ultrapassou 
rações, diz que os a!;' a uesc,ado1"e , são os ns limites de sua competencia, ella benl sabe 
uuicos que luo1':<111. ,qllaes :lS :1ttl'ibuições do Senado que tem de 

,l "' (;~. h I,r, r' ,;; "r' "I julgar sobre a constitucionalidade da modi· 
Quau"o L. eG_t,acov "üI,!aeot",o elv" cll"-I jic~oão porqUt.l nem é do CGntracto porém de 

cutldo n,o c~nsflho ,~ulllclpal,. os senh01:~s sua ~m'~dificação. ' 
do~r~ecl,lle,n,.o ,u)v c~1:1e, os, a:r,;l.VeSSa~L,rls, Tudo o que passar dahi, não compete 
baLau',m o r;:eç, devt" e ~i1tlr,H:1m lep,eu- ao Senado e muito menos a Commiss5.o. 
tm::tment0, a 100 e t::ut03 :els; de·seie,porem. Entra o 'uranor na analvse detalhada dos 
que verlnCilI'a.m D<W lhes ser TL!a:s pos- pre'os consiU'n:!rlos no contracto dizendo que 
SIv21 ollstal' ,~o, contracto, C?ffiO tivessem for~ecer Dl~esentamente carne' a 1$ com o 
tl;lo g!'ande pr~JUlzo C']~l nqu~:: lJll,e;:~ ~Ll~ I eambic; qu~si a 6. é mais barato de'que for. 
plovo~aram, CuID o 1ll ,UltO e,ü,!l1SIVO r,e ~el necel.a ü. 200 réis com o c:1'llbio :1 27 atten
-prJV:1W1 a dS3ileC8ss1dô.de elo alluGIcto con- (londo si á desvalorização do nosso m~io cir
tmcto, elevar:J.ffi o p~eço. pagando actual- I culante 
mento o povo 1$200 e 1:;;300 por 1010. nepoi~ ele outras observações, termina o 

Ha mais de 50 ann03, em pel'i',dos muito orador affirmando que o proprio Prefeito en· 
apjú'oxi:n<ldos uns dos outros, a populaçi1o encarregou·se de demomtl'ar a improce
do Rio de hneil'o ]}8.ga a carne poc· tres dencia ebs razões (10 IJeto. pois aconselhou o 
"<ezes de seu valor, Dão o,d viull,) dahi ,) menor Cunseiho Municipal a mocliücar o contracto e 
resultado nem :;2ra a -;JOpulrrçi1o, nem p,1ra vetou é\ nova concm'rencia. Quanto á ineon
os prc;üucwres. ' sciêucionaliclade, o Senado resolverá como en-

A Municipa!i(bds. procuro.nelo fornecer timdeé', pense" pOrer!l, o Orador não ser in
carne it cidade do P.io da Ja:18iro. por um coustitucional e assim esta de accordo com a 
contracto, quiz UG um lado gnmET,ir a.s con. opmiiio rlo Supremo Tribunal, que já se ma
dições de preço razoa,vel e por Oltti'O, com o ni[;Jstou iiobre comracto identico, feito pela 
maior p~"trio~ls;~o, proteg~l' os in tereS8es de Municipalidade do Pará. 
criador2s l!J.cionaes. Fica a discussio adiaria pela hora. 

A pri:2.cil?lO~ eIla proourou fazer pOl' si o 
fOl'.:Jecimento, m"s depois de perl1er milhares 
de conL~" luctando COILl cs a,rave,sadoL'es, 
lembro1.!.-se ôe e:,ecuta", o seniço por meio de 
contracto, e, ooeclGce:J.do a esse pb!~c, [;:lV ndou. 
publicar editaes cLaln~n.ú.u concurrent:0s. 

Des::':(1 concurrencia sahiu o cont/'acco 
m.alÜ~(1i1r1o, con~2~'~to ~(:'::3L1J~,nlent3 l~ito, 
pois n. _vfLlni,.::i_-.:didctc.".:: d2i::ou·sJ B.Cê.~' at_-;,c:::1, 
cOi.iterindo ao cOl1LraCLü,I1L<l um arbítrio que 
não podia dar, o qU3 depois reconheceu e 

<O §.-. Pl!"e:!'i.dalilÍoe designa para oro 
r1em do diGo da sessão seguin te: 

COlltiuuc..ção da discussão unica do parecer 
de' CommiS;3iio de Constituição, Poderes e Di· 
r,lnma.c'a, n. 116, de 1897. opinando pela re
jeição do veto opposto pelo Prefeito rlo Dis· 
,rictc Federai á resolüção de Conselho Muni· 
cij;úl q:.l'cl altera ch~,usuLas ào contracto cele
bl''luO com o cidadão Mar;oel Gomes de Oli
veira, para, o fornecimento de carnes verdes; 
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DiscussãounicJ.doparecer n. 117,r\e 1~07, 
das Counnissões de Justiça e legiskçâ() ç de 
Comtitnição sobl'e o J'eguliomemo n. 85i~ 
do cOl'rente anno, expedidD Pi}l'!l, e::.ecuçiio [1:), 

lei n. 1,1]30 de l890. 

vir t. tribuna, eobol'3. julgue·me o menD3 
hâbiht~do pmê. i::s~, visto ~3r soldado. ("V"o 
"pciGdos. ) 

A. r';"-<;t1l; inteira. tem Estado di2. a dia, hor~ a 
l1or~, mo",e:,to a [.·cmEélto, levantanclo 110-
C3"i<lS ao e::ercito l'eDu!~i\c;.n(), que não co-

Levanta,se a sessiio ás 4 horas da tarde. nll8ceu s2,crificio~ nem ~-rivações no cUf:1pri· 
nl:.~nto (~(;.I1ei, :-,Jirn d~ fb,z,~r cam que nquel
j,os q:.!E', pe:o :".Il:Üi3PJO, deIla se afast"rarn 
c~legQ.:'::12ill ao bom caDl inllo. 

i'iáo nasto:m. porem, <18 bosanas da. popula

!83-1 SESSÃO EM 13 DE oUTUBr"o DE 1897 ção inteira, E' pl'ecizo flue os que a repl'e· 
[entam ::10 Congresso N:,ciollal venllam dlZer 
algo a. res:,::'sito. 

Presidencía do Sr. f,fal1ocl de Queira: (Vice· Como ° Sij,;ado sabe, dezenas de officiaes 
Presidente) Eeg1ur"m pnf:' aquelles campos, em cumpri· 

menta dDsEu (:8"er. 
Ao moio-clia., abre-se :J. sessiíLi, e.,t~n[~o p,:e.\ Aci -,",,,Q2 i:1m·"e ,lando dia a dia, umas C:1uoa· 

sentes os Srs. Senar1ores: Manoel '1e QW,li'OZ, (1)5 neltís mOlestiéts. adquiridas Daquel!Qs 
J. Catunc1a., Jose Bern:1I'do, JODqU fi SQr- m:l.1'cll~s penosas, OU'i.raS mOi.in.das pelc\ 
menta. Raulino Horn, Francisco lIlac!Jllc)o. I,erâ;;. de ViÓS fPspeltr..veis de soldados va.lo
Justo Chermont, Bened.icto Leite, Gomes ce'f ),0';03, dl:1rbmente ~eiJ'.J.[los pelo fusil crimi
C<lstro, No"uelra Par~llilguá, PirAs Ferreira, :1080. 
Cruz,Jofí,o COl'deiro, Pedl'o Velho, Al.m:no At'· Por i~.:o, Lj)':lm-se óanDo as vaga3 no exer· 
fonso,Alvaro Macha.do,Abdon Miianez,Almeida cito, desde o posto de generul :>t.é a de alferes, 
Barreto, Rosa e SilVe" Joaquim Pel'na.mb::w, 0:.10 contan,to já os inJ'drioreJ, que deviam ser 
B. de Mendonça. Sobrinho, Leite e (llticica,. im:;Jedi3t~.:n8nte sub,,~itui'·os. porque estn.vão 
Coelho e Campos, Rosa Junior, ~ev2riDo I cle~8.i;:::o [b n.cção do C88mandilnte dessas 
Vieira, Vir"illo DamilzlO, Hennqur) coutlnb .. , unicia.'es tacticô>s. 
Domingos Vi~8nte, Porcmncuia: Q.~oca~un, f-\:ra. prove':J. is"o. () GGveruo, como o Coa· 
Thomaz De .. tmo, LDp~S TrDvao, .!.. v!an- ,.rreêSJ,eDcontrava ser i asdifficuld?de,;,porque, 
denkolk, Fehclano !euna, Gonçl1l ves Cl::"ve> Zu tinbo. de írczer as For::oções, sómellte por 
Fernando Lobo. ncdrl,zues AlVeS, raUla ,"C~03 de bj'~>'Tur~., e nl'.;se ca,'o excluia os offi· 
Som,:. Mor:1es Barros., CaIndo, Leo;,o.do r'e ciaes (IH!) es~;. vam em Canudos. prestando ser· 
Bul11ofS. JoaqUlm 0.8. SOUZc., A. A .. el'e.;:;o, Ge-I viço.'., e qU.9, comOL~:lnto não Úv,,~3em corn
ner~so Ponce, Aq~ll .. no do ,Ama.r~l.J,~ . .0..s~t-8~es r~et.ti!ll} bril,v\'ra~:l· y1 tinh~lm direÍf::,s aclquí
JunlOr. Gusta,'o RlCcar:1. P:nlll'l:'O llac:J<1.JO, n",os' Ol~ clnbe. de Cl''.lZ0: os braç.Gs ate yêr 
Julio Frota e Ra:ll!ro Ea7c~llo3 (;)!)). 0:;:1; ~ wi,ci"t,vil. a. tOllúli', 11,'im lie niio prrju· 

Dei::r:J.ill dG compa;'Gcer, cem C~~;!S.1. lKcl'ti· (iic~c n1:.o só o': qc:e j!t esta'lam em CanUdf)S, 
cipadn., rs Srs. NlanoEl B8.rata, LJ.uro SL·rlt:~, CQr'}o G~1 qUG jú tluD;:Ul dilcltos adquirIdos 
Gon('.a~ve.., Ferreira, Rego r'lieJIo, Ll7o.nàro ~,~;t~ ~i!tes r.Jesmo ele ..:t"guite,,:u pa.ra la. 
ciel, Ruy Barbosa, Alberto GLm~:11"'e::: 2 Vl' ~;é,t;:S C::H~f·.içõe.::, e2ev:~1"!lle.h:1. ° Senado 
cente Machado (8). I qJle '~_ '1j.::·~:YIt." <.Im pl'ojeC(u n:lo po.ra g<J.' 

E I lida.. postJ. em diJcuss3,o e 13ê~r~ d3l'n te 11'ai1t~r 03 qee tk~)_l'~;n ''li ~08. ~ . 
aprovado. a acta da sesoãa antorior. i . CI.r~r:: S;':ii.'DoR-Jnti:o é ra,·c, garantir 

J:j lllC;l!v.). 

Q :§r. 0. §j8C!l"etall"~o Ccclara (iU~1 OS ryrRES ~"PR""r: \_ nEm rara ga-
ndO ha expedler.te. . llo l.' ~~ .. -. "ú. '., ,_ ,c'. . 

,'untll' Os mCI'éOS, mf,S Slm c" Hlm!lll,s aos 
,...,., '"" ..,,0 "'" .,. .• " deI' ,'o "p I que morreI~r:1 110 cuôpri21ente do óeu deva. 

_"-,,,,,r-.,_ =ec~e~;n.nao ev'l.~q,_vl _ ., .,.1, .• ' "." ,'o 
nao lJa pareceres. !.)8,t.e r.1C.lJlel.to vc_luC eül ~UàIIlO ,:",5 

"t,riEvr:8 e crpb5.os '_:-3 TL~Y Cf1L~8S, d,'orelra 
O ~2.-w 1'Pire~ 7elr'?eli]·\n. _ ';?::çc c.o CC':'1r. sr~J~U~)i~p,e t[',L~C~ cUires, gTI~ não tre

Sen(\do flUe, me relevê vir 'ton.:..:' ~~~j:j r .. c;:; P\íTi': 1:: lLi:> ~;0 rr.()~I~C:"!.\'0?Ji el!~~'eut~~r o fu
vez a su~ attençã,ü, qlj[::.:l(:O ouL~!JS tr:1}x~lbo~ silo Cl'1.-::;;;~:~::,,",::\ ~~pOi:lU) a, 0l~a Viaa., no cum-
nos dl3.mam cG.21 lli3.:C 1ll'zenr>l!:';, lY.:::C. i,'J sua, :p:.':)nGr:tJ ctL-:' .I.·~l.' _ . 

realíz:~ç50& ECo po~~c l'.~·s~· qlle o S~;nQcfj r2p~bllc~no, 
Ura facto, porém. ext·'2nff:Unü.Y'ic. 0Gf; tern () Sfr. ,,',') ~)r3;::\+j:-;'. (::'12 t:r:rt.\ 8n2elft va, pe]tl 

merecido.1. attenç~o ~e to'la cJ. r~(l(~Eio,. r. rr.~r: f vic'-:'!':[l. !:~'J'~:; .. ~lld~i.d·.~ l~~~+C[l.1::~c~de ~J.,nlld?S~ 
per~2ncemos e ser"7lInos, U;;Slnl . C(}LI.!O 1:(18 i V~~l:n~~ j"'2j8;.TIl',l o ~eu '<'OuO, ,~Gnc.o pGl mun 
naçaes cultas dn. E\l~opa, cleterml:lOu·rrre a P,,'lilif). 
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Como disse, não trato ele me,us companh,:i-
1'03 aue ficiJ,rum vivos, elas sim do::! orpb.aos 
o T;U'VI1S ;'os que h 8uccubiram, tendo já di-
reitos :>dquirldos. , 

Pela leituI'a do projecto, o S,'n:lrlo vera os 
pontos pl'incipaes que vou ferir. (Lê.) 

O SR. GOMES DE CA.STRO-Esse n"o é o pro· 
jedo do Sr. Frota. 

O SR. PmIlS FERREIRA-Parl)ce. mas não é. 
Como se vê, no proprio projecto cito a 

lei que dá rh rei to :l,t) chefe rle cOl,cedel' pro· 
moções, por actos de bra"ura n') cl1mpu dl1 
b~\tall!", co:u exclu:;ão pOJ'tanb de todos os 
militares que não estclvam em c:l.mpanhl1. 

Da mesma forma se pl'(;cedeu já. na guerr:J. 
do P,trag'uay. As pJ omoÇi5~3 eram fe!laS por 
serviços relevo.ntes, ficando, entretanto, e~
cluidos deIlas os que lá. estavam, mas que 
não tinham commettido acLOS de bravura. 

E', pois, em nome lÍos oJ'ph:lo,; e viu "as rlos 
bravos, que succumbiram E'm Canu<!os, que 
peço par:). o meu projecto o voto do 
SE'nl1';o. 

E' IIdn e, e,taullo apoiado pelo numero ele 
éts,ignaturas, Vêle a imprimir, para entrar na 
orrlem dos trabalhos, o seguinte 

P"ojecto 

tribuir os Annaes do COllgrelso do anno de 
1896, e bem assim a legJslação do mesmo 
anno, j{J. demasia,lo retardad\s, por isso que 
a le"Jslatura actual j{J. vae em meio da se
gunda prorogação. 

0Ül sU', lP'U'e§üden~e declara que dos 
Annoes falta o indice dos dous ultimos vo
luma,;, por iSso não fúl'am ainda. dJstrlbuidos; 
quanto á legislação não depende da secre
taria do Senado. 

ORDEj;! DO DIA 

VETO DO PREFEITO DO fDI,TRICTO FEDERAL A 
l\ESOLWIo DO CDNSEr.IlO MUNICIPAL, QDE 
ALTERi' CLAUSULAS DO CONTRACTO CELE· 
BRADO COM MANOEL GOMES DE OLl'1ElRA, 
PAP. ... FORNIlCIMENTO DE: CARNE VERDE. 

Conlinúa em discussão unica o parecer da 
Commlssiío ue Con"titu'lçiio, Poueres e Di· 
plc,macia, n. 116, de 1897, opinando pela re
.J8ição do 'Veio opposto pelo PrefeIto do DIS· 
tl'icto Federal {J. rewlução do conselho MUni
cipal que altera clausulas rl0 contracto ce
lebraria com u cid:Jdão Manoel Gomes de O\!· 
veira, para o fornecimento de carnes verdes, 

N. 26 - 1897 I[) §r. Lei1te e Oiticica declara 
que não foi ,em resultado, que solicitou do 

O Congresso Na':ionétl resolve: Senado a publicação do contracto, que deu 
causa ao assumpto em discussão, íunto ao 

Al'tigo unico. As esposas. filh:ts e filhos parecer da Com missão de Constituição que 
menores rIos officiaes elo exercito e Ilos corpos opinava pela rejeição do veio do PrefeJto. 
poli~iaes. mortos em comhate na ca mçanh:t Diz que nlo foi sem resultado, pOl'que tev~ 
ele Canudos e dGS qUI', hllecera'll ou VIerem a satisfilÇão d<-1 ver ql.l" os seus honrados colo 
a fCl.llecer em consequpnclCl. de feriiDent,o~ re· l<-1gas, nas suas 1'esjlectivascadeIras, consul
cebir1o~ na referida campanha, percebemo:J.s tar;tffi. este contracw e dJscutiram as suas 
vant )gens a que tecm illrPJto consJ,leraprlo.sp c]:J.usul:J.s. 
~,quelles olJieiae" promOVidos ~o posto lmme- Confessét que qtI~t'ldo formulou o pedido, 
(\wt:J.<],ente superlol'. ~em pr?Julzo rio f\l't. 4' nlio tInha opinião Ilrruada sobre o assumpto, 
jo decreto ue 31 r\e tlezetnbrlJ ele 1890, Sl, nos e foi lIa propria leitura do parecer da Com
héI'mos r10 art 13 do Ilecreto 11,e 7 de fe- miss5.o e das r:J.zões dI) tct) do Sr. PrefeIto 
verf'iro de 1811, LÍverem si,lu men"lonad()s I do Districto Faderal, que julgou de coave. 
canja t~ndo pratIcado (l,CWS ,\e bravur.)., ou SI nieucia que este contracto fo~se posto deante 
.la lhes to~asS3 prollloçi:\o por antJgulf\aile ou dos olhos elos Sl's. Senadores, para que pu
estlldos. dessem examin:J.I' as caus:J.s de que se pretende 

Pa"agrapho unieo. O disposto na pre· duvida,I', e vériticar quem tinha razão, si o 
"8nt8 lei será o.pplJc'1"cl 11 quétlquel' ontl'a. Conselho MunicipúJ, ou "i o Prefeito do Dis
guelTa intel'na ou externa que se possa dar, ~ricto Fe l1elal. 
J,bl':tngenuo toda :1 fol'p Cl.!'ml.\da de terJ'1l. ou Dec[fll':1 ao Sen"do que entra na discussão 
lD:OI' que nella tomar p:1rt", a.bsolutamente sem prevençào nem influen-

S'1la rIas oe';:ões, 13 de ollt,ubrll de 1807.- cia rlQ; reiS l'h ca.rne a que alludiu o hon· 
P"'es Fe,.,..eir".-R,'mú·o Bm·ce,'i/ls.- Abdon rado Sen<ldor pel,) !lio Grande d~ Sul. 
Milane~.-Eslo';es Junio)·.-G. Ric/tm·d. Sabe bem que !la nesta questao duas cor· 

r·entes de inwrc~s',s mUlto valtosos, e deve 
r:D ~:.U'. r'j,lrr~h~o ,,'1. ~1",í,[]jô>;() :\pJlül1a accre:-centar, muito ousados. f 

pam o pl'estigio da Mesa 110 Sellado afim De um lado, aquelles (jue defendem o 'Ve,o 
'!f);ta ,lar as suas provillellCiGs e fazer dlS' I rl0 Pl'efeito estão sob a lllfluencIa cios atra-
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vessadores e dos marchantes de gado, que 
formaram syndicato para obter este voto. 

Do outro lalio, aquelles que se oppõem ao 
veto do Prefeito não escapam á influencia do 
syndicato formado ao redor do contracto, e 
que pretendem obter os votos do Senado por 
essa influencia. 

Isso se diz la fôra com a maledicencia pro
pria dos nossos costumes em todas as questões 
em que estão envolvidos interesses sérios. 

Como os dous interesses são muito valiosos, 
resulta dahi que a discussão pôde ser feita 
em terreno amplo, com desassombro de 
todos, e do resultado sahirá impoluta, resal
vada a dignidade dos membros da represen
tação nacional, a dignidade do Senado, que 
não pôde ser attingida pelos boatos da rua, 
nem pela lama arremeçada pelos diífamadores 
e calumniadores_ 

O SR. THOMAZ DELFINO - Dignidade que 
nnnca esteve em duvida, nem soífreu contes
tação. 

O SR. LEITE E OITICICA-Dito isto, permit
ta-lhe o Senado entrar na discussão do as
sumpto desde o seu inicio, remontando aos 
factos an teceden tes, pa ra poder es ta belecsr a 
discussão sobre o ponto em questão, e verifi
car si as modificações que se pretendem oppôr 
ao contracto primitivo, que já foi sujeite á 
deliberação do Senado, oífendem á Consti
tuição Federal, olfemlem á lei organica do 
municipio, tarefa unica que incumbe ao Se
nado nesta questão. 

Declara que pretende estudar principal
mente a questão sob estes dous pontos de 
vista. 

O Conselho Municipal, entendendo que era 
de conveniencia para a população deste dis
tricto, conter a elevação rlo preço da carne 
verde, que obedecia á regra geral imposta a 
todos os generos de consumo pela desvalori
zação do meio circulante, julgou de conve 
niencia chamar concurrencia publica pal'a 
um contracto de fornecimento de carne, em 
que fosse estipulado um preço fixo, inferior 
ao preço estabelecido pela livre matança no 
momento em que o edital de concurrencia foi 
publicado. 

O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul 
disse, em uma das ultimas sessões: appare
ceram 17 concurl'entes, e entre eUes apra
receu o contractante Manoel Gomes de Oli
veira, que apresentou uma proposta superior 
em vantagens ás dos outros dezeseis. 

Elle oíferecia vender a carne nos depositos 
de S. Diogo a 500 réis ao kilo, e si o cambio 
su bisse á tau do momen to, elle estabelecia 
uma escala descendente para o preço da 
carne até o preço de 300 réis. 

Esta era a base do contracto, de accordo 
com o edital de concurrencia; fixava-se o 

preço nunca superior a 500 réis. A mais de 
~oo réis o contractante não podia absoluta
mente vender carne; podia sômente modi
ficai' este preço para menos, em escala des
cendente, estabelecir1,a no proprio contracto_ 

Por causa que não convém trazer á discus
são, o Conselho Municipal entendeu de con
veoiencia não respeitar este contracto e vo
tou uma resolução, mandando que o Pre
feito abrisse concurrencia nova para o 
mesmo contracto de fornecimento de carne. 
O Prefeito vetou esta resolução do conselho, 
expondo ao Senado que, desde que hG.via 
uma proposta acceita pela Prefeitura, depen
dendo de um contracto que devia ser lavrado 
em virtude de concurreocia publica, seria 
ferir os direitos deste contracto, atacai-o con
tra a garantia que a concurrencia publica 
lhe havia traçado, si viesse uma outra con
currencia disputar esta proposta, que já era 
do contractG.n te. 

O Senado, consirleraI1do que os direitos 
deste contractante eram muito valiosos e 
que, no caso de se abrir nova concurrencia, 
este contractante teria o direito de ir aos tri
bunaes pedir uma iodemnização pel" rescbão 
do seu contracto. accei tou as razões do veto 
do Sr. Prefeito e a resolução do Conselho não 
foi adeante. 

Lavrou-se o contracto a 21 de julho de 
1897. 

O orarlor viu nos jornaes a declaração de 
que havia erro de data, o que não importa 
absolutamente aos seus argumentos. 

Este mesmo facto serve para demonstrar 
que o contractante, de posse do voto do Se
nado, para garantir o preço da carne a 
500 réis o kiIogramma, tendo assignado o 
contracto a 21 de julho. logo depois apresen
tou-se á [ntendencia Municipal, dizendo que 
não podia cumprir o seu contracto e que pre
cizav" de uma tabella movei para que o 
preço de 500 réis não fosse fixo e sim de ac
cordo com o cambio. 

Isso prova que o contractante nunca pre· 
tendeu pôr em execução esse contracto, 

O Cooselho Municipal acceJtou essa razão, 
formulou uma resolução em qUê estabeleceu 
uma escala para o preço da carne, não respei
tando absolutamenr,e o preço maximo fixado 
no con tracto anterior. 

O Sr. Prefeito vetou ésta resolução. 
Pergunto ao Senado: o direito que garan

tiu a este contractante o seu contracto contrG. 
os concurrentes, e que teve força para obter o 
voto do Senado que garantisse a sua proposta 
contra 16 concurrentes que se apresentaram 
na occasião, não é o mesmo direito que obriga 
hoje o Senado a contrariar a f.'1lta do cumpri
mento desse contracto? 

E' in~ontestavel. 
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A base para a 
mesma. 

concurrencia publicl1 ti a civil, tem-se reconhecido, contractos nessas 

O Poder Executivo mandou abrir concur
rencia para o arrendamento da estrada de 
ferro. Nesta concurrencia apresentou-se uma 
proposta. Esta formulava bases que não 
estavam de accordo com o edital de concur-
rencia. 

Aberta a proposta, verificou-se que não 
podia ser acceita; e, não tendo sido acc8ita a 
proposta. os proponentes quizeram entrar em 
negociação sob outros fandamentos. 

A resposta do Sr. Ministro rla Industria, 
bem como do Sr. Presidente rla Repablica, não 
podia ser outra, que só podiam acceitar pro
postas mediante concurrencia publica. 

E' o mesmo caso que agora se dá. O Conse
lho Municipal teria de mandar abrir nova 
concurrencia deante dessas bases. 

Era possivel que se apresentasse um outro 
com mais vantagens do que este. 

Allega-se, porém, que este contractante 
apresentou-se ao conselho com um argumento 
inespondivel, pretendendo modificar as clau
sulas de seu contracto, dizendo: «o que fiz 
com a Prefeitura é bom de mais para mim; 
concede-me uma arma com a qual posso in
fringir francamente este contracto. exigindo 
do povo o que quizer sobre o preço da carne, 
não podendo o Conselho me exigir sinão uma 
multa muito insignificante e que pagarei 
de bom grado.» 

E' principio de direito civil que os contrac
tos synalagmaticos são feitos soh a condiç50 
(le que as partes contractantes são obrigadas 
a cumprir o seu contracto e si uma dellas 
deixa de o cumprir, a outra tem o direito de 
reclamar a rescisão do contracto. 

Ha outro axioma de direito civil: não se 
póde admittir um contracto synalagmatico 
sem que as duas partes comra~tantes tenham 
vantagens correspondentes, isto é, uma tenha 
vantagens correspondentes ás concedidas á 
outra. 

Neste caso,a Intendencia Municipal tolhia a 
liberdade de matança, tolhia o direito de 
quem quer que tivesse gado levaI-o ao mata
douro para abatel-o. A este onus, imposto 
pela lntendencia, correspondia um onus im
posto ao contl'actante. o da obrigação de 
vende!' a carne por um preço maximo, não 
podendo excedel·o. 

São estas as duas bases essenciaes de qual
quer con tracto. 

As duas partes contrahem a obrigação de 
cumprir o contracto ; no contracto consignam 
se as vantagens de uma das partes corres
pondentes ás da outras e os onus, tambem 
reci procos. 

Mas, o contracto firmado pela Prefeitura 
era de tal ordem que armava o contractante 
do direito de não executai-o, Ora, em direito 

Senado v. IH 

condições, teem um vicio de origem, podem 
ser annullados, não resistem. 

Já disse que aquelll1s eram as duas clausu
las essenciaes, indispensaveis; as outras são 
as que existem em todos os contractos. Si o 
contractante, tendo firmado a obrigação de 
vender a carne, por exemplo, a 500 réis no 
maximo, e depois começa a vendei-a com 
50, 60, 811, 100% mais,comopretende agOfl1, o 
Poder Municipal, verificando que o contran
tante está de animo deliberado a não executar 
o contracto, tem o direito de pedir a rescisão 1 

Não ha clausula de contracto que possa 
impedil·o. 

Desde que o con tractante principiasse a 
abater gado e a vender a carne sem ser pelo 
preço estipulado, a Intendencia estava ar· 
madl1 do direito de pedir a rescisão por dolo, 
porque se provava que o contractante accei
tára tal preço unicamente para assignar um 
contmcto que não pretendia executar; o ani
mo de o violar estava manifestado pelo seu 
não cumprimento, incumbindo, portanto, à 
[ntendencia, o dever rle procurar promover a 
nullid~de ou a rescisão do mesmo contracto. 

Isto é fóra de questão. 
Portanto, não se incommoda absolutamente 

com o argumento de que o contracto estabe
lecia apenas a clausula da rescisão para 
outros casos que não o do não cumprimento, 
isto é, o de vender-se a carne pOI' um preço 
além do maximo estipularlo. 

Havia um contracto anterior a esta modifi
cação que oe quer fazer, e fui o contractante 
_quem appareceu perante o Conselho Muni
cipal, pedindo esta verdadeira novação, com 
a declaração de que não podia cumprir os 
compromissos anteriores, o que equivale á 
confissão de que lhe era illlpossivel cumprir 
aquillo a que se tinha obriga.do e que estava 
com o animo deliberado de não executai-o. 
E' o caso de um vicio, que, por si só, perante 
o direito civil, autoriza a rescisão ou a ano 
n ulln ção d e um con tracto . 

Não falia no prazo concedido pa.ra o con· 
tracto entrar em execução, prazo que era de 
quatro mezes. Pelo impresso parecia que era 
de oito dias. tempo visivelmente deficiente 
para poder o contracto ser cumprido em 
todfls as suas clausulas. Mas o contractante 
tino a ainda um mez e oito dias para dar-lhe 
execução; entretanto, não tendo procurado 
dar-lhe cumprimento, elle, ao contrario, é 
quem cemparece perante o Conselho, em 
agosto, pedindo uma modificação no contracto, 
que só lhe podia ser concedida em principios 
do mez de setembro. 

Portanto, é de suppor que o contractg,nte 
tivesse comparecido perante o Conselho no 
mez de agosto. 

44 
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Ora, tendo agsi:<nado o contracto em 21 de mulher, toc'os estes póàem se 0PP,)I' a que 
julho e tendo vindo depois pe,Ur ~o Senado rli:êDnbn, c:esta pa,'le do opu ll,trimonio.c18ste 
que o gar<lncisse, approvando o wto ,io Pre- bem corn~I';td.rJ no (lia antecedente, mas que 
1eito Municipal a uma resolução do Conselho t"'l inccl'porado pola e~criJltura a seu patl'Í
que mandava abrir cQl1cl1l'rencia para este monio. 
serviço; o que se prova com e~S8 pl' ]cedi-, ,\. mesma cou,~, se dá com o prês8nte con
mento é que o cnntractante já tinh~" o.nimo: tractO. 
delibera~o de não cumprir o contl':J.cco 8 p2dir I Houve o,. cc'ntr<l~t.o por concul'l'encia pu
a llovaçao que agora. pedm. hlíc'~; cs alreltos aos dlversos contr<J.rt"ntes 

Demais, o comracto que se discute é mD.l,i- rO;'alU postos á margem: hoje não se pode 
festamente inconstitucioEill; cO:ltém um,] fazer mortificações a. e;;e contr'1.eto, introrluzir 
clausula que o inut.iliz,~; é a \í", CJue Q;'s\:n lJelle cla.usulilS nr,vas que modifiquem-no es
se exprime:-Iogo que entra,r em ex'C.:u('J:o o ,;en,]iGlmen(e sem ouvir a cOllc:lrrencio. pu
presente contracto, (1e '1.ccordo CGm o art. 21 btica, isto é, áquelles cujos direitos íOlam 
do decreto municipal n. 119, :trt. 2", ficD.r' posr.os de parte no l:tomento em que se 
suspema a lei dJ.liberdarle de matan\,2.. chamou a primeira concur. ellcia. 

Pergunta 2.0 Senado: com que competsnci:1. Purtanto, o que o ('onse!ho Municipal prc-
o Conselb:l Municipal pretende su,pendel' a tende fazer haja não é mJdirical' o contl'acto 
execução de uma lei que gü.'antc i1. lib~r,!:!de ü.nti~·o: é firmar novo contracto, em que as 
do exercicio de uma inrlusteja, firmi1cla na b:1ses, os ponto:; essenciaes, qlle foram firma
Constituição? do- no primeiro IOstão completamente modifi

O SR. RArrIlRO BARCELLOS - Como V_ Ex. 
diz isto olllD-nr\o para mim, observar'"i, em 
aparte, que não está e[,l discussão o con
traeto. 

cü.dos-
Si se tem de fa'e!' no "O cl)ntracto, o Senado 

tem de attendel' a e,t2.S razõe,. i1 estas clau
sulas ílue veem fd';[' fraoc:1mente a Consti
tuic'lo 'Fe,:eraI. Comtitui,'ão qne garante o 

O SR. LEITE: li: OITlCIC." - Do que se trata ltvre e:::ercicio de t.odGs :l3 in<i.ustl'í3.8, sendo 
é do um:\ nov3,ç;3,o do cOlllr"cto. que a ;I,a.tauçG rio gado e a venrla de, carne é 

O SR- RA~rIRO BAP.CE:LLOS - Temos rle nm uma. ind'J3tria. como outra qualquer. 
occupar com as razões do "cto, só isto. O honrado Senadol' pelo [{io Gra.nde do Sul 

O SR. LEITE E OlTrCrCA - O Gue votou o 
Conselho Municipal uiio foi ume. morlificação 
do eon trac to. 

~lludiu á decisão do Supremo Trlbunlll Fe' 
(\eral, quanto 2. 11G1 contr:<eto identico feito 
pela mUl1lcipalicLde do Pará. 

O SR. R.um:.o BARCELLOS _ Naôa temos O conilecimento da con3titucíonalida. lle ou 
com isto. c!J. inconstituionalirlade de acto do ConselllO 

~lnolci ,·a!. de qu,'e"ll ue1' resoluções delle, 
O SR. LEITE li: 01TlcrcA-H'1 coni.nctos que 1"'0 ')ertence sómente <,o Su:,remo Tl'ihun~1 

nfuJ ~e podem modificar pe:" vO[][:lde expr:'~";] Fe--lei'aJ: si o Sen"do tem (le julgar neste, 
tias duas putes contractante:;, por isso que q']8Stii.O, e aqui el!e j"lgD- CO::lO perfeito 
Gf!'ectGm direito ou entenrle,n c,]m int.e1'2Sse.' jniz, e aqui pile tem funcções jU,]lcial'ías, 
que existiD.m antes de elfectllCl,do os mesmos ~,i o Sen"do tem rle ju:gar nestil questii.o, tem 
contractos. de conhecer das rlZõe, do veto do Prefeito 

Assim~ tem-se 9 C0l1t1'3CT.O mais con)}ecHo :·:[uni'~:;:2.1 e te", (1e d2cirlil' 0nt.r9 o Come;ba 
em dlrelto, que e o contr:lcto '.:ll compi'2. e '.;llni~i!j;J.i e o Pl'8tHto uu Distl'lCto F~rI81'al; 
venrla. ,. o SenadQ, cOrllojuiz, bln de ~e pronuncia:' so-

SI. se com"rl UMa C<180., P~'l" <:e e 'l:J Jll! ;)1'8 '1 c,,":;,ti;.uc onalilla,ilõ (;0 coutl'acto Olt ,.\:). 
segumte o comprar\or.e 0_ vBndeuol' (ji]er'em rl'oclnç:io do Conselho :Vlunicipal. 
reSCmdll' o comracto, p m:o o po ;~m f2.Zel': 
a lei obrig:\-os a í:J.zel' n,:·va. ~scriptal'a, e 
nesta não intervee:n as mesmas parte,: con
tract11.nte.>, pois ha de iote!'vir ;J. mlllher ,'o 
comprador. pois a lei n:\o pepmitVl V2Jl'.\C!' 
um bem rle raiz sem o C'lOs~lltlm8nto e sem a 
assignatlll'a, d" mu!ller legitim'\ do pro')rie
tario; taInbem póde esta prop~~le'lar1~ j6. esti12 
sujeita a hy])othecas, que por lei s~o gr,ca!l
tidas pelo patrimonio p2,rticu:a;' '-'.0 comlJPjJ,
dor, e o bem pelo contracLQ é adq'J.irirlo e in
corpol'ado ao seu patrimonio: os cce'-!.cres ')C.,' 
hypothecas geraes, si o n0VO pt'o}ries::úo é 
tutor, os orphãos de quem é tmm' e ü. que;:-, 
tem hypothecados 03 SI;US bet,s, D, SU<1l1ropriJ. 

O Sen.'.do est6. cIeant" de u"'", resolur,iio do 
Conseltlo Muaicip:tl que nt ',a o Grt. t:9, § ~4 
da Constituiçii.o, s!l~penàenQo (1. exec\ll~ão dI.' 
UIT!1 lei de livre'x8l'cieio c!r> um"in,lustria: o 
S"lli1.r\o tem o ,leveI' ue se Pl'ooullciar sobre 
esL cLana. ,'ec;,,)',;.l1·'o. e o ,l.eclal'a em pleno 
exercicin ce ~u \;.; fllncc~e:~. rlec~8.e::tndo <lue 
e.;,. ata.:';t (1. Gonstituiç'í.o Fer12r~l, que eUa fere 
rle f,~~nt8 o llLl.'i.iO p:J.Cto f:ln,htlnentlll. 

A mo",ificaç3.o rl,o contr2,cto. que é um con
tC:1cto novo, fe;'o ninl.: a lei ria ol'.c!anizacão do 
Di3tl'icb FerL ral. pO;'~ue rna:1c.Cl f,;zel' um con
tr:ICW novo CO,11 um individuo. quanrlojá Gn
tel'iorment.e o pl'opl'io Conselho tinha l'~conhe-
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cido que este contracto só podia ser feito em 
concurrencia publica,. 

Si o contrac(o anteriormentq firmado o foí 
em virturle rli! c')!1currencia publica, incon· 
t%ü1velmente o novo' cOntl'acto, firmado sobre 
as ba~es offerecida3 azora. exige do mesmo 
morlo '" conc~rrencia uublica. 

Vê o Senlldo que o ôradoc encarou a questiio 
sómente pel03 dous la'los pelr's quaes o SenarIo 
temo deve:' de se prenunciar: a resoluçJ,o ,lo 
Conselho. rW'r:n pelo Preleito, fere a Con-ti
tuiçiio F2àeml, e tere a lei de m'g.1nizaçfio 
lIl'lnicinal. 

Restá trabl' de um f"eto, de urna apreciação 
em que entra por ter sido tomada em con,irle
ção. 

O ormlor niío comprehend.e que um indivi,J.uo 
armado de uma arma rão porlero~a de lucro 
para si, como o contrac1Q, tivesoe vindo jlOl' 
suas proprias- miíos quebrar est:1 arma e pedir 
modificacões ao seu contracto, que lhe dava 
rucm, perlln,'o estas modificações por inti!-

Prefeitura. para matar por sua conta., com tudo 
isto qne impede o exercício deste direito e 
prejudica aquel1ps que interveem no negocio. 

Pergunta r.o Senado: qual é a vantagem 
que tira a população no momento presente 
em ter a carne, com o monopolio, pelo mesmo 
preço por que teria seCl haver o monopolio, 
isto é, havendo a. livre matança? 

O primeiro contracto, sim, estabelecia o 
preço maximo dD. carne, de modo que dava. 
fi. poplllação. no mesmo momento, vantagens 
extraordinanarias; o segundo contracto foi 
buscu como maximo da tabelIa justamente o 
preço maximo da carne no systema da livre 
matança. 

Era 1,% o preço da. earne antes de appa.
recer es ta questão, esta modificação, esta 
tabella. 

O SR. B. DE: MENDONÇA SOBRINHO - Nã0 
apoiaDO, em setembro o preço maximo foi de 
940 réis, 

resses socL;es, por ter am,)r á classe a quem O SR. LEITE E OITJCIC.~- Falia do preço 
veiu. s~rvir. nos açougues, que foi sempre de 1$, e foi o 

Não cornpr~henrle que o contractante, es- que nós pagámos; nós não temos qne ver 
tal1do ar~l1Jdo "O dirc;ito, que hoje lhe dão, de com o preço em S. Diogo, nós, os consu
vemlel' v, ca,De pelo preç0, que muito b8m midores, temo3 que ver com o preço por que 
enten,ler vies~8 elle proprio perantfl a rnten- arlquírimos o genero; esto é o preço ha 
dencia de~pir esta arm2.dur2., abandona,> este muito tempo: não comprei a carne por 
grande recurso, deixar esta grande IUCl'O, e menos. 
isto por amor áquelles a quem vae fornecer Ora, si se consultar o que significa. o pro-
a carne. jecto, ve1'ifica-se que o preço da tabeIla é o 

E' bom ver-se como é qUB re pretenc:e mo- mesmo da livre matança. 
diíicar o contl'3.cto com vc.ntagem para o Niío se estabeleceu vantagem alguma para 
publico. o publico em formar este contracto. 

Cn2.ma 3, a\tençi':.o r!o Sen'~do para o art. I', Que vantagem Iw, em violar a Constituição 
§ I' da resolução cio CCl:selllo Municipal. Fe-'eral, atacanrl.o o livre exercicio de uma 

Sabe-se que :Jes';e muito tempo o lorneci- illdustria, para que a população tenha com o 
mento de carr,e,J verdes á C<1pital Federal tem monopolio "s mesmas vantagens que teria 
sido questão momentosiôslill:>., 1em occupado sem o monopolio? Não vê conveniencia; só 
a att.enção ,le todos os poderes publicos, assim vê uma: é Íitvorecer aquelles que entram 
como PI'ovoca"o o, discussflo di) todos os jor- neste negocio. 
:laes, c di2~1;SS;1,() calorozs_ E, COJllO o preço maximo da tabella é o 

sempre se ~liegav'1 que as clas~es pob!'es mesmo da livre matança, o orador é levado a 
niío poderi::!ll viver co:.'.! o augrn8TIto d8 preço acreditar que não ha duas correntes de inte
rIa carne: pr3tendia-se, ota. o systilm~, da li- resses oprostos, que, ao contrario, estes inte
vre matan,::l. '.'r:1 o Eystema do mono'col ia p",r~, ,'esses estã.o tOGOS unid()s para vir obrigar o 
um, ora a mat::mça direct:1 peja I;!ul.licipa- SeDado a um voto, C]ue não é favora.vel á 
liuade, lll&n,1ai'ldo el!a, vende,' D, C8.rne nos populoção, nem é ele cOllveniencia par li o 
açougues publico'. E todos e3tes meios teem municipio. 
falhado, Sf>i" ~€l' possivel impedir que o preço Chamo a attenção do Senado para o modo 
da cc,rnlê suba, ~~si fi como sóbem 08 p,:,eços rle por qUB está. l'edlgida esta clausula, por 
tO(!O~ os 01:,;"03 gensros rle primeira neces· quanto ella isenta os contractantes, quer 
sidacle, qU8.nco 3. r::lOeà:'. se de~valorisa.. dizer, r,quelles que vão ficar senhores deste 

Ora, e prEciso ccn~id3rar que a.ct:J:)Im.ent,~" contracto, de quaesquer impertinencias de 
CGm o ~y:i~em:'. d.1livf3 illaJanç::l, quer dizer, novos impostos, de augmento de impostos, 
cada c:m le1'cli1':o :lO Jlw,ta;~om'o o g::.dG qUê de quaeôquel' outr.ls razões, que impeçam o 
p08Sl.:e, a carne subiu 38,iJ?r3 de pl'eçD e se livre exercicio do seu monopolio. 
manteve I'O pl'eç'O ';3 U" com ocsmiJio fi}11i1o O § l' diz francamente o seguinte, e peço 
baixo. Dur:c:1te e·;te terr,pQ, :1 livre rrl'1.taGça a attenção do Senal!o para a resalva. (Lê.) 
te'1l. sido sempre pel'tJrb,O.d.l com projectcs De modo que, com este contracto, os con
novos, com augmento de i:npostes co·n ordens á tractantes ou aquelles que entram no negocio 
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ficam tendo consagrado por lei aquillo que 
fazem actualmente e que é o graD.de mal 
deste Districto. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS-Está V. E;,:. a 

ma2 s!)bce (1 Congl'esso l'l"ó1cio:,aL (]ne votou o 
lln~o''';[(), c~ugm8nt:,nf{O o IH'e{~:o d;."]. C2:,rne· 
l.'T:lJ s.1l;8- o üf3.G.Ol' CO.':'.O pOi;er~~ hG. Tr2r duvida 
sobre iSt0. 

favor da Commissão, porque o contructo I:ão O Sn. FRANCISCO M.\.CIH.DO-L<; si olte nuder 
é que está vetado. obtel' gado ,::'os ollti'OS ES:;C1,·:los 1 (Ha ~",tr-os 

O SR. LEITE E OITICICA-Isto está no con- ap.i1·tes.) 
tracto novo. o Sn .. LEITS TI: OITICICA - ?ede que sejaill 

O SR. RAMIRO BARCELLOs-E' a trauscri· eonsiclel':,,(:[1, ;',5 7)CO,llessa:s dos cont;'l~ctantes 
peão do que está. no cOi:ltracto velho. CO:clD ê.S pfOmeGSÚ .ia n.,l,:::.JDj',~,loõ. 

O SR. LEITE E OITICICA-Está no conlr:1cto l'iã.o ,h:>.. lJ~"',.n:',,JG ne.;hu;] q~'.0, niio pr~-
novo. mdt? 2. ~i •• ", nOiva 1.!ldo qaau:'l (':la dcs~Ja 

I 

:!té OJtel' o 0~,~2~rr..eut;.): metl 2. noi/~ lornlll:J. 
O SR. RAMIRO BARCELLos-iI,-Ias é tl'8.ns· o p:'Djec+,o llll1is 1'i801Ú1O, o namol'J.do eJt:l 

crípção. ~elnpfe prO!TIi)to a (1cCeí..~e:" ;:J. ~S3e des8jo: é o 
O SR. LEITE E OITICICA-Perfeitam3ute; ImyGssivel (j120 :;e 1113 ~.?1'2scntó1? I':H., ;:cC'ceà.e 

mas o contracto velho tem clausulas que O COiU :" melhor vontatl~, Os CC]]tTllct~lltes 
justifique: o contractante é obrigado a íazer Vl~1'2,ill :;":S hcnr3,cIo~ _o.:ill1.üi'2S, Clun f5.0 r,i
isso, tendo a obrigação de venr1er Q, carne a pr~s8nt;>.n!:~3 :le Est,J.r~os ;]i'cducco'c'8s L1e g2.'~O, 
500 réis; e era justamente ahi que hl\via e o~erçCei'~ú1, compromdL6ram-s-, c::-rn eU~s 
uma vantagem para a população. Entre- a nao mandar cluscar o ga",o estr2.r::g[il'o ant2s 
tanto, pelo novo contracto alie vae obter o qu" tiVr,S8"lll esgm;::.do o for,,3CÍ'':}8nto de 3'"do 
mesmo preço que obtem pela livre matança de seus Estados. 
livre complet:J.mente de quaesluer i:nDer i: I i\I2.s. quem e q'.;O pode ,'1,illl'm2.2' I]U8 és~e3 
nencias futuras para o exercicio d8, S~D, in-j contr'ack,nt8S 38.J·'[:1 a~'-l:l.nllã os cll:jpl'ir'o,'ôs 
dustria do monopoli? do gado. im;Jertinenci:18 (leste CJUL'<lcto ~ Que,:! é 'lua ~;ód~" alIirm,u 
que podem vir prejudicar os seus r1il'êitos e que este conór"cto ;]'l.O vae ôlcr 112g0ClMIO, e 
a1l suas vantagens no negocio, porque, si se talvez 3utregue [Lte:t m~os estrall;;ell'c.3, que 
derem os factos determinarlos nest.as c!au.- tenlEUil vunó2.gsns em E,lO vep ,.,1;)'7",,0 o im
sulas, que são os unicos que pode~[) augmen- P?:,to s::bi'0 o g:>lo estlan::;;óÍl'Il 1 QU8I:l é qae 
tar o preço da carne, eIle vae sobrecarreo-ar [l0l1cl o,mrm".r que E;ste c,mtn,cto n,"w vae ser 
o consumidor; não é mais o seu contra~to negoci:,do com o est"lli2;..:ei,·o, que quer" o 
que é affectado; e o consumido!' não poderâ m81'c:lLlo ,']'"u"o, sem tl'OpêÇUS, S2!"!l inconve
clamar contra o contractante. porque e,~te nientcs. [~:a possiL,WcL'.:e de altei'~ç~J para. 
dirá: «Está previsto no contracto; si eu a. s;.w. ffi8rcc;l!Oria ? 
augmento o preço da carne, é porque os O SR. AQUILl;"olO DO AM.\RAL-V. Ex. e.;ti1. 
legisladores augmentaram os impostos. » j)tf'SUmilldo a OE. fé, que eru direito não se 

E aqui esta como o Congresso N:l.cional pr8su,ne. 
fica cerceado na sua mais importante attri, 
buição, qual é a de taxar impostos so[};'o o O SR. LEITE E OITICICA-Est:i. Di'e3uminrlo 
gano de importação estrangeira. 3, mó. té, "é ,bI'L::':o ~'. f'a~el-o. ~k:;..le que o 

Por este contracto, desde o momento em cnnt.rc~cco,nt6 56 2. ,1'e.,,!1tou obrig'·'GC:,o·~e <lo 

que o Congresso Nacional votar uma t'.tXa fOl'nf'Cêr () ga'-o 8. ,~():) l"éis ij logo cL ~0is, U8 
sobre o gado estrangeiro, ter:\ o Ssna,l.() rie w_e3lDo ',l1cz, ecl:~r,1.:" Cam~r2, ="!ulllcipal 'lu':J 
ver immediatamento o contract2.nte :~ug't,e!l- nao o POlJ;) 1 13..18 f,:Z2::' ,·,;:lglllC!(1 ,}) ,~u con
tar o preço da carne e atir'Lr a resporrsabili- trac o a ;ll~i:1:ic:lça? dO :)1'00 f';'x:t m:;.i8 Lento 
dade do facto, atirar o clamor fublico pelo i :'lO' ceme', QO :JD..j e actu:JJIl(éi,-te. 
preço maior da carne sobre o Congrcmo Na-!. I'~;o, n1'.:o é o imeI2ci'" publicél que esUl. ",,} 
ciolJal, que votou impostos. l,iGg\l. O "Bna'o que,' V2I' 2. :}!'Ova r1 , i'ue llJ,O 

UM SR. SENADOR-O Congresso~ Ilc, d<l:'s correilt2S de b;,}i'2>,éS o "-:00 ,to,; r.:eb~e 
O 

Sn LE E O O 1 l' I negocIO, c, 0.0 COiJt~'~Jr;o, e Ill;.:lt,) l'8 pi'83U-
_ " <JT E I~ICICA- ga"o (e W1PO]'- I fili' qUê L,',j;ê, a(; OI'c!o eut.i8 t.o,·cs ·211·s Z E' 

taça,o estrangeira e taxo.do pelo Cocgresso I qu~' tl.J ITlOc-lCn-o e'- qu~~st" Ilo~O"" ~,t'; 
NaCIonaL I ~)'~r;êo Ô.~sc~Zic~;. i\,'-~ ~'2.,:~~~e'"' êSt<1 ~'/bi~d~o ~d~ 

. O. ~R. COELHO E CA3IPOS -Mas qual é te "pro-I pre,:·o,.o ~L ~!e rJi'.8 se ,',J':,'!C, ~l 110;: vessc eSS:1 
hlblçao 1 , cor:211lic. ~lS' 111t· 2'ess'::s c~~~ost ·s~ :.:1 ilu~~ \'c -.:;2 

O SR. LEITE E OITICICA - te yI'ohibiçii.o e i 8~S:~o~t..'::~3:~.:!~',~~or&~ er2;'~ILld03 ::la llii.O :,c· 
que o contractame augment~ro, o p~eço da I C~,G,LC"O '.~ ~,_llyJ, ". 

carne e o clamo!' publieo não seI'à contI'O'j O SR. ?.UllIVl B,_P.C~LLOi-Er.c,. :1,,'2,? :;
el1e, que estara muito :i. sua vontade, ven- sad.o'·2s ué,o e~iJte!J!. Dão ... C::,éll! conV"l1-
dendo a carne pelo preço do seu contracto; ciclo disLO, 
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C' SR. L:CI~~ :m OI'::'lCI:'.\_-:'.i3 ~-~3 n:l) hn, r cn,rn2.:J.O regLo19n d8. livre matança,é ~uperior 
~,~~" ·"'·c"o., I'I""~'"' ""., '"1" ~ "1" ;,·('"Co I 'Q ~~"çn "'I"~I',·" I'" t"b"ll" e"Labelecldo [lelos "'-L.o .... \" _.:t,_~, \-,_,--. -'- __ o _j ':"'~" ~ ~ ....... ) __ ':'::;' "lJ r-'.V"- _~ .. '-1" ....... • ..L:.'J ~_, _o, v t:., ..J 

O SIl. ?'.AMIRO EARCSLr")·-V. J::~. está ile- i CCilt,':1etClQtS8; G Que ~ntão é de c~nve~iencia 
a,;,nllo t:rn r'cto epe.) ~"b:::ü Cl'ê ,(;';,)3. .o'~"2, .o )OVO, que o velo do PrefelLo seja re
". ,Jelt,,:o, p;;ra que o povo fique hv,e do preço 

O SR LEITE jl OIT!CICA-N',o nesou Q cac~'); ie I,S300, Del" C2,rne, como está actualmente 
es~;~ dizendo Cjl:e o l::c.t·) e:ü;ce, ,Wlc\ que eiÍ8s <lC~dt,l,ndo-o p"eço mu::timo da tabeIla, que é 
estao de ~cc!)rc:o C':Ll ú CUllcr2.C 3nte... de 1$000. 

'" ~ (' , . P" C'" tiv<1:lJen'e sac~i:lc",r a um stoicisrno, que é 
O SR. R.1ÜllH.O BiCRC:l:LV:S-. lJ.'.dO não .. 8S1'1 OT:I, não h<1 LlteTlõsse3 que se possam posi-

.?~ s~. L;!T~ '" c?';.T'C1C~\-:;,::, e .;'~~. ,b,~"O de adrr:ir~r, quando e1l3s tinham o meio pra
a ~J10Vi.!. cl,~tJ .. ~. ~"'r lI.,u c,,' l,l~S,"1 ";e.sa ';ico de provar "o Senado que se devia rejei. 
ar,na I .. a lro~l"" I1J,[:enul) aLtlllgl, ac~ :lO I tar o veto. 
or:1dor, que I~,wlhe L:<1 o dn'clto ti IS:OO. S.E,'" DOl'S ~.nt-o quando os atmvessadores oS 

, .' U ". -' '.lu, _u : ,," , que estilo cteml!TIente tirando lucros fabulo-dl ~se qu<> nao • a a'L 'a-'es' .10"'''1 ,'e "doi . ,a, , 
qU0 e;ta ,co~veucldo dl'l'sO. c1'-,Jurlo o q:L 80S ,e vee'; ameaçados de ficar privados da 
o,orador dIZ e q~..e h:\ "t"av'"'sc,d' res,mas que sua iill.~t:stria feridos em seus interesses é 
SitO elles que eSlao de e.ceor,lo com o Cfln',ra- qU:j vito eleva.~' o preço? Não é possivel. ' 
ct"nte. O que se põde inferir é: ou que são os pro-

O SR. RA:lílRO BARCIlLLOS-V. Ex. r.lê p.'iGS coutractantes os que estão matando 
<1 prova desse <J.c~o!'do. E,tá aflirmando U:lJa ag0ra. gado, elevando o preço da carne, para 
cousa, que é preciso pro'lar, Depois, o que IlO~ conv~ncereru de que o povo tira lucro, 
tenlJO eu com I 30 'I si o veto for rejeitado, ou que estã o de ac-

O SR. LEiTE E OITIClcA-Pergunta: se S. E:(. cordo com os atravessadores, formando todos 
não tem uar1a com isso, então pO,qU2 o apar- elles esse syndicato que se realizou, para ob
teou do modo por que;) fez? ter (:0 Senado o SeU voto, dizendo-lhe: - A 

carne está a 1$300. 
O ol".dor ia dizenrio: qt!2r o ~Gm,do a. 

prova de que é mllito rl,~ ~'us:)E·it[lr que os 
interesses est~jal:1 todos rE'llniclos em uma 
m3.o só? O or3.lk:r ~. r:á: é qU3 o preço da 
carne. a que allt:dia anti'·tont 'm o h'Jurl'r.O 
Serrador sóbe emq'lanto se r!iscllt,3 este veto. 

O SR. AQUILINO DO A~!TARAL d6, mn C\p':rte. 
o SR. L~IT~ E OITICICA- ~' Ui:!} (l!l~a:~o ele 

S. E::., cemo é um e :g~~_no (-~O b0il:;-ado S8~ 
nar~OI" ps10 RiO Grande rio Sal. 

O SR. AQUILIN,) DO AMARl'.L - E' ,,, iEação 
q,_,e tiro. 

Pois bem, rejeita o veto do Prefeito e a 
carne descerá immediatamente ao preço do 
contracto, 1$000. 

Não, o orador n5:o é dos que se illudem com 
2.8 v3.ntagens de um contracto para o povo, 
CQm -;Jl'ejuizo elos contractantes. 

Ningu91il ,"o!1trJcb" nem deve contro.ctar, 
Eem eSller:,nça de lucro. Ninguem deve vir 
offerecer·se aos pocIeres publicos, para fazer 
um serviço, sem contar tirar dahi um lucro 
)):1f:.1. o excesso de sua acti vidade. 

O SR. LEITE E OITICIC,I. 

- Pód<: o ()ra~or porventura acreditar que, 
estaüdo a carne no momento actllal a. 1$;:;00, 

_ Não d'3ve S.o:' venha~:l cOilkactantes offerecer-se, só em be
lleíIcio pubilco, sacrificando seus capitaes, 
Dara venr.lel-a a 1$000 ? 

essa. 
O Senado cOiUprehsni'c'2 que, ~i houvess':J 

do'J.s iüter2f.'SeS ap-postos, um ,ias at,_'avesg;:l,
c:ores, que são pri"ado, r'o S8U commercio, 
e outros dos cuntl'act."nt-2s, qóF' v;l'j fic~,r clp 
posse deUe, ter-êe-hiJ, est<1bdecido luta de 
uns contra os ou tros, 

Es~:!, bta teria o rssult:J,l'o lie tel'3TI os 
:ltrav8ssaClores i!'.te"eSS2 e,:\ 'Ter reJeita,lo o 
v'sto. PJ.f"-:. pro'78 .. r 2.0 S'=:~~~(o [pie n re'!ilUen, 
em que eHes estã.o D..giJcla, é (~e v::..nt.1g€',111 
pai',J, ~ popule,çS:o, o ~eu intere:3'Ee est2.rla em 
baixar o preço da C?-~l'ile, ]X1.f9. que G Se.uaclo 
vi~:;:;o, por esse QOrtO :;H'l:-:/,ic:), qU0 o regime:l 
da lt vre matanç", ('a ,e. pilr;l. <1 éG:,ue um preç) 
illeJCS elo 11l:~ o r-1~-t:::::t'~JO scltabelecido peta 
tabelIa. 

,·~o contrario disto, o preço l1a cal'U2 sóbe. 
EI13s preóendem [orça,r o Sen&do a que i'eco
nllClçl1, pelo fucto eV i (leute, po.;to Lllante de 
seu" 0IJI'J2, !l01ll0lllfULU ,,~d,'.lâ.l, que LI pl'e"u l!c<, 

- Nilo. E' forçada a crêrquequando os contra
ctantes obtiveram esse contracto e foram pe
dir a sua modificação, estabelecendo a tabella 
leviJ.Vam o animo resolvido, o calculo muito 
bem feito dos lucros 'lue iam auferir da sua 
industria. 

Ni.i.o póde, portanto, concorrer para que 
elles venham sacrifica.r-se, reduzindo o preço 
,;~~ ca:'uc, {azellúo,o descer a 1$, com prejuizo 
de "cus capltaes, COIU sacrificios de suas for
tunas. 

I\ão quer o prejuizo de ninguem. 
A verclac;e, é que não ha nisto o interesse 

;:mblico. O btsl'esse unico é o do monopolio 
estabelecido á sombra da lei. .• 

O SI'" JO.-I.QUIM DE SOUZA - Por cinco 
annos. 

O SR LEITE E OITICICA-. < • por cinco annos. 
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o interesse unico é elIes ficarem livres de Já rliscutiu o pal'ccer,quanél.o re'JjJondeu 0.0 
quaesquer oqjecções ou interlDlttencias nesse nobl'e Ser.ac[or pehl. C<1pit<11 FeIleral. Trat~" 
contracto, e desbravar os horizontes, entrar emtar,to, (lO veto e explica como não podi;, 
francamente na especulação ri. sombra do esse acto do prefeito SAI' applicádo a um eon
voto do Senado, rejeitando o veto do Pref~ito tracto que a.penas 50lfl'eu mcdificú.ções em 
Municipal. O unico beneficio é privar a liber- clausulas relat.iv2-S 2.0 preço, aIlef;allllo o pre
dade da matança, para que sómei:,te um gose feito ter resultado c!eSSi!.R mcllitici.\ções a in-
do direito de e~pecular. constitucionalidade do proj3cto. 

O orador não sabe como nos fins do seculo Trata depois da questão, Que é segunda 
19°, em vesperas do seculo 20, haja mnda razão do uto, a de ferir o c"'ntracto a lei Ol'
quem queira sustentar que um monopolio ganica do Districto. Explica ceml) D, COfllmis
poderá. produzir os elfeitos da livre concur- são estudou e resolveu a questão, não po
rencia. dendo j!llgar que havia incoustituciol1ali,;a,rle 

Não, não ha poder publico capaz d8 conter I em uma modificação de preço, e não podendo 
a livre concurrencia e todas as tentativas já. admittir It necessic1al1e de uma concurrencia, 
feitas teem produzido elfeito contral'Ío. que havia sido negada pelo prefeito,por meio 

Para exemplo, toma a lei dos correctores. de um velo que foi approvnrlo pelo Se
Pretendendo,se conter o mercado ele cambio, a na(10. 
especulação cambial, votou-se uma lei res- Si a concurrencia fosse aherta, o prefeito a 
trictiva. O mercado, porem, continuou do vet:J.ria de novo, para hvrelr, como da pri
mesmo modo e a especulação S8 faz como ha moiI'a vez, a municipalidade de uma inde
de fazer-se sempre. mniz2.ção; e o seu veto viria ao Senado. Além 

Votem· se quantas leis se votarem sómente disso, a obrigaçio da concu'Tencip, para. os 
se poderá. conseguir ficar em lei aquillo que contractos excedentes d3 I :000$ deve en
sem lei se está. fazendo; deixar que os espe- tender-se com 09 que se r3ferem a serviços 
culadores possam entrar frelucamente no pagos p210s cofres da municipalidade. 
mercado conseguindo D, especulação do seu lJiscol'f8 o orador sobre eiS vantagens d:', 
negocio, os seus lucros, as vantagens deste livre concurrencia, e mm:ra ser impossivel 
contracto, pela sua transferencia sob o re- estabeleceI-a no fornecimento !la carne, no 
gimen legal; porque a lei ga1'3nte a tabella Rio de hneiro, emquanto não hOll'V8r matel
durante 5 elnnos. e amanhã, quaJdo a li vre douros, sinão o de Santa Cruz, que tem o 
concurrencia por,esse trazer carne mais ba- privilegiO da matança. 
rato ao mercado, tendo subido o cambio, t,·r- M!1s o contract::o tlca. de pe,quer se a;prove 
se hia de ver o mercado na carne conser- ou não o "eto, e o orador entra, nn, analyse 
var-se fixo, prejudicandO assim a população, das ilena.s est~tbe!ecida:] em virtude (:a mo
que poderia ter carne ma.is bar'.ta no regi- diiicação do primeiro contracto, e narra com,) 
men da livre concurrencia. por este podiC\ o preço ser alterado ill'bitra-

Eis a. razão pOl' que o orador não vê vanta- l'i:J.mente, me,1iante urna multa que sel'ia, ti
gem em votar este projecto. Não quer sanc- rada rIo proprio ()xcesso do preço, com lucro 
cionar, por lei, a especulação que já se faz, ::cinàa para os contracGantes, conclumdo por 
mesmo sem lei. mc'strar que o acto d·). illunicipalwar.'e veiu 

Abandona o Conselho Municipal a preoc- fix:J.r o p"eço da cG.rne. scb a per: a de re3cÍtiãc 
cupação de querer fazer o mcnopolio de. c:une do ~contrz.cw. " 
no Rio de ,Janeiro. Si deseja auxiliar o povo, lermwa pecllndo ao Senado gua resolva 
á. custa dos cofres publicas, muito mais justo como ent2nrler; maS a co~mlss<l:o UIlanllfte 
será que elle mande crear outros matadouros, pareceu qlÀe o velo do pre_ett.? na~ ~em fu~
onde cada um possa trazer o seu gado, pelo damel?to; e que o ConseltlO lVlulllclpal nao 
preço menor. podel'a ver seu acto annulleldo com o con-

A verdadeira doutrina é 11 da concurrencia senso do SenarIo. 
matando a concurrencia, estabelecer, porém, 
monopolio, não ha quem o sustente. A eco
nomia política, não supporta semelhante 
principio, porque e absurdo, e no, practica dá 
pessimos resultal.Ios. 

'Ü 5r. :B. úle ill\IeiD~"n1ça §o
Drjn.ho-Sr _ PresiJente, depois dos bri
lhantes discurso s que foram p~ ofsl'idos, e 
sem duvida, alguma gramle a minha tem8ri
dade de vir á tribuo.a contestar o illustra 
Senador que acaba de sentar-s8_ Aqui está. por que vota contra a resolução 

do Conselho Municipal, appl'ovando o velo do 
Prefeito. 

Eu, Sr. Pré sir:!ente, não encaral'ai a qUEstJ.O 
em fuce da Constituição, porque, sem duvida, 
a re.%luçilo d',) Conselho Municipal, de que 

O SI". Rallliil"G lE~'l'ee;nOS faz tratamos. é inconsliLuclOnal; não '1 encararei 
bl'eves c JUsiüer ,.ções pa1'a poupar <lO Senado t"mbClm em f ce tI,L lei or'ganicêl, du lJiSL1'icto 
o prolongamento da discussãD. _ FDllel'al, porrjue igu"ln:gLlt8, 3em lh17i,h d· 
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gumn.~ f1lh'!. ê illcQ':11; nilo i1 ei1~'11~3.T'~; Gl1tr:,
sim, sob o ponto de VI,<t;l lLs C01l"Ven'pn':ias 
ou i;lco~Vemen(~i[\0 do pistl'ldo "ede~'al, llCir
que alDG:J. deb8lXo desLe : onto LI" vish e,-,,<). 
resolução il:1o é c~e v<1nüogcJU p"rlJ. esses in
tel'esses _ 

Encaral'ej ,a que~tiin pOl' Ull1~, fi:lca no~-:J., 
para re~pon(:er ao lI!us~l'G Senudur pelo Rio 
Grau,ie dO Sul. 

S. l~x, dfCIMOU qU8 existi'1 nO contracto 
antigo a. PPll" Ge L'l'sci,ã" pal',1 tae:;; e UV8 
iofracçõrs do contracto, e e;;:isti<1. 3. ppn;). de 
multa de IOIJS até I :CO":) rara outr:l3 in
fl'acções; lll!IS que a PrpfeÚ;.;ra Mu;:rici'J3.I. 
parte cont~actante, só t.inha o direito" de 
exigir. no caso ele SI"I' infrin':ida. a. clausuh 
relativ:J. ê.O pcpço da Carn!3, :l. pel;<l cOllvencio
nal da citad:l muIta. 

Sr. Presirlente, isto em elirf\ito, permiti J. o 
nobre Sena.do!' dizer, nlio e maiJ do que uma 
hereSia jUl'i,lica. 

V. Ex:. SQ. be pel'ftlitamente q :le o r,rincilJ:::.I 
nlcl poc.e Eer dGstr'üdo pslo D.cce.isoriô. • 

PeuIl'ei licc'nça ao Selv,dn D'l.r'a ler a oni· 
nião de um jurjscol1s'üto ne' 1".o''l. q;J.e, i.~ê.
tando nesta mateTi:J., exprês<a clal'amente o 
JUIzo d" q118 a ?,"'1:1 convell<'ionaJ im[lo,ota Jlor 
UI'I contrncto :::ão tir:1 ~,uellll;Jm, L1a.s w,rtc's 
cGnt;':lctanttl3" Llireito 11e ir o. juizo I"'c"'a:iI:1.f 
o cumpl'Ímento do prinçlpc.I que foi esti
pulado. 

o Srl.- FRANCl'CO MA,CH.\.DO-P,~r;t ir nerante 
um trihunal. sem duvid:J.; ninguem ~Imtcst~ 
isto. Mas nós aqui não somos u,n tribunal. 

o SR. FRANCISCO MACHADO- Não é o que 
teLJos da rii:;cnir. 

o SR. B_ DE IIIE:><D-'NÇA SOBRINHJ-Sr. Pre
sidGntp_ o Con<elllC> rv,un icip8.ll'eformou taes 
e tues cl;,usul:J.s do contro.cl.O, ou. corno se pre
tflll12, fez u'n novo conkado. Esta resolução 
do Coc.,e]!lo, qli'3 foi vet~d~, pE:la prefeitura, 
veiu ao llOS30 conh6cimento, porque temos de 
:-,,,p)ro-y-;},!"" ou rejelta.~ o veto. 

O !lourado Senador nelo Rio Grande do Sul 
diz que 00 c(,ntracto 111:0 existe sinão a D8na 
da m:: I ta de 100:, a L: OOu$ para o caw' em 
q!;e a outl',l p:'.rte coutractante deixe de cum
prir a clausula. peLa qual se obrigou a não 
cleVal' o prpço da C'1T'ne para mais rle 500 réis. 
li: é est" Sr. P1'8siden ,e, uma exceIleneia dJ 
contraeto novo, ou da resolução nova. 

N:'ío quel'la absolutamente deixar passar 
deppel'cehir;o" o~ importantes argumentes ad
duzldos a1Ul no seio do Senado peLo iIIustre 
Sene"lor, argumentos que em face do direito, 
em filce ela Juri3[;ru<lencia. não teem vaLor 
juri"ico não pas~am, corno acabei de dizer, de 
vêr'lalhil';l !leresi:). juridica, porque a pena 
,con vencio,,;;.1 em um contracto é 11m acce,'so
llO; o pri:JcilJilL ti o cumprime!Jto do con-
tracto. ~ 

Por exemplo, o contr:J.ctante vende a carne 
a preço sU:Jerior ao rnaXi'l10 con vencionall0 ; 
é l!lrJ imposh a muIta, não pag'l" é chamado 
a. JUIzo que o wndem'Ja a cU':'lprir a clausula; 
el'." uno l1 cumpre, tOl'uiJ. a ser ch:lmJdo a. 
Juiz,), D,té que afin:tl dedara que não póde 
cumprir o (~ontr,lcto: eis, ipso (acto, o con
trl1,do rB.'cinl~ido. 

Sr. p:esi' ente, cão vBjO na novJ. resolução 
''.0 Comel!lO Municipal a. menor vantagem 
,Ji'rr, o DbtJ'ICt0 F:"ler'd, que póde ter ccune 

O SR. Fp_ANCISCO J\I'\CHADo-Ningnem con- porSOO réiJ. E> ira tela p<lr preço muito moe-
testou. nOl'. por do é,800 réis e 1.$,Onob:·e Seilactor 

O SR. B. DE MENDOl\'CA SOBRINHO-Pclt[lÍel' 
cliz o seguinte. (Lê.) . 

Não hil. nada mais claro uo que isto, 

O SR. B. DE ;VI:mDr,:;c.\. SOBRINHO -'1. E:~. é qlle a.r!l1ull., a grau";,,, vantagem que !lavia., 
diz que nir,gueril cocteswu i~'o ; V. Ex. :",0 ~v,ta.,ld.[)-SG [) abuso que commettesse a parte 
tem razão, porque I) nobre Senador pe[J Rio contl'3.ct'Li.1te, por'que entende S. Ex. que elIa 
Gran<le t.!o Sul declarou que no co::tract.o só é o:wig_v'a ~ p~.gar' um', multa no ca,iO de 
exístiClLl rlua:~ sortes de pSl':'G.s: ~ T"~2c:isKo não Cllín~)rí!' o r.o';1tracto nessa clausula. 
para <13 infl'acções tae,] e ÜlPS. e], ]len'l con- I'"-ço eSJas considerações para contestai' o 
venciO,]3.1 c!J. multa rlesd.'. LI)J:~ .1.:3 1 :ÍiOO:,~, i:lustre S~llall.oI' pelo Rio Grande do Sul, 
para o C'.30 ele augmento de 1J1'~ÇO e~ti::ml2.rlo. q "e levantou ]Jroposições que podlam passar 
E' o que c:mtcsto.~ porque, embol'a "xista. no desperce:",d;;s, quando são int~lramente in
contracto eso:J. pena convencioD~.r, cabe á Pre- juridicas, contra o direito e contra a opinião 
feitura. o direito oe ci:lamar <1 JUIzo ~'. ou',ra de tOllos os escriptores que SI;; teem ma.nifes
parte contractante; e des":'e que est" decIa~a tado sobre o assumpto. 
que niio pór]e cumpriI' as con-:lições elo con- Foi pal a isto que subi á tribuna. foi para 
tracto, etle fica ip,io ("c!O, l''ôscindirlo, aunul- ci:J.~l,mar a attcnç:io do Senado sobre tão im
Jari O , Nüo h~l. a menor nUl'ldo, o. este Ie- pOl'ta,nte po·,to_ 
S1:eito, ' I O S2D~A(), pois, tomando conhecimento do 
',-, "' '. ,r'.-. veto qu" 3e nrh I em diseussão, e attendendo 

'.' Slt, • RANCl~ÇO ~'IACHADO - [,.as U!"gu;e,'J is l'nns',ler8.cões quo ar,,·,IJei le +'az~r e'tou 
noO'!l 1 .... 0 t ~V • . ... s '- '-' A... I l' ~, ~ 

"'"c, ~c • i certo ct" qae não lJudprá J'ejf'it'Ll' o dito -veto 
Ü Sr,. E D:1 f',IE;,!I10i'i1;.~ SOllllll':jJ,j - .F:W:11 ~Ólllellte }lo!' esC<!, <1I1egacão feita pelo nobre 

ffillTI ,=st~ e o P0i1t(, pl'Íucip,;J ci:J. qaes;j~.o. I SGl!<~d(Jr', ctl1 qUi1..1 1 :3'6guntlo me parece, eIle 
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fez!} seu argumento - Achillos nesta rlis-' O SR. BENEDICTO LEfTE-Enti'io V. Ex. não 
cussao. I acha ~olução para este caso 1 

Não encararei, Sr. Presidente, como disse Não_ po;:so declarar que me abstenho da 
no principio do meu discurso, a questão ele- votaçao? 
baixo dos pontos de vista que acabei de O SR. PRESIDENTE-Póde; é mandar decla-
mencionar, porque, como acabei de dizer, os ração de voto. 
nobres Senadores trataram perfeitamente ela 
questão, encarando-a não só tlebaixo do ponto 
de vista constitucional, como em face da lei 
da organização do Districto Fede!':!.l e mos· 
trando perfeitamente que não só em face da. 
Constituição, como em face da referida lei da 
organização do Districto Federal, esta reso
lução não póde absoluta mente ser cum
prida. 

Assim, pois, Sr. Presirtente, na minha opi
nião o veto do Sr. pl'efeito deve ser mantido, 
afim de que vigore o outro contracto. 

Tenho concluido. 
Ninguem mais pedindo a pa.lavra, encerra

se a discussão. 
E' annunciada a votação da conclusão do 

parecer. 

o Sr. Benedicto Leite (pela oro 
dem)-Sr. Presidente, acho-me em uma po· 
sição especial deante desta. questiio: reputo 
inconstitucional todo e qualquer contracto 
desta natureza. _ . 

O SR. PRESIDENTE-A (1iscussão está encer
rada; o nobre Senador só póde fallar para en
caminhar a votação. 

O SR. BE:'IEDICTO LEITE - E' exactarnente 
para guiar a votação que pedi a palavra pela 
ordem, e estou me manifestando perante o 
Senado. 

Consulto a V. Ex., 8r. Presidente, sobre 
qual deve ser o proce r1imento do Senador que 
reputa inconstitucional todo e qualquer con
tracto desta natureza. 

O SR. RAMIRO BARCELLos-Permitte um 
o.parte? Não é o contracto que está em vo
tação; é a altera.ção do contracto. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção I Não posso 
mais permittir a discUSsdO do contracto. 

O SR. BENEDICTO LElTE - Não estou dis· 
cutindo o contracto. 

O SR. BENEDICTO LEITE-Desejo que o Se
nado se manifeste a este respeito: posso me 
abster de votar? 

O 8R. PRESIDENTE - O 8ena(101' presente 
tem obrigação de votar. (Ha di1Jersos apar
tes .) 

O SR. BENEDICTO LEITE - Em todo o caso, 
tenho conseguido meu fim principal. (Ha 
muitos apartes.) 

Na Camara dos Deputados tem-se adoptado 
o systema. a que alludi; o Sr. Francisco Be
lisa.rio, no tempo [la monarchia, entrou em 
uma occasiiio no recinto, declarando que seu 
voto não seriJ. tomado, que estava unicamente 
fiscalizando a votação. 

Como já disse, Sr. Presidente, o fim prin. 
cipal que me trouxe á tribuna está canse· 
guido: quero faz.er ver 11. V. Ex. e ao Senado 
que rep u to inconstit ucionaes todos os con· 
tractos [lesta natureza. 

UM SR. SENADOR - Estas palavras mesmo 
já justificam o voto de V. Ex. 

O SR. BENEDICTO LEITE - N5:o; pois, tendo 
de votar, tenbo de approvar um dos con· 
t1'actos. 

Todavia, fica feita a minha declaração. 
Posta votos, é approvac1a a conclusão do 

parecer, rejeitando o veto do prefeito. 
A resolução vae sor devolvida ao prefeito 

com a declaração do occorrido. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que votamos em favor do veto 
do prefeito mun\cip3.I, a. que se refere o pa
recer n. 116. 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1897.
Feliciano Penna.- Gonço,lves Chaves .-Fer
r!ando Lobo. 

REGULAMENTO N. 2.579, DE 1897 
V. Ex. queira tel' a bondade de atéende1' 

ao seguinte: eu, votando desta ou daquella Entra em discussão o parecer n. 117, de 
fórma, com meu voto contribuo par3. que 1897, das Commissões ele Justiça e L~gislação 
fique ou o contracto primiti vo ou o contracto e de Constituição sobre o regulamento nu
modificado, e eu, que repu to inconstitucio- mero 2.579, do .corrente anno, expedido para. 
nal todo e qualquer coutracto sobre materia execução da lei n. 1.030, de 1890. 
desta natureza. . . . 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. vae dar seul () Sr. i-'quilillO do 
voto sobre o veto do prefeito. approvando-o pede a palaVTa para sujeital' á 
ou rejeitamio-o. do Senado um requerimento. 

ADIaral 
consideração 
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Tendo aS ['ommi:3~õe~ (~e COti:jT.jtlÜ;~:i.O e de' é qus. ecroo ('.i.:sG S. E:[., o~ piJ.rE-cer senl UlTI 
Legisb.çã.o forllluíc..do pal'cc:;·l', de n-.]COi"Jo ~cm roj?:Jo dari:2 lJgol.l." a cJIlsií~er'ar-se este acto 
O votu do Senado, sobes G regUhme:leD 11<1 eemo ;;ma denUilCif1 contl'a o Sr, Prssitleilte 
lei n, 1,030 que ürg:1ilizou <1justiç;:>. do Ois, da R!'publi 'D, OL1, nntEs, um prejulgDment.') 
tricto Federal, as me sInas c· mmissõ~s, tUIU- ele crime deounci:vlo pelo Sen<l.de, otferecenrJf) 
princ10 I'igoI'osamente o m.ond3.t) a elJas coo- deste Il'odo en';t'j~ a ql1e qualquer memrJrJ 
ferido, isto é, limiLndo 53 exclusi vé1.mente a ou commis,ão da Camara dus De;>llta~os Jarr
formular parecer sobre o cikdo regulamento, ~aS3e mão para pl'omover o processo dO chefe 
entenderam qU9 05.0 rleviam otf-'recer ao Se- d0 Po~_er Executivo, 
nallo um projecto como co~ollEn'itl do p:<r2cer, N110 é exacb; e, si o fôm, estaria o Senatl0 

O Sr, Senador pai' r:·iinas Gerae.", [1onLn. t~lbido ~m Ul;::.a de Sll9.S mais impoI'tantes 
assim. como um dlust:-e reprs;pntcr:tc pOl' at,tr:lJuiç.ões: o Poder E3:ecutJvo escap,I'ia 
Al:r.".-oas, julgamm qU9 o p<1l'eceraliu·lidú não completamente á critica do Sellado, pOY'1ue 
podaria deIxaI' decJncluil' p ,r um pl'oj·cto cu tOl1a vez ~ue qualqu:ol' Se'la'IOr, julg:ll1du lI'

por um requerimento, POiS do cvntraI'io imo I'2gU! ,I' li:'" ,VelO ,.ies-e pod"r, OU pO lTIP.1O de 
portaria em acto inel11c"z, U;Ila lei 011 por mei,] (1~ um discurso, ou 

Teço o orCldor occasi:'io de "ehilea!' no Re- G.inda por mio' de a.:;1..'tes se I1Hlnitestii.:se 
gimento que tal increpação w10 er.t pl'ocedente contl'J, a irrp,<:(uJil.l'iLlade ou i1legalirhde CGm
por i,to qu, LO seu art.97 de!eT'n;ina elie que rnettida ~elo P"rler loxe.:utivo, 'pso facto GS
só 0110 é permittitlo ás Comrnisst'jf~S do ~enado tarin, na opini5.o elo SI', Senador por' Minas, 
apre,eut.ar um p,necercom Opinião rJuviJ03a; impo<sibllitD:'o mais """"de de ser jU1Z no 
des,le que, purélll, a IIw,nife:;tem cín.rtI. e fie- pl'lJee~SI) dú Pre:l\,lente ~h Republica, quando 
remptoriamente, o p~_recer €:sta no caso) de porventura fOEse denunciado na CafUara dos 
ser submettiLlo ao Senar.lo e forn€cer ensejo iÍ. De;lUtados, 
discuss110, 

Dema.is, como o orador fez ver n.ote-hon· O SR, 2EVERINO VIEIRA-Perdôe, o nOÍJre 
tem, acreditou mais regular que, <lepois de ol':;,dor; a opilJião de urll Senador não é a opi
conhecido pelo Senado o pa,ec2r da Cum- oiiio do SBll"do, 
missão, em segUida ao debate de~te, si por- O SR AQUILIJ'lO DO ArIARAL-Além do mai~, 
ventura fosse appruvado, seri i então oppor- outrn. T'i\Z~U Impero. paul. que uão cnCSldere 
tunJ. a oc ,asiao para qualquer S~n<ldor o orador razoavd il. cri~ic0 eDtiio fúl'muli.rl8, 
oJ]'arf'cer ~'rí,je"to de accorrlo com os conel u 
sôes do parecer, Seria m:Wlrla ia riiscutIda e pelo m~smu llOnrado SI' Sellli'!0I' a que :50 

t,"m rete, ido: e e,sa é qua, em vez de dai' vencida; sobre eUa Se pOle\'J;l formuhr o 
~quelle parecer log,lr ri. uma denuncia, pode-

pr~:~:o;em que o p\recer haja aind8. sotf,'ido t'l" por ou tI'O lado concluir' peht approvação 
do regulamento, discus,ão, em que se fun':ana qua.lquer dos 

Srs, Sellilt.10l'eS para apreseutar um pro.ecco Não é licito penetrar nas intenções ,la Com-
ao Sena.do? miGí'ão, pa.i'a indagar dos seus intuitos, uma. 

Pensa que o meio mais regulaI' roi jUóta- vez que apreser,t:1\':l o >8U parece", e não o 
menteo deque,e lembrou oSeoldo: !lln.nd"r fazia. aGompaoltar de um pr"jecto; por'1ue o 
ouvir as Commbsôps tão ,óm;>nte sobl'e o que ,e contestil UI) pareceI' é a comptpoci:;, 
rí'gularnento, afim de Billite'l'em o seu juizo do P~}der Execntivo, para, usandr~ da atu'i
antes de ser I,)rmu!ado proj~cto de! lei, blllr;aJ d,' l'egu1a.menr.a,r uma Jél do COl!-

Entretanto, maiS tarde as Cornrnissões eu- gresso, inva.dir as disposições da lei que vae 
tendera.m que deviam apresentn.r um projecto I regulamentar, priUGlp:dm8nte tré1.tando-se 
interpretattvo dn. lei 1,030; e is o no wtllitO de mil.trTla súbsLlLnoml, qU<iJ a da cOil1pe
de tom:tr logo uma providencia, que m1l.is teocIa, 
ta~de necessarÚlmente devei'ii.\ o GO'lGl'nO Nestas con'1içõe~, e defendida a Commissão 
conSIderar, SI por acaso o parecer fusse appro- das duas ilccusações, I'equeI' o orador ao Se-
vs,do, " Á • • + ,'., _ _ on.I,lo que ~eja adiada a discussão de parecer, 

.o ploJecLo contem uma IQ"erprd"ç:l.0 (l.;). ate que subm.etta a Mesa ao deblLte o projecto 
leI l,030, .no sentIdo dG . resti1belecer a dou- consequeute cte~te paI'ec.er, um e outro con
trma legD.!, ficanllo aSSIm ItliJ,l~ ou _roenoo, stiwem materia coonexJ., 
demonstratto que o regulamemo nao rora 
recebido em algumas de was partes, maXlme E' bem d" Vel' que h,wel'i .. irrp gularicl;Jrle 
em m:trel'Ía de competencias, que é principal 0<1 rlbC~S3ão separada do projecto e pa-
e es~encial. recel.~v 

Hou ve amd'l al1b-houtelll, ?or P"i'LB do i E púI"W9 ;l, ill:J.tel'ill B idclOtica, pede o 
hO:lI'aclo Sep.ador por Miuas, uma. o.bôer\'ação I or3.tlo1' sej3. consulta.do o Seu .. Jo s03re saber 
a r~3pelto do parecer d_a Commlssao, lIbsel'- SI pel'illltte o adl;J.ment,) d<l. dlSCUSôao do pa
vaçao que o orador na.o acha procedeote; recer, não por tempo indefinido, mas até 

SenaQo VI 111 45 
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que seja regim,~ntalmente opportmn ;t diS
cussão co [lrojecto que ante-hontprJ r>p a· 
honra de apl'eocnfar á cl)nsiclcl""Ç:\U ,'.0 Se
nado. 

De tal al'te, ficari perJ"ítamenle rngu\ada 
a materia e 'Q:jl'ventura llHlis d8 a.cc'lrc.lJ com 
33 r\ísposiçõe~ tlo Reginlent·~; riem lr,\vel'ilJ, 
conveniencia eUl discuti!' SCDar0ü~rné'lle CiD. 
projecto que entende com l1m parecer, .te qUE' 
é corollario nutUI'e.l. 

@ §r. Pre§.õ:d,e;(l~e-O projecto a 
que allude o nebre S::!léldor já [.lÍ J. i.r;c:;rimir, 
e será dado par::t ordem do llin p,~r estes 
(lias. 

O adiamento requerido, portanto, nii.o ex
cederá de cito diHs, e nestas cc,ndições, o re
querimento e verbaL e não tem (lis,~us:,ão. 

Creio, porém, que estil. prejudicado, por Dia 
hB.ver numero p:1ra votD.l-o. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Mas e bom veri
ficar si ha num6ro. 

O SR. PRESIDENTE-Vae-se proceder' á cha· 
mada. 

Verifica.ndo-se não haver mais numero pal'a 
vot"r, 1o\'Oce(1.e-se á cbamada dos Sl's. Sên:>
dores que compal'eCe1'[\ID á sesôilo (50),e ciei::wiTI 
de respc'ndor os SI'S. Justo Cb"rrll0D c, No
gueira Para\l3guá, Pires Fe,'rell'[\, J,ll;.O ,";O~
deiro, Al-;a.rn lYhch8/0, ,~lm8Í,':a Pr>.l'J'eto, 
ROS", e Sib:)" JOl1(]uim PerollmbucD, Rl,sa 
Juniol', Severino V:eira" HellrÍipe Loutinho. 
Domingos Vicente, PCl'ciuncul~"Q. B0C~,YUva. 
E. Wamlenlruik, Cf1iatlo,Leopoldo de Bu\\iõe~ 
A. Azei'sdo, Geü.81'r!SO Pcmce, Pin/Jeim Ma
chado e AMo!l MHanez, tendo e.t,~ communi
c~.<1o á r.lesa que ~e retirava 1101' incommu
dado (21). 

o Sr. PJr'eôôic1en1te-Não haven ~o 
n.1llnero j)f1Ta vota\', fim prejuclic3do Q reQua
rllneuto e cüntlllU,t a discussão do paI''écer. 

D€signo para ordem do dia. LIa sessão se
gninte : 

Continuação da discussão unica ']0 parecer 
n. 117, rle IS97, das COi1:;mis Õ·S de Jus~iça e 
Log'slaçã,) " de Constituição sol:,1'8 o regula
mento n. 2 579. d" 'lcrrentF) <tnn'), e:tpe,~id.o 
[',1r(I, ('Xé<:llf,ão àa lei n. 1.030, ,le 11)90. 

L8'7:lnta'o2 a sess5,o ás 2 If.; horas da tarde. 

L~4" SESSÃO EM 14 DE OUTUBRO D!C 1897 

P"esidencia dos Srs. Manoel de QHfiroz (Vice
P"esiclente) e J. CatHnda (1' Secrelario) 

Ao meio-dia abre· se a se,são, esta.ndo pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. C:ttunda, José Bernardo, Joaquim Sar
mellto,R:J.ulino Horn, Fro.ncisco Macl1ado, Ma.
noel B,uatn ,Justo Chermont.Benedicto Leite, 
Gomes de C,lstro, Nogueira Para,naguá, Pires 
FerreIra, Cruz, Alvaro Machado, Abdon Mi
lanez, AIIDeil~a Barreto, Gonçalves FerreÍl'a, 
8. oe Mendonça Sobr'inho, Leite e Oiticiea, 
Coelho e Campos, R,'sa Junior, Severino 
Vieira. Virgílio Damazio. Hemique Coutinho, 
Domingos Vicente, Porciuncul~"Q.Bocaynva, 
Tbomn Deltiuo, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Rodrigues Alves, Paula Smna, Moraes 
BalTos, C2,iucio, Leopoldo de BullJões, Joa
Quim d<3 Souza, A. Azeredo, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amaml, Esteves Junior, Gustavo 
Richarrl, Pinheiro l\Iach~do, Julio Frota e Rv,
miro Barcellos (44). 

Deixam lle compar'3cer, conl C~ilSil. parti
cipal1a, os Srs. Lamo Sodré, J,)[\O Cordeir0, 
Pedro Velho, Almino Affonso, Ro~a e Silva, 
Joa.quim Pernambuco, Rego r-lello, Leandro 
~ütclel. Ruy Barbosa, Lopes Trovão, E.\Van
t1Ellllwl1é, Felicíano Penn,,,, Alb"rto Gonçalves 
a Vicent~ :'laC);:ldo (14). 

E' Lida, posta em discussão e sem debate 
<O ~:õ.". Gon<Ç.nll '\;1':'" C" _"voe" (pela approvada a acta da se:dio ~.nteri~r. 

ordem)-Sr. F:'esideLte. pe/Clittê, V, Ex. 
ql!e ClmID'l a 3ua atCenção ;>')"0' [) f': do de 'Ü §". ll. o SecretDJI'~O (lá conta do 
nao havGr na Cc.s~ o numere; n~C2~sa::!O p8.ra esO'uinte 
que, na fo~'m~, r1.08 1l':,"~e(lent~s, ;,'~S:';)' o Senado I o 

continuar Lt r-}1l(:2~Olli1I\ isto~. um. Lrç'o c~e 
seus mGWdl·oS. I 

.A e~ti1 Ci ~'clJn)~Gaac~DJ ~,CCJ.'2sce a ~G. que 11 I 
rna~el'la que SI) dt:;b~.ce e rh ~)Ujn:J.t~, in)1l07-
tancia. V. Ex,. entret~iüO, re:.olv1o".' como I 
melhor elltender. 

Ú §U". 1P~~e",E(;ellat·e-N:l, fui'ma do~ 
prl7éeot:n I es, l1ca al~lful.a a il.iGCUSl'ão do pa
lecer, 

EXPEDIENTE 

Cifkios: 
Do Minisiei'io dos ~Tegocios da Fazenlb., 

de LI do corrente, transmittillll0 c. :V[',U3D.
gero com que o Sr. Presidente da Repu
bEca femette as informações, CjllG 11'e fomm 
soliGilauc"s, relati vamente <i lll'atil. qUIl foi ul
timamente vendida pelo Governo e que lhe 
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foram prestadas pelo Ministerio tia Fazenda. 
-A Quem fez a requisição, devolveLdo de
pois á Secretaria do Senatl0 ; 

Do Ministel'io dos Negocios da Guerra, de 
II do corrente, transmittindo a Mensagem 
com que o Sl'. Presidente da Reuublica resti
tue dõus dos autogr::.phOs da res·olução, sanc· 
cionada, do Con;;resso Nacional relativa a 
contagem d3. ~risão preventiv3. do officiul ou 
pl'aça do Exeruito, aute;; de ser coudemn::ldo. 
-Arehive-se um dos autogl'ap~os e eommu
nique·se á C",mara dos Deputados, remetten
do·se·lhe o outro. 

O §r. 2" Secret.ario declara que 
não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

REGULAMENTO N. 2.579,:DE 1897 

Continúa em discussão unica o parecer 
n. 117, de 1897, das CommissõeJ de Justiça e 
Legislação e de Constituição sobre o regula
mento n. 2.579, do corrente anno, expedido 
para execução da lei n. 1. 030, (le 1890. 

cO Sr. Gonç'B!nve~ Cbaveôl
Enceto, a contra-gosto, Sr. Presidente, a 
discussão deste parecer i e, si não fôra o 
comprollli;;so que assumi 110 voto que for· 
mulei nO mesmo parecer e pelos motivos que 
ja expuz ao Sena.do, certamen te me :recusaria 
a tomar parte neste debate. 

Sr. Presidente, tenho por norma invaria
vel de COGducta. ser cC1lrno tonas as vezes que 
tenho a honra de dirjgir·me ao Senado; e 
hoje, principalmente, é necessaria nmite. cal
ma, porque nesta discussão devem imperar o 
raciocmio e a 102ica. 

Devo ser calmo, Sr. Presidente, porque 
trata·se de uma ma.teria teehnica, de um;). 
materia scientitici1, e nào pooso comprehen
der cofiO discussões "t'iita ol'llem sejam 
o~ientadal> por outres sellLimeGtcs que llil0 
os de moderaçiio e de prudencia. (1I1"l\ito 
bem.) 

Sr. presidente, quando exarei o meu voto 
vencido neste paI ecer, declarei ao seu t1i;;no 
relator que me occnparla tão somente do as
pecto politico :1 que o assumpto se presta, e 
o cons\.(erar!a sob o ponto de vista COllstitU' 
cional; entretanto, o ~·~nado compreheude 
qne hoje uão pos~o deixai' de abordai' a ques· 
tão t~<,'l bem pdo lilCOjulldi,o, e, ernborQ, nã,· 
tenha de ",cetllPllllÍla,' em toues o" QéJlalhei' 
aexposiçã,o d\) parecer, todav.ia trl\tarei do 
assumpto vX;imil1~ndo as prerLissas, rins 
quaes (OI'&IL ,1eduzidas as diversas illações que 
se acham cOllsignadh$ n'aquelle documento 

como iwIicando o erro, a inconstitucionali
dade do rü,,;uíamento. a respeito do qual Sé) 
institue esta d.iscussão. 

E, pois, plil'a poupar o tem,o ao SenD,do e 
não f,~tigar-lhe a j)reciosa att<:lDção, sem 
mais observações emf'lrei ns. questão juri
dica. 

Senhores, o parecer rledara que o ?odel' 
Executivo e;:cecleu de slIas atti'ibulções, in
Vuc\iu a espllera, do Legisl.\ti'lo em al,.:umas 
e Impol·tnntes dispOSIções do re;:ulamento, 
que eUe fez public"ào sob o n. 2.579. 

Sr. Presidente, quatro são os pontos fun
damentaes da crítica adduzida ao regula
mento; mas as ires primeiras ohjecções assen
tam sobre Uilla e a mesma base, a saber:
o Poder Executivo, infringindo os arts. 91 e 
93 da lei n. ].030, creou competencias de que 
não cogitou essa lei, e conferiu faculdades 
jurisdiccionaes a uma classe de juizes, em 
detrimento da competencia que disposição 
positiva e clara da lei tirmal'a para outroS 
juizes, 

O parecer assignala estes tres pontos: I', 
que o regulamento n. 2.579 violou a lei, 
att:ribuindo acs juizes singul[l.res compekmcia 
para profei'ir tOdas as sentenças que não 
sejam times (regulamento, art. 22); 2°, que 
nos arta. 22 e 28 dá o regul[l.mento o recurso 
de aggravo dcs despachos dos juizes ~ingu
lares para a Cô:rte de Appellação, quando, no 
pensnmento da Commíssão, esles recursos, 
conforme o art. 91, deveriam ser endereçados 
ao conselho do tribunal; 3°, que no art. 28 o 
regulllmento dá ao juiz singular a attribuição 
de decretar a liquidação forçada das socie
dades anonymas, sendo que desta liquiclação o 
recurso é a iJ.llpellação; e,entretanto, os juizes 
singulares só podem proferir despachos dos 
quaes cabe o recurso de a~gravo, excl~siva
mente. 

Como vê o Senado por esta exposição fiel, 
por este transumpto da materiD, elo pal'ecer, 
~. quesmo versa Sllbl'e a creação e cleslocação 
de competencms. 

Al'gúe ainda o parecel' o re~ulamento, 
porque, nilo ebet1.ecellllo á pNscripçã.o termi
n"J1t~ do art. 53 da lei organica municipal 
do Districto Ffdera1, lei n. 85, de 20 de setem
bro de 1892, retirou do Supl'emo Tribunal 
Federal a. competencia originaria e privativa. 
de julgar o Prsteitü munICipal, conferindo 
esta attribuição :i. CÚI'te de Appellação, con
forme a. lei n. 1.030, a qua.l, entretanto, 
segundo o mesmo parecer esta revogada pelo 
rHlerldo artigo da lei de 1892. 

SputH·re:~, na U}lrt .... r(:la lV(l. á comp~re')cia, 
f1. ba;e (l.i' al·gull:éIllat·i:o· do p"l"ecer' é que o 
I'Pguiamel.lto desvirtuou a nuç.ão de sentença. 
dd'nitl V,t, danrlf)·tbe a si2nilicaçiio de sen
tenç:::. final; e por "S';,1. for·~l.c:a s,ú;trah 'ti dp.s 
Camams Cív.! e Criminal do TrlliUnal vivIl, 
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em bem da competencil1 novam~nte creada lei p as relt>çCes lngicas que ViIlC'Jlam as 
dos jUiZES sIngulares, ÜS sentenç:ls mixtas, suas cl,ver,as p:lrtes; o tl"lceiro, G <2i~mentu 
isto é, aquellas que, venantlo s bre um lllci- Ecientifico, que S:;.vip;y (~enomina S:,steruâ
dente de processo, afflctCllD a questão co:,tI'O- tico e qUE> -e,tur1:J. a lei na vasta Ullldade 
vertida e terminam ojmZQ ou causalll (~amno do dil'eilO sob 08 ponLs de viota. dogmatico 
irrepara vel. e hiséorico. 

Uma outra consideração do parecer é que Da combinaçiio àestfs elementos r~sultam 
os despachos de que trata o 0.1',. 91 silo os certos pO~T.llj;idos inconttsra/'lI>, e que s50 
simplesmente intel locur()rios. pn,ciam;,dos por aquellB legisLo.c·no qlie, c,m. 

Antes de en[rar no exame defa!hado desta mu'to JUSTO (lIII(!am~nto, lar denolLirmut,
m!l,t~rja, permittir-me-ha o Setark que J:- Hazão ffCflpta. 
geiramente eu rememorp, eomo ba·e de mi· São verd"deiros anboriEmos; ma~ dentre 
nha argum~ntáç~o, certos principi, s conhe- \ esse" apbnrism, s qu~ tfe,,, appliu'ç'ão it l~,a.
cidos,o,as a.llas mdlspensavel" pua fun 'a- terlH, CO:JSl!lta o Senado qUé EU r!ps,aq',e 
menta.r as rleducções a que tenbo cl" chegar. alguns. 

Primeiramente. Que é UGl regulamerdu? O p"impiro é 'lue na interlJreViç~o de um 
Que é urna leí? a(;to jurídicD, n~ irj(f·rpl'etê.ção de ULJ r~~u-

Não preciso dizel-o ao Senado; basta qU3 lamento 011 de um~, lei, não ~e p,Jde tC'lli".r 
sU8cite a iliéa. Itola"a!l;ente :JS ,U[;S r11Sp"siçiies. 

A lei consiRna o principio, é a these. O re- E' nec,·"al'ío estuu:J!-il. no ~eu conjUTIc'o 
gulamento é <L analyse, é a explannçJo (10 pela apl'eciaç,~o systemarica de suas [lfl.l te~ : 
prinf'ipio legal em todas [.s suas modali- A lei p"r is,o lne,mo ~Ile é U't,a, g~ncr,:li-
dad,·!. dade n50 (jpsce a 11dalbes, nãu le;::ü::J. t"delS 

Assim, pois, desde que a lei e o regulamente, as possiveis appl caç"es do 8eu te,\ to; é mui
estão CJllfia.dos em sua "laboração a c'ous ras vec.e, o'' Íôsa na l .. ltra, qlle não traduz a 
poderes dlstinctos e independpotes, no exu- ~xtensão do seu pensamento. 
cicio, cada um rlelles, de t'ullcções privarivGs, Ne"les ca~os, ilS processos de interpl;etação 
é indl~pensavel que aquelJe a quem compete logic2. e systemarica con,'uzem : o eSIJÍtito 
a regulamentação da lei p"l'a della f,zer de· da lei, 2pplf·IJeD!~em, pr,l' cOlllpleto, [\ van
rivar todHs as deduc(õEs logicas e precisar os t",ie do legis lac1',r. 
casos a que se applica, exerça por auto- E' esta. a rci!ra que o àiJ'eito romano no 
ndade proprlaa funcçilo de tl'aduzlr o p~n· Di"'esw Dp. Ley'b"s, liv. I" tit. 3', a~sim 
sarnento do legIslador, appreb€ndenclo-o no defille:' , 
seu eSplrIto, na sua vrrtualldade ; Isto e. te· 
nha o poder de ioterpretar a lei Jir-mando o 
seu sentirio, revestIdo da m~sm:J. aut(,riuade 
que o texto legal. 

E' por i:;so que o regulamento partcipa da 
força obrigatoria, dtl lei. 

Como poder de acção, o EX€Clltivo a rxel'
cita, na interpretilção da lei. com inlei!':J. in· 
depn~encia, nos jim,tes traçados l,elo pelJ
Sa,\ll8uto do leg'dJadol',o.,oquul r1e'itl maoÍ-el'-,e 
fiel; de~te mudo é um interprete de a mori· 
dar1e. 

E, Sl'.Presidpnte.nma vez que no exame a 
que procedo surge naturalm81l te :l ma, erie: 
de interpretaçãl'. julgo necI- 5S'11'io ~rre[jtuo r 
certas ideias, embora sej~m elcmenu,res. 

Peço ao Senado que me rele\ e fazel·o. não 
porque alguem as ignore, mus simplesmevte 
em raziio da immedíata applicação (lue vão 
ter, como fundamento do meu raciocmio 

Todos sal em que n~ interpretação de um 
acto jurídico ou de uma lei,cumpre att~n 'el' 
a diversos ~lemeutos q;:,o S" comb ll:J.IU para 
sua. intelligencia. 

O primeiro é o elemento que os jUl'iscnn
sultos denominam gr;lIIl!llaUe I e qlle J,iio 
preciso detinir ; o segundo, o elerrl"lllO [r.gico 
que. como sabe o Seriado, tem por objeG',o a 
dtcomposição do pensamento do acto ou da 

«IllciviZe est núi lata rege pcrspeçi. .. ~! una 
"liqua parllctlTa aj", proposiia jwl:co ,-e ui 
're,'pClLde c». 

O segundo preceito apLcrist.ico q:J8 invoc,_', 
1\ que no pens:Jmento da lei, n() conheci
mento rI" espirito (lelb cGI!si~te te sc:ellcia 
do jurisconsulto. 

E-t' p!'lnelpw P, t ,n!1J8m fUil,laruentüu" l"-r 
~f-Xf,{t.~. e\pi" ~~O~ (1., (lilf'ito l'Uli1:-;I.:.Ü. 

(( J.Vun er,im. c·:t le.:!' q1wa escrir tl!,']1 e~;t, 5cr!. 
qHod ll'[Jislo.!Qr l"obnt, fJ"!UJd )1!rlic'r'(1 Sdi ?" cbl.!
vil el recll,;t. (L. d~ quibu, ff \le !~g ) 

ESlabe!ecido> e,tes "~ados, 'iU~ \l' min"m o 
CG,'juncto rIas min!J:Js jdéas ll'=ste dPDate, tc
marel a prlffi!-1ra r11'gU1C2.0 ~() p~lrecer, rda.
tlVo. it creaçGo e su~tr"cção de; COIl'prtEDCI";:. 

Diz o parecer, senhores.que o regulan,ento 
deu uma ["153. noç5.o do que 3eja Een tenp, 
definitiva. 

Peço ~.o Sena.d0, que me hoara com i1 óua 
HtrcD<;ào, p(lT'rt J,g!·lar·~e f1companh('\.r' () p.'X31ne 
de::::tri cen~U7<-j. 

O art.. 93 ,ia Irei li 1.030. riU'" O );°l'é'CU' 
atnrfua. l;~.i vi\.:h:..,iu l:elq !·~.~ui&i:~e!!T, .. ·,·(~jz 

« Os fejvs cn-i~ e coa.flne· cjap.~~ su:_.e;d b.3 
camaru8 j,J<11':I a sc,nten('l <lefilllt,~". co r,J as 
conclusões em que as partes, àepois UH, ex~ 
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po~ição ào.'l facto'1, determinam,. em p_rop,)si -] sol vição de in-taDcia, pela terceira vez:.. por 
ÇÕ]S clal'as e precIseIs, a ~ua Intell;ao, et(;. contulIlRCl<\ do "utor, li!duz a perempçao da 
.. , ..... '.' ................................ ') acção. Um simples mtel'locutorio que declara 

O parecer enteD,le q'lfl sentençC1 r!t·Ollit:vJ. p~,rte illegitima o aut}!' que propõe uma 
é, não s6 aquella qUg decide o ponto funrLt· D.cçiio, põe termo ao juizo e á in,tancla. 
mente'! da m I.teria cÚIJtrov8rtida em uma Eu c'"'lllprebenllo que não pó~e ser agra· 
c:w,a, SI uão brob<>m aquelbt que, versan,10 rJavtJl a') S. nll'!o a dis,·us·ão desta materia 
soo"e algu,n indd8nt.e do proc~sso. tem o ("ao apoiados) mais p"opcia de um tribunal 
elIeito, ou de t~rmi!1:1r Qjuizo, 0:.1 de pro· judicial'io ,lo qUflde uma corpora,ão p,litica; 
dllzil' namno irrepal'lHel. m"g sou obrigado a d~scer a estas miDuden-

Senhor~s, pI'e,'ls"mos a nQção ,re sentença cia~, porque assim reclama o parecer que 
definit.iva na technj.,~ juridica, cClrnbato. 

O j urisl)onsult,) Pa u lo. no _ Dig. II v. "", Mas, Sr. Presiden te, do que acabo de expôr, 
tit. 8'.Prag. 19 § I", (!<L a noçao de ,entença fundado no Direito Rom .. no, nas Ordt'nações, 
definiti \'a. que são a lei vi"en te, na doutr'ina dos eseri

Diz elle : «é t,lIh a'1uella que r\ecide a ptores , resulta indlscuti velmente que seno 
questão controvertida, o fundo da contl'O- teriça defloiti v;~ é sent~nca final. 
v ·)'8!a.» Por conseguinte, Sr. Presidente, des,je que 

Mas n;i.o pl'cci:'[Lmospellil-a.ao direito 8ub~i· o art. 93 da lei n. 1.0.30 commctteu ás Ca· 
diarlO; nós IJ. temo, posltiv·,mente formularia TJji1r-,s Civel e rommerclul do Tribunal Ci
na lei bl,,,zileil'll. in1elizmente, ainda as Ord, vil o pl'onllllciamento das sentenças definiti· 
do liv. 3" ~its. 61 e 7L1. vas. após a instr-ucção dos proc~ssos, não se 

Ani, o leZlslarlor portnguez declarR o que reft'riu sinão e exclusiv'l.m~nte ás sentenç~.s 
s~.ias"nteflçarletinltlV:l, E'justamenteaqueda tinaes, pOIS são just"mence aqu~llas as que 
que decide o fundo ([;1 cuntrov'Jfsia con- decidem a questão princifJal, objecto do llti-
demnaodo o l'éo, ou ahsIll vew1o·o. gio. 

E' a sente:lça, por conseguinte, que recahe Portanto I as rlisposições do a~t. 21 do re-
sobrp, o ponto fundament"l ti,,- controversJa. g'ulam<nto n. Z.5:9 nBo false"m a noção de 

E eS83. doutrina é expDsL~ pelos jurbcon- ~pntpnça (lefioitiva e, pelo contrario, com in-
sllltog patrlus. teira precisão juridlca interprt·tam o art 93 

O SelliL,lo me permittirà ler a definicão que la lei n, 1.030, declarantlll flnaes as senteDça~ 
rle tienrenp rlelinitiva tlá eximio juri~con· rietinitlvas de que I'alla aqueile al·tlgo. 
sulto. o Conse!lJeiro Antonio Ribas, na sua Assim, segun 'o o art, 93 da lei citada, as 
CO>l.'olidnçéio do Processo Civil. ~entenças que devem ser proftJri las pelas Ca-

Diz elle : «.\ sentença divlrl >·se em deBni· maras Civel e Commercial do Tribunal Civil 
tiva. interlocutori'l. e mixt:l. Definitiva é a sã" as finaes em primeira illstilncia, nos cau
que aE'citle a questão fund,tmental cuotrover· sas (le sua competencia, ne valor excedente de 
tida, depois de ~sgotados os t8rmos regulares 5:000$000. 
fIel causa. I"t~rlocllt()I'la. a ~ue decIde sóm~nte Fallece, deste morlo. a primeira censura 
algumas qu;:ost,óes IDc;rl-ntps nu emergen'es do irrogada ao reg:.llamento. no parecer. 
proce·s'l, e só é 1'E-lativa á orllprn do mesmo Vej'lmos ag-.,ra como deve 'er entendido o 
proc~s,o. Mixt I, a 'lua p"-r1ic!pa lia natureza art. 91 riaquella lei. E~se artigo dispõe que 
(la. i:,terlocutoria e da deriuitiva. porque d·ci· os juilP3, membros d&s Camaras Civil e Com· 
(lindo uma 1 uestáo incidente ou ernfrgente, mercial. proferem todos os despachos ill I erlo
preju,iica aI) mesmo I,empo a que.,tií,'J fuoda- cut'Jrios, c '00 o recurso de aggravo, nos ca
mental e pÕJ fim a0 j'ji7.0 e á instancia.. sos delermin"dos na lei; e o art, 89 n. 11 diz 

O SR. AQUILINO DO AMARAL _ Prejudica a que o conselho do tribunal é o competente 
para conlJecer desses aggravos. 

questão t'undaflent 11. Dabi infere o parecer que as interlocuto-
o. SR GOXÇt\.L\:E3 CIL\.VES - S~m duvida, rias mixtas, nãl' estando cJmprehendidas no 

pI""JndIC[1. a que>tlO fUllIhl.ID,·ntal, J!les não a cita(loart. \ll, devem se[' incluid,s 00 art. 93, 
[j~c[!ie de phwo p ·1" ex~me d,l mat.prla, (le- Isto é, pertencem às camal'BS; e que, não 
pOIS de es <ulatlos os t,·rmo; regulares da c~u ~,t, I ob,tante, pell) re;!ulamento ,ão proferidas pe· 
r"slllvemlu sobre o pedllJo riu aillor; eIl .• re- lo.; juizes slUgulil.l'es. 
catle sobre um inCidente do I'rocess'J e parti- Sr. PI'e"ideote, estou de perfeito acco!'fls 
cip', d~> nat'lreza ,d.a definitiva, porque põe cl)m a maiorm da Commissão, de que os inter· 
termo ao JUizo_e a lIIstalJcla ou produz damno locutorios de que falia o 'trt. 91 são os in
lr!'ep~l'avel. Nao se pOlle,. portantn, confundir terlocutorios simples, não só porque a lei os 
c01f a. dert nltl va, qu',> de~llte sobre o pe~lclo do rtt'ilomina-despachos-como, principalmente, 
au,or, absol vendo Oll cJDdemnando o reo. de- porque os cara~.teriza., não concedendo outro 
pOIS do percurso do pro ;e~EO em todas a~ pha- l'ecnrso d'Jlles sinão o aggravo; pois das seno 
ses. Por ex.;mplo:- u,n interlocntorio de ab· tenças mixtas cabe, segundo o caso, ou ag-
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gravo ou appellação. Esta Circl1mstaneia es
pecificada no al't. 9\ é per si bastante pam 
que o juri,ta determine [J. nu,tureza daquelle,; 
inter lucntol'ios. 

O SR. AQUILINO DO AlIL\RAL-Em que casos 
ca.be o J'ecurso de aggraV'o ? 

O SR. GON(,ALVn:~ CRAvEs-Fm t.odnq aquel. 
les que e'Liiu determinad,·s p~la legisla<;'âo 
anterlOr. V. Ex. eomprellen,le que no ponto 
de vista em que colloco a mmh8. argumenta. 
ção, não posso desviar-me p;J.ra attender a de
talhes que nenlJuma luz trariam ao debate. 

o parecei' concorda, ~.enllOl'es, com esta 
doutl'lIla, dá a mesma noção de sentençi1s 
interlocucorias; são a estas que se refere o 
art. 91. 

Temos, pois, quo a lei n. 1.030 no ar
tigo 91 só se referiu ás interlocutori~s sim
ples; e no art. 93 só teve em vista as seuten· 
çag definitivas, isto e, as sentenças finaes. E' 
ponto liquidado. 

Surge agora,Sr.Presidente, um"- outra ques
tão. Como ponderei ao Senado, entre as sen
tençr.s ctefinitiv:1.s e as meramente interlocuto
rias,ha uma 3,' classe de decÍsões, urna figura 
jurichca imprescindivel, uma entidade essen
cial na eeonomia do processo; quero dizer ha 
as sentenças ch!tmadas mixtas, que já defini 
segundo a lei. 

Deixei de ler as 01'deJ!açiJes llur mim citr..
uas, para poupar tempo ao Senado. Niio ob
stante, peço permissão ao Senado para lei' o 
que diz a Ord. elo liv. 3°, tiL 65. Depois 
de tOI' declarado o que seja. u m:l in terlocu to
ria simples D(' § I", diz o seguinto no § 2": 

«Porém, si a ~~:->tença interlocutor ia fosse 
daquellas que tizessem fim ao juizo ou pro
cesso ... » 

o SR. AQUILINO DO AMARAL-Que juizo? 
Que processo 1 

O SR. GONÇALVES CHAvES-V.Ex. -vae ver. 
(Continuando a ler:) 

determ'rla que nrTo na de ser' citada, ou julga. 
'lue o. citação que já lbe foi fdt,l. não é va
liosa, etc.» 

E no § l° : 
« E póde-se isso me8mo appellar da sen

tpnça. mterlocutoria, quando e tal Que S1 
della não fo,se aplcll,\da, ~e executaria antes 
que o juiz pHcerlesse a rlefiwt'1:a qHe depois 
(os'e dRda e peja appellação que della fosse 
interposta se não poder'ia rep"ml' o damao 
que pela eXfcução da interlocutorict a parte 
tives<e recebido ... 

«Portanto, man,]illDoS que em totlo CiJ.SO, 
em que depois da sentença interlocutoria o 
juiz não póde mais proceder a B,~nteDça defi
nitiva • .. seja recebida a appellação da sen
tença inte,.locutoria.» 

Ahi estão bem discriminadas as sentença.s 
definitivas elas mixtas e destas concedido o 
recurSQ de appelJação. . 

O regulamento n. 737, de 18:;0, mandado 
ob,'erval' em ger3.1 Jlelo de~reto n. 703 de 
1890, mantem o mesmo preceito, no ar!. 646, 
o que não exclue os "'ecur~os de aggraYo das 
interlocutorias mixtas, nos casos determina
dos na Legislação vigente. 

Ora, si essas interlocutorias não estão 
comprehendidas nO art. 93 ,la lei n. 1.030, 
porque não são sentenças definitivas, !Jue, 
segundo este artigo, devem Sel' profendi1s 
pelas camaras nepois da. conclmão do feito 
nara a decisio fiui1l, isto e. depois de instrllÍ
cto o processo; por outro lado - si eUas, como 
reconhece o parecer, não são meros inter
locutorios, uuicos ele que cogita o al't 91, 
por quem devem ser proferidas 1 Pelos juizes 
siDgulares ou pelas cawaras? E' este o quicio 
üa questão. 

Não pertencem ás citrnaras, porque estas 
só pl'oferem sentenças finaes (art. 9:l). Logo, 
cabem aos juizes singula res, não em virtude) 
do art. 91 que só regula rlespacbos interio
cutorios que dizem respeito á ordem do pro
cesso, mas corno deducção logica, inconfu

'< •• ,Dão poderá ser mais revogada assim tavel, da organização ele competetlcia. do 
como si o jui:: julç/ass! qHe 1U;0 procedia o li- Tribunal Civil, creaúa pela lei n. 1.030. 
bel/o, ou absolvesse o reo da indartcia, ou n,70 Com eIfeito, os interlocutorios mixtos não 
recebesse o auto}' d demanda, ou otaro caso são sentenças deflnitíva~, elles teem por 
semeZhnnte, por que em cada um desses casos olJjecto osinciclenlesdo procefso; e as camaras 
o j,,':; deu fim. ao seu .iuí::o.» civeis e commerciaes, conf'orme o art. 93, so 

Abi está a resposta a V. Ex. proferem sentenças definitivas; a saber, 
No tit. 69, 'lue trata ,la avpellação, nega.-a sentenças finaes qUfl decidem a t(llestão [un-

a as interlocutorin.s simples: damental, controvertil:D na acção. 
«Salvo si o foito sobre 'lus for dada a sen- Por outro lado, aos jnizeii singularp,<j COfi-

tença, interlocutGria for ele t.ai natureza Que pete a instrucção dI) proce~so, e é expresso 
peb ta.l int~rbcutori[l, seja o feito acabado DOS a:ts. 87, 91 e 94 c1n. leI e à mdorla da 
por ;naneira que o juiz que a deu não póde Commissão o rêconbece no seu pare[.el'. 
em elh por aquella Citação lllai~ pl'oceder, I Si isto e verda1e reconheeida co proprio 
,:em da,' sentenç'a d4initi1Ja 720 prtnciT?d, mas parecer, si eSses j u i:GS fU __ llcciocom como in.
e loço !,nda a C11'"ç<fo, a"St C011l0 St a parte structores do processo, nao pode :;er pesta em 
pede ao juiz que cite a OHtra parte e o j"i:: duvida D. sua competencia. para decidirem 
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todos os incidentes do pncésso. ou ümua.m 
do !j['úferil' IDel',,~ il1t'or[uctl,orios, cu iLterlo
cutorios mi::..:to8. 

]Jo('~ri"~ dar'~e,y' u.e (Ieterminario,m D. demol'a 
d~ (!(>::;.s~C·. 

COil'lC"ÜOS os juizu; coIlecti-ms eill t3ce d,~ 
taes cil'cllrJst.,ncldS, ver·,se-hi,'m na contlll' 
gencL~ ou ,l6 vio~[u~ ,':.. lei e:xcl:'ctenclo o p!'t;.zo, 
óu (!", ,-io,&1 [J. :,iuda, declc1i.ndo sem pleno 
c'Jl111ed,~;eúto de caLl~a ou confiados apenaS 
!lo e.'iê::c!U fsilo por <l'gum dos collega3. 

Silo decisõe;; (!Uf' p"rt"'nc~m «( ph:'.se de in
strucção do ÍJro'~e~so, e, port:lntQ, n~.o pOdeGl 
ser profel'idâ" pelas c"mdr,,; que. é precIso 
)~--:.j:')~ti1·otjuL{~m afinal a fl1aU~Cla fl1!!dJ.ITlEn .... 
tal ela acçãáab"ol vendo ou CC,,,d€ll,llilndo n 
reo no pEdido. Est~ motivo da lei, senllol'es, bem explica 

o ~Pll conteudo, A vontar'e do legislador f,;j 
(;e cOiJiíar ,10.9 juizC's singn];'l'e5 a instl'llcção 
do DT'oceSSQ, tL decisiio de ,(,do; os incidentes, 
~,t~beleCén(lo para algun,; tennos inco!tJpati
VGiS coill e::ame coj]~c '. i vo, n,serv,mdo p~ra 
as camllr,1S as decisões linaes. 

O SR. GOSÇ.\LVE:S F'Er.RElRA-l\!Jo'ado, 

O SR. GONÇ_\LVES CHAVE~ -Mas, Sr. Pre· 
S1rl ente, não é só com este fUTIr'nmerto que o 
Poder Ex€cutivo justifica a ínterprtkçiío que 
deu á lei n. 1.030, conferindo a\ s juizes sin
gulares competcucil\ po.ra 03 interlocu torios 
mixtos. 

Além desEe 'notivo juriilico, Im eutro 'llle 
explica o conteúdo da, Ipi, detel'minando com 
clareza o seu pensamento. 

R efiro-rne aos moti ':05 intl'insGco'1 da lei 
n. 1.030, expla,lad'-s na l'eSí'ectivu oxposição 
de motivo:;, no SICU preamblllo, e 2.1 núa rGSU~
tantes do fspiritCl que pr0~il1in ó, D07a erga
nizaç[o judlci:!! ia repUblICana, 

Foi inttut;ã.o O~S?(l reforma a simplitic'1r;iio 
do procêsso ju,~ic'ario, de modo a tomnl-o 
mais expedito-e menos custoso, romp~Ddo 
com o lormalimw (lemOI[lr.!o do nosso pro
ces~o civJl, sen~ pre,ÍUlzc dbS ~al':;nti:ls (la 

int€Ui'ão (> Ih defesa das pil!'teS. 
O pri'3.rnbulo da lei Q. I. a30 tomu ),('m pD

tente este pen.ameut0, que constitt;e o rcu 
n::otivo proxim&, a Wt20 le(Jtc, f-1"me1<to <'e 
intel'Fetat;·ão que S<tvi~ny (liz pG'lr,r ôel' in
voc:;clc- com confial1ç~, par<1- se etppreiL·ncler 
toda li ve-dad~ da léi (J cu,ias rleduc, ÓfS re· 
pl'êSentnn1 o.. rE;l~çfio !ogica qu~ vincL~.Ill ao 
-principio as suas no.turars consequencw_s. 
- O fim que teve em vista li lei n, 1.030 
Iài tornar mais expedito o pracL~s0, D.ccele
rando a solução (las que:;tões judiciaes, e 
em algun~ casos estOJ.tu i u prazos tão rl)slrictós 
que seriam imprD.ticaveis, si o exame da 
roateria fosse contiado a juizos collectivO!l. 

Para exemplificM, tomo o proce5~0 de falo 
lencia. 

Bem, si não Ilojuiz singular, lOas á Ca.mara 
competisse dar esta sentp.nça., CCmIJr-~hencle o 
Seno.du que não se poderia cumprir o. elispo-
3içiio ela lei. 

As tl"cisiíes 1lor um juiz singulal' ;:fto muito 
!llai~ pr8mptG.l do que 28 lJ,o[·~rlc;a'; pGl' 
uma call1ara. por um tribunal. 

SeI'in nec2s::-::'ll'io rplllllf-SP o t;ibu'l\ll~ ll:Sti~ 
';ui]', não raras vezes, o debate attf'nt:J. a. é5-
pecie, seria neCeS'iá1'1O parJ. evitar-s8, em 
Jl"uitos casos, 2. precipitac:2.o no ju;gamrnto, 
que ('ad~l um dos JlliZeií procedesse os eX:lme 
do processo com estudo mais 0:'; menos de
lIlor,\.:\o da mater;a. Outr:;.o circumstanciD.s 

f)l'~" éSSCo competBilci:t, qu?' tem a Sl1a ori
gCll na ,·:,tio lil;''-:;, cst,i pO:;itlvilmf'nte [Uil
d1J.r.!CL !lOS textos e~pI'83S0~ d.a lei n. 1.030, 
(]ll'3 ;có rCSGrva, [,,1.['(1 as camal'ilS as sentençu.s 
linlies, dando a instrucção do Pl'OC8SS0 [l.QS 

juizes sillgulal'eô. 

O SR. AQUILINO DO AloJAR,\.L-De modo que 
o !wúeas-corpus tam bC"1 não [ode ser decre· 
t"rlo pelos tri:lUnnes p' pql1e tem o mGsmo 
pl'J~O lest,ricto; eleve sel·o sempre pelo JUIZ 
singular. 

O BIt. GONÇALVES Cli,\ VES - Pc,rilfio ; o Iw
bcas-cJ"pUS n:tü póde ser ccmpo.rado it decltl
ração dA t':tllenclól. O juiz ou tribunal o. quem 
é r'eq;lH1tht urca CGnCE;s,[.o ,Ie habeas· corpus, 
ti cu de pascH ôe prompto a ordêID solIcitada, 
Ealvo constaudo ~.vidêl1tBlll'~ntB que o con
strangimento do lmpetl'allte não é i1lega!. 
~.iUit;;~ VPZé3 o impetranTe t~r;-l de S~l' couuu
zido it prfs·nç" do j lliz ou t,'iilUDal de logar;s 
d'~tantes, pOl' éxemfllo GOY<lZ, e a ordem ae 
hnbeas·cúj)ms Dão e [) juigamento, mas tão 
,;6Ilj,onte umo. providen~LO, garantidoro. da li
bel'dal~e do impbtrante e preliminar do julga
mento. 

Mas a lei n. 1.030, na competeneia que 
traçou para o Tl'ilJUnal Ci vil e C!'iminal dá aos 
JUIzes singu'ares a conceEsiío de habeas·corpu$ 
com recurso para o con~el1lD do tribunal. 

O SR. AQUILINO DO AM,'RAL dá um a.parte. 

O SR. GONÇALVE,'; CHAVEs-Sim, a (\eclD.ra
ção (le fJ.llenc'a é um incidente do resper!; 'o 
proCfl~SU. uma necisnf) l'l'eiiminal" não com
paravd it expedit;ilo de llÇIlU o)'dem ele hobeas
cor"""~' a dfc:ar~,ç[o ,lp fo1Jellca ac"rret<1. as 
m{),~s gru\"€'s. cúr:.bE'Ql'i(n..::ills, já em relação á 
DESSO:' do ;vljjdo, Já r:~I[1!:~') "o seu patl'lmQ
nio; ilca a'lu8Ílepl'i~allo dos di,'~itos politicos, 
pótle ~ ;'1' preso ~m n<1.cJas ci~'Cum"tallc!as. fica. 
priv",!cJ de" a(irr;,inlsLr"çiio GO~ seus ben:l, que 
oe;·ão ari:écada,lOs e ~(lmlnl,tr·'l.dos por syn· 
rIICOS, e p",ô::ivd de olltras restl'icções. 

O idlidJ pólce embargar ou a;SgNYal' da 
sentenç:l. flue ,l.ecln.ra :lo quebra. 
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o SR. COELIIO E CA"!POs-COm O eITeito de· b) os <1~gr::w03 e appellé\ções dos c1esuachos 
yoluti'7o somente. e seniE;nças do juiz ['OS feHos dé\ Fazenda Mu-

O SR. GOi>i('ALVIlS CH.~VES - Cel'b,mente: nicir'n,l.» 
esses reeurso3 n~o susp'm,iem o:) eJIeitos da l.>'é\qui deduzem: l°, que ~, C,l!te de Arpel 
sentença. Entretanto, uma orllem ele habeas lação nilo conll€ce de appelJações de juizes
corpus nã.o é sinão O ,~hamp"mento do impe- smglÜal'eS, lJorque a l,i só c 'ncede eSEe recur
trante <1 JUIZO para se in:struil' devidamente 80 das d,oci,ões tm primeim inst:ência do Tri-
o julgamento. bUrlaI Civil; e o regulamento, não ob,tante, 

Pelo que fica dito, vê o Senado que o pen- creOI!. violando a lei, a competencia dos juizes 
samento da lei n. 1.030, expresso nos seus smglllares p<lti\ as decisões :'pp<"llaveis, e a 
motivos e claramente manifesta 'o na or"a- da Côrte de Appellaçã', para conhecer em se
nizRçi"io que traçou da comp(Jtencia do Tribu. gunrla imtar;cia desses decisõ~s; 2°, do mesmo 
m1.l Civil e Criminal, tom3. bem patcnte que morio:-que a Cárte de Appel/açao só conhece 
as camaras só pl'onUnCi<lill sentenças fil1aes e rte aggrQ,Vos dos despachos e seotenças do 
que aos juizes singulares cJ,be a decisão dos juiz dos feitos (la Fazenda, Municipal; m<1.S o 
jlltel'locutorios, ou sejaLIl simples ou lllixtos. regulamento estende es:,a competencla aos 

'Ilgravo.l interposto., dos interlocutorlOS pro
O SR. GOSÇALVES FERREIRA - Apoi'1uo' nUilci"u03 ]lor jui ZOS sing-ulares. 
O SR. GO:'{ÇALVES 1,~HAVES-MJ,s,Sr. Presi- Par~, quem intHpreta i lei no sentido ma-

dente, contra esta conçlus:lo objecGam os ad- terial. "em attenç:'o ás demejs l,ades que 
versJ,rioi invocando a, redac~ilv do~ al'tigos t'ormam Q, sua unidade, parec8rão procedentes 
91 e J35 da lei. ,emelbanles objecç5ea. 

O primeiro destes :1.rtigoi diz que o jniz O SR. JOAQUIM DF. S\)UZ,~ - Entiio é appa-
da Camara Civil ou Com iIler~ial prof8re [0- rencia? .. 
dos os de:lpacllOS interlocutori"s com o re- O Sp" GONÇALVES CHAVEs-Sim, puramente 
curso ele aggl'avo, nos C:lSOS detprminados na é\pparenci". Não vae no que digo nenhuma 
lei. Desse J"eCllrso toma conlJecimeoto, se- oJI~nsa, e pel;O a V. Ex. para dar-me a honrl\ 
gunrlo o art. ~9, o cJlllselho do tribun~l. Lle a~(Jmpanb.:.r o meu raciociniO. 

Senhores, est,l disposição não a ]JranO'e 
todo,; os incÍlleutes do processo e nem exclue" a O SR. JOAQUlU DE SOUZA-Então vê V. Ex_ 
competencta do juiz singular pam prorerlr que ha razão paI'a engano, porque parece. 
os lllCerlocutorio.:i mixtos, poi, jiL liCOl! de- (Ha outros aii<rtes.) 
monstrado,com O propr'io parecer', que os in- O SR. GONÇALVE:' CHAVES - Nem eu estou 
terlocuc<J,rlOS do ar't. IH são os I]ue só ditem affirmando o coutrario. 
resperto a orllem do process." simples (kspa- () SR. COELHO'E CA)IPOs-8e fosse questão 
chos, dus qu~es c.'tbe somente aggravo ; em- cllua, não estdrb sendo ciebatida. 
quanto que (LOS lnlXlO, cabe OL! liggr<lVO ou 
appe[]~,ça," :..; a competencia do juiz ~ingu· O SR. GONÇALVES CHAVES - A primeira 
la!' PJ.r,t proferi!> eSCes ultimos drmana ne- objecção é toda funrlarla na expressão - Tri
cessariamonte da exclusão d:l, campetencicc buoal Civil - empregada no art. 135 lettraa 
das carnal'as para pl'oferil-os, 11:18 preci,.os da lei. 
term'js 110 art. ~J:3 rlf11ei, e ela rlecl:J.rada co:n- Mas, senhm'e'J, a lei deJla S8 serve, não em 
peten·'ia do j lliz singular pal'<l <l instl"ucc:lO senti r1 0 concr8to, mas de um moc10 vaO"o com 
do processo, pcHa tudus os inclct\~ntes delie. slgnifica:ôes diveISlt;. urJ, expl'ime Das ca
Sc~re l,;g<:s non est verba e(lntn~~ secl 'fio~ ac In~lr[lS reunid.'1':l\ ora cada uma da~ camaras, 
lJOtestatem ten""l? 01'<1 osj ui,.es :iingnlares, membro!' do Tribunal 

A lei é L1 syntbesG, e é lei tUl~O aquilIo ele civil. 
que a lei COgitou, tudo o que é uma conse· Na. propl'iJ. lei n. 1.030 encontra· se eSSé\ 
qc'9ncÍC1. Ilocessaria do pri'lcipio ou rla regr" clenol'Jinção - Tribunal Civil- .iznilicando 
por e!h'. estabeleciLlos. (.'lp·,iados.J - os julzts si:lgula1'8S. ~ 

l'_rgument~,·se, ainda, SI'. PresiLleélte, com E' as"im que nos arts. 102 e 103 a. lei diz: 
a !Gttra do al't. i:'i5, n. I, JettI'as a e b. -compete à C',rnara Commercial e :1 Camara 

ES38 processo din.lacico torna bem patente Civil procesSa?" e julgar as camas de valor 
o perigo rla~ ínterpretaçGés contra os pre- excedente a 5:00U$, etc. etc. 
celtos n.phOflStJCOS de direito, pCI' mim invu- Pois bem, nos art. 87, 91 e 940, o processo 
calio':l, de interpretarem-se ;'.3 leis pu!' di:>]lo _ destas c::\Usa~ é da competcncla do l juizes sin-
siçiies iso/:J.da.s do seu coujuncto. guiares, me muro:: dbsas Carna.ras .•. 
. ;Ji: o,'\r;lgo: A C01·t~ .. '13 .'>.pp .~llQ,ÇC,lIl;O Úi."ii I 0. SR. C '~Uj')E CA~[P03-Pl'Oc':Si:am e ju'.-
}l!ga ç~i.I S2g:l.Q8..l e u!su:cn, l:lSE:::~n.~l;_l: ~:1\1~ ,:l!Jl t-2l~rn',s ..• 

ai as ê.ppeilações da~ ~entenças do Tribul1:\1 O ~R. C;;::-;Ç'ALV;':S CUAYES - No art. 50, 
Clv11; §§ 3° e 'ioa rlen~min:lção Tribuna.l Civil que!' 
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dizer: os tres presideotes das camaras, interpostos dos despachos e sentanças do juiz 
reunidos em conselho, Julgando em priln3ira dos feitos da F,lzenda Municipal, poi~ alll ~a 
ou em segunda e ultim;\ instancia, como diz:-materia civil e commercLtl. 
determina o art. S9, princ. e ns. I e 2. Vê-se, portanto, que, longe de ser defei-

Na exposição de motivos, o TribunCl.l Civil tnoso, o regulamento exprime alta C::t

figUI·:J. investido dCl. competencia, que pelos paclrlade lIa. parte do sell autor; é obra de 
arts. 89, n. 3; 99 e 100 ~attl'ibl1ida aosjuizes jllrls~onsulto (apoiados), de quem sabe lllter
slO.!,ulal'es. par~concessao de ordem de habeas preta r a leI pelo seu espirito, pela sua 
cOlpus.e forl~l[lç~o de culpa '. . I mente.pelo conjuncto de suas disp05ições, pela. 

. A. exposlç'ao ae motivos diz .-0 TrIbunal· consciencia da lei. 
C1VII proces:3a e Julg[1., profere as sentenças I 

de habeas corpus e fOl'llia culpa nos casos de' o. SR. COELHO E CA:lIPOs-Apoiado. E' obra 
jury. mUlto bem ponderada. 

Pois bem, nos al'tig03 citados rstá definida O SR. GONÇALVES CHAVEs-Mas, então, si 
a competencia dos juizes singulares para isto é verdade. si é incontestavel a doutrinll 
conhecer do hab.ca, corpus e formar culpa até a que obedeceu o regulamento, em que se 
;í, pronuncia inclusive. firmam as censuras feitas? 

O SR. COELHO E CAupos-Não é preciso ir O SR. SEVERrNo VIEIRA-Muito bem. 
tiLo longe. O art. 91 é claro. O SR. GONÇALVES CHAVES-Não pódem 

O SR. GONÇALVES CHAVEs-De mais não é absolutamente caber em uma o~Jra que é um 
só no nosso paiz que e,;sa denomina!;ã.o é oi- monumento juridico pela. concepção do 
determinada; di-se a me,macousa em outros. plano. justeza das ieleias e ori~ntação que 
por exemplo, na America do Norte. Na Ame- imprime ao DOS30 direitojudicillrio. 
rica. é denominado tribunaL o juiz singular O SR. SEVERINO VIEIRA _ Nem de outro 
q us faz IJal'te de Ile, quando sen tencia. modo teria ella os applau!os dos competente!! 

O SR. J. CHERMoNT-Na Inglaterra tam- como tem tido. 
bem. 

O SR. COELHO E CAMPos-Em toda a parte. 

O SR. GONÇALVES CHAVEs-E,;se jlliz re
pl'e:;enta a côrte, é o tri buna!. 

Port" n to. esta denom rna,ão de Tribunal 
Ci viL não é razão para que se negue compe
tencia aos juizes singulares para pruferir 
sentenças a ppella veis. 

Desfeita e"ta objecção, resta a outra. 
Diz-se q ne o art. 135 exclue da Côrte de 

Appellaçáo o conhecimento de ag-gmvos. a 
nào serem os qUe se in terpõem rlos despach()s 
e sentenç ,sdo juiz dos feitos da Fazend<l. Mu
nicipaL; é, pois, contraria á lei a disposição 
do regula.mento que confere i Côrte de Ap
pellação competencia para conhecer de uggl'a· 
vus das decisõe,; de JUIzes das camams. 

Senhores, pal'a que o Senado se con
vença eie que não é admbsiveL a interpre
tação littel'a.l desta dispo"ição como preceito 
regulCl. '01', a pl'opria lei se encal'l'egou, no 
art. 140, ele defi'lir o seu pensamento em 
relação ao art. 135. 

Diz o art. L40: «A Camara Criminal da 
Côrte conhece dos recurSllS e appellações em 
materia criminal; a Camara CiviL da Côrte 
conhece dos aggra'IJos e appellações em mate
)'ia civil e com,,"ercial. 

Eis aqui. A clisposição do art. 140 firma a 
competenci:t da CiimRra CiviL da Cort~ parJ. 
cOilhecel' dos aggl'a70S, em mo.teria 'civIl e 
comenercial . 

Nalt. mais inci3i vo, porque não se pódem 
confundir es!es aggravos como os que são 

S~n.lllol Y. lU 

o SR. GONÇALVES CHAVES-Assim, Sr. Pre· 
sidente, esta discussão vem pór em relevo 
o grande merito de8se acto, tão inju ,ta
mente censurado e pelo qual é: o Poder 
Executivo digno de applausos. (Apoiados.) 

Resta, Sr. Presidente. comblter a ultima. 
artiuição do parecer, tão improcedente como 
as anteriores. 

ElIa ri z respeito á pretendic1 a inconst.itu
cionalidade do regulamento, por ha. ver este, 
no art. 3:2, retirado na compete'lcia origi
naria do Supremo Tribunal Federal o pI'O
c~sso e juLg'~mento do prefeito do Districto 
Federal, que lhe havia sidlJ conferida pelo 
art 53 da lei n. 85, de 1892. O regulamento 
consagrou a disposição da lei n. 1.030, que 
havia dado essa competencia á Côrte de 
A p peU ação. 

Tinba o Poder Executivo, no exel'cicio de 
uma a.ttribuição constitucional privativi1. de 
reguLampn tar a lei n. 1.030. 

Sabe o Senado que o Poder Executivo na 
IngLaterro. e nos Estados Unidos não tem essa 
attrIbuição, razcio por qUI! as leis nesses 
paizes vão até ás minudencias regulamen
tares. 

A nossa Constituição, porém, com muito 
acerto deu ao Presidente da Republica a fa
culdade privativa de expedir regulamentos 
para a boa execução d"s leis. consagrou a 
disposição qUtl já existia na Constituição do 
Imperio. A lei cons,ltucional franceza con
fere tio mesmo modo essa. faculdade ao pre
sidente da Republica. De modo que a ctou-

46 
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triua e a pratica d[ ssa fllncç5,o na t:ep~'blka 
Franceza são int.'II'J,me:r:t3 aPl'Ji~:\'y8i, edre 
nós. 

Esmein, notn.vel pr"f~,,~ol' Ó1 facuid2.ce r'e 
direito de Paris, em obra l'ecellt~, de grai1<1e 
acceiiação, faz rm estudo iDte;ecsante ,1.:). 

funcção regulam2\l t,w, 2011[1,ra,:0, c;a de le· 
gislar, mostrando a cOllv~i:iencí~ d" ,,·x
tensão que em P'l'ança tem "qu'éIl ... Íi!.culr;,r.e 
regulamen tiro elh proiuz Ul1m como l~gi,,
laçiio derlva1l8. e cOinplemeni,ar'; não PQ,:é, 
porem, suustitui;' a 12i. 

E' tambem a doutrina. r>"S no;:::;cs publ!· 
cistas. 

Ora, senhore~, arru.ac.o (\e"sa au torit~<t';e 
ter.do de regulumentar a lei cicada, e'1':l'[" 
troll·se o Pre8'dente rIa F:e!mblic'l '11;:-; fac" r:e 
um accordão do Sllr;remo TllbUlPl Feder" i. 

Esse accordão decidiu, D2.0 ic.cidfntemen'·e, 
como se me havia infúrt~i\do e com') tin'. 
occasJao de declc.rar. rS2DL',dendo lê um 
aparte do honra.do Senaúl,r pel, Mr..rauh:'io, 
pois examinei. postorirrrnent2 o ?"col'd~o e 
vi que não incirlentement" l!laa peh fundB.
mento da de:isiiD fi.» t1e~lrjl',H.iú incc·nstEu
cional o art. 53,,~ lei de lôP2. 

Vou ler os con."ÍJeral[(~OS ·cio <1.~(;o,'dã". 
Pl'imeiro fundgmento: "TI~A' cr·nrer!l a cl·~· 

nuncia os reque,;itos ilece":,:Hi,,S pai' ser 
acceita; pois ('.egw3 ~,declal'~cç:io dos moü
vos sob a~ lettras a, b, c, d, e). 

Segundo i( o acto attribu~do ao (h-nunci;c.['ü 
pertence á apreciação e conhecimento, não 
do Supramo Tl'ibllna\ Federal, n~o obst;:.ni.e 
o art. 53 da lei n. 85, de 20 dJ é'Et'"r.lbl'o c18 
IS9Z. que nesta parte é illCOll3tituCl:)IlO.l. )or 
nã,) poder qualquer lei ordill,·ü ... ,:ugment,"r 
nem diminuir as a.ttribuiçõe~ tio t!"íbunal, 
mas sim do Conselho de [ntel!,lef;Ciê"etc: ,cct.» 

Bem; o Poder Executivo acua',a·se de,jjHê 
desta decisã,l do Supremo Tnbu!lal Federal. 

Sendo assim, pergunto: o Porter E,ecutivo 
devia regulamentar a lei n. 1.030 inel nimio 
na regulamentação o dispG~i tiYo elo artigo da 
lei de IS92, declarp.do inconstitucionu.l pelo 
Supremo TribunB.! 1 

Esta é a questão. 
EUa se prende á c1Dutrina americana sobl's 

a alta funcção q ;18 sxerC9 o POdeI' .Tudici?rio 
nos Estados Umllo~, de Il.:cldir c.a comtimcio
naliliade das leis, púis COf.'i'"illvS as in3titui
ç6es americanas. 

Sabe o Senao que lunga e I.csr'e C3 pri· 
melros tpmpas da Conslll~1içã,), tem si,: c 
naquelle paiz a cunt'OV8To,;é. ;,))i'~. 2~T,í) ["llUt.), 

Disputa-::l8 aiuda qULes os eut'i'('8 :.te UH 
semeihanle deci3~,o 0.0 Poder JJlcllCl:J,r,O; - .,; 
ella obriga tão sómente 2.S pute3 no ~leiJ;c, 
ou si é de auto,'illade pH'a. O.ei (10US outtOS 
ramos de poder pulJilco, 

Os partidos poli"iccs apocler:\ram-sc: de~:3L 
questão e suste:J. tam uoutri ;',',$ COfÜl'ilrlà3, 

coü:,ti tuiiY'O dn"s escol!'.s. O velho putido 
rs p~hl.!ca D", ciil'!gírt,] !)OI' Jeífcl'~on e DO' ta
t;;~iLTme'1te p"'.' ~ack~Õn. ié. cem a dénoEli
l1~~t~i}o de d<2illOGl':'..:a, por largo espaço de 
t.~wpo su~t!~iHG>J. &, cloutrint:. éte que a cteclal'a~ 
r;~tOl";:~ in';l};":S1,it11(;,10nalià:':'lie d2- lei pe!o Poder 
JudL)o.j'i0 ;!(~ lifDic~~Ya ~~ crbil..f'. cIo r:aesmo 
Pocl,,,r riU j'eiJç~.0 a especie decpdida; que o 
E:lecLtiyo e o Leg~~jUl,LJVO tiuhél.ill e6u~d~lH~lltc 
c' !.'a llI:!l.·~om i;;,":r,'. íl1'ieneudcnc:D. rlo Judi· 
8i ,~':'O '~f.ãl." \,b:-Ji,ítilte as de(~1:;õP8 d:,st(l, o di
rélto (~e in'c~'>r~:-l'ct;}!' a Cons~,!tuit;~o. 

O ?ol'ti«o F,.~,'el"lJ;st1, c1e:õde a presi ,jeul)i3. 
c~e Jo~n .A.o.,-:D.::.B, dêú::nd~a a p"frogtt;.i\'a do 
[\)(:.<'.1' Juô;cia:'~(J tU ccmo a Có,(" Supreil.'.a 
Do recl~,i'na_ 

De feit0 eSS3. funcç:].o é UGl ::1t~)rüjuto es~ 
rH.~cia.l q11e a. sobe!~~lnia n("\ocionnl ccucedeu 
;:qJe~l( POL'ler, o :mais at:Jto -para e::::ercel-a. 
r nele :oenr' rnfe reI:.; vIl.alicledace, não dislJOndo 
f"OS neios que s;oduzem OL! corl'ornpem-a 
l'ocça e c tllesouro; cotado de ::;Jta supel'iori
üft,l" mOl'ai rOl'que pa.ira. em re,:iii.o su;::;erior 
~c p1.i:ré8S pn.rtj(1al'!~~S! o P'JUE'l' JlldicÍaric é 
, e.l'i.i;j'nen;,e ,) ills~i>um~lltJ ml\is ~.propriacl.o, a 
t);·g:t!1iZ3 . .;ão ~Jlais adé'(Juadê. para 113segurar a 
cjl~Nv<,r:C'!<1 da COD:;tlcuição e o equilibrio 
6r~tr3 os Poderf-s. 

A Con ·tituiç2ü cor:c'lletteu a és::oe o;>gão de 
~GbOr;LnL,. 'lio ebvada fu i1Cç5.o poii tica. Como 
~,m;]J8r,~I·"- como atiributo cornmum a todos 
08 PO( 1 eres ? 

Sell'10r~~, não foi este o pen~am(mto do le
gi::l::,dol' cOllslitr.iute-ao organizar o Judj· 
CEtl'iC:, ~jOrqL2 ê:-:sa (;:'.cllllji •. c.e de não ap
,.li -cr leis Íl!éon~,itucéO()a,e~-l'azenclo auto· 
i·] 'all6 s~:nellte '~n,n !'elaçiu US p<1r t,cs en· 
v"iyj::o.:J nos ~,leitos. não ,,,ria um" nov:dade 
entl'e nós, pÔlS quP. o hJc!el' JudiL:1l1rio tio 
i:nl1el'iol Gc:.ercia essa f,:cul,bde. 

E,l tI et<111 to, sfthe (l 32na(10 'I ue semelhante 
prerogativa, polllica, é a que carecteriza a 
si npllarida'!e da organização do Poder Judi
cial'io !lO'l Estados Unidos e nos paizes fede· 
rati :cs da Am~rica, e imprime·lhe uma 
Jeiçiio peculiar e origina!. 

El~ pOf'lue o eíoquente cl1efe dos wgihs
','íebster. úizio. no Senaoo americano, c!efen· 
r~tnrlo a cÍot.:tril:a fec<eralista: « a Constituição 
r,w al' J'Jll!c'ario o poder (,e deci!lir as graD' 
(os qu'°.stijes coret, lUcioD<1es; 1), quando psoe 
POett:'T ~e l,em p~I'Un'Ej)f~jaÜI\ o d~bL1,le estú, Lél'

~l!in~Jl·U.) : os cu lI'OS .. :eoal't3.mentcs do g0ve3'llo 
n,'(',1 t~!n ar r~:.:.er s;nãú iaclint1l' :~e. ~) 

E;' \-e,l(ta.~'.fJ q de- E1J,i3 t:lrlJe o !J;),rtido De· 
:Tt0cr:l7.2. e :J rju·;o Pi.lJ.·t\r~.J R81)U~1lican;:\ COl*!" 
Lü:uadoc (~O PaL'tlc:o Fedt-.ra.iL::;ta, tr!)C~'..i.'aL~~.,se 
08 p2.p::?j3. c:Hla UD.l (l;:Ee~ d.erenciendo a dou· 
"rina que lIa via c:Jf'.lbatH o. 

A qnE.S· ão SUl'g-e na pr?s;denci" no Buc' 
hilm"" (['.16 no "eu ~i9Cl':;'f;0 inaegural af
lil'illOU "' -2.ütv['jdaó.~ da COfte SUpr2ffi;), para 
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julgar 11efinitivalIiP-nle di'" cC'nstitucion, /ir1it(l e J;,uieia.;'io investir10 ela f1culdade le~is!ativa 
das leis. (',,? !".?'7"ogur leIs elo Congresso: é superior ao 

A controversi['" entretanto,não drrimiu-s<'. Lei'i~Jativo. 
Lincoln pronnociouse subre ella réclarll11do l';ão, o Judicia I'io dei;;:aodo de app!icar a 

qUe a de'lsãu da Supr,'ma Cc,rte imiJunba"f':l !ti Pêlo vil'io intril1,eco rle inconstltuciona
ao acatamen tr: 1j0S outros pc"'eres uu todo" lidacle, não e ~-upf'rior ar> Poder Le;z-islativo, 
os ê~SOS semelhantes, mas que ,,8 ev'ontu"li- C01··O 0ü,err~ L;,!lirr; ~lle eXl:l'ce apenas a 
dades politic:ls po"iam dps(,íloar-se crw nd ~jj;> acção !}ollderador;\; a lei perde toda a 
gravidade sobrl' qmHõ€8 VI'2'-8 qUf' l-" obedi- :u;: terça, tor'D. 3. :lU" virtllalidade; e é neste 
enCla lmpnrtorw. o dEs[Jotlfmo do ju"lC,?r!O" efféilO que consisr.e o imperlo da decisào ju-

Não e, portaní.o, um ponto ]'esol VHIIJ. :-,,~(i. (1.icid. 
e certo que a doutrIna do BuclI3nall cOJ1-1 E-ta ée applila no caso oc:,orrente sub· 
stjtue uma impr~~crjpti"'2J relv,udicaçi'ic' ti2- ~ !I:pttido " julgamento; a nl111i(lade (la lei 
Corte Suprema, d~sde Marschall, a ""imana, e ufi'il'm"(Jé!. em I'elação 3. esse caso, e se 
constitui,ão americana,. No famocQ preces.;o atTIl'mari em tcús os cas, s semelhantp.s. 
de !vlarbury comra MF.cison ciizir. ell~:- O 'Iue fica. ~endo elia ~inão nma apparencía 
urna lei que está em contl,clo com "" cOi1~Jti" d~ lei com os cr.racteres extrinsecos 1 O ~ue e 
tuição deixa de Eer uma lei e ;;0 PodEl!' Ju- :el sem efficacía, in<l.pplicavel por vicio in
dlciario, quando provocado, compete dlzer- trínseco ~ [V![lS si este e o effei to da decisão 
o que é a lei. judicial, é certo que dIa incide sobre um 

Os m"is autorisados escriptcl'Es apoiu!ll co:;o concreto; e a. revogação formal da lei 
esta dou trina. Peço ao Senado permiss5" pilri;' se opera pelos meios constitucionaes, em dis
ler pequeno~ trecbl)~, m9.S incisiv( s, li!' 3-1- pc1Cição geral pelo porler que a fez. 
guns delles. Eis a r:'.zão Jlúr que é necessario recorrer 

Story, o cla.o~ic{} cornrêentadOl' da consti- ao Cougreôso. 
tuiç5.0 americana ~iz; «A opil!ião :,el'"l L:R O Srr. MORAES B.-I.lmOS _ Enterrar o 
AITlenCa ha "do Clr:Ldo qUE' .o Porer Judlc 18rIO cada ver ela lei. 
deve prOnUDl'lar"se em ui tlrnil ,,!cada. 8cbl'B 2, 
con,titucionalidOide rios <locto~, d,,~ leis do ('o" O SR. GONÇA.LVES CIUVES-OU COUS<lo seme-
v~rno Federal e dos Est:: rios, qU3,ndo 'ÕEe3 , lll<1nte, 
dao logar a um rJebat" judici,,'_ DaqUI se.: O SR. COELHO CA.lIIPOS dit um aparte. 
seg-ue lJue, quando est:'s leis e eslE's r.ctos í O s: 
estão submettídos a apreciação do Poder: "~r. GONÇ,tL,VES CHA.VES-Emquanto ao 

Judicial. o julgamento 11e\'e ser dcnmtl'l'o. r pOlhO que se, dlSLut~ trata-se da. especle ,de 
De outro modo DS deciõões judicü,ri<\s CJ,-I ser o proce,so e Julgamellto do Prefeito 
lJiriam em despre"tigIO" sl~hmetLldo ao conheCimento do Supremo 

Cooley. Consto Limit. assim se expressa: 11 Tl.!.bUt nadL I E - t 
.. . . ~_S e cc arou: « U nao sou compe ente.» 

«Provada a Invalidade da leI, ella, e piTa, Estaquesrão estàclecidida: rleem-se quantas 
to~os. os et'!'eltos legaes tal qual ,e ounco.' ,tenuncias p03teriore~ quizerem, o resul-
eXIstira.". tado será o mesmo' a lei é inapplicJ.Vel. 

Essa leI, sen hores, guarda os caracteres 1 

extrinsecos da lei, mas desapparece a sua O SR" COELHO CAMPos-Mas o Tribunal 
vírtualidade em todos os casos por ella re- pó,le mudar de opinião. (Na o,<I,-os apartes). 
gidns, não terá efficacia, privada de applí- O SR. PRESIDENTE - Attenção! 
cação. 

Está neste caso o art. 63 da lei de 1892. Como SR. GONÇALVES eRA vEs-Perdão ; 
applical-a si ella incol're em nulliclac!e ra- O Tribunal não pode legitimamente retl'3,· 
dical, si ella é inconstitucional e foi decla- lar-se; esta. questão fica decidida, e a decisão 

obrig[). o Tribunal. 
rada tal pelo poder competente p;lra dar-liJe 
applicação ? Sfnhor~s, D Suprrmo Tribunal Federal, e 

ura, senhores, est~. n'lllil~ade e int,·in::e~a, bE-ffi s,sim a. Suprema Córte nos Esf,arlos 
é anterior, á seutença que a declara; 8, ~;or Cuido.o, dedaran,lo Pro ultimo julgamento a 
isto um notavel juri"coDsu]';O n(-s,o, ,ll~ru- iaconstitncíom"lidude d" uma lei, não eX21'
tinuo brilhantem(\[>te ",surc:pto Jdelltlco.(lJ~~e I'"mm uma fUllc,ão pur~menb; ju1icíaria, 
que não e o Sllpremo Tribun~1 quem ,,-onu 'r". llJôS D' jncipalmente púlItI(!J, corno Poder pon· 
a lei; o Supremo T' ih.!nnl nê:o ü~z sil:ão ('ai ~or" (Apowdus.) -. 
declarar a nullidilde da lei. i E e por uso que SloJ'y, no trecbo o.nterIOr-

, . 1~ '1 " ., mente citad.o,diz :(ojuiga:nento deve ser defi-
O SR. COELHO CAMPO, (,,,, "m arar,e. . nitlvü, 1l01'que de outra maneira <loS decisões 
O SR. GONÇALVES (HA '.'ES -- Mas oljedú.m: ! jl'diciees c.' bi l'Íe m em d~"aQreço.~ Este pen

si a lei se annuila pBia dEcisão do Sl1pre.no I sQ.uento rel'ere-;,;" à declaração de ínconsti
Tribunal, em ui tímo julgamento. :fica o Poder l tucionalidacle !la lei. 
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Que seria, senhores, que valor ti'ria 
essa alt'l. funcção confiada ao P,,,ier Judl
ciario lte interprptar a Constltuiçãu. si a, 
suas decisões estivfsssm á. mer(ê da mobili
dale de opiniões dcs juizes um casos iden' 
ticI'S ? 

Seria o pró e o contra, uma irrisão tão 
elevado attri buto polit·lco. 

jecto de debate, JYJi'que elle não elH'olve 
materia Cllju c,'nher:im"rltCJ constit.ue fune
ção constituclonl! ,'o Sen:Hh ; o o Regimento 
(> expres~o: não paJem sel[' ohj-'cto ,Ie delibe
r'açã<J do Sen-.. ,\o aquelhs rrmtcril;s qlle não 
envolvem o exercicio de o.1"uma das suas 
fllncções constl tur.ionaes. c 

Ora. senhOr'es, o pa:'ecer si;nple,mente de
clara. iL1CJilstl Lucionai o regnla:nento, seru 
prnp'lr nenhuma medida; é e~ta a SIU con
clusã\l. 

O SR. SEVER1NO VIEIRA - Maxime. em 
casos desta ordem, quanrio o Supl'emo TrI
bunal Federal se declara íncompaLi 'leI com a 
eJ:ecução de uma, disposição logi5lativu. O SR. SEVERlNO VIEIRA - P~r si só teri;l, a 

O SR . GONÇALVES C'HAVES-E' esta. senhoT'es. I sign.ifkaçào ~e uma. censura da Commiss<lo 
Ullla dou trIO a que reputo verda,Jelra e do Senarlo. 
que justitica plenameote o acto rio Execlltivo O SR. G,INCALVES Cn.\ '·8S -Sim. 
delXanrlo r'e reguh,mentar o artigo inçonsti· Qual é o J:esnlra.do p:a.tICO, qU:l.l r, o eff<~ito 
tu~ional da lei de IH9Z para arteoder ao desta d~cla'nÇ;'io? 
art. 135 da lei n. 1.030, perfeitamente COIB- O SR. COt-:LHO E C,-\MPOS - No l'egimen IJ(l,r. 
tituciol1a.l. I d 

O Governo teve de escolher entre as dU'lS ame' tal' IJD la ter;' neste, não. 
leis e decidiu se por aquella cuj(l, revogação O SR. GONÇALVES CHAVES - Justamente; e 
era. radicalmenre Dulla. fifSlllO nest;e l'e"imen D Sen .. r\IJ não rlerru\"::t 

Ma,;, sennor~s, seja como fôr; 8i eSfa. dou- m~ni~te"ios, não faz politia. (Al"iados.) 
trina não encerra um(l, justiticativa completa O SR. CüEI.H" E C.U1P,JS - E,tá hem; mas 
para o acto do Governo ne,ta. parte... isso erct antigamente. no tempo do Imperio. 

O SR. COELHO E CAMPos-Tem a lei de 20 de O SR. GONÇALVE3 CH.\ VEs-\'las o parecer, 
novembro. c',y:,o nis"e,concluin",o simple"mente pi'.!a in-

O SR. GONÇALVES CRA VES ... a lei df> 20 de constitucionalidad~. n50 trazia. em si uma 
novembro de 1894 o jusLifica. plenampnte. medida T,rallc: qu dC)uer. 

O Poder Jurlicial'io em virtude de,tiJ. lei- A quem obrigava 'I Ao P0!.lP'C' Jurliciario ~ 
art. 13 § lO-julga ela v:llidac!e d;J.s leis; CJllse. Não. Ao PO·ier Executivo? Não. Era uma 
guintemente. deGret,da esto. invalinarle pelo ~eclaJação anodyna, e ao meómo ternpo ell
SuprelDo Tribunal Federal, O Puüer E.recu venenad<t: anodyna em~uan;o ao:; seus elIe,
ti vo uão tinha que obedecer a semelho.llLe tos naturaes. legitimos; envenenad't, em
disposiçào. qllanto ao· elIeit"s que seria chamado. a pro-

Agora, Sr. Pl'esidente, entro na parte pu. (lllzir, ülseando-se áS funcçoes do Senano. 
raruente política do debate. CO'rJ elTeit.o. senhore:" si n011buillo. solucão 

pr;:tlca offere',:e eSle parecei', ° quo elle 'si. 
g-IIitica? Smtoque o Senado está fatigado ("ao apuia

dos geraes) . .. 

O SR. SEVERI;'>/O VIEIRA-E3t;\ffiOl ouvindo 
a V. Ex. COlD summo pl'l1zel'. 

- Uma. censura. mas esb C8nSUT':t que importa? 
POli" ser um cOl'J'ertiyo a0 gover,.o! Não, 
abslluCo.!llente. CI'<1marilJ. a attenção do 

O SR. MORAES E BARRO;; -
attenção. 

E com toda a Poder Judici:1rio? Náo. COilse'luentemellte ... 

O SR. GONÇALVES CH.\VES ... mas vou ser 
resumido nest.a p"rte, que é justamente a 
que eu pret.eIlf\ia des'-~n vol ver' com malS lar
gueza, deixando que outro, collegas. Certa
mente com maIs competencia, e tal vez ,ob 
OUlro ponto de vista, vieSSem justtficar o re
gulamento. 

Seuhores, o parecer é::tn ti-regimental, o 
parecer é incon,titucional, o parecer tem por 
effeito converter esta assemlJlé.l em uma 
reunião facciosa. 

O SR. COELHO E CA)!POS - Ent,io elle não 
póde ser 'lO tado. 

O SR. GONÇALVES CHAVE5-Sl'. Presidente, 
o parecer nào podia ser acceito pél.ra ser ob-

O SR. COELHO E C.·UIPOS -E' ÚICCUO. 

O SR. GONÇALVES CluvEs-At<i aqui, mas 
ti u na cell~ura Que partirt:1 da pI'im"j:'a.. 
corpor ção pollt'ca do p"iz ; €f:1 a d~claraçi1o 
de que o EX~LUtivo, o Pre,idente d,t Repu
blicH., havia conscientemente violado Il. eon
stiLuiçào, inval,w!o fl e-ph,=r:1legisl.ltiva. 

A C"ma.ra dos D~pUtldos. por' con,equen
cia, tinb:1 o dev'~I' de tOffial':1 em cOIlt;ide
ração. 

O SR. GONÇ.-\LVES FERRElRA-\I:),s ~ Ci1mo.r, 
jiJ, manit'<-"tou. a'e por um p'1rec~r, que esse 
I egula;nentu foi expEl" i, io leg:J.lrn€nte. 

ClvI Sp". SEN.H'Of"-E lln::tnimem,mle. 
O Sll. GO='lÇALVg3 Cr-l.wEs-Bel11; é acto (\:1 

Camara; ruas fallo DO que e,til como elIeito 
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.-'0 pr·2cel·. Pcr-tr.nto, n~c puJ:g t,r "in::o I O ,mie .. meio que teve o Senado par3- fazer 
e~ta consHllwneia : '\e,p~'['::'\~ a p.tt~n,;ã.o J;J. sentir a Jacltion o dfeito de SU<l censura foi 
Camara p," ra a denur,,;ia tio Petlel' EX~Cll ti \'0. d~ nã,) receber <l mensaxem. 

Sr. E'l'e::,i,I€!lte, j,ro ê redul2.'· 'i Isto E' que. como observa um publicisLa amc~ 
l\3 c0aduna com tiS [u,lcçiJes cio Seu(I.·jo ~ ric<lno, no reglmen da independencia e coor, 
E' r'esre modo C[ue o SeD(l.do \'el" nJ. gua,da dena<;ão dO:l pod~res, o Legislativo não póde 
da C()!]stILU:Ç·'O e elas leis? Elle re·1l esta. atacaI' a inr1eper.àenc a do Executivo ,inâo 
D.ttr,buiçã'l; eU" não é. j)t'rém. !J!'jv3,tiva do vioiando a Const.ituição. (Apoiados.) 
Sen3.do, perte:'ce n tnr10s os poder'es, mas Assim o Po !el' Legislativo: o" actos deUe só 
t",[us ellt·~ a exercem na 0\'01(3. d"s SUllS fun- ôcam ~ujeÍlo, á. sanctão porque neste caso o 
cçõps. l'oder Executi vo é parte, é elemento, é factor 

Mas qual é a attribuic;5.o que tem o Senado da lei. 
para P"ovocar' a denunci:i tio Pr8"idcnte da Assim o Poder Judiciario. 
Hept!hllca. pDr pn.rte da C"'Y,c.ra, unico eff0ito C(I.·ja, um eXH<ó\ta-se na oebita de !luas 
po,' ivpl p;~r'l este f,,~tp qual!ticado de crillli funeçõps con,tiLuciouaes. indep~ndentes alJso· 
noso"? ser'la llrn prelu':;anIenw por p:u·te ,:(1 Illwmente. 
S~n:tlt', que teri,,, de funcdt:I!Ul' corno tnbu- ::oenhol'es, nem no rpglmen pa.rlamentar e 
n"l julge.~,or. muito menos no regimen presíde"cral,o Po ler 

FtJÍ lU-lamellte por isto, s"nllorcs, que Legisl«tivo jilmais foi C'lDsiderarlo como 
me oppuz e declarei que 1l~0 a~celtava o tenl!Ü autorld .... de, pura revogar os o.ctos de 
parecer, pt1r~lle e3te vi,ava tão tOrtuoso OlltrOS poder~s, no exercicIO de suas (uncções 
re>uItJ.!\o. Eu não ti nlJa s:imente por tim priva ti. as (Apoiarias.) 
def~Il,:er O GOV6I'!1C. 'IUG, expedindo o regll- Isto r'eriva desta ldéa fundamental, hoje 
lalll~lJto, havia. pl"G.tl':o.uo um RctO que a:dolnatica - dívr~ão e in,lepenúencia dos 
c(jllsid21'0 Ie!l;itimo; eu tina:J. principal- pú,leres políticos, ha:;e do regilllPn l'epresen
menre pOI' 1li:1 re~glla.rdar o Senado de Lati Vl" tiío preconiza.da por LOcke e Montes
cllmmettel' um eno. que importa\ a odes· quieu. 
virtu:J.mento dil.~ suas funcções constif.ucio- .~ rer,lJde desde principio - rli visiio e 
n,lPS; eu procurava eVI t, r que o Senadu coordenação (\e p'Jderes - reclama antes de 
conservador, que eoo)'er:J. corn o Execur,ivll tudo a 3.utonomiH. dos podel'es na orbita de 
mls mais impul't'tnt.s llIedid:J.s politiCllS e ~UllS funcções. 
admini.stri'>trv:Js, eOlllO dcmentLl de ref!~x5.ü TJ'3çal1a il sua espllera de ilcção, el!P3 não 
e de conr.inliidade goverIJi1.ilIellt:J.l. se ll··,ns ,erlam inuepen,lente, e coord-n3.dos, si e3ti· 
fOI'lilllSSeern Ull'" a'selDl,I'··a,l~ corrsf'il'it'lcres, ve,sem subordInados, no exercicio de suas 
ellj uma aS.3éOlblé" '!.8 faccirJoos. i:rculrJ3.,le3 proprins, a outJ'O Poder. 

o Suo GGN~ALVES CU.HEs - i\l<ts, SI'. Pre
si,lente. -vrj2.m',s o qlIe S(, d,ni<t si O parecer 
tiveS3é cOllclui<lo pulo um <tc.to ,12 appl'o·. açii.u 
ou de repI'ovação d,) l'egulameIllo. 

I\TtLda. dA efiicaz ~e reria con,)e~uid\Ô; o Podel' 
Execl1ti'~·o exerce "·s ~Ui1S f\\ncç{'e~ cnmo fiP
giu ela saber" tlW; os :-,f'US i.!.·;fns [J{lol) prel'i,"1-l m 
de ser appl'''v tios P"'I' :lm OUti'O poder. 
q u'tn,lo os IIlf'SIDl'S actl·s I :Ie "ito pl'i a ti ,·os. 

A reprovad . ., serl", talJloem iuelTIc;ente, 
teria a ,ignlftcu\'iio d'l u",a cell·UI3.. A eSLl" 
propüsiw, convem re'cI'l',:ar"e um "conte
cirueulo d". pulitica .1l1\el·icé'-na. 

O Sen,1(lo s'\Je que o pret-idente Jackson, 
sempre em luta cum o Cün:.:résso, selIi eu 
uma censura votada, pELo S~D:ldo :. mE'ricano. 

Jade'on prote;,tou e na ~ua mensagem que 
ell\' iou ao Sc.>nado d i ~ ~c: <c-\ l~~:--Qlnçfto ell1 
qlll?slf.O(lc··u~ao pre~]\1J-I1~e Ip hi1s(-r us"!rp:1.,io 
lJOden .. s q:le l!í~() S lI' C~ nt(-H'J':O.~ p--l3. COIlsri 
tu c:io. llP.:tl pel"s L",·. rm Utl <idO con,T,nue 
um' c~.'ltlJ<:',~ nrn rirJ.' !n·.io es C1U~ Q p~·e~id.enie 
pO:-l.~a cornm~tter, l1nl '_'r fI:'3 f)1l0 o expõe 
ju,)~ra.L.:!ente 3. :-2f ~tCj'::U;-[lJL~O r~l~ C.1,ffi3.ra r:CrS 
represen tantes.» 

D" lilJerd<tde tIe acç:'io no circulo rias facul
dude< coas· rtucionae3 resulta o equilIbrJo na 
'~·Jnl'tlenaçiio dos poderes. 

MéSIUO no regimen pai'lamentar da monar
ellia. esta douLflna preval da. 

DeU s~, s"ob<Jre~, na pohtica do imperio 
'Im tal'to s~m ... llmnte a este. 

O Poder EX~cUtIVO, em 187.t, public8u o 
I'fgulaiD p uto de 2 de maio do mesmo anno, 
reifuiando ilS nttl'lbuiçõea das l\elaçõps. 

Um sef;ador. o Sr. FlllUeira de ~lello, in
c1'epando GB abusivo. de iilCGnstlttlcional, de 
cr-rminoso este proc~dimento, olfefeceu um 
I,roj,'cto anuulhndo, revogando esse regula. 
mento: 

A respecti v3. Commis,ão do Senado interpoz 
pane -r sabre o projecto. 

Sen!!ores, é digno de estudo esse parecer 
lumtnosis,iiI!o (apoiados), formulado por dous 
jUl'i,c8IJ,ultos Dotaveis, por um. publicista 
bl'jliwutc. q\lD-l era o Sr. com'elhelro Za"ba
~·i~., e por um ('~t<ldista reEp,·)taveJ, o Sr. 
nm'·quez t~e MlH'Yti lJi\. COU5 chefes autori
znr,fJs di<s rln,ls tscoli1.S políticas do Im
prl'll). 

N f-ste p"ncel'. ve-se comO:l. questão está 
sabiamente resol vict::l. 
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Diz elIe: «O PodeI' LegisJ8,tivo neste re· cllamado a si nttribuições que não lhe com· 
gimen> (em que se toleravam as àekgat;ô€s pdi.lm, tinha dado cornpetencia ao;; presi· 
do Poder Legl~lati"'o ao Ex?cutivu)« só pÓG8 demes <las r81'ç(j~s, tinha est~belecido pen:\8 
revogaI' regulamf'ntos lj ui\ndo eHes õâo cano eodra 0.1 (1esemb:trgadores pelas falbas que 
feecionados em vi ... tude ele uma ~.lltoriz,.çãcl; rle:'Sf'm no Tl'ibLln"l; increpavam·~e outras 
IDas tóra (listo, desde que o reguiame;]to e o nul!iàac1es; dizia, se ainda que o J'egulameuLo 
resultado da rli~llQsiçf,o do ut.. \0'2 d8. C)D- \:on"G d.'~ e,hl){-lccel' ,1, f/;ci~idade nos julga· 
st:tuição, isto é, de ter o Poder Expcuti,o a i me:,t,)~, ia diflktdtal·"s. 
faculdade ele reglllament"r :J,;; leis, ent;';o Ó Abi teo",2, ,e:11wl'es, a doutrina firmada 
um acto que o Poder E:r8L:utivJ eX8!Ce na pela Senado dlJ Imperio, 
orbi ta u.e suas D.ttribuições. e o Poder LCg'lS- - Pois bti;J, si no regimeo parJamen lar, em 
lativo não tem nenhuma alçada., não tem ne· que, incúntestaveimellte o Poder LegiElativo 
nhuma competemia. para re'Tog'ar estes tem preponderancia, esta, era a doutrina, o 
actos.» que dizer·se em um regimen de poderes limi

tauos, cuja~ a,ttl'ibuições são restrictamente 
definidas? 

Senhores, 6SCUl'0 de proseguir no desenvol
vimento desta materJa, ma~ o Senado me 

O SR, GONÇAL'1ES CHAVES - E' verrlrtde. permittirà ainda apoiar a doutrina que de· 
mas diz o parecer: fendo em autorillarles de incontestado valor: 

o SR. COELHO CAMPos-Note V. Ex. que 
elle rec()nhecia que havia illega.lido.de no re· 
gulamento_ 

</( Fora destes casos, não cabe revogi1.ção lembrarei a questão ii que ha pouco alludi, 
directa pelas Camaras, D.3 quaes cheg"rn, de Marbury contra Mayson, na qual Ma.r· 
entretanto, a corrigir 03 abU90s do E:lecutivo I shall, presidente da côrte suprema, teve de 
peb censuro., QU si tanto é preciso, pela res· pl'OaUllC!ar.5e. 
poosabilirlade dos ministros que excedem Sl.W,~ Joha Ada.ms retirava·se do poder; tinha 
attribuiçõe~. » sido eleito presidente Jefferson, seu adver· 

«E porque o regulamento é acto pura· sario político, e ° partido dcmocratico preci
mente do Governo em virtude do art. 102 da sa ve. augmentar tríbunaes e juizes para nr
Constituição, ni;'o ha ahi rlisposíções que '1; f. I' jU~i,am:'nte 11 doutrina a que me referi. 
estejam no caso de ser revogadas por ncto NOJ ultimos momeütos ne Governo, o Pre-
legislativo. » sülentc fez a llolIie~.ção ele 42 juizes. Foram 

« Outros ,são os meios consagr~,(!.os na Con· ;',b-prov:ldc"s p~io ~,en~,(!o; o secretario de Eg
stitllição para protligar ,,1; demasia, dos mio liLJu 3uh'creveu·9.G: e~tavam, pois, em oro 
nisti'os que substit1iem·se ao legi:iludor. » l(eil!; e l'e,tava ~jmpleSlDente n. entrega dos 

E, Sr. Presidente, surgindo e~ta ljuestão tiblos dCl nOlueaç:io, 
quando ministro o Sl'. Lafayette, accus'",llo N~, manlià do dia seguinte Jefferson 
tam bem de ter excedido as fc:.culcade8 co J1lllvgurou o seu gO'1erno e encontrou na 
Governo, no, regulamelltação de um ,'ecreto, r3êpf,cti,a, secrE't:: ria essas :nomeações, perfei· 
lleste Ulesmo r-ecinto, o ministro di'. juótiçJ. t;1IDcnte legal:zada.3, O que fez então? Pro
~usLentou a doutrina daquelle parpcer fnz8;1l\0 '.:!ibiu que ellus fossem reg;8tradas e ent~e
a proposito as seguiates coosideraçõe3 qll(~ eu l1ues, 
reproduzo ror terem a n, .. i3 complet:>, ap?li· ~ II1a;:1::uI'Y, que erí1 um dos nomeados, pro· 
cação á matel'ia elo d"lbate. poz 8. acção contr~ e seoretario, que devia 

Dizia o Sr. Lafavette: «O aburo de um eXllei'il·as. 
poder niio autorizo: o abuso de outro; a in· Ô Pc,der Jud;ciario, tornando conhecimento 
vJ.sãú não legitime. a invasão. do ;;leito, estabeleceu a seguinte doutrina: 

... Todos os poderes constitueíollJG3 tee~l n:>. TGcta f\ "Vr.:z i1ue o Poder Executivo exerce 
SU~t ol'bita, teem em si os 'nstrumelltos ne· iuncçõe' politic~ú, mherentes ti sua esphera 
cess~1.l"ios para GefendeI' a sua eOllloetencia; ('O"S,,(f{Tc'oilai, nenhum outro poder póde 
e estes maios não são outros em relar-Jo ao c(;i'd;S'l"l' o ~eu acto. 
choque entre o Poder Executivo G o po·lm· AS'E.íl, por esta distíncção de actos pura
Legil'lativo, qURndo O Po,l"I' E:récUtivlJ r,ge mente pohticu3, pl':.lticados pelo Poder Ex· 
na esplJer~ d',!:s suas att~ilJJIi,;õe" constituo, ecutivo, e deacto~ que pudeósem envolver of· 
clOr.aes, nl\,G SilO o'Jtrc's sm,"cQ estés. » I fcnsas 'e direiLlB allqUlridos, Mar~ball negou 

E ~J(Jl0e as cGnsider3.';ucs :1" 1l'''''('C?J' qUIJ ! i1, aC(:~Ll. l:ize.Jrl .. lj Ge o act.J era puramente 
acabeI d" ler, accrescentand,) o meio ju,(ü'(õ.,tn . poli t.íco; que 8.8 rel:t<Ji8S entr:3 o pj'e~irlent" e 
na clecifJ.i·í1I,'ão ]Ggi.sLJ,i;iva. ;~e lllÜ'.l.j 2. t'X..:llJil' U &~U ~pef'(·taPll) eralTI tão i:,tim(t" (} de t~ü 
;-1. intet:"1)rl-!tn~~(i0 do t'egu1ttnH TIto, (;e,:e~111~nt;Íi\ que no eXt-'rcll~io de um acto 

E not~ G Sel1:',do ql1~, como h'1 ponca p0111.ICO o pl'e,i(>3nte por,ia proceder, como 
lembr::.u o Illeu illnstr9 a,m'go, Senador [lor Jefferson o fez. 
SCl'gi pe, o plll'eeel' considera V2. o reguiaínt'nLc! Senl10r8s, os mais nota veis tl'atndista,3 de 
1 Ilegal e prl'jur1icial, pois o Governo tmha '. diJ'eito publico aiúeficano assim o escrevem. 
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Por ulUwo e I'<J.l'C1 retií'J,j'·me t1~ tribnna 
re[Jetirei ao Sena':;) a 01Jllliii.G de Ci'rli9r, b::1-
seanc!o·8~ na mesma ÚI:JL["cÇ:iG: Cu q "C:us 
são puramente politicos e e\cc "sfll:tei'~' prive',. 
ti"'!;]. c!0 Pr.'elel' E-.;ecüci'io e n'~o !;l·deEl ~er 
corrig ;(LI9 por DUei'O Faúer. OLl o.,:; [~(~t0::; pOdeI]) 
inter~sSl\l' os dl~ti,J~ ilJ(~.l'iiüu;,co .. ~ n~'ê,e 
CZl~O o podei' con:p::élêut8 r::1T1:. decidIr' d,~ sua. 
consLiI;ucionDli<~:~'\; é () ju,~j(in~'IG, 

O ccrrecti'1o no prim(úo (;~B0 cdi na of:i· 
nião do pai:,-, nn tempo! a.rie,ji.lcJ e ela;, fllllCÇÕ6S 
electivas 'ó Iln.l.\ménte no "",)". ci;.;,;o!t. 

Eis i senho-re8~ quai,~ ['" ther.ri·1 ·ccn~t.ltl~.
cicnal. O POeler Exe~utivo, !'2,g'.li\.t,ment:'-n'1o 
um iLcto legislati vo, exer~e nnm [Ul.lC,r,O 
poLtica, que lI1? é [lnvatrl'a, 

Como ]Jodei' político eile tem 8. J,lta dizec:;ão 
da sociedade; é o impulslOnarlf'j'; e est" fa· 
culdade de regu!:1ffieUta.l' Jpl~, 1'0'[' mOllo gel'~\l 
é uma das funcçõ~s políticaJ úeSi;il Po,ler. 

Corno poder poli!ico, segundo a e-.:pressão 
viva de Mar;Jllall, 03 seus actr,s silo os ,seUs 

. actoB; e1l8 não tem de pre5tal' conta3 Q, Iein· 
gU!lID. 

Port"nto, não póde ç!'evn!,;c~r o p8.1ec· r 
por que elie desrespeita :1 ttri~uiçõe" cOll3,i
tucionaes do Poder Execlltl \'0. porq ue não te:n 
signirrcQ,çBo legC\l, aJo ",ti, i ncli, ido él1l ne;)11l1· 
m-3 das "ttriJ.iulçÕes cOllstitu,;iona,cs ,lo "ell~c',o. 

o L,ogisl,.ç3.o e de Constil,11ição. wbro ° l'egu' 
l,I',:~nto;] :2379 do cl;r:-eiltp- a11110, expeJido 
"l;;';" szscuçãu d;L ki li, tC30, de iSCO ; 

~:I di:3cU~5Üin (ia rl'09(/::;i(~ão da enfiara dos 
:JrDnt~t(.1os ll. 23, de lb97, que aU~C·i'iZa o Go .. 
Yr:~no ~'. c;~'ul~ed{~l' nn1 ;\1;[10 de litellç.\, com 
ul,icN":,:, C.c' c~nfej'e!lte da .A.Jfar;dega do 
?:2.l.'C·l ~'\'_:'!:;_llndc Scdr~ e Si;v~:. ~ 

2" di~cl1',êã.O ela, f'1"1posição da Camara dos 
DeUl,tar:os \l, 25. de lS07, que autoriza o Go· 
'!el~nO li coneeder nill anno lIe licença. com 
ol'ienado, 1:0 conferente da Alfandega de 
S,QtrS Jose J02(jnim ele iHir;nda; 

2" Lli8cms5.0 do projecto do Senado n, 25 
de 18(/), que detina os despaclw9 interlo
cutorios de que tr[,ta o art. 91 da lei n. J030. 
de 1890,e r!ue aos juizes das Camaras Civil ou 
COU1mercial compete proferir; !l os casos de 
recursos P:,l'o, a Côrte de AppelIação. 

Levanta·se a sessão' as 2 1/2 horas da 
tarcJ.(J, 

125" SES8c\.O Em 15 DE OUTUBRo DE 1897 
E' um" diJul!nci~" é l1m ,.;.ito i1e aiarnm que 

n5.o pode ser ouvic.o SIUCío' pe:a G,\::.rl',\\'a dos p,.eêÚ1encia cio 8-r, kIa'1Os1 de Queiroz (V-ice-
DelJutaC1o!! ?"-1':1 e"te fim tOl'tu'JSÚ de denuIl P"esidente) 
ciar o presidente da ReplJblica por um acto 
con~i lel'rlxlo pr:!a COiOll1isoJ.o COffiJ Jiicç,l, Ao meio.di::\, abre·se :lo sessãD, estando pre
criminoso; importa um preJulgD.ment\l ((O ~8nt('s os ~,,5, Sem,rlc-res: Manuel de Quei. 
Sena,lo, roz, ,I, Catunda, José Bernardo, Joaquim 

SI', PJ'e,iàen[e, 70U l'eti!,iJ,r·illB d:> tl'ihu:]i'" ~~'1.'!lleQto, RaulilloH<JrJ). r,,:ttlcigco Machado, 
sinto'l!le fatlg2,do, e reccnl;éç:) qne t n1,0 Hrf'uel B,1"e.ta, B&>~eàjctD Leite, Gomes de 
abusa.do da attenção co.; ú0b;-~S ::~.;J,l~Oi 'é~:, C',súo, Kogl1eira Par~nngui. Pires Ferreira. 
PI"ito-5 ",70 apoitedos,) . Cruz, h.LÜ·,) Velho, Alvaro Machado. AI-

Rp.tiro·l1ie convencido de q116 bem a;1:181, íTIGidn. Bc',I·1'9CO. GODçaJv!eS Ferreir", Rosa e 
lJem p!'ocedi q!1:.1nl_~oJ r~ãlJ C]um~9nGO r.c.,-:81L.r,I' SIivrl., !ol-:"oclm Pernc~11~bl1C0, B. ue 1Jendonça 
o lJa.r~}Cer, cu ia d.i.')cn:·~;aD ut:) ~lnh,'1 :;,s~i;>t:c:l), Soi]l"lnh·:)~ i]'Jelllú c C~mpc3, RaSEI. Junior, Se~ 
;:,s·,i",nei·o ·'.en6.:0 ji ;Jcrq'J.8,,~ ::lL:tQ ,io C'u· ',':1'1110 Vieil""" Vil'gillO Du.rnazio, Henrique 
V-2.rno é, ,pe1.'Íeítulll<.:nt,,; lf2g:_,~ 8 dLgno :'1., .. ;J,p. i CCi:-:.tlnho, DUllliug(ls Vi~l.~ntet Porciuncula., 
phu:)a,~~ .J~ pOt':iue o lJ~~'[-Cfl> (~\:J.1,~ ~n,::l ,:~n- ?fLcL f1.;) Pentt\1, G\-~tlçal~es CJ.:l v;~\~,Fernando 
LíU;jl)cS t~r;:;:3\ l~ V 3(;11";lLJ ... lc ;.,21.1 it.;.1~ _cc.'.:~JtLl:-: "(100, tJ)~;l'JgU':'S ;-\..lves. Pa111a Souza., lYI01'.:1eS 
ciOü':,1, atir;lnc.<)·(J par? o t:,'rello <·,·.l,)Ol~ elas SRi'f<JS. Ce,Ú!0.o, Leopoldo de BuJllõ,.s. JOiL
p:1lX\l8S p;\l't)darl;~3, . quim tie 8CllZ~" A.. AzereLlo. G~!le!'oso Ponce, 

E' o I]\W tiQ!.u" rI diz,n:- iJhi~o bem ; ~;l1ri,o i'f! "i1g;f) r'(\ i,maral, Esteves Junior, Gustavo 
be1n ! ... O o;-aLtor ~ cHlnpniJWHtw'o JJO~' 11lH:~"iS =~)\.'l..::~T(IJ ~-'irJ~eiro ~li?.cha:~o, JuHo Frota e 
S)·~. 0vnu.':lor·.3s.) ~~:>u.,~;::.irCl Ba:,'céllos (43) ~ 

~D êl~. ;::~:r-'2'~i,t1B.r:., ,;,: .-,- Es:~a -(00 l"f.; .,". 

f~~~ ~Gn~(~f~~:~) ~~r~:~~i.:'~:,~of!~~·,~ ~~\~g;~~~~ (\;~ 
Dtel:B'; ent::s, allH.l.?_a 0, (~l:,(U )3:;.0 ll.o~ ~}ar~~C~:1·,:8. 

D(,~igno pQ,ro, ci:clem.ic di:1 da. ~es~30ie· 
gllillt'3 : 

CÚltinllJ,qão '.Ii, di,,cJ1S3iir, u:1ic:1 ';,0 p:,rt'cer 
n, !l7, de l897. dlS Commissões de JustlÇ~ 

[:'.~i:;r 'Il-:~ r:;'~ (uJJp;,~'8f}:T, com C:L1:Sa. ractici
;Y:J!~).~ c.J S;~3 : L'·:nro ~2'Cd.:.'~'~ J"i}sto Chermont, 
~kc'o C:)l"!o,,'I), A1Eino AffsilSO, Abdon Mila. 
11'~, Reg) ;·,iell·." Leik e I\ltlrir:t, leAr!llro 
M\1.C\fL Huy Ecubce:1, Q. B'.-'c~Lyn Vêê. Thomaz 
De':111o, LO\ieJ Trl)vi'to, E. \V;ti1l1ellILon~, AI· 
L6I'tO Gonçalves e ViCentê MaclHl,do (15). 

E' lid .. , posta em ·tllscussão. e sem debato 
l'.)JprovMa a. acta õ:J, ses~ao c\ntel'jor, 
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o SR. I" SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do l° Secretario da Camara dos De
putados, de 14 do corrente, remettendo a se
guinte proposição: 

N.35-1807 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Governo autorizado a abrir o 

cr~dite de 380,0008; para pagamento dos or 
denados vencirlos e ~or vencer, até 31 de de
zembro de 1897. dos mAgistrados aposentanos 
pelo decret.o n.2.056. de 25 rie julho de 1895. 
e r~admitidoô á disponibilidare,por decisão da 
Ju~tiça Federal. 

Art. 2.° Revogam·se as disposições em con
trario. 

ramara dos Deputados, 14 de outubro dp 
18~n . -Arth",. Cesar Rios, pl'fsidente. - Julio 
de MellQ Filho, 1° SecrE:tario. - Carlos Au
gu.<to Valente de Nocaes, ~o Secretario.-A' 
Commissão de Finanças. 

O SR. 2' SECRETARIO declara não haver 
par:eceres. 

O SR. JOAKIM CATuNDA-AgradeçollHJ a 
advertencia. 

O SR. B. DE Mll:"lDONÇA. SOBRINHO ... e. 
pelo contrario. consagrafla lou vores para 
S. Ex. si S. Ex. tivesse tldo commigo, em 
maio o mesmo procedimento que teve hontem 
com os Senadores imcl'iptso. 

Era sórnente o qlJe tinha a dizer. 
Fica, portanto, lavríl.doo meu protesto. 

o Sr. Pr<E'§iden1:e - Tem sido 
sempre costume do Sen~do, quando o numero 
de Srs. Senadores acha-se reduzido a menos 
do terço e a discu\:sã.o é irnpol'tante. aliar-se 
a meSffi3, di,cussão para o dia immediato. 

O SR. B. DE MENOONÇA SOBRINHO
Pelo que S8 passou, semelllame praxe começoll 
a ser adoptad,' ante-hontem. 

O SR. COEI,IlO CAi\!pos-Desde muito tempo 
que se (3.Z; bto. 

O SR. PRESIDENTE - Quando a ma_o 
teria da ordem de dl!l. é importante e suc
cede o que se deu na spssão de hflntem. tem 
se adia.uo sempre a discussão. (.1poiados.) 

O SR. B. DE MENDONÇA SÇ'BRINHO-Pois 
deve ser o contrari,,; quo.ndo a materia e 
importante é que não se deve o.diar a digo 
cU~são • 

o Sr. B. de Mendonça 80- O SR. PRESIDENTE - Tenho as vezes 
brinho-Sr. Pr~sidente, pedi a palavra pedido a coll?gas que desejam ficar com a pa
para perguntar a V. Ex. si esta revoiZado l,vra que faç,uD seu discurso no proprio dia, 
ou cahiu em desuso o art. 67 do Regimento por lJaver meteria impurtante Da ol'dem rios 
que preceitúa o seguinte: uma vez aberta a trabalhos, materia que não admittia o.dia
llessão, com dois terços de Senadores pl'f- mento. 
sentes, traballe d ur~ nte 4 horas consecuti vaso Na ses~ã.o a que se referiu o nobre Senador 

Formulo semelhante interrogação, porque, '[ havia unicamente a discussã.o do parecer 
como consta do n'ario do Congresso, V. Ex_ n. 1l7. 
ante-h"n'em e o nobre Senador ptlo cear'i.) De accordo com o Regimento, e e3tando 
10 secretario, hontflm, levantaram a sessão, apenas no recinto seis ou I'ete Sr~. SeLJador'es, 
antes de finda a hora regimental, sem hav81' e considerando a IJllpoJ'tancia da questão, 
para isto motivo justificado. 8lltendi que podia, attendendo aos preceden-

Rogo a V. Ex. Sr. Pl'esidente, a fineza tes, adiar a discus~ão para a sessão segumte. 
de não on trever na minha interrogação cen
BUril. propriamente dirigida a Mesa, ende 
reço·a de prefereJlci:t, ao no bre lo secretario, 
que, em maio ultimo. obrigou-me a conservar 
a palavra em hora já. muito Hdw.ntada, em 
ausencia dos meus collegas, orando eu 50 
m nte pa.ra S. Ex. e para o tachygrapho que 
tomava o meu discurso. 

O SR. DOMlNGOS VICENTE-V. Ex. pede o 
cumprimento do Regimento e o está infri
gindo, atacando um collega, nominalmente, 
o q lle não póde fazer. 

O SR. B. DE MENDO~ÇA SOBRINHO - Não 
teria censura a guma que dirigir á Mesa, si 
não quizesse vir ao e[lcontlo do nobre Se
nador pelo Ceara, formulando esta adver· 
tencia •.• 

<O §I". Joukiro Cat.;u;:::H!'" U' se
cre1ario)- Agradeço a ad vertencia do illustre 
Senador por Alagôas .•• 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não fiz 
mais do que cumpl'ir um dev,~r. 

O SR. JOAKD1 CATVNDA.- .•• e só la1ll811t.J 
tenha S. Ex. revelado mais desejo de fazel·a 
do que razão. 

E' exacto que em uma sessão do mez de 
maio o illustre Senador, por maj" de uma 
vez pedlU-me lhe consenti,.se iníerroroper 
um seu discurso, P,Wl\ continUltl-o no dia se, 
gUlnte. úra, segundo o l\egilll~j)to quando um 
Senador, dada a hora qUlzer contllluar o seu 
discurso, ser-Ille-ha permittido, si Disto con
seu tir o Senado, 
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l) SR. B. DE MENDONt~A S"BIUNHO- A hora 
estava mUlto a 'eJ,nt"da. 

horas de trallaJho, SI não esgotar-se a or<lem 
do dia. E' o qlle ,ljz o art. 67. 

O SR JO.\KDI C.\TUNDA-Havía de levan· 
tar·se a ses,ão fallil!luO V, Ex, ? 

O SR. JOAKIlII ·jATUNDA- O 3ort. 7i lio Re· 
gJffiento ,Iiz quo. pl'eencllido o tempo da ses· 
S<l.O, e permlGty10 ao Senldor que eSGIVer 
orando conclUlr o seU discurso na ses~ão se-I O SR, B. DE ME:NlJt);\,Ç,\ SOBRINHO-Estou' 
glliní;e, si niSso ctlnder o Senado.' I) me l'sferindo a.o que 5e <leu homem, 

O SR. B. DE: MENDONÇA 80FlRINfIO- E' do O SR. JOAKrl\I CATUNDA-Mas é cousa Ji-
Regimfmto t"mbem que as sessões durarão 4 versa, rlemollsko não poder llaver ,imile 
ho)'a~ cOlisecutivas. entre um e outro ca~o. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Entenrli que para O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não ha: 
resolver sobre tal pel'ffil,,,ão era mIster acha- no primeiro caso v. Ex. cumpriu o Regi· 
rem.se presentes, pelo menos. 32 Srs. Sena. mento; hontem, pOI'em, não cumpriu. 
deres, O SR. JOAlCIM CATUNDA-O nobre Senador 

Foi o qne houve, em maio, com relação ao pelliLl-me pel'missão para interromper o seu 
facto ti que aIlu'llU o h"nl'ado Senador. dIscurso e continuai-o no dia seguinte .•• 

0_ SR. B. D~ MENDONÇA. SOllRINHO-V. Ex., 
Bota0, porlerta ter cumprido o Re"imento . 
hontem, não; V. E:r. o infrigiu. " , 

O SR. JOAKIlII CATUNDA.-O caSO de hontem 
foi diífereDte: acabara de falIar sobre ma
teria Impor ante o S,.. Senador por Iv/inas 
Gerae,;; não e"tava com a ptla\Tra nenhum 
Senador que desej;lssB interr'omper o seU rils
curso paracontinllal-o 00 dia imme~iato. 

A hypüthese. portl\nto, de V. Ex, não se 
realizou lIontem. Attendendo a pI'esidencia 
da Mesa ao f'tcto <le se achar reduzldu o nu
mero de Senadol'e~,1 mt'nos de wn t~J'ço, 
consillel'ando a impOl'tancia do assumpto 
e o facto dI> llaVer orJ.dores inscri-ptos E' não 
conter a ordem do rUa além daquelle objecto, 
nenbum outro, assentou·se em levantar a 
ses,[o e adiar a discussão pa~a hoje, 

O SR. B. DE MENDNÇ,A SOBRINHO- O art 67 
do Regimento não autoriza isto. 

O SR. JO.~KP1 CATl.'NDA-Estou mostrando 
que o caso de hontem fOI muico diíferente da
quelle q lIe "e deu com o illu.;tre ::ienadoc por 
Ahtgôas. 

O SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO- V. Ex. 
nito con~egue destruir o que eótli. no a.rt, 67. 

O SR. JOAKDT CATUNDA - Não quero 
destrUir nem edLicar' cousa alguma, Iimito
me a expiica.r o que se lleu. 

O SR. B. DE ME;\,DONCA SOBRINHO-V. Ex. 
tenha paciencia... . 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Não preciso!ie 
ter paciencli1 nem impadencia, como não 
tenllo neln deixo de ter: explico unicamente 
oS rdetos. 

O SR. B.DE v!ENDO'fÇA SOBRINHO- Explique 
cnmo quizer, V. Ex. infringiu hontem o Re
gimento. 

O SR. PRE,IDENTE-Attenção ! 
O Sa. JOAKIM CAl'UNDA-Si o nobre Se

nador quer cOnLÍlIU"'" a f(l,llar, eu me sent,) ; 
s',não, peço a gentileza de me ouvir, como 
eu o ou \Ti. certo de que a,partes nii:o me iu
terrompem. 

O SR_ B. DE MENUONÇA SOBRINHO-V. Ex. 
infringiu o Regimento. 

. <l SR .. JOAKIM CATUNDA.-Si infringi, Cllíl
tu ual-el a infrIllgil-o do mesmo modo. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-COmO 
Pl'esiden te, não pátio fazei-o: eu protesto. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-O que se deu foi 
isto, Srs. Senadore'l, e eu appello pltr;L a 
consciellcia do enadü,afim 11e decidir si houve 
sirnile entre um e out.ro facto. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não 
hou ve; em um caso V. Ex. cumpriu ore
gilllento '1 em outrou50. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Sr. Presirlede, 
peço que me seia garan tida (j, palavra .•• 

O illustre senallor, em maio, desejoIl in
tel'romper o seu rl,';Cllrso e ;;ontil1\1al-o no 
dia segUInte. Apppllo pa:a a sua fé de ca· 
'7alleiro: foi isto ou não 1 

Em sessão de maio, c'·mo em outra ses,'ão. 
quer com o illu:5tre Senarlor por AlagôliS, 

O SR. B. DE MENDONÇ.\ S 'BRINuo-Referi- quer com o h,'nrado Senador pl)r S. Pa,ulo, 
me, quanto a infracção do Regimento,ao f<l.cto quer com o digno ex-Senador pelo Amazonas. 
succe1ido hont8m e ante-hontem. o Sr. Ccstil. Azevedo. esgotada a hora r~gi-

O SR. ] (J\ICTiI'I CATUNDA-P'lrdõe-me o il- mental, 08 nobl'ps :';en~,101'e8 !Jenil'an
\ ["'r-

lustre S,oD'Jdor... mi"~5.o p,~ra illterr -1}">], .o 38U ,lis(::I',' e 
cs'n l:ldat-o ~j~) (11c, -{ .srUII: t,<.: ~ n:;'Ci~tr 3~ a 

O SR. 8 D"U: ~IENOC'NÇA SI)BRINHO-N~o se SS. E8x o ~1'~,ig0 r-.. ; t eg~J1~el,tD 4i...!.~ f~ Z, .1G 

Ilode tev~,I~ tü.l''' sessão, sinão depOIS tie quatro I a interrupç:lQ ser:, ~e,omjl,tllia., si nis," ) ((l,-
Seu;'ldo V. III H 
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vier o Senado; ora, '1esde que não era [03-
sivel consUltar o Sena!io p.·r l1i.b hit'lH il.U
mero para dellb8fill', pste requerimento \el'
bal teve J. sorte "e tGdos 03 requerimentos 
verbaes quando não h),~'U1nGro p<l.l·iJ, del:ü1ir, 
ficou prejudicado. 

O SR. B. DE Mn::-;DN;Ç,,~ S02RI:'\110 - E.3ta 
não é a questão prircipal; a que;; ãJ p:in
cipil.l é se ter le vantMlo a óe~sã0 bDntem as 
3 horas menos um qu,:rto, 

O SR. JO.-\Ii:'M C,\';UNOA-COmJ dI3.~e, o 
requerimento verb"l dos D[:bí'eS SeDél,l'o:'es 
ficou prej udi'cu·lo por f3.11a Lle numero p:: ra 
votar, e o orador que e8t3.~ ... -a com ~:. Zl alí1VI'fl 

devia proseguü' nó d iSCUl'S0, 

Deixo que o Senado julc;ue si o meu r,",;ce· 
dimento devia ser c 'mo S, K-:-. en ten,1" ; 
levantar a ses.ião aCÍJ,lO'!O ,'8 um orJàúr na 
tribuna. 

O SR. B. DE MENOC:-'ÇA SOIlP.]Nllo-AgOi':C 
explique porque levantou 11 .Dl,,:'!! é\ S,3;;~,,) 3,S 
3 horas menos um quarto_ 

O SR. JOAKm C,~TUNDA-Hon(em, foi coas'l 
ditferente: tl'"tava-S,j de mê.teri~ impOi-tailtp, 
um orador usou "<I. pala7ra ate 3 h'Jras, 
faltava apenas uma bora. , . 

O SR. B. DE MENDliNÇ'.-\ SOBRINHO - Kão 
apoiado: V. Ex, levantou a 8e,'~50 ti;·,) 

quarto :lntes d:.t, ti es h01'a~_ 

O SR. JOA[{!M C.\.TUND.\. - Eôtav!J, in$C,rl,lto 
mais de um orador, e q u·.'r em ~.ttenç::'o· ~.(J 
assumpto de que se tl'ata.va, qUtr paI' at:en· 
ção a.os oradore3 inscriptos, quer por att:éU
ção á pouca cauSa. que havia a fazer nos d ia2 
seo-uintes e nã o eSl]UfcenJo o ade~nt<l.(l,' de. 
h;'ra e o numero de Senadores, reduzido a 
Dito ou dez, levantei:l. seósã'J ... 

O SR. B. DE ME"DJNÇA SüBRll\110 - Gnde 
e~tá isto no Reginlento? V. Ex, ag01'a ci le () 
artigo do Regiment.o. 

O SR_ JOAKD1 CATUNDA - ., e mill'quei 
a continuação p~ra o l"li? seguinte. 

O Senado decidiui, s.~ p01'.enturct tê! pr'j
cedimento foi inCOl'l'ecto. ou se por (,)ie ~e 
estabelece a praxe dê qu', m<,srno quoll'.,. 
faltrLrem cinco milll!t.,s, sei!do ... di'J~lI"sfio r\~ 
materia importe.nte como a d~ hv!,~e!I1, (I-'1c', 
continua.r i1 sessão. 

o Sr. §everiDo WieL-n C'fIel 
ordem) diz que a cen~UI'J. do 11onro.<1,] r8· 
presentante de Alag-oa~ 11;;,1) e~ti ie necoi'lo 
com 03 precedentes QJ. CJS, (.1;,n'" los), cem 
as praxe.;; l10 senadJ, nem encontra w:ldo 
apoio n3> disposição do Regionellt.o citad') j.>vr 
S. Ex.: o art. 47. 

O SI·\. B. DE MENDON.~A SOBRINHO observa 
que se niio tl'ati!. LI,) ar!, 17 e :m!! el.) <'l'L 67, 

------------------------------------------. 
O Sl:~ .. S8vElnNo -\~IEI1~A t~8C·.l.;1~.J. alt:~ ,,:7-: •• 

:,~i~lt~~:1,l;1~~if5;:~:,~1;f:~;;, 2"~, 
que o cradL·r S~) dir.!j['l, r... ~::2S:'., oy .. rf) ~;2/ .. ;·--:;" 

f;~~~ l~ ;~~I~~):;~~~, ~~~):~c~~: 'i '2~~~ ;,I~ ~ ~c:};~ < ~~; 
~~~~Z ~;~n.\~l~~{<~;~~~~~~nç.'~,~ f.: lo fl:'-~: ~>" ('.' ~. ~-;' 

l(t~~,~i~:l;~:,,; .. :,5Ê:.'{;':~l~:1~:.'i 
tJ ".-. \-~ 

de Sen~\'jo:'f3. 
L~~~~11<.ç, "G'~[e~it\:::.:1J;'?1 tL l.;t.n;.( .. :.) :'~;;~L 

qu~. lHn2. VEZ l .. ·~.'Pltl,~:'.;Ll r. c,J~~'n,~ 
t~.l'ÇO L16 Se;_Hl'lO)'(':'3, i.:. 5?~J {:o ~1(.,~) ~:::"~'J ~" 
l(:,rwenh":" CDnL .. n~~:i.'l'. 

T<~J é :\ ln-,_T'p< t-tc1CJ..ú i;1,J ;;,'.:',~ j (u· -=-. ~o .- ~a 
~r~~a8 tlv 8~n.:Lll;. 

AC{'r~~'~ce q'~'.' o 3,ttizn ci((-,,-10, "l}Çjr() bou/3. 'r' 
S~(.til(lnj" IJU'l c,Llh9 intetl'<..\i!1Jl1: (? P:} .. j·;~ (. iL:1 
p0r S. Ex. li:"! vcc3dD e <J pr')va.~~" leu<,!o (,' ":",,'. 
t1gl ) p\n t2Uesr,;to, 

Pr?C'cilúa o <11<'). 07: ((.~~ ~~2/ :0'0>.3 So:-lEu'l . ~~. 
blíCllS, qnandn n:to (,_~r _tf:,~Oi"li,jr; 1-·.~:)LL:~l':. 'I". 
sl:cc,~!'r~~i17!\i3 l!·_:S (~it.tS u;ei3 e cGrJ.;J:~ ':iH: ~~,_, 
hel'J.s. 

Si ~1 ~V:~J5{ I) corr.t::'çal' : :-2pr:i:~ '~~3 !nel~) .. > L.: 1 .. '-_ 

~~,~ tl7r~~~~~~~~a!~~~;:~~:;~: ,?~:i~.,{) C~,~1:~8tl'l' \-1 ~v 

R :e~s~{;~~~~i:;~!~~~~<~i;~:;>~ h;~OltS~;.,~·,::l'~ 
Res!'imentoJ. 

Uma vez q'-~e l~ão ~,j ~,íe:'if1qi]r---;-t1 € .t,:-,s '~)~l_ 
m~ll:1aI1.;:-!, [\ d;8;-,osiç',;lO d,·li!"". G7, lltl.~~ ;~I~~" 
t\~,> o e1feit'j Clu~:j ltc ~u0r ,1.';"'1 1) lloIiL::.l3~_ 8:...~ 
n~,!,:'. 

~~~~~:;~IJf.;~~.;~fJ[~~:r:l~~I~~~i,~J~~:~ ~~:.~;,~ 
a.jopL-::d~. -

~~~;~ú~rl~~I;~:l,~j,~J~~~:ll~ie~~:>~:,~;~~J~': .~~, 
t,11: enS'.l",l, - ;)"r 2st.::.r \""1;1-0::0 ~l:.~ I ': I' 
C;):,l ? vel'ds/e fl.\.\ incêT y~:'2 ~~I,(:;::,O G:.:' H_-,~ 

mento. 
O SE\, B, Dl!: MEC-:DON'.'A :';OBr;;N[{O 'liz" :.:ú 

B.S5~ln airl\\:, j',;lgé1. 

'::~,:~. :'1. c~B ~'J~3~) _,~J.~' J ~--, 

~;~~~ê:~~'l~':~:[l~.~d~~,J1 --~ l~~j.; :~~~\~~~ .. = l~l\~'~:_=,:~ ~-
O f;"2;;: 12> fi i: C, 8::" g·8 EÓI:2.8:~ t:3 f', i;(: .. :L-

lHll t'~l\'iJ lh:·J b'::!i:~rii,l't t) pn.r;L Se!"' I'}~,--k \ ),'~t~ 
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:;.~>~T~:» 0. s:-'s(io, ~'.!Jo o q-.!e "'--G~e:::! ~:Llr r c' S-:. b. DJ:: t,lS:;:'~;:O~CA SO~Rr:-l'EO-D3.qUI 
I.:! 22.'~ .. t·~'}1'3j ~._J~ ;1..1>"1. ::'LJ1- ;1:' _ l.-J~ r~l e- ,.01' dt:'~t~ ... Jte, Dão }:ll .... gclI'BJ-:'., dOlllrin ~ de ho)e, 
I![.s. ele P.l,'C:S ~2L' ::".1 vc~~_e3,-'~, n {ll:l~us".~n) 12Cl.~ ~i,r. ~) que ~G~LI.;n. de ::'6.\.' expendida l~elus 

tOl~;~~'fi~~;~~ ~Q~~L~' <;~;~~,~;d~~~;-,em 'IU'li'?, I;C~!'~~ ~en~~~~~~o: VICENTE-E veull" nr-
E.:Jt~. 2 o pr'~:..C~.lt,') l'-9gUTI2Dt:11: e~'pliquf~';1 ill':l(.k l'eT\,ll n·,.I.o~i·l '(RisDs ) 

~;r;~~~:g,s.~c~P"~;~'~~S~: 0ef~~~~;~/~~J ~;= I ' ,~.~~l. ;~ ~~'~"~1;~~~Ç,\S:)·HRIN!íO~E q'lan-
tenQel'er'2 nl:~Ll{;r. ~-;:S.3 nn.Q 11.::1, du{."'!d~. algu- GO iJ8':"i dCil; <1 ue 'C~SJ, (~OUvrlna na.o e acceItil 
I!1~ q~e o Regirt.~·!".t.) Ó ~1~.7G} e=IJre~9:; e t?~- pel~ Senil"i()~ c~l(tm8xel o nobre SeD:tdor polQ 
Till:l2.Ilte a ~esj:eitl}> E6p!rlll) Silnto, (pe d5V2 estilI' prepaIwlo 

I.3HcfC ~i nr·:; :)üt!os 1l:.}t.31~0l.''-=:; t:~1).l-,~e c:e. com iJ~ palmatori:1J de que fJ..UJu, pal'J. ~\P
gn:do duutl' na c0ctr:.~rit.. ;5, nGHe e~t~J}G!8cirl.(1; plico.!<l ~O.j que tbl~eln reincidentes .. 
rr:'1;; quai:!Úo lI? l~i express.~, a praxe Eão O SR.. Dü~nNGO~ VI':lJ:NTE dá um 3o'Varte. 
(:CC~'i; \).b~01l!t'""rrt0:lV3 IlrQdo'.l.ltn:1r nem de:;- ,'. - _ 
truir <l lei. ( H,!. rliversos apilJ'te,.) O . ':,P.. B. DE. MENDONÇA SOBRINHO-NiLO 

Ql:erO cr~r ~rje o 8.;:-gimei1~OsBja. c.enciento, (lue!"~ ;), pal.~~a;üL~l~ do .nolJre S~!]adOI~. G~HH'
q;'.e c~ f3.zão nf:,n :;st-:ja commigc·, mas cpm de'E: s.,. ,n:~:, 1,er:rJ~'[l,rel [l, <:ccasl~.o oppor~ulla. 
Ü~ lJ.C."1'~3 SenJi!!Jre:; ;)'"IQ Ceara. e DBla BahL'.; ;>~r.~ ··1Jpl!eal-", ,.os qu: ,n<J.o qlllzerem c;UIU
e<',ti~o rn.u~(,(. que ~,3sim SE'j::l. "'Pl~0m0ttc, :;?fll' o pl'êCl'l to r2g1;-.Qer;'l.~tl. 
pcrem. '" SS. r::E~. :,erdelloje }Jor.ia.n'ao Ei'a o que tin],aaózer. Am2.illJil:, Si loS 
f"c2.! de9ta Ca3a, e quai1GCi n::o hou'Ter pi'S- nolJl'6s Sen,;,clOl"b w queixare:n, lembral'
S'êr;ta um terr:o dos Sem1dores, discu,am·se Illeo-hei o que Sê í.las~ou hoje e ni'i.o desistirei 
cr"çamentos ou qU.alquel· outra materla. im- do propllsito em que me acho. 
portallte, pl'otestar~i e farei levantar a se~-
são. 

Vejam OJ nobre.) Senadores a que resulta.
rl~s chegarn.m C;)ú} a. doutrina que esto.bele
C8I'o.ffi. e ci6pois D?O .~e queixem de mim. 

ORDEM DO DIA 

REGULAMEJ.\TO N. 2.579, DE lsg7 
De 'l~l'o ao S.,u3.do qt<e os nobres ';en:l.dorES 

Ilãc de an'ür,;ud"~-õe do. doutrina. que uoje COl:tinu3. em ~,isc1.:.ssão unica o 'oarecer 
~l'ég"m contra mim. n. 117, de 1897, das Comml3sõe, de Ju~tiça e 

O Sn. R.":llaw R-\.RCELLOS-V, E~. podia Le,gial"ção e de Constituição ~obre o regula-
;eI' ill~.is heneyo18uta. mento n, 2,579, .10 cOl'l'eate anno, e:::.peódo 

O SI'.. D. DE II[ENDON~A SOBRINHo-Como paru e:::ecução de, lei n. 1.030, de 1890: 

CLS3.3, lninho..s ohs3rvac;ões niio forr.ill pr0pria' I 
mente co;no e,enSUT'[t {t l'f~eSal m3.S n.nt93 llID 
prot~·:tll CU" li',; o pwcedimen to qu,> teve () 
nc,0ce SOl1J.dOl' p2!::'" Ceara, na pr~~iJ..:~ilcia Ul.!, 
i\ü'.'sc:., qnc.~do, eLJ UfU{!. à~t8 sessces (~O meu d3 
lilc.ic, fllhll']O eu l.E:.icamente p:1ra a prssi
d(,;}8ia e pJ.l'a o ts.cüyglapho que t·'OHtva. o 
meu discurso, c pedindo (l. S. Ex. que lev~'[J· 
k-sse u sess?"o 8 r,)e g:1ral1tisse a pah vra p~.ra 
O t.ii<.t segUinte, S. Ex. não annuiu u. esse 
pedido. Foi teél2.z e perLinaz para commigo •.. 

<D ê .. ". A'f:J1i~3.H'TIi.<Q> rrilo '<-'>...D3.aral
N;'io fôl'<1 o c'lmpl'iwJuto de Lnperioso dever 
e o Of:1UO!' não tOillari8. a pé.!a vra no Dresen te 
Cebate, att"nt:J. a enfe;'midudc que: no mo
m~ilto, CJ '1.i'flige. 

Se a to.ref<l qUr: assume, era lJontern al'dua, 
em pres2nça da gra vi!;a.cle do assumpto, a 
sua clifll.cul:1ad~ sobe hoje de ponto. o.pÓd o 
ilI:':[lJrt:mte disCUl',O -pro!lunciado pelo lIou
rado Senador ~(lor r.'Imas e que dever:1 ter 
im,we:siollaLlo o Sena.:!o. 

O Sa. JO.-\.KDI CATUNDA-Li o :1rtigo dI) Re- Â despeito dOJ ingentes esforços que des-
gimento_ cnvol'lcu contra. o pare~',r, o illustl'e orador 

O Sa. B. Dl!: MZNDONÇA SOBRINHO- .•• féZ- que o precedeu 1Iil. t.rlbuna, está couvellcido 
me üJlar a:l,í iJ,s 4 horas obrigando· me, já de que o pal'eeer alludido afi'eiçôa-se aoS 
muito fatigado, a pro3eguir na.s cOIJ~ider,~· moldes constitucionaes e que a doutrina nelle 
çõões que r:1zi~r" a:Lu de não perder a minha expre,sa não foi de leye obliterada. 
vez de ft1lidi'. QUc\,lGO s~ trata de estudur a lei, cumpre 

F' , -, .'~ ','., , ~ ',-., "'"'I''' .,,," " .. er_c:.'.l"al-~, sob o Ql]pto prlsma-gr-ammfl.ticat 
IC, •• ",0.-, ld,", '. ,,,es!...-,! '"- .·üL.,!.O 2.c;dC,1 e .éspii'im<11 c 100 ico. 

(,() prOCedl,T.~JoJ 1,1'1e o ilOOi"e SC'1:\dul' [llllo /' 'j""-J',e5 lel't?l'" io "'7t·' le~' ' .' rn·~ o r . t... 1 .. t 1 -+' :"".L ;:, ... .11 ~ L l ~~ l l.I'-- ..... v i:)a.i 10 ...... e 
.... ~~l.i'a . ~_7~ 1~~.} ~.~, 3,Y~\nlJ:t~QO <:1 ~e::S2.0 I primelrô cleiuc!1to, O segundo l'2sulta do 
u.n 'luadv ,"!ltu~ l.,\, tre, LOIa:;. ex.:.me e estudo das fontes, onde lIlLUl'lU () 

O SR. DOMTl\GOS VlCB"iTE-Di1f]ltÍ por (Ie- l.,"gislador o pens::l.rUeilto fllndamental q1.l<' 
ltllta, lia de se!"~~mpre 1I1l~illl. , preSidiu á diópo:>içü.o em sua essencia. e força 
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virtuflJ. A lei tem (:''''110 " alma-c(_ -i"'-' ec 
'latio. Um e oun'o 6lc;':,::',:::1to sã.o ir31i. ,1,~:;'~~·1-
veís ao i llt: e f'pl'(:It.O • -

Trata.ndo se j enteet<1T/(O, dJ. lei ela l.1or:lllrL 
por um pOller re-'01~c'9'l",,-_;O, cocno f;: o G_o
verno PrO'll~OrIO. i .ao e llc: ;jQ bUSC::l' 2, ~'~.:'{1.0 
do, lei sinã(; 11'\ expcsiçjj,o e;o fiot.i ,~s 1 il~ ;) 
j 11stllica. 

De ;!CCDl',JO (J)ffi e..J tG '1 pl'il~.:ipi,), D~'" es
qupcen o Sr. Carnpas S(,-;~es U"l 10r:r!-.~i.·~.r ~l::: 
bases que P!'63i': ir:1m á CO!lC,:'~('fiü L.i. lei 
n. 1.030, afim r'le iluxiliül'-llle a dric<,z .i!i~l'
p::-etaC'iío. Esg'J, intanciJo se pr-end,) á lli -tol'ia 
da f'r~,·n\zação jlllhci;J,~i?, ;iuteri.-,!, -'o Ikriodo 
repllUllCano e, em Vel'f1ac)c, 8. lli';~c;--;(l ,-L" lei é 
tam hem um (lOS e!emen tns '1 G6 Ih" C"3(L.i'.lvr,m 
:\ rniio e r; e;'pir·lto. De feih, o Si'. C"mpos 
Saltes, U!). expositjJ..J d:j ~nútt \'n~ :.::, q~,~,:, ::0 tem 
l'eferiJo o or"dol', blls,:ou ligar a8 organi
zações j'l(licia;-ias 'L-J Imp"ri,' e da Renub\icc,-. 

Niio foi o menor intuito (lo 19iôlalLr. en
tretanto, transfol'w,~r aju:ltiça mixt8 ,lo Im· 
p81'io, enfeix7.nn.<)·lhe as attriIJuições e,;1 tri
bunal. collectivo, c:Jmo S<3 vê do al't" 91 11" 
lei n. 1.03ll_ Do 11istorico (lo Sr. iJ,,;1'.pOS 
Salles resta uma con.;ideração ureli'nir;c1l' e 
de aI to relevo. ' 

No r1ominio d'l lei de '1 de clezembcú de l~,n e 
do regul"me"tü de 31 (lejaneir() de 1·'1-;2. aLha
Yil:n-~R o_~ juizes rfluuicÍilaes r~e p{L~~0 r:e D~ena 
jur\súi,cção ci vil. A lei . e 2üO Lie sHe~nbú r\e 
1371 modificou esse syste:ila "".al,eJ2ceii,1 0 
li:nit& ci3 o.nri!Jllisõ;~s dos jujzl--'~~ i:!uni(1[Dl1:~. 
TI:::I.o~ os des;J;~,~hos l'0111 força de rletinítlvo~ 
yier''lm a, rec, I:!i:' sobI'G a exeln"ivct c:JJnI'C\
tencia dos juiZ~3 Je 'liI"~ito~ 2m C(lma"c8~ ('i~
peciaes e ~'er-a.es. N2.S nrinl'-?jr,ls tl'es erc.m ',8 
!jHbstitutos rios jn!z··s ;~e díreito O se1J D·'::.!;-':, 
porerll, e'·a, de J];érn ~iI2.nl·:J, tT'::b(!~I\ú·,;,vai:n 
a,P0tli·1S -yOT' dc:j!~n·((:;iio rl03 ju.:Zi::'S t'ill caso, 3 
affiuencia de feiLr'S, especialmente solm~ m~'.
te ir'.. pr'oce8sual; nas sep:unc1a~, cs jlJizes ffi:1-
nicipp.es fica.ram eom a SUil, COIll;J f.Bn(;:a (le"~
nida. a~sim como os jUizes (le direito. o 5"17-
?e dii"'-lito ;)ronuneí;~,va teclos os Iü::,,=-:pa,cllo:s 
lI1terlccutoi'ios_ mixto:i e com iÓl'ç l LleJJ1IL'I!]. 
e os juizes subrllterm,s profêJri m lS simpks 
in te"IIJcutor'0S, q1\e ent:>nlÍmm m,üs com a 
fórma. do processo e incirient'>8 ild10, 

T0(~E.'li&... a lei il8 ln7t deu .ensejo ;\ rluvil~l1s 
e conflictos, ts: .. do sid r) rnais (.1!~ llri1.:t >?'.3 1)"j"()

~!or~.IL"1. n aC'ç5.o rlo Gov:;n10 {;:'li'a, .a.::::-Jrk~~çã.o 
d;:.~, ~ltt~i:!UlrJ)eS (108 juiz(-:-s. . -

Recor~-1a o oraúl/l' ,-l,,:) S;~ü3.do lnmnlcb IS a. 71 
':S0~1 do Gml1l2r:J,Q juri~~OJ~SU~T~O~ Sr. c,u:,rte l~,e 
!\7.0~,'8110, os (lll2.X:'~ [l) ~os c!)jlel:. . .Iil'l./l1 !j{·l' C:Jll 
{el'ü' u nIÍlH'!Ile.l li .íÜ6 a(\~ j U i'38,':; do Jj :2i ,'o o,s 
ües!"a..;l.iilH intel'Io~~llt01'jl]'J ). i.;rt\)~ e c12ilnl1·i~,-i)~, 
d'3\Xu,;lÜIJ;..~,,)~j;l~Z;~J ~nulücif):J""!S nJO .. t·-rl;l. \J~:'; in
~tI'u.c(;iL~J pr::i[H'L.tültJ:lt3 (~.ff,a, flue ÜU])Cl'té.l..'rJ. 
:tjJ'ln'l: elll despacllool interlecutol'i'lS. 

o S[C. CA}[[')S SALL

1
8 (lepois de haver COl",-

2'i(};-l' dn 2ST.e ·~sumpt(, 01U :,ua eX()1 siç:'\o d'.) 
j"/,(j; i .\.{)~, 11a, ~ei 1.0:~O, i e;~,JI.V::.<l conferir [;iJ t~i· 
lnlDGI G·';llecti~!o CC,!.~F~ .:-encía e:~clU8i \'a na~::, 
pr-ol"erir (l'~sp:~.cil:·s ~i~1terlo~':;:i1rios mixt.;s, 
qU?I' cr~,!!bes:-;e deUes ~'fgr~~.vo.~ ou ;1PP2.l~i?ç0e.~. 

Até. qui, o ~jt~;orícol!,Ia. reforinr..... doq!l::d re-

;~;~} ~~po ,i~;;:~~,~ ~;'1:i~~~ ~~I~;;~Le~:t? :~~~~,C~~ 
:[~i (,030,20 {ypo lGF:-i~l3.tiYO dr.~ l--=: i d~~ lSi!. 

E ];e1G s':: ?ê po;- iS3' qUG,nT-o ~~e deDre~:8n(L~ 
Ja prir:wird. às leis ue o Tr.'ibl\liaf Civil foi 
pncar-reg:v!o d" pl'oces Glr 8 julgar as r:au""g 
de vc:.lo,: e;;cedente a.1:OOil;i;, tod,',s as V'3ze8 
que úii:o t,Gham ~:1rac ?r cOiTlmercial. 

No nrc_ 102 eta lei I 0:30 e pl'eceituado qU3 
~, qama-(a C'ifL.illerc;al IJ~·oc~ .. ~s:?:.rá e .. 7ulgar.'1 
T,Or.i8.S .:.8 eaUE:ê.~S C0111merl:w.e.::l de ViJJot' SUC6 w 

,'jú:, a 3:000'i. J . 
S,,0.<.:1"-1':13 as diéposiç es da nrt.102 6 aind:1 

iIlais .'lal'as S8 tornam (cm [',.ce da disposição 
lue cJllfia ao jni~ sUll l'iol' a cOffivetenria do 
:0 pr(lC~~SO e como o preparo - deste niio 
púde lJ~wer c1e;;PClCliO'lseWi:O ini el'loLCut'jrios 
.,'mples, é. canse luenc'a 8 que o desp"dl') in
c,é'rlocutol'io mixto, e definitivo não pode"l 
('aber sei~iio ~ojuiz. E assim se flen;on~ti'n, :1 
;I'~i!;t~~~~ a eX!lOl'bittcl.nCia do Regula,mento 

Si, po s. cootiílu<t o (radar, it lei uEotprmiD[t 
'1,'e os j'jlze, sil!gula,(' S 'Ó profiram des)),'>

h.OS intel':cc·,.Jt\JrÍl,s,r, s rjUikS c:\ile o mcuI'SO 
le vggrô.vo, Sl out. SSl positívc\meute det.er
mina que o C'IIJ8ellJo foi cre\do como tJ'ibu
iial de :!' insta\lci8> pe~", ccnheoer elOi r"cnr
So< illt.erpos.t08 dos rles ;10:108 eks juizes sino 
;;tll 't8S, o l\.?gulam8uêo 1611 lO retll'ado elo 
~~! In~:- ibo eS··(1 com P(" ee.cia, trl1Dsferíndo-a. 
p.:f<1 a \;ôrte ':8 App'=lblçiio,creou induhi r".~v61-
m,,·,tG Ufa", compE\f,' nqw, para 2SSil. Corte, 
".l1nu);Llc!O· dest';,rte :'iti'iUUições clipit"es :lo 
Com'elho, exercidas p r ella CumJ tribun,ü 
de 2" instancc .. 

K' evi"ente q110 o I gislaclor buscou com 
sahfd()]'i~ crear dui'-S il.~St.". nCi8.s,. sendo a p'ri
melrct n rrl l ,un'11 CIVl e a ,egullLlp, a Corte 
,'e "nrc l[nç'io o R~'Yu13m~ntl ')5~9 ~\ltr~
tai1t,~': 'íive[:te~ )Jor T tflll'G ~~ lei -;i;~s i;~ta~
C:!lS, teodo, conferido .0 art. 22 it CÔl'te de 
AppellC1.çiill o direito ele julgar l'PCU,'Sos inter
)l'_'8l0.3 ,lI) jlli ZfS. singulb,res q nando est8, Cúl'te 
rl[:e, e d"!les, :2' ]nst:::\n'~[<1. 

Si, pois, [1 C,)j'l" ,\I: :~?P8bc5.tJ é tribuu8.1 
dl~ :~I e.-..tüncJl1~ e;:rll',>h:~.;to li.O Tf'lbunn.l JIYt!, 
~.e. COnfOl'jll f) l'e;.{:;JamB':to. dv.8 (jedsõ~-:'3 dos 
juizes "jQguLwes, 11~1. ti'.mhem :tê;;';1'3.VO 83.(J
pel<tçiio pal'" a Corte de kpp~lla,çiío, J,S cc,[1-
5(~(lllenC'ü1~ jlll'i(hr~s Lle~sa, cotlclust\.o SOrtt:1r:l a 
e::rLstel!(:l(\, de uUJ,S las in:::;tJ,r~ciüs, istu é. U;l..
,e,'ia jUize:< sim;ularrs a prGierir (lesp<1cilO 
cum r"c u l'SU ll:,r" <I Cor te de ,~ppel hçJ.o e 
tnbuilC1l collectivo a fC1zel' OUtl'O tC1nto na 
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deppnrlencia ~,o recurso para a Corte Ile Ap
peliJ.l'ão. I,npill't,),rb tanto qlJ,>llto, crear 
auos ins~anci~\s T'esi;Jellte~ em um :l''> tl'( 0'1":' I. 

Exduida esta. eon~equ~,ncirl. outL'['.. il!aç:io 
pó le ser BxlJ.aurich du caso o esta cLJIl'iste 
TI') segundo ab~uI'~lo: si o jujz singuJ;:tr pó r1e 
prof.'I'li· desoacl1ns de que 'a.;JO ;1,1,pef[nç:í,l) 
p<J,;'a 'l, COI'te de APll U;;,.,iio. e!l;~ répl'3seilta 
n, l'~ l~l:.;tn.nci;:t e si o e t~ Tl'lbuU2.1 Civil 
dei~[t de o ser. 

Accfescenta o c,rarl(il' que !ht, ~_'~'orria ex· 
posiç§,o rle motivo~ {iDO prece/lo o re;5G.!J
l'lento n. 2.5~9, r,·sutt.a a impnsslbi!iuade 
purn. os .iuizes slngular'es de prof"rin~,n ou
tros 'lespacLlOs quco n80 os interlocu;~uI'ilJ3: 
si a,fim é a clo~tl'inG. do reg'ui"meutu é in 
slistent,weJ., lJor iSI~,J que conl'el'ê áqU\lllas ,ü
trbuiçõps mil.is elevadR" elo que R~ que o ci
tado R2g'ula lllento lhes adjudicou. 

Rel'el'e·se o or,~clor, em seg!lida, [l. r:~cto ".,in
da m'üs iSrave e q\y: r,nten 'e c,'m él delcl.as
siA.c~tçfio :]:1, c:.:ffipetencít::' do p['I.~CCsso e jul
galnento do IHoefelto do Distrlcto F'e ;sí'G.L 

A 'ei 1.030 ,leclar? qU8 t, ·::ort:= '\9 _"pptl 
L,ção coYnpetL'\ processar e jlll"ar, I'in pro
C':=.3SG de )'espoll:-3(\biLiI!ade:-:; o 1)l~t'f61tO JuniJl· 
cioal: a l<li n. 8'; ele 21 de se:embl'o de 18'.;:2, 
e3Ld;elf?cc~n:l0 a. organiz.:1ç'ào (lo Ldstric[C' F"-:-
d6I'al, dEterminou )108!UV~me~~tê, 00 Hrt. ';)'1, 
cr)''1I,etir o pfOC"soi) ao Sllpl'ea'o TriIJuilLd. 

O R,W:llamento n. 2.5701 lri' n"l'eriu e,;<, 
c:,rn~~;-tencia. !.!O SUpi"'e!DQ Trihunal Pl~·\~:1. ü. 
CiOrte ,lç _;.pf'ellação, pelo [unelarn\élllo '.'e \.er' 
sido d;ui.a c~ntl'l!. o pr'.::feito Ui;-~í1 dellU;lt.~i8., 112 
(l.l~e? SUPJ"dr:~ TrdJnI\:J.l .:,,:~,o L0(Ü(H,1 ~.o,all,-=,ci . 
DJ<j!!t.ru.O;) lJ!UI"IVO.:$ (l.:lJ lte'J1SaO do êlll'_t UíLÜ T1'1-

bun,ü loram o pr',ncipi'J :1 [alt'1 de i,l' ,ocidde 
(10 el(,nunciante,depo,s i1 ul.f(incia, de sulernni
dades legaes I'2COrnlêendadas es tlll C~80 
pelas leis do processo. 

Toch .. via, decidiu r::ll(:) t:ob:'e :) ass u tn pto\ 
tem!'.' cleclar·[l.do qlle o aeto pelo qlll1,l "".'a 
acc-us;;.c1o o Pr8L~itu só poderia ser con.:.ndei'adu 
cI':minosa dep,j8 qUG .'-obr::' 811e se lJ~)n ·'0':;:; • 
·,:,roi1uDciado fi Oonselh0 d .. ~ In.teD.rh~~lcia. 
- E si Ut:nl que o SU[JI'<-'lno Trlbun111 ilüuves89 
c':;:r.vin!10 l1í.t t::dta, ü"J COiTlp8tenC!d, p~:JI'~~ j U 1-
ga,r, nm tal j !.:1ga:.1ento não poJecia jáo·,is 
CO';Jtltnil' arBstl), pnr isca qUl'., 'lde n')J)ewle 
lh u,lif"r'mÍua,IG e capacieliJ,de de deci,', :r, no 
P",8'0 que, no caso sujdtu, qlli;.!quer dccÍ,i1o 
está sU~Jo('dína(la aos azares 1105 pClI'eceres LJ.;.i~ 
tnrrnas de juízes qU(j se SQC,·et181n ~UlS r:.0-:i 
C:utro,i e são ch:1malo.3 ~\. det..:idil~. E' visto. 
pois, flue o accordilo qUê tra~ est.1l10 ili11) te!ll 
;';:1.1ur jlll'i jieo, eiIl rtl::.Lçilo á lei D. 35, ~lue 
nsrr.!..1L1ner.8 jnU·cta ~ln ,"eus e:;;G tll f o:). 
- !) ora.e1UI' eX!~aUl'e novo ~ m l.is solirl0 B,,'~-S'U 
n-8nto Em favor de ~uas ~Lfiirru 'ç:1e,., '~"',e'l· 
t:::L':O pt:ra o t,;,CéO de que foi J nubr., Se,;:",i"r 
'?'~f [\ji"as aql1elle qu,,,~ t;1;C,Lrl':"g,'u (1" i,eull' 
'1.0 Senado a revogação ll;], lei n. 80S, Si lioe-

t:wto. a.ssim proc,e'J:.,u, não COllsirlel'ilva ele 
cerro r".vog-ad,1, a lei IJsh, seutei1ça elo Supr~mo 
T.~iiJnn:Ll· eig : Ill'qU" ,. orallcr Ollsa affil'llJa,r, 
c.am ,1, '1.uto;·Í'l,,'le "o illu,tr,; preopinanle, que 
o I!.eguh:.meuto 2579 tl:.hO'IJitou :'OS principias 
,l,a lei. 

Nanei, ouviu a' jU['Íst:k 'llgum pretendeI' 
que o P'lller Legi,,18.tivc\ PUllôSôfl ser n,llnul
I .. dl) peL:::) ,1 ec hões [103 1':'IÍllll:"eS; e para de
ma:/strJr ~. SU:L a,s.:c,,'(ão ~Íta i<,'lWS recenles 
,k a llG tem sido the~\. 1'0 os L:'i b'lD;;.es ch Re, 
pubilC:1. 

Os pocl~res cOllstitl1cion:_l,.t'~ são bJrmon\r;:-JS 
e COO["'c:mdos; ,1, cadR 'Im d,"lli)s competem 
faculuades e:rl1lusi v a,', '\0 te,," ar'le que impl's
sivel é l1 llsurpaçc'Q dütl attriuuiçõe;-J !'eci~ 
proras. 

C'(JfnG, pois, cens[l,g~'n,l~ a doutrina que col
h)c0,f'üt o Foder ,]udieú:.:rio na pcaiçf;.,o /le su
p'eliJ:1 in,taocü)., em rel"ç5.o ;';)8 acto:l legis
lativo.:"! .:.tq C,.'ngr2Sso Nacional? 
. ,0 ~l~n/:\?l', a;.lalys;1.nr1~ ~ ?;·úe;'1er;:.1.0 d? li v.}O 

ti:". D(J. o8cJa!8. L~Ue;1, ---",-puta re\og(~ult, r..ao 
só ~-:'f~l 3 !lisposi l Õe:·~ Ltl,er't?..8s COJUI) ain'Ji1 pelo 
pro:·~iiJ e.JjJil'lto U'J, 1~1 1.03U. ESGG lei 2~ta
tUll~ CrJf', dus dS2pachos iuté:I'luC!l:lOriOt; do.:> 
}c:::..:e.l :::i:~gI11are8 ::;ó l~étbB :l,ggTa"~o! !lio t3;Hlu 
ri '8t,',1~'l1ido ,) r~sreito do iniel'locuGU!'ÍO si 
31';t llil:::tO ou Silll]J1C!S·. 

O ",'L. 91 ,.liz : <,pl'l)f"r'ÍL' t,',I,'~ 03.]c:;pa.eho3 
i::T.8~·(;·JtLll'j'JS c~:r::l l~gg'l"::' :7l) p' !'a. o cuns~:ho» e 
o o!'aü· 'õ' f'e pl'npüe: ~ d(~nl'JlbL~'i"\..[' Cpl'~, :3pgunllo 
o p\'opl'io cunc(;it,) uo llcnl'ado SeOD.U'J!' ~Ol' 
:Vlitla" Uel'aes, á Côrt," de AllPellaç;\o cabe 
conllec:':::Yl da n.p;:;elIaçno e do~ aggrav··s dos 
.i 11iz'"7~ ;-) I LlgllL, ['.~-s, i)Ol'r.D..l1tc a iei se e~pl'llr::,i\1 
em tel'mos indetermina"os_ 

Mas cumpr'e Oi,),;el'val', acirCuIllstan~i,~ cul
millaine~ que a 18l nã8 !~ontüll.{e ern C8.S0 

ltlgurn a tl'ibm,al com ° juiz :,lngulul" nem 
i,,;Sr) 88 dev'" depl'ellc'ndel' ,~o al't. 1;)6, que, 
tratando da.·~ ~ttrlbLljç,H~:'; !.12, CGi't\~ d2 il.ppel
L1Ç2.Ú j :.!jz tão sórnellt6 qll":3 !!l;l ui,!o ,~'ompete 
~~in;}o juigDr Clfl :2'( in 3tajJ· .. il1 d,J~ ;1p~JeJlações 
I.lO T~·t;Juu~~~ CjyiL ~ e l;LfJ. ~e.fu.rl) e.)t,) argu .. 
lllE'nto qU(] u3.o ~Ó UIJ al't. ~9. como ,úl1,!a de 
UU~l'O: u:ceceHos da eivaJa hÜ 1 j~t;..naj8 se p()de 
in(~!"i~\ -qu~ o~ .~"!JL>s sing'_llLu'es atl'Õo!.veSSBIU 

o T:'ihnu:1l Civil pa" o fim de ver~m ;ub
PJettiL!').; (,S SGns u:;spacl1os ;i revi,río da 
CU;,"" 'J.o ,~ppolb\,.í.o. - , 

O qL~e ~ e'/lller.H8 ? l'c->sani:'.. (lO esr:aclo cam
par", tl"O ela. lei G d" ,t22,'l1larnen to, é que este 
!oi alé )~ dos pr-ec~ito'o cor::.titl1cÍon~\es e que 
a lei 11. lU3u, r9pt·,~~:0nL&. il~C,)nte:.)t~'..ve.l.;lente 
t'8 to'.' ,l""àen e pl'Ol!;l'es,o" elo l\il'eito p~ürio, 
<1~~·eiyv::do ao~ n:oldes lJ.odornns que t,us ·s,m 
,tlt~1 oW.mrimÍl' in,tallci: s ,~o CtIlG lllulti
pIIC::[':,<, 'e'rn prejuiz:) cI;~ I;L:l'éG" (-';J·,,:o"<i.-se 
d;i)_::~·.,r; . .:; (li (u·tes.) 

V0l:J.ildo ;.'" tratu,l' elas se:itenlJ'~s, da:.~sith;8,-·as 
em eleiinti va.s, siinples e íinaes. Sabe-se que 
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ill,Jitas vezes eli'ío·se rt~~p~,dws ou sea-cenças 
que~ seu sel~em finaes. fJ:::,c,-;IH aJ qUest30 ;:~-ê 
o ponte funl~0mental ; e (1" P:'~'YP?~J, Cr~Jen{?" ãJ 
lida p810 seu collega. l'eccn:~:::ce qU3 lH.1. Ll(:;s
pacQos interlocutorios Iili::r~ "~ que abcJ.m o 
ponto fundQrr:ental att quest5.tl. 

Figlll~~.ri2do o caso, di2" q~e n~ 2.s~~gsaç:=io de 
10 dÜl8. quando o réo off·2·r8c8 em bar gos à 
[l.ssignU(;ã.0, ter.) -::;e dous dE" pn.chos: OU 03 em
bargos s5.o recebidos ou são despl'ezac',OJ; si 
são I'8êebidos, a q:lesUo pl'incip:J.l n"o tan
gi(~a, eU", fic:t intacta; mas se s50 recebido2 
com condemnação, a que;itão princip.' I está 
decidida; é tanto definitivo est1 sentença" 
hLllto ata0a o pento princip2J, que a execução 
começa desde logo, G tetl-se fina!ill3llte a, 
sentença que se chama final na mesma a~si
gnação de !O diaS, que é aquella que se pro· 
fere quando o reo é revel, ni'io compar,'ce em 
juizo, ou quand.o, tendo offerecirlo as euas ra
zões, estas não são achaehts procer_eiltes: li 
C2.usa é julgad3. qctanto a ;;eu merecimento. 

Aili está li prova, neste pl'oce-so dc.s t.r8S 
eSD8cies: o interlocutorio slmoles, Que é o 
qtie recebe o embargo; o intil['lôcutorío mi:'do, 
que é o qn8 o recebe como con:1emnaç8o e a 
sentença detitlitlv~, final, I]l:e é aqlleIlfl que 
julg!?. procedente ou improcedente ã D.rçào. 

AnalYJo.nda as considerações ':0 seu collegn, 
o Sr. Gonçalves Chav6s, vê que S. Sx. re· 

no Congreszo. ~Ias CGfi1·; este ser7iço não 
pGC"j[\ esta,r ei..TI r:JJ3n,:!0l.1l\ é intuitivo qli6 eile 
tque scb a. c.c-çiSo do p:~,,-iel~ f6~ eral) de ac~ 
tordo COll1 a. (Jl'g-=-~niza.G2:o ~sl'kc~al Co DistriL~l). 

O cl'~c1~l' : .. i-cd:;, (::.emC,fs.-ce :.t?st~:s tUTeei.},
ções G cGLJCtlle tJ01' accent:l,lf 2 .. comp~~teL.cia. 
do Poclsr E:r.~cl!tivJ vara reguLi~e;.lti12 a lei 
n. I, 030, l~ú!:..'jilierR~(:o o Í:isl;j:jcto F€dl':'J..~al 
corno Ui11 L;::rCtdo 6.G1 e.'fD:,ct'\cta.tir~~., \i:::~~o Q<le 
cá" t·,m ur:.:a con,tléU;cãJ, nem -,loc.'eres côn
st tuidoS, e nest2,5 C'Jl1'~iç~Õe5 viv:::n,., o ti ,3Gmbra 
do Governo F2demi. 

([il §!l". P!l"E~!d.éle;Ili te - E·ta,~uo redu" 
zido a, menos ,1e um tE'rco o numero dos Srs. 
Sena, :ores presentes, flci\ a r1iJ.d:l D. dLcuSS80 
do parecer. 

D~sig!Jo p~ra orl18ill do [lia da sesoão ~e
gumte: 

Continuação da eUscu:;são unicP" do p"rec\lr 
n. 117, ue 1897, das '-slllmissões da Jm,ti,a e 
LegIslação e de Con3cltl\:çfo sebre o r"g'lln
rnento n. 2.579 do C0rreLte anuo, expeeddo 
para execuçiio da lei n. J.( ,30 d'J 1890; 

2. 1 discussão d:J, úl'ocosidio d.8.. Camal'~ dos 
D?,PutL".dos, D. ~3, -de - 1897, qilE: 8..utoriz3. ° 
G\.., '1erno a conctder urn a.::ElO Üe lic311cn cem 
ordenado, ao confei>gn ;:8 da, ~l~l!alld2ga. do P.:,~á, 
Rdymundo SodI'é e Siln j 

conhece que os d"spachoD do art. 91 sno os 2·' discussão e13, pro-;Jc,jção da mem::a Ca.
Intel'locutorios ,3imples, o r[ue o 19'1a a esta mal'lI, n. 25, d9 1897,qL:d au~ürlza o 807ê1':10 
C0n:5Bquencla.: é o qU.3 àefinitivo de que a conceder um 8.nno de li~enco'1 caril orden!'~à3, 
tmta o legü:l:<dol' no ar!;. \;>3 é intel'loc'"toI'io ao conferente e'a il.lfai1"ega ás S~flt03. Jos:i 
mixto, que tem forç~l, definití'V[\ ]lar fazel' Juaquim de i\Iir:mda; 
derimir li instancia, despacho de qua cabe no 2,1 discussão da p'oposiç,~o da Cam2.m C.OS 
or~ agga.vo1ora ap!leliação, lugo qun não é DeputQdos, Do E:O~d~ IS97, GliO InC_;.1r'a. com-ç,u~ 
fi!1al. - tn..r-, para os etrc~t(Js (1:1 8,pOSf:n ta,dol'i3" LV) err-

Si o se-;J, illDst:'s c~J125:1 rôeonhce C~6 o g8Db.2irQ civil ~.'li!;·.~21 dB T2i 173 6 ArgGllo] o 
".it. gl t:~at(1 ~O'3 d,:sp8..cl:.::.s jr!t2:rlo~uloríos C2.:11r:;O dl..!I'flUt8 Ú qI.L'l ~Gr7iu ern ctí'i8!:5G3 
sl:nT,leCJ~ ,1, SBrlten(~{-" (leflnlt~_-;-~ ... (li) qus ~,T='.G2, ':: C.LGrrÜSJ I) ':'3 (1(:. }!li~;~:.;tSf'ío G0. A[:,l'icllHu7'3., 
o 2..:L'L. 02, e o int~.rIJcl:t'Jrio :ni::to~ 00:13 L:!- CnT.Qn:p.I'~io 8 Ob('::,~ ?~~hlicr..si hcj<~ I11t.~-.jJt.:.};: 
ped8 juiz 3ilJg":.il.'u· pr'-f~~i'i:' 2J~2 3ÉS;~.E.êl1 ~. Vi;~çã.o D O;)~, s l\-:;=l~ens; 

0_ '~.T':i..:~o~· ::st.euc!e-s2 e.':0.~ IC!lg[:,~ . cC2.si5c" ;;'c -: r( ~ ,~\ -. i n-t'l ~., ,;: -",-1" ... C'.p, 
rl1ç02S á)J ref~jlelto c1sstes r;ü113 2.~'tjC-O~ e 0 1 dbCITdjVJO, ,'-LU :pJ. ~tJe,-"" LH: :"e_l .. ,., '-:"~ Li.. ~'--', 

[~TI;~eEtA?l~~~:~~:1~~~2X~~~i~~ ~~1~~~~~ i iE~~9i~/~~~r~{;:lF~l~~~'ê;t1~a:< f~.'~l~~~ 
qUí\l1do se põe /2f~ acc0rdo c.~ln o j;Q,T'Cl;:;f;::'~ do de Can~d(':8 cu em cCDsequBIlc12 .. ce f91'1men~ 
Clô<),.1 or ç;i <""e VÓ )1!TIc'"' rl1~n o ;,...·,'-n(~ ... ~.3~() tC.Dl tQS ahi r2cslJiLl\~s, as v~n-ag'~:ls dJ pos~o íill g 

_'..-.I'~ ,~ .) v ... -J. ... '-r '- .JJ , __ \:: ~'" '- ~. , 

rea~~nente CJmpetenciJ.. -;,l,l"'::-t r9€;uln.r o [ti- met .. l:~(O ao qü0 CCCU})3.VC1=:!; 
reito 'Pl'oc-::s:JuaJ da. j1:stiçt1~ 1")2~.l do Districto 2.1 diScussão d,? prr;j ~S~o dr:, SGÜ?,O:01 ,1:.. ~:s, 
F3c'c3riii, etc. de 1897, que (lenne cs (,e'J/lL'ü~;l mtcl'lOC~;:.J-

A duvida para o Ol'adCl' n'~o elGvia existir, rios, ele que tr,ita o ~rt. 91, <.l3, lei n, 1,030 
pOl'qn mio a lei n. 1.030 n~a iJ d8 organizaci1o doe 189:] e que aos juizBS t!~,J ,::1.:-:::é';''\S C1Vij 
jLlJJ;'~:ll.ria f(.-7cls:ai; por is:;::: q'10 ~s 1';:8 f~- cu Cc:mrnercwJ c'Jr:':~~3t3 Dl'rA',:::~~ir; e ('rj Cr..~03 
d"':::"ce~ são chcjg\.-:".orin.::; 6iU toüo o t::·::-'~:itCLjO de r8cur'~O pc::ca é1 CO,>.3 c~ó l'~)l).:lL~,~2,'J. 
de), TJc.;,~,.') e ~st::, --ir'FQ?n:',6 é ç~"h:')'to-ni;'l) !1~, 
Cl:~-2-J'/JS:;:'l')I~2::) d~, Dl.,::trict:-..: ,7(~t~2'-·" E~ ·t:J.· 
deui? T}"nb8::1 fjf,o flo, 1J,)?c'Je ü D~~;~l~ic~',J FI?· 
dera! é me2.OS que l:m Estrc.'J e !:nis do q~le I 
um município, isto porque te,lll represerrt:J.ç~lO 
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I 2'l 0TI:i3~O IDI lG DI;; fJUTlilmO DE 18CJ7 

p e __ . i:!ncú~ do S,,". J.:. ... nno'?l clt! Queiro~ (~'Úe 
p'·Csic:'Ci'te) 

_~,) rnelo-c1i:J" s,h7~e';:E3 Oj sess5,o, esti:1.ilCO pro'" 

~~;~~;i[li~~~~,t;~jfll~!it 
~'i':1() Darnazio~ H"-:!1!'iqul? Coutinbo, Dnrning'os 
V~::: ~':: ~e. Po~'c~u ncu~~: I F;.;liciano I-\:~l]}]a, Gon
Cê1'T)".'s \:,~::\'e". Fd'll,:nrlo Lobl), Rodrigues 
\ 1"'--2 r; , F:l.0in SOllZ~",. ~.Il')l':-;es Barros, Cúi3.00, 
Le'''p,/,:U .';"~ Bulh(:~-:s, JvrtqUiffi c!e Souza, A. 
i\.~21>C,:n. Génel'oso Ponce. Aqmlillo d" A ma· 
f;l:. E- ":8";;"1.:'8 Juni.1f, GU5t.a~70 Richard, Pi
r Lcir:J :,íétcll.,clo (. Julil) FI'ota (41). 

DdxalIl de c~mp8reCf.:', cem causa partici· 
t\Een., 23 Srs. Uú.,n':lln Hol"U, 1\1<100el Barata, 
i.~'!';"'j EDdrD, PII'23 FCl'I'\3 1r3 .. J(lD,Q Cnr"eíro, 
",j :Y: l":C' i~1fonso, A lxl('ll :'.': ilanez, Rego ~IçHo\ 
Le tlJúro ~~c,de!, Ruy H~.1'1J0;::in., Q. BO('aYllva, 
Ti """~Z Delono. Lc.pps Tro,fin, E, \Validl-n
Ic ;j,. _'iibcTto G(>r,ç~l'''''' Vicente lilacL<.do 
c Buniro Pal'c~IIl)5 (17). 

;:;' I' .'.:. l"sta em dis, uSoão e sem debate 
cp )f'C' YC.(~i1-HJ l:C~\l dD. s ~são (l,nterior. 

Cl :§"'. ::1",~0cret;'3 '.lo declara que 
~10.,) 110. E-x:p8JientB. 

·0 8;"" -~ <) :3-2' ~~~"e'.t2,r30 le e vão a 
1 l';~-~ ~l', r~~-1'Q E'lFral'erJ n~. ordem llos ü·a .. 
.J(: I ~jJi:, o;~ ,':c'g'u:ntt·s 

P.-\.RECERES 

N.12:1-i897 

_1:-.. ("c' ~'::-: i;:;<ic ,_,~c :J; ri::lL.-~ e GU81.'r2., estu~ 
. t"-'-l:l~. C !lo ::-L !L': Cl'~'Yel1te a!lllO~ 
~', '-~" (:;i CL C D.::~(~01'[~cfio do S:Tú',l10, 
e 1'·' ., /1.: Ü:S:-Yil::<-t.:"· a eXI:~,·ncia. 110 ar~ ]02. 

;:-;,~:>:":'2.!r .. ; __ ~'::~:t,_o 1:;1;-: E~,_~oh!s ?tii;it3.res~ eI~e~ 
;'.'] ;.(1~~1 CÍJ\~I):':"!~'':: P:'cv;sorio c,;m o G>9.c~\~to 

~3 n. I\~ 12 ':'~ abril (~0 10tH), é rle pa:'ecer 
~.~:~~ e:~e rí,:~S cor:diç6f:s c!e s:?r ~.ppt"Jv8do, 

i.~' i'::--n:-:o, 110 elltret~,~;t.0~ D, ~-:eguinte e{nenda 
. --:. ê~' :t:nG;.:.' ;:-:;_r c' l1Ven!Ent'~ : 

~:o:',. ,r'---Depo~s d~:~ pPJI~vras :< ~l1l~,epe1}
d· _~i,-: -;:jl'-,ya ue hJ.L;Illt2.çaÚ e:og'lni1 pelO 

l's~ ~:.larn'"::liGo d:.1S ChÜ1S éscoIas » aCC1'esceLne· 

~e : «sl1.ieito~. pÜJ'el:J, ét um exame prévio de 
generalidades 1>. 

Salét (las Commis~ões, 16 de outubro de 
1097. --JuLio Frota. - RO"a Junior. -r1Zmeú/', 
BC'rrcto. 

N. 12'1-1897 

T'3ndo ~ido prE:sente á Commis~ão de Ma
rinha e Guerra o reqller-imento n. 31, de 
1~96, no qual o alferes do 25' ba.talhão de 
inf'antari.1. do exercito Antonio Rodrigues de 
LiJureiro Fraga Junior, 6x·alumno da Escola 
11ili t3.l' do, E"titdo do Ceara, reclamando 
c',ntra a interpretação dada na mesma es
cola aos decretes legislativos ns. 220 e 263, 
de 14 de novem!Jro e 20 do dezembro de 1894, 
pede s r comidf)[ado approvado em algebra e 
geometr;e., o]lincu a m~sma Commissii.o, em 
,eu parec~r n. 178, de ; 896, approvado pelo 
Se:3Edo, pela npcessidad€ de ser ouvido o 
Governo a e,se respeito. 

Prest;'mdo as informações solicitadas, in
formou o Gov<!rno, na sua Mensagem n. 2, 
d~st() anno, que t,,1 pretesção não tem fun
damento. por isso que. nos termos do decreto 
n. :206. de 26 rle setembro ele 1894, o referido 
afficial só pôde ser approvado nas materias 
que estudou com aproveitamento em 1893, 
isto é, em que obteve gráo superior a tres, 
,]e cnnform:dade com o liiôposto no art. 124 
elo respectivo regulamento, não lhe aprovei
tando 'l disposição do citado decreto de 20 de 
dezembro de 1894, porque tal decreto não se 
tornou extensivo ao CUI'SO preparatorio. 

A Commissão é, portanto, de parecer que 
seja indeferido o requerimento do alferes An
tonio Rodrigues de Loureiro Fraga JunlOr_ 

Sala das Commissões, 16 de outubro de 
!.~97 .-J.lllleida Ban·eto.-JuZio liro/a.-Rosa 
J""io,·. 

Ü §I!". IMíoraes Barro!!! - Si'. 
Presidente, venho trazer ao conhecimento do 
Senado um facto a reclamar uma medida le
gisLJ.tiva. Trata-,e de um confiicto occorri.do 
em mur,icipio vióinho do de minha residencla, 
elo Illta entrB um f8zendeiro e colonos que 
ee'3eja;1!3ill d.esamparar o serviço, não ob
st8nte lhe deverem quantia relativamente 
aVl.lltatla. 

Quando trutei (le justificar o projecto .re
O"l1lame!Jtadol' C\(' 1,)c8çi1"0 de ser'i'iços agrlCo
la3, e sobretudo r.. disposição responsabiliza
dúfJ. do segundo par rão que recebia ao seu 
ser'i'iço cobnos enrlividados para com o ~ri
m'3!rO patrão, citei um outro facto occorrldo 
no r.mnicipio do Jahú. em que, colonos de 
uma fazpnrla, aparentados com colonos de 
outra, muniram·se de carroças e foram bus-
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c(lr o~ p~rentes sem ,'aI a menor d~sculpa ao I nos e camal'ada~, sendo que est.es estavam 
pa,.rão, de quem eram d~"\Ied!l1 es, Travou-se i armados quasi tcnl'8 ou todos clt' páos. 
um (ontlic1o, delle rezu!tando tres mortes. Houve mUltas bOl'doadas e alguns tiros e 

Agora,no municipio do Rio d<ls Peclras. vi- foicadas: I' • 

sinho do de Pir·acicilba., ,jeu-,efacto identico, Dn.s b"rdoar.as re,·Ult?u um ferImento na 
rel,~tado na Ga:;eta de PiTr].c;coba de 14 de cabeça do colono Grandl GlOvannl, que em 
Outubro corrente (lê\: consequencHl, fs.!Iecf'u DO cha sellumte. 

I (los tiros !"c,ul'ou um lerlluentu grsve no 
«F'inalizadaa colheita. algumas famílias de colono Alexandrllli <le tal, que se acha em 

colonos italianos communlcaram ao patrão traramento nnqllella fazenda. 
Dr. JO:ié Augusto e ao ",dmioistl'ador Alonso Além destes liouveram llIuitos ferimentos 
de Carvalho que iam sallir d~ f:\zenda, ao leves em italianos e bl'azleiros.» 
que estes respon1eram que podiam sahir, Ahi esta um ('Onfllcto sério, causa de morte 
mas com a condição de \r,garem seus debitas de nm bom, m e fdrlmentos de muiTOS outros. 
na fazenda, que, segundo no, com,ta,importa- cofiicto evitado si o projecto que o Senado 
vam em cerca de 5;000::1000. ap~rovou, houvesse merecido sancção do 

Os colonos não estivéram pelos autos, di· Vice-Pre~idente da Republica e vigorasse 
zendo quo baviam de iJ' embora, pelo que a como lei. 
administração da fazf'nda mandou ql1e dous Spgunclo o projecto,quem recebe~se COIODOS 
prtltos se postassem de vigia na estrada que com dividas seria por eUas responsavel. 
vae para0 R o d;,s Pedl'us, par,. avisar com Vigorasse essa nisposição e o par.rão, a que 
salvas a passagem dos colonos. se refere a Ga=eta, não f"ria empeoho algum 

em que os colonos voleassem, d(~ixanrlo·os 
EJIectivamente, os vigias d ram dous tiros livremente pl'ocUl"ar nutro amn, des,le que 

de signal, e então o adlDiniSlrador Alonsu de este os recebesse tirava respnnEavel pela di
Cat'valllO e o propriet~rio Dl'. José Augusto, vida, desapparecenc!L' assim torlo o motivo de 
acompanhados de algllnd camaradas pretos e contlictos. 
brancns, em numero (le seis. foram-Ibes ao Mas, lllfelizmc'nt.e, o projecto vetado pro. 
enralço, e os alcançaram na estrada, estando posto por um membro Da lavoura, classe a 
alguns armados com e~pinga.l'das, olltrus que tenllo a honra de pertencer, suscitou 
com foices e OUtl'OS com paus. ~'ran"e prevenção, all~gaJl(lo-se ser um pro. 

Quando o administrador poz-se na frente jecto de arrocho, inçado de medirlas dl'aco
detles e os intimou para voltarem á fazenda. nianas e coercitivas. 
alguns colonos apont"ram as armas, pelo que 
o a!1ministraüor com um revólver os amta· 
çou e intimou que, ou pagassem o debito, ou 
voltassem para a fazen .. a. 

A' isto os colonos deixaram a attiturle ag· 
gressiva e então ficou combinado enere os 
pa trões e elles que dous dos COIl/:lOS seguis
sem para o Rio das Pedras, afim de telegm· 
pb<l.r aos futul'os paüões com quem eHes 
tifJham se justado, par::\ que e>'tes viessem 
fazer o pagamento de seus debitos, voltaMO 
os restan tes para a fazenda com o intul to de 
receberem as respectivas cadel'netas com as 
contas justas. 

Chegados ao terreno da fazenda, em frente 
á casa de moraria, mantinham-se com as ar· 
mas na mão e al~'uns com as esping:J.rdas em 
promptidão, pelo que o administrador mano 
dou a aJgunscamaJadas que os desarmassem, 
p:1fa depois lhfs entl'egar as cadernetas, con· 
dição sine qua não as entrega va. 

LJirigiam·se alguns camaradaS p<tra, obefle
cendo as Drdeos do patrão, t'él.zer com que os 
colonos amigavelmente lar"assem as armas, 
quando o camarada Laurilldo Peixoto saltou 
sobre um colono armado de espingarda, para 
toma.r U,'a, momento em que um outro co· 
lono desfechou-lhe um tiro de espingarda, 
generalizando· se então o contlicto entre colo· 

O SR. HENRIQUE COUTINHO - Quando era 
uma garantia. 

O SR. MORAES BARROS - Tal foi a pr3ven
ção, lJue nunca um eST.udo med.itado o sério 
do projecto cOllseglliu de>fazel-a. 

Achliu·se condemnado sem ser cOflhecido, 
verdadeil"a deg"Llçi'io de innocellte. 

Occunern, porém, os factos, muitos outros 
oecorrerão, demom:trando a necessidade dG 
um[l providencia; porq l1e se trava sempre con· 
/lieto entre o credor, que quer evitar pre
juizo. ponservando o colono a seu serviço, e 
os vi7inbo, intere>sados em attrahil' esse 
mesmo COIODO. 

Desse encontro de in teresses, resultam ne
cessariJmente conflictl'S. E' grande a falta de 
bnços e por maiol' que se.ia o empenho com 
o qual o Estado de S. Paulo prUI1Jovo a im
migração, não he. braços Slllficientes para a la· 
voura p3uJista, POI' i~sn é sempre grande o 
empenho alE em contr<~ctar coli'nos; e quan
,.lo estes são encontrados na visinbança. sem 
clespeza algumu, grande numero de coliegas 
meus, nãoteem o escrupulo lle pagar primeiro 
as ,lívidas desses colonos para depois clla
mal·os ao seu serviço. 

A medida legisla ti va vinha sanClr assa falta 
de escrl1pulo, tornando, ipso tácto, respon-
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savef pelas diviJas dos colonos aquelle que 
os 3.11iclasse. 

Era a demonstr::Lçiio da necessi,lude uT'g'(~,ok, 
inadiavel <le urna lei de loc:.,:ão de serviços 
IIgricol,'s, na qual se estabeleç:1 esia disp, SI
ção capital da responsabilld:,tle do segurJdo 
patl"ão para com I) primeiro, pelas dlvid,is 
d03 colonos, o que que['Ja (lfJresentd.I' ao Se
nado, monstrando que quanto antes cOllvem 
não a esque~er, SOI,I'Gtw'o quando e,S::L re
sponsabilidade não é novi,~;tde algunll\, con
sagrad<J. como estava na iei de 187D. 

O Governo Pr"visorio da R"publica revo
gou em absoluto essa lei, quando teria <'ido 
muito mais razoavel revogaI a unicamente 
em uma parte, na parte penal, em que era 
verda,lelramente draconiana contra os C"lO
nos, aos quaes impunb.a a pena de pris,~o e 
multa., 

O SR, GONÇALVES CHAVES - A outra parte 
nC:lva sem sancção. 

O SR. MORAES BARROS-Não fazia mal. A 
sancção é í m]lossivel, não Ine cançarei de 1'e
pdir Em quanto sentimr,s falta de braGtlS, 
quer para o serviço "gricola, quer para o do· 
mestico,não ha S<tncção possível contra o loca
dor que falta ás suas Gbrlgllçl;es; os pitLrÕeS 
hão de est:J.r sempre a mercê dos colonos Ol! 
dos criados. 

Quando o fazendeiro vê os c~ feznes ente\'
rndos no m"tt!) e as colheita.s em perig", ror
nece dinheiro ao colono, não tem f,'"arantia, 
sabe quo se estiL expuodo lê um prejuizo, 
nas não tem outro remedio, é preciso 3de
anVlr. 

Contra este IDi\l, não h" pl'o\'idenci~. poso 
sivel, a u(!ka seri" plethol'a ile h]'ilÇOS tal que 
se não senti,se f<tlta deiles, ol'lgmando·se 
.esta arte a libprd"de na escolha. 

Não tr3.t~mos pnrtantu da sn,Ilccão, Ficas,e 
a lei sem sancç;'io contra os colonos, O mo· 
jecto vetctdo não cons gnava a minimii me· 
cllll". cllerciLiva contra o colono, llem a pdJa 
de mulw,; era tão liberal. que, por elle, o cun
trnct'l de lncado de ser'viços n<io se tUl',';),'!:, 
obrlgatorio para qlhlquer PI'8st"dor :l 'S8'" 
serviços; nem ao menos o lucamrio tinh:, 
acção para obl'igar o locador a cumprir o 
contracto, Eotr(;La.nw, h'Jllve mesmo quem 
dissesse no Senado que reduzia. o coluno li 
servo [~<1 gleba. O projecto fui condem,wdo 
sem ser lido. 

Mns, Dão obstante, esta ilJlpossi~)ilid:ld<?, de 
uma med,da quo obf'iga,;se o colono prest,a
dor de serviços a cumprIr o c"ntl'aC1CJ, 1'. lei 
é neces~[1,ria.pr-incipalmente porque est"belece 
a l'espl,nsa bllldade 110 segUQdo pcttr50, que 
contri1cta culonos 8ndivida'los para 1~(jllJ o 
primeIro amo. 

Esta met1 ida moral i zadOI':J., é nece,saria, 
indíspens<1vel; irá lixar o colono nas fazen. 

S"oado V. III 

nas, para n50 logl'1l'em os patrões com o 
'l,;tu<lll:esembar<lço. E como os patr'ões natu
]':<1 iTI~nte n;],o 'Iuerem sujdtal'~,e [1, pl'e
.iuizos, laoç"!!J u,ão de meioR mat~riae, pa.ra 
imjle,:i\os c os resultados si'toestes confiictos, 
úrlLlndos ria falta de! uma lei. 

Pedi a p(:/a v ta para. "ar disso conhecimento 
ao Senatlo e D"1''' aue <le,;t2s f<1cLOS se tire a 
concllls:í,u f"tal. log'cJ. e necessaria da neces
sidê,Cie de d"-r remed'o ô,ll mal, votando um 
[)l', 'jecto que regularize a sit!l,)~ç5.0. 

O SR, HERll<UE COUTiNHO-V. Ex, deve 
apresentar [Im pl'ojecto. 

O SR, MORAES BARROS-Eis quanto tinha a 
dizer. 

() §r, _~ql\lHfillO do A1!Jl]\nra! 
confessa que quando leve dediscutir hontem 
o parecer das Commissões sobre o regula
meu iO do PodeI' Exe~utho, l'eol'L,anízan:.!o a 
justiça do Diôtricto Fed,jral, omítllU uma 
consideração de valor relcttlvo á competencía 
do Supl'emo Tr'iIJun<11 Federal, pal'c! o 1)1'0-
cessr, e Julgamento elo Prefeito Municip,ll nos 
cri mes de respon·;abiJidade. 

A lei de 1894, que reorganizou [l, justiça do 
Districto Fedel'al. não incluiu entre as attri
buições ol"Ígmarias e p[~ivativ<1S do Supl'emo 
Tl'illunal a ')'1 pr']cessar e julg:l.r o Prefeito, 
part'cenrl0, port:mro, tei' havido r8vog,~,ção 
rI" lei n. 85,ue 1892, e que,porconSe(lUencict, 
dcertadamente procedem o Governo, iucluin
do ent1'9 ctS competen~ias da Côrte ele Appel
lacão a attnbuiçi'ío ulludida. 

Entr21anto, o PodeI' Executivo, na sua ex
po;,içiio de motivos, relativa ao regulamento, 
nlio se fundou na organização judicial'ia de 
[S94, mas no accordii." do Supremo TrilJUoaL 
que se julgou incom~etente,s(Jb o fundam~nto 
de, não e,;ti1I' incluid<t ent?e as suas attribui
çõe~ üriginaric s p~h Coust,íLlição aquella 
cujo e::ercicio a denunCIa contra o Prefeiéo 
invDcava. 

No mesm0 accor tão e só nelle ba~eou o 
I}l'nrado Sen ,dor por Ivlinas a sua argumen
ta[·ão. 01'[1, como n~o é licito acreditar que o 
Governo e o illw5tl'El jurisconsurt'J a que res
pO!lr!e houvessem esqueci,lo uU não tivessem 
conhecimento dg lei de 1894, é natural con
cll\lr que as razões, exllauridas do citado 
accoruão, não podendo prevaleceI' para o fim 
pl'Oposto, perrnallec~ de pé o parecer das Com
mbsõ"Jf3. 

O ol'ad",r aproveit<l, o ensejo para riJlellllll'ar 
ao Senado qU'l, constituindo m,taria éssen
ci8,l da lei ol'ganíca n, conce,são e qU:11hc;'ção 
,:,c attriruiçõe:i crlgmarias do SULJI'em,' Tci
bUllal Fe,ler:>l, niiu podbl'ia jc.mais st-r pel·mit· 
tid.L á l.ôi orainaria de 1804 modific~.r, !'2S
tl'ingir 011 ampliar semelhante materia. 

4S 
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Daqui resulto, que, si o accorc:il/J antel"io:: 
é procedente em reIJ.çã,) ã lei n 85, )';0" is,o 
que esta lei concede au SlI'.TOID,L) T,:bu,l:d 
competencía que a COi.l"tituiç:io lhe não 1'6,,0· 
nhece, como é que o legislador [~e 13\"1 sa pc;. 
deria julgar autorizado a. c,ear as,,,, 110'7,'3 
attribuições ? 

Se a lei de n. 85 é ii1consti tuciOD~J, evi'.lm
temente não o é mPTlCS a (la' 89-1, DCI\jl:e 
creou para o SUPi'emo Tribnnl1l cQm!,letf'Inc'<1. 
que lhe não for;), attribuicll1 ]1sh Consti· 
tuição, 

Em presença destas ligeir:J.B ~onsi,ler;J.çij€~, 
que completam o seu ultimo rljsc~lr3o, o 
orador termina, dec]r;r;,ndo que o para,:u 
continúiJ, in atacado, pa.recendo in vulne~:1Vei3 
os seus argumentos, 

pr~i ;~~~~. ~~~~~C~~.~.1~)S~·~~;~:~~!-\;~}~~~ éf..~~i~~t 
;:1. !'J~nll~-:J ~jt'L~': ':.-:>J .- "!C!JI:8 ... {~'.) .'""",,' '~!2"LF!'j., C>~1!"\l:~ 
cl0S i!\1 ~~}:>t-·r~t8.1 ~~js:~.".r.·~~·~ do:. j.>;.:~~'?:; S3·,~~'.,? 
(:01'1:-,') jo~' ;:lI':LV G:·'::~i~S-~ e? I:-<t:...' . .:-._.r;:J~;). 

O l:,)}Jf.~ Sen"'····~· pr:,: ~·~Ll~ .. ~ c_ ... _GZ-,o)~.~.,) 
"QCl-~ll~C2': t?~::-:: d·J;>;:~·~ :~C."l~ '.::::.._ ..... ~"2. .. ~:1,:t> q._-:.~..; ::~-'3 

"3 ~;ecl:.li::1', ~,f):::·n:--:-~, _'.2· ?!!l}._'n~;":·.>~._l f Li :2i'_'~', 

dc)-;, l-',~los_:TL~,~ ~:C'-~ t'l::~(~(J~e~1, '3 ',"; .. ~. rG·~e:c, 
i:2;.[8 :';JlI;.,~:~~! ,_~ ~:t~,~'1 - ,~'.Jl!~:.~. 

:8 (1';'l.!Õ "':":ut'(~ eS-':3 r~I..~"},-J~\· ~.:~ "\,"':<~'~)c:n a 

i]n:J~-"!_''---:~l!::lJ (Ín i~!~;~3:.r? _n,' :;1''::' lVlii:L",,;) 
Ger r ::=.:< r) ~Fl' In~ _~;-st 1",:1., ~:'~j~:~', i~L-~; .. S: i->:? 

<D Sr. Gonç.unve~~ C]l"la"SJ.e~ do- üif.::-;:? F·(\.~,::,Ü ~:n.~ ;':~'::O ,\,"; h·· -::1:r,'":_,:,, .. :~~:.·~e .. _, .. ~~~,''':l~,1.l: 
C1re(}:l.:~~,Cr' l~~~O-r:~",'I;?i (; ~.- ' .. ~J. ç: 

clara que J'S "ellexõeS
t 

prgrluzidas pejo lIo!]· I)'.êt,·C ~ú. f ~>'1', )';!"'y o,,,'. ".:'·é· :lO" . 

ra.do Sen.'1 ar por rvlat o ros-co, o :~[)Ill .. eile;:l lli".::i '-'~~:i';::S' e:1t,::,. '1 ~'.:j !~'}:t~'-i'l"8 ::~ilC ;'.~~.') 
a occupal' a tribuna para o intuito de :'[;\- '1'8.3, )JoÍL!e :J~r ;J'1 t,l'a (l 31n di"Q . i,,;~,'; q"c,tlf:J 
nistrar algumas e\plicaçõe:l sobre a rj!le"~.1iJ .'3 jo,;", Q, :)e!l.~ " ,e ",'".'.~', ;.~ i;,.~::t I],: <1"" ~;<'; 
a.ventada por S. Ex. qual se ,~2l".'-C, o .;V:; G m"SE1'). riLS !li"~ "U.:·O 

Não desconhecia a lei de 18>:14 c. to.nto que ri movimcr; ,o é cll7 .. :j' 0, c ll';l :Oh:l)"" !I":' 
em alguns dos srus ar'i;!Os fUl1,'ca~ento'l (orme o i:"'(lU':x,. 
a suo. argumentaç:1ll, quando se dlsentiu est,,- Si ",i) r,;:cc;; ei:' ;1-.)"C':; ;c, :::'~ré"-'~l~:')~, ~i ~F.I. 
imllortante materia. tns r~zões n:'io :; .~ ,JLr:m','el'~:ri, n c Y2';" '. 'i c,-.. ' 

AproveHa o ensPjo ·pa.rn.~ ain:Ia Uilli1 -;:ez, ·lgU.I:~ tl',<n:',cl:ls p'::;ü ':,,~;':~:-, ~)tL"'~~ ~'. ~~'1:3 Lf'.:l1 
recordar qne àeclarou 'lue o P08r Ex,ccutivo Se!l:pi';; TI -' ;,;e:OU1,','<}"10, ,1.L3', n,,;>l,~,10·:',1(j ::"1' 
se achou em tace de uma lei ú;c';ns:"t'.: veZeS, ;Jpl',leDCL, ,;:.;,",,["'C7: úr:,' ~JW, . i hil1 
cional, eivada ele nullidar1eH, que não 8I'i11il ;ue u ':"~J'I~,ll,r- (.' m-~;l0\'" o ~\:::";fi!<' o :"Ci'tJ 
decretarias peto Pode!' JIl'!kiarlO, mas, sim· q:12 busc',;n'.'s, :G<)t'q1:', ::>li;, "8 1.1-"\ C.,~tlEtlJ.:J 
plesmente declaradas, por'1ue il!l nllllicb.de~ le,," l",:-tF. 
preexistem e são de natureza int.rinseci1. _. . .' 

Esta é ~ doutrina. ~einal2te .'}OS E;taL1?S I O ::J~, GliNt;.I.L·;Ei CID 7~.S-.-\.Cl'jl~,L!l). 
UDldos, cUJaS' IllstJtUlçoes SD,(1 I(\entlc".~ as I O S", C"l:L"~ E ,= ,~,H' ~ - T" c " 1 l:~ :':', 
no;;;:sas. ~ . i1 !-' .. ' t~~~' c ':.; ~ J j 1 c: 1 ?d \,] Il fl ,) ['L,'~: '-3 

.Na espeCle .,h:l:1 OIJservar qn~ (I.l~·ta um,> 138_' 1)0 PI'l "'''I ~: -'- I 1'l1't ~ 11\ :'l' 2
1 
s~~ 

lj:ll decla.rn.nnG 'lHe o Supremo T.!',l),111 ___ 1 Fp- 1 '-fi (l (,-.~ " l' -;'1 ,-' 'I'~. C:.'l, 

derJ.I e Q ~ompetente ~"l.:i.',t ~.:m·n:l~r a lnco'~-l :~~:~\(.~:e:a.2.~J _1~1, ~~ ~v oi'J.'.: :SJ 
stiti~cionalJ:larle de um":, lei. B;,'-a. (lS).~Ci8" Ü I (j 1:'~ 'ê.." ~"'.'.'.·6 .. 'li. 
vercadelra , a, decla l'~J~ao en1 Htut. ~s q u8.n:f)'j r,~ ~ . , -, Ç1 :i r'! jJ, ~~8.~:~.~' O T 
CrtSOS pcss~.m app~.!'2c8r é Co.so j"';!;'3.cl:, ter.. ".': c'.,'·c:;,r:· ~l;,;. ";"," .~ ~ 
mÍf!anto a mcn(lsq~'fo r\ v:-,riP"-(..)(-\~relrc.r'·."'1~ I c!,;el't~>-i1:.J Jo 2,'[;.::1,,-1.'::" '': r~ l\2_ :'~h]~' l'".'.:i;\. 

nã.õ"venha (âz;r desa..ln1p~r8~er~~'~"c::l;:;Í\tall;~',J:\,; I lllq~~ i~~i:.I:O ~.'c' rr:.3 ;":Ji 1, o I) 13 \("1~" L-.' 
o vigor de umét junêção f~0n5tJt·1~.tcn~1, fü-- \ ~1. -:.:),';-j C"~'~·'l:~:' ... ~~:~"~~:'~':I ~~ ~-:,i ;1. 1.:·2',-'; i:\ 
Zendf) pecder ao Pode.!' Judict0.1'io tC(!.a c.1 ~llg'~:~B.~r>Jl1(;· d'i, :W»'.," '~':'~:i'2':C, 1.~3-i, !"(IL 
sua r0speitabilidade. I i~I?0 i!jel.2, ,(,;,1 ';: ; o !_>::ll _T )-"".: ~0> 

!p r - LI!;C!:~·~l, -l>'Gl"i:i <:LC: 

ORDEM DO DIA I illbcO, 

E' d\L1tL';21:"l. l1J ~.J:'-; :,. \., I _' 0·...,~:8, i :j"j.l~) 
I qüe ,1':.1..;0 t"~':::iG·_; ,-' ( ... ", ~>2;. :":" '!~:) l·~ <)~.:<\ 

[,!WULAMEXTO N. 2.5;9, DE 1897 J 'F'" c., CI;-.,< "~', ~. ':','Co " '.J, 

Contínú:. em di~cu~siio u'lici" o) """'i':"" I ;1,\'c,;;',;c~6:1,'~')~: },,':',.; co 
n. ~ 17, ~e 18~7, d3.s ~~1?1pis,~i8S ~:.e Jl~~·t\Ç.:·l'-'~ I ~~~.~/;.~~:;,~:~~S.~i~~ ·c:~.~·_~~);: -:\.-.~~.(:~~.~' :~~,.;' (;.~?~~:~ 
Leglslar:uo efÍe CODstltu:çao":~ p()(tPc·~'.'": s,.~:r~ .. ....,.: ... _ .. '.'. ! ~-: . r • 

O regullmeGto n. 2.5;9, ,!o c,1"rentc' ,:.];,'", ::~.,r',,:" c ... "'. ~.cc i,}. ê(':~," ~:'''' 
expedido pal'<1 execução cLt lei n, 1.0:3:.1, d31 ',IU.l.", 

1890. l O Si'L GI)N~'.\.V.'2S (.;L~"E,;-A>i:),I:'J. 

,_'CC:~ 

,8 
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o Sr,. COi':LllO E C),MPcs-Isto,f-rbretndo, de- que cão conclue POl' um projecto nesta con
}1013 (~eG.boJi\'o Gsysl010-a ·:!ar!~~m~:·n-lr.l·,QU3ndo forinif.~are. 
1'0.':; [l.?)EI:de o Poúr E;"'C';ii.,-o cu ~tUS pleenciem aea~o que declaremos a incon-
1 '~en~eê:, cl'l 'loto ür, Congl ~sso, C e que não é stitucionulida~e, votando o p,1recer '1 Um pa
r~:,;s co,ml:iS;'3D 011 ddcp<:ii.o; é poeer to;o reeer, me~mo npprovado, não obriga, 0110 é 
<~TtO!jO!,ID (crr,o o Congl'e"so, como o Poder lei. E quando uma lei votassemos, pó lo o 
J~;c1iciarío, e ;"5:0 te~l qGt, ser il1terll~ll:1do Cvngrcs~o re'\'og[l.r um regulamento, acto pr(
.sOT:';:'2 c e:re.1'cic:(' de ::l~~S fnncções, do rne3rro -qati~o (\0 P~·_\der Executivo 1 
morto Qi.!e ~ç:J outj'o~ v,deres não lhe é per- DistiDguem os publicistas, entre os quaes 
lC\;t:iú8. i;';'Jc1.1 iacuiricão. o illli~tre Clay, Inrlamentar americ[l.no, os 

Sei qUê'- é ,ütri1mição, embora nfo priva- acto3 privatIvos do Foder Ex,'cutivo, dr,quel
ti va, do Ccngl'es:,o, velar na gUê.l'da da Cen- les q~e elle ~xerce por autorização do Con
stltuiçfo, cas l~i8 9 prover as mcessi[la'les de gr8sso; sen"o que sómente estes podem ser 
C~Tacte, [([1~r2.1. Sei tamtem qc," }l8.I'a ioto, !11terailos 011 revogados p<,lo Congresso, enão 
pnr v·?zes 'i~() 112CeS;'aI'L s int'úrmaçõ",-que aquelles outros, que, corno priv8.tivos, parti
:pelo Governo dev€m srr pI'E:;tildâS. cipam da autonomia funccional do poder, que 

!das. ri o Pouer E:::ecutivo exerce uma os pratica. 
f:JDCÇ:JO priv,:i.iY8" ;i eSf'e fxerricio se trarluz E' daro que o decreto 2.5i9 não é acto de 
em [,["1 "do, si este uelo tem torla~. publici- autorizaç1io do Congre:so. Si a lei 1.030, 
d~,~e pelo D'['l-io G,tJic:(l.J, n:orbite eile da lei, art. 2~6, autorizou o Ministro da Justiça a 
SE'.i2. 11'; a i!legaUcacle, não é um r6quéri- expedir os regulamentos necessarios para sua 
D12~lt() (le inforlD<lçõeS o prGcesso ou cone· execução, essa autorização terminou com o 
ct,'-"o da infracçi\o, Governo Pl'ovisorio. 

O C'OTi",Çtivu 821'<1 r, responsüJilidad.o poli- Promulgada a Constituição, não tinha o 
ti';!L 011 Cl'iminal, a rar <1a inv:üi r1 ade [1.0 acto Poder Executivo que exercer por autoriza
n!io ~Pi'ijC2,lll'G-O O· t"orler Judici?r~o ao caso) ção a TEgulamentação da lei, que passuu a 
CcúC;'6~.l', r' e que kma COlJh~Clrr;el1to ; cu pOI' ser d:: ,ua cúmpetencia privativa. A auto
!~i m: l'eso;uçiIo di) COn;:;TC,SO (leciarati,a, l'izacão aderior ficou sem razão de ser. 
a~'~la, cr~mt:','"bGI~9in" de cpe r2sn;ta a re- Pórtanto, não havia como revogar o Con-
"ilC,g-:1.çãl" 'V31't~:~1 ôü r2?;ul(\ã~e~1to il~eg:ll. gre~so tJ d€crf'to~ acto privativo de outro 

Si :-'"h disto '7i8,-'-V~, o I'~eJ1;?rim€nto de iD.- poder, 8~m attentar contra a independencia e 
f,,'n'~ções,sl () rl~crEto D. ~.S79,ncto p,.ivdivo, h,um( ni!], dos pcrieres; principio basico do 
Iei pL,l/;cado offlei,!lme-nte, e precedieb "ré dG system,:. e das garantias constitucionaes, 
exp,,~i~iíü ce motiv,ls, de ql"e COl'Etam os :;eus dOl,trina pro[eosBda For tedos os publicistas, 
ft:númzntc~, n1i.O J::t:ia CO!'lC jestitlc8,P fsse "que consõgram ~.8 constituições, seja o re
r;'()U3I'ill'€nt,1 sob q,,~lcuel' 1l0nt0 de ViSt,l, gimen púrla.'.,entar ou simpleómente consti-
(111 I·elc.ção. tucicDal, como temos. 

Sec' .1~Fi[h ~or i~oo. o illmil'E: SeDnuof De nO,Sil historia pil.rle.mentar constam casos 
pr-~:o :,··.io Gr~il1(le - eo 81..1], o.nirJ\'.Do (~DJ llie~lTIa e soluçiJes que são ensinamentos. 
~-:r,.~Y!i(,n(~G_. 0-:_,i1[l(}c e trctil'(:, nrOCUr0l1 dr-~- Lê ~e nas Annaes co Senado, de 1874, o 

~:o~~C~r!~~~r:~:~:~~~1;;;;~1~;~~:~t~f,~ii~:~~~~~·E~ ~~~S~~:\fe~~~~~~~i~;2t~~:á~1~;gJ~~ 
l,,:l:"C,:;: ;~f' CG;TGiqiç~o 8 Pod·:·rul (; ('e Jus pro} cto que revl'gou o e'ecreto ~,e 2 de maio 
t;çs, e !"'Egü!!,·~50. de 187-.!, não cbstante demasias que nelle 

P':'l' rê'-" p~i'0C~', C"-C, em r'~k.;2, o,lin2rsm via.; pOI' isso que se trat3,V3, de funcção pro
~: 'J.;:'~7:i""-'J p.":1 i'l~CD[,t:Ü~(;jDll"Jic'Ú", elo pl'ia, rio Pod,r L xecutivr, , de cujos excessos 
,l'óG'2,cO, ~j'r,:;;'i;in(1o o ll:JbI'e ScIJuLr Tor Mi- eram outros os crcI'nctivos, que não a revo· 
n;'\.~:;. :; C:'.~Tn -V()t~ cé~"'.Gic DlJ~\~ o nobn~ SC;(jl~OI' gaç'rlo ferma} do acto fU!1ccional. 
P,);' (COT'Z. mprr:.1J"o~ ela3 C0~r:.j,SÕ('s. Em IS7G, Ministro da JUEtjça o illustrado 

O que, 2JOj'(~i0, r o:' qUerem as honradas Sr. L:ilayette, d .. fendendo-se, abundou nas 
CC'::.!roj::sJes pOi' é("l pP.;·~c",,' r.:aD':O, que ['adio me:3mas razões do citado parecer, nestes 
c." i=d~J=e co~n0 pr;) -:.-i·1eliC!':-:-, cu cl'7Tectivü termos: 
Ol]t,':t ". j;l'et~ndirh incc-n.'titu"icnl!lic'pée? « Mas, dizeis, si o regulamento infringe a 

R-~,~,.~~~(t.r~~1l~.~~.r.!\.É~0,;> .. e~:~,0~~~~l;i~~~ e dn. n~~ ;;ia? e~;~~'~, ~~;~rC,OLe(f~SI~~i~,~O, a~t~ bS:i~~~:: 
__ l. c, cc·,. __ , dando aos i'eus ados a fórma que lhe é lle

-:-~Q in\;-,~jiG:1.~, ?D~];· o:,t)·l1~egal;ll3.dr, J(r~ fU!jB.r~ tr-m I::":e1o ~egu!'o e tfficaz de rerellir 

~i,1~h~~~J~~~:~~~~L:,~,~~7~.~~~\8,t!:~~e&~:'f:r:?lii;~ fiJ:;c:::~:~~~~~~~~~J~~:~~:~:)~~~ti:~T:E;}~ 
a revog,,~ão illdirectô. <10 regUlamento, 1'01'- a intelligencia da lei é estabelecida }lor lei, a 
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diSpoSiÇão do regulamento c[J,1!e de si mesma, 
por 'Via de conseql1encl:l., Cadcl.1lodel' obra na 
e3pb.era dA sua com petencill.; dCI:; ;:ctos r~e 
cada um delles reeul cam O!! etTeh,s !:~!iaps, e 
um elo~ \ltfeitos, no pont,) da vi~tJ. sujeito, é 
que a disposição ÔJ) refo;u(amen:o. cClntrilria. á 
lei, ceSSa de existir, t1.e"Ile qu-' lei pf)starior 
lixa. a intelli'!l?;}cia, q:!(l fopa d0:·;~Gntecirla ... 

« M'l,s adrnilta,',os, pOi' arglli.leni,ü, 1l1l'0 o 
Ministro é um rJiscolo, q1l8 sem embargo ela 
de';I:1f~çã.o do Poder LegisLtivo insist.e em 
da: vigor ao HlU re.nllam<>nto. O COl'pO le
gislatl'vo ,em attr,bUlção p~ra decrat <r-lhe 
a responsabilir1all· e conrlemnal-o; pó<le 
a.inda negal'-Ihe I,S '>:,ei08 de goverl\C'. },ind" 
mais, o proprlo Poder Jl1"iuiario tamb8d op· 
põe á invasão uma barreira invej"civel ; ~.p
plicaria tão &ómente a lei ao fdet", e nJ.Ii [':1-
ria, obra pelo regu(,'.ment.o, no pOillO em que 
lllfringe a lei.,) 

De pel'feito a.ccordo C<)!TI ~,d',utrinn ex
posta, tedos os publiciscas, ton.:!s :.1 .. 3 Constitui· 
çõ~s. 

Quando [li!, triklO:1 francez:1 Thiers al'guiu 
:J. COllst,itUlÇão do s:ogun rlu i,,!p~"io ile não 
fa.zer n /!IWeruo do p',jz "elo p:"iz, reôpúu
deu-lhe Rouhpr, mi;)!st."O de N:~c,oI,.iio f[[: 

«Esta3ô eng"nado ; vou ~ont'unrlif·voS. A 
COll"tituiçã.o r!o ssgun,(r; impc' iodá ~.() SC n,!(lo 
um~. funcçáo que ne~ljl~m, CO:1stituidlo ti 
mundo dis UF.n'ou ao Pl:del' f e;;;isl ti ,'0, a ,le 
aunllllal' os actos rio Pnder Ex~'cuti vo .. l> 

Era a ex,,~pção em rOllnrmaç[lo da r~gra 
genI das d~m eis Con,tituiçõ2s. 

E' c~rto que. ap1'",ent1.do, pnLlic,vlo o P" 
recer llasl1onI'adasC,}ffill,issõeS,tt:ll projôdofoi 
depois apresentado de,l:l.l'ati ~o da lei, p"r 
alguns mernb:'C1s delh'3, nÕ>1 como ptrte inte
grante do pareGe1', mas dtl~t2,cado rlelle, I~ilm 
e:;:istencia, discu~slo I' votaçi).o á parte, 

Si o fim <~o pro.i~c(o é 1;0fJ'lgir a su )po"tc1, 

inconscltucionalidade, 3em conseCjllencia, in
ocuo, imprl'stavel é o parecei'. Como, ',IOi3, 
votHl·o, aílprwa(·o ? 

No re:sl!n~n parlamentar segu\l'-se·1Jia a 
retirada do g,;,binete si,votario o p,ll'"rel' p8la 
Carnara do;; Deputados; e mtCSlllO pelo S"n.<drl. 
so,hiria o mini~F,erio 1ll,1! r'riel", llu "za a 
r!lsto,pela preponrlerancia de lact.o da Cam:il'a 
vitalíCia. 

Pelo sy:;tema actnal. não é n'1.is :'8':1'11; nilo 
teBffi razão de se\' :13 moções de con!ic>c.ç:J; s:io 
sem r8.-llltado, inelncaZP3: lellwl! i1;,bclie 
.,tne icl-:,.:· " 

.'\. v(,tação elo parrCQ1', s'.,bre lmplic,r uma 
incollst.ir,uclonalidarie cllntt'~. outl'a, si estel , 

!IC,UV\J,s", ~ó deixcwia U'li n,;tig;o l'eJ.i-o ele 
nossa ineom ,ctBncia. o de ll('S~O c~e:)2.::~rto, e 
c:lie IneSllIO in:Jtl!, v:lo, 

Tal1i.;:-; b,tst:;.['Í<1 pitrJ, ::!. sua reJe\5.o, ~QI' sca 
inconstltuciOllldldacle ~ Dossa J llcolill,etellci·" 
,~em conhecer da materia propeÍJ.mente do 

decre'o, que o ~ar2cer aliás explana, (Apoia
dos). 

Entl'et:lll r.O. EnterJ'e:f'ld,~ a Ji:'cm;são pelos 
illustl'es pr'.9'·;tJinant.-s 5~;b ,:ne ,jeglJl1dO as
pecto, en 'ei·"rlv pd(l tlldt:lO tl'lUlO n" l\~re· 
ciaG5.o do pal'\'cer e rio projecto qUE: o con
creti·(.c'. 

ES~3 pl'ojedn náo declM:I, Cel'og3. a lei 
n, 1 ,03D,:, titulo de iut2rpr~tJ.l-a. 

N~lO lnen')S :J.:Jt,,!;,itLq!e qu~ ;H; nobr.?;s COlU~ 
mi';sõ2S, te,n :~ COrTIllllssi,j Ilê COu8:ltui~ã() G 

Just.iça e LE:gisbção, 'J. CClrnar8. ,101 Dd]lU
t:ld!Js, opin:\{\iJo UJ!animente, t'l';lnc:J.rIi8nte 
pelo. <"OllstltUei, ,nRliJ"cl8 do ddcl'dJ, eneo· 
aliando·o, '.;o\)l'jllilo·o IL appiau~o;ó. 

O SR, GON"AL'TES CIEVES-E LI'Ilos oa advo-
,"'a(1c.3. -

O '.'R, C,'BLHO E CAMP,,:l-·De sOl'te que, fe'>' 
ctu allOmalo, as m03IDaS Cummissões das ,luas 
Ca"DS tio C"ngre~"o, s'Jbee lI,TI mesmo pontl 
de legisL,çi'ío ppsitivJ., Glil perreit<1 :,nêlthese 
di vergelti pr;;fnuda!38ll tp I tJroCes;J:Jndo o pr:'J 
e <, ,~o:1t<, .. o sim e o i!ií.ll I. , . 

I.,t.o nào é V:"j Vé'I, Onde, çor(~rn. Cl ve\'
da: 'e? Quem acel't,JU 'I Quem b'l'uU 'I E' o fado 
'l ;1.' ... -or1U'llê1" 
u .. 'S[~~ ,~~ o;:lleu1 c 1l1sti t,nciuual B de sirllPle:i 
legaLidr.,d8 as O:'j3c(iõe;:; atr.ic;112,1 .. ~a.J contra o 
decrsto. 

['ntl'.) ::.s pri.neil'a': ,,;; J.il'g'Cl: 
l°, que é clt1\'i(~osn. a. co\.niletGr.cí~ :\1 Cnn

zresôo pura. (e;.:i~l:;.I' sobr'(" 11 materi?" lia lJi 
n. I ,O:}". e I'Gl"All1i,O ~ d,) Pü:lel' Exoeul.ivo 
p ll':J. rE'gU!.~I/I,>nt,,!·a; e hl é l' vu!o rio llonre 
Sec.:Hlor por I.;oy"z, !lO pare~er das C,)'nmis
SÕPs ; 

2", que r'Til todo o CilSO, faltct c\1mpeterrcia 
ao Poder ExeGllr,ivo pnr:l, l'eg 'Jl;1Illelltar 83sa 
lei, I,[ll' trata,i' 2Ha <~,'l, "r;<'D.ll'z"-G'i,o rl.f_ jnsti,:a 
II'c(\1 ';0') !)j:3ti"~cto FI·Hier~tl, 1/11'3 :l~tO é Illi.lteria 
tec\'el'"l: e 8'i-:l J.I'ticu 1"(:'10 r,,~ nm r:'. stinct,l 
r11~~llb!:'o (ln ~~a.nH).l'i.1. CL\lníDl~rcíLtl. "uto vel1-
0.]1}0 61n um acconiúo U"~B:: tri 1)r.111<..\1; 

:3', f] 11'; ji, r8glJ!o.,uemtau:t a lei pelo decI'eto 
n. 1.:)3.:!, d.e ]~i93. n:Tn 9üd:;1 :;81-0 !l,,)\,.;.t:uente 
re}~'" del.'TI~to n '2,1)79; :l['~·n.:".![~nLo ll!,'-l!tGilt~~
d]c'nt8 a ;rl uzido na (\iSC!l;;s:l') cl<) req n8rriU8\1 to 
,( o hOll 1'1<'0 Se02.'; OI' [Jelo ['" rall~ , 

A oh}, ... ,,:;,\.o 113 siml'{!!s [,>g~lida'\c '~on~lste 
elll r.i.:cr-88 qlle não S~ CI,P!:CI'ltlOU o ri(~creto 
rr-g'lll1.G.1 p nt:r co·'~ n. l,~( r(~gI11, 1!lI~nt.[t'~0... 

S 'gundo I'ei'!,';d, c ,rera"1 d" fl.llid:Lll1Snto 
ta% :t1l"gaç,J",. C::lllO ;:(\.,;,0 a e::pell"el' . 

1~5.() pr'oc:,c13 a ,lrl viii::\. do il! usü ... , S'Ciwlor 
Pl)I' GOY:lZ, '1lV,..:to á ~OrDl'0',';llCl:l. ;'.0 Corr
~Te~so . 

O SR..- GON~;.\L\·E8 CHAVE'~ U~\ l~m 3.p~~te. 

O SR. C{~ELHt) 3 C.~.:,.PO.- O 1:I..:b'I'2 l't~b,tl,r 
da CUinJJl\s~iil) 3Xl!li l.'3. a rOtjlpeL811e;ia. rh, Con~ 
gresso por 8xclusão de [JJ,l'terJ, isto é, pOi' ui'lo 
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pel't,'IlCel' i\ justiça )oe,) I ao Cons8) bo Muni
cip,d por ~Ui\ I~i 01'Óê\ilic1. 

PerEO que uão ten1 q ijE: SL:.b(:ln[-clJr~,:'l' S'~ :~,-'):L 
comretd).,·i:1, p.. rqu<? cOI'rwknc':l. n.'í.c- S,] lê"
~ulliel e p(lrl[i.H e:la, e <'1.:\1 a na h\. 

E' C~!ct0 qnr\ pele) ;ll·~,. 34 11. ~J da Con
stiTuiçlo é aLtrih:Ji<;:L.J (~O Cl~;lgr~.,-.':)() le:::!tJ-lr 
s,)br~ O d:l'ei',] pror"',;,udl [C(8,",[, e ~t'm d,l
,'ida t;1I)] b~m a oi'-,anizac.::o ,':, ju"tir;a loe'll 
n~o s,~ cOI:Jp~'eiLl:I[" I!'l ni!'O:l'l] P:"':C3SSU<') 
feGe!',,: , 

iYjas nl)!)) vor i~.';o tli ~;L (;', é:)II!LJ2lencia. ao 
Coogressü pUi1 le,!:;iôl:l, s,b,'J "jl1st;r;'" 1,-\c~J 
(ji";te district", nem ;>,0 Fode;' E~;PCL,tiv() para 
regI11al1lenta~~ :l 'ti q Ile o CoPgr'(~;)SO nzer. 

A C1lll,jtitll'Ç:í.o, al't_ :34 n, 30, da altri
bl~içüo (lO COllgreSf1D }:al'a orgailizDr o Dis
trlcb Fedel';o} e ]Pgi"1H 5('\)1'2 08 r1"I;!;ÚS ser· 
viços que n;\ C~pital fOt'c'lll reS8l'vC\dcs [laia 
o GOV2rtlO tia Ullião, 

O SR,. GO~Ç"LVES CH~'TEs-Apojac1r)_ 

O SR. COELHO li: C,uIPos-E' ajuctiça local 
nesta Ca!)it;11 r~:i'j dpS.:ie>\ 3 'rviç, ~3 l·e.:.~ervadüs 
:la:'a I) GOVf'I'no ria Uni:1:o. 

A lei ,18 30 de outubi'O d~ 1891, art. 1", 
disl'Dc: "S5.o dJ éOI1:l:et~nci,;. "'0 Minl"t,'I'!O di\ 
Jnstiça e ,100 N;"guc:ns II118:'io1'I';;: a) os ser
vi~·o.) e ncyocio.'; relativos I' ad"1,im'sl rnçffo (ta 
i",tiç" túcol do Di,:riclo F~de)'(>l .•• 

O SR. LmTE E OITICICA - H;:,~ '.1 r:nviI1"- rio 
nobr~ Serwc1'JI' me parece que niio h i ~S"<l_ 
ElJe 11iss" ,'e para qae o Govel'nG purle3se 
reJ:ulRmentiir <l. lei, er:J. necp,sal'1O q!;e o C:'n
gre~so 1:18 rlésse nova autor;v.ção. (Ha o"lros 
apartes. ) 

O SR. COELnn E C.-\.MP'S- Nf,,) !'.3i1·,or; leia 
o nobre Sen?t!or pnr All,g0as o Ou.Cf:'Cel·, 8 
verá l]Ge o nobre Se,lilàor PoC' GOY'IZ se ,!e
r12rou de.accol'l!), si eomc'et,Gnte o Congresso 
para leg1sH1.r sobi'e a m' I el'il], tla I"Í-

Par ece que V, E <:. quer a.lludir ~,o voto 
vencido no accorrlão da C~mara. Comm"I'(;i1il, 
qlwali,is se refere sÓ1!lente :i. incompetencia. 
do Po:J.er Executi vo_ 

O SR. LEITE E OITICIC.' - PO;'Cj<l2 snlrlc a 
lei n, 1.030 G,cto du Govel'U' Provisorio, .. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Ná,Q foi esf'll. a 
razão ::,11 PZ~· :la, 

Ü Sr.. LEITE li: OITlCIC.' E OUTROS dão 
2-paI't~s . 

O SR_ COE~iIO E C.u,1PCS- ConfeS30·i1l;'; es
crupuloso lJas referel1';i,~s 8. cpimões dll,';~s ; 
procul'c seI' fiel Cjl.l<lnto p,-s3ive[, e omiO 
imel'esse ljàQ ha que esclarecer I) deb"te. 
(Ha out;·vs ,,!)·,;·te~.) 

E' fasll a.pllr,u' a ver,lade, lendo esta parte 
,lo voto ve[',cirlo. Diz ellf:' : 

,(Acccl'sce aiuda quo o decreto !l. I.030,como 
<J,C~O legisl,üivo rio Governo Pru,isol'io, Ilão 

pndi;, Sêi' sl.1bmettirlr) ;Í. acção consolirlar:oJ'a 
,- COo)L I!emcn t cl' clr) POlipr ExecuUvoda Umão, 
pOfl[U<l.nto. oi uma lei de organização judl
Claria (caéTal, 80 ao C:m;:res:io Nacional com· 
prJ,r'D, r"sular: enbl-:J., e,',J faee d,'s termo.~ 
ex,'l';),SO, co aí't. 3-1. n. ~3, rIJ. Constituição 
F2dt::":d. iúi ... kg!;sL.:!r sobre o direito j.lrfJ
ce",,,, I r18. jU5',iç~ l~deral; P. si um, lei de 
org:tnis;";~.il /oeu/, su<:. regulamentação e~ca
p0.~la a C2?~BtêIlUiu. do Pl'êsiden,e da r-... epu ... 
bllc:~,rGst['wta ó.s leis da União (al't.48,§ 1'').» 

E' cl2rJ. a rilziio do vote) vcneitlo : 

Si ~1 lei n. 1,03:1, organica da justiça 
10c;J.i é f~0ei':'I, cabia, a" Con~resso regula
mCll tal·:;, pelo art. 34. n. 23, da Constituição; 
si era. leI locd esw.pa"ila á competencia, cIo 
Pcd2r E~e:uti'.'o, á ·vj"t<J. do art, 48, § 1", 
Nada disto é exacco. 

O SIl. LillITE E OITlCICA-Si a lei n. 1. 030 
é UtD~ l"i :eder:ll, ao COllgrebso compete deci
dir sobre ella. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Pal'a regulamen
tJl-a ? 

O SR. COELHO E CA:IlPOS - Seria de certo 
CUi'io~o qne a lei n. l.030, que rtutorizou o 
[Vi,nisü'o (irt Ju.,tiço, a rp.c;ula'rtental·a, fosse 
r1epois da ConstItuição j:egulamentnda pelO 
C"ngres:;o e [180 pelo porl2r E::ecutivo, 

Onlb es>oa Lil1'~ãO l'egdai1léntai' do Cen
grp<so? pelo art 34, § 23, elle legida sobre o 
t1ir~IIO prcces::1Je,1 leu..:!'u!' isro é, faz a lei; 
mas l'az0r a l?i não é fH;111ami'ntal-aJuncção 
do Poder Executivo, (Ha di','enos apartes,) 

Eu rlizi~ .. SI'. Pre~,illellte,l]ue pela lei de 30 
de outuhro de 1:;\)1, f\ .iu. tiça ,ocal do Distri· 
d,) i"e<le;--rtl ficou reserv:l.Ja DO ~overno da 
Uilião ; e, pC'1't;1D rO, ~(;bre ella legisl2, o Con' 
gl'e:;so, Pêlo art, 34 § 30 da con,tltuição_ 

O SR. G,);'{ÇALVES Cru vEs-Porfeitamente. 

O SR. COELHO E CAíllP09-Não procerle, por
tanto. ::. rluvid,~ quanto á competencia do 
Congre~:lo _ 

A i DCOlll petencia do Pode!' E::recu ti vo é vã. 
O art, 4:ô. § I", lia Constituição, cDnferindo 
cilwpetencJ:1 privativa ao Foo.er Executivo 
para, canr;ClOlH,r as 18i3 e re:iOluções do Con· 
gres~o :3 expedir de<.::-etos, instl'ucÇôes e I'e' 
gulam~utos vara a S~(I. fid esecução,não faz 
liGlit;).ç'J.o algum:;. ; torl!1. a leI ào congl"SêSO 
pi:de 3er l'egul<lmelltJ.cl" pelo PodeI' EX8CU
ti 70, 

O SR. LE[TE E ÜITlClCA-M[tS a lei n. 1,030 
é resolução do Congre:;~o ~ 

O SR, CO!·LHO E CAMPOS - E' do Governo 
PrtlViS(lr:o ; ln:·s sPf)re ::;;ea. m8..terin" pr'0_fi1do 
o Cungres'''' I~g:s:al', é como ,'I t sse por ~He 
decretat!;;. ; e L~nto basta [Jl>T a regul., men· 
tal-a O PodeI' Executivo. (Tl'Ocam-se apartes.) 
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Nã.o tem fllnd~mento, :portanto,. o votoll~arte~I'il;:t:naleou.t:'~8i:1'??'i;~cnt"3118~:lm~:trYj 
-vencIdo, quanto a lllCOnSÜc.'U.cloualldade do ce~Y~n('.8:tue:3 (!e :regp..:.::t";Y:..~~~.)J pa.:·~t SLld. ,,-,:,::~ 
decreto, pela incompetencia do Poder l!:xecLl- ~cnçi'éo. 
ti vo. Por i880, o Governo IlOli:eou li'Da cO:I!:'Jis. 

O SR. LEITE E OlTICICA-El1e alIuuiu á" ~i1o de COLl1!:letentea, pal'J. l'2:,(u:3,mentcu E;;.;2. 

1 1 ., ~ lai e con.soll(~~::.r outra3 dLS'_1~OJ](:Õcs cOl1ueZ.:1S, c isposições do regu amento, Qua revogam ~~ 
disposições da lei n. 1.030. ' sendo já, CJl C';CSHjuJücirt, P:l~)[l(l).,10S os r:e~ 

I cretüs de 17 de fe'Ç'6:'Bl?-. B :~8 16 ele 2l!2:cstQ 
o, SR. COELHO E C~MPOS-'T~u.to;J,. ü;Illb,em I dede an':lO, lléS;<1 cuuJ'o:-r::lid::cU8. fdtélW;Õ, ao 

da mc.~llstttuCl?na!td,,-de pela lnCOmpGLenUa, que con,lta, :1md~, u:r; t&i'C",Il'') l":gn'a;:ler,:o. 
corno Ja mostreI. 

Dou par liquidado este ponto, e passo a 
outra. objecção: si um reg:tlameuto pMe ser 
modificado ou altera:Io pi)r out'i'o. 

Que isto pôde f,\zer o PodeI' Executi,o, é 
fóra de duvida. 

O SR. LEITIl E OITICICA-Fór:J. da lei'! 

O SR. COELHO E CAMPos-Eu não podia 
dizer que o regulamento posôa ãispôr fôl,8. da 
lei. Não é pergunte' que V. Ex. me faça. 

O SR. LEITE E OITICICA-Trata-se justa
mente deste ponto. 

O SR. GOMES DE CASTRO-O orador lá che
gará. 

o SR. LEItE E ClTlCICA-Si ere< na;'a C:)i1. 
solida:', não )oclio. rnocllticaI'. J.. 

O Sn,. COELHO E :]j, .. 2:Jpc.;::-1:-"Ei!'f" ~-c. teI"i;). to
pete pua diz9r o CG!1tr2~i'Í;). Qclem consoii:'o., 
S9 cODform:J. com ti lei Se co"formou o de. 
creto!]. 2.5í') co;:]." lr,j ~ 

NilG ho. (luvi.'.c, ll,«3 e,te ú:Ci",~o J.h'é'GCl o 
deL:r~to 1.3~4. QU.3 e;:n tll::se PfJC:..i('IJ 1'a,~2l-o, 

~~s~~o ~;L~e:~ ;;'·~>~;;.~';:~Jl<:~~iit~~;i~:~"~üo,, q~: 
lei, cu n[tc;. 

E' a obj3ccçiio de simpleslsg(~lida~a, de Que 
excluslvl:mer.ts se occllpa o 1?t:r,~cer, qü~ :::e 
di>:cute, e tão improcedente, como ilS Inv,is. 

Cotejei os dous regulame,ltos, par" notar
O SR. COELHO E CAMPos-Senhores, qüe um lhes as c1iíferenç"s, e verifiquei' qU'3 est;:cs 

regulamento pô,le ser reformado por outro proveem ora d:J. conwlidação, 01'8. da. I:lelhor 
regulamento é ioquestionavel e de pratica comprehensão da lei. 
constante. 

E' inquestionavel, por crue é licito a qU:J.l- Limitar·me-hei aos pontos [lxguido3 no fU-
quer' dos poderes reformar seus actos, sem recer, a ,,,ber : 
offensa a direitos constituidos. Deroga, 1'e- l°, quul a compckncio. do ia;" sil;gular 8 
voga suas leis o Congresso; reconsidera seus da Camara, de Cjil:~ faz p.:,.rlo, á vi3t<1 d,)s 
despachos e 8entenç,ts, nos C~.sos leg3.es, o arts. 9 [ " 93 d". lei; 
Poder Judiciario. 2°, qu~l de:f~~ o csmpGt:ui;ê p0.m d2cl,.rlli' c. 

Não ha. porque recusar a. mesma faculdade faHenClc. e LGC1'et~U' c\ liQuid.j,,;i;o fOl'çc"C:,<1 
ao Poder Executivo. Ao envez, si a lei, qrle, dê,s sociecl::trles ::t 1lOily'llJ3: 
por sua permanencia e fix i d;J.C\ e, é o ele- 3", porque fui cOi1;,)id"da a lei 1.030, Cf, 
mento estatico, soífre alterações deter'minaÜls 1890, e nào 11 lei OrJ2.ni::1 n. 85 L'8 189:. 
pelo interesse publico, o r?gulament8 que qu:.,nto á competeilcia'p,ra DrQC,~Si11' e julgú; 
3ffeiço:J. adapta a execuç:ão da lei á val'iec1i1de 03 crimes d8 resDonsabiiidRcle (:0 PI'3ieho. 
incessante ela vida civil, <18 circumsto.ücias Vejamos: ~ 
varias instaveis dct sociedRcle, como elemento Certo, nilo sUl'jJl'ehenderia que o.uvirhs 
dynamico, precisa ser rer:ovaelo p,u'o. a fiel houvess;o:m Da exeel1ção da lei 1.030; lei nova, 
execução da lei, segundo a variedade das systema ,llOVO, nü'o seria sempre umI'orm8 a 
circumsL,llcias e necessidades do serviço. su" pranclL 

E' a doutrina dos publicísü~s, entre os Cel'W é, porém, quo si (bvi133 hom.-s na 
quaes Giov:J.nis, Meucer Ribas e Pimwta iutelligencia LIas Jrts \lI e 93, qUf\l1to á com
Bueno, que assim escrevem unifol'meôeuTe. pet2ncia, nunca se l'eveluô;d1 n,,,g llecisões, 

A doutrina é ~onfh:mada.,. pelA, pr,atica." scnclo que .só em 189~, eüti',;, outms, }}ro-
Entre tantos cItarei o rebulamel1LO de ~u de ferlI'<1111 os JUIZeS SillCfu:i.tres as seO'])lnGGS : 

março de 1842, o regulamento ll. 5.46/, de ., _ 0, _ o . 

1873, o regulamento n. 737, de 1850, o l'egu- I) ltqmdaç'l.o forç,tQa éh l;oillpanhla Gel'al 
lamento de 22 de novembro àe 1891, mCdifi-1 de Estradas de Fer:ro no ;oraZll ; 
cados nã,o poucas vezes, reformad03 segundo ll) a (ia Comp~,\lUl::t Tôr~'lt(jri<11 e cúnst~'u-
as exioencias e necessidades do ~ervi('ü ctOI':J., uec;'et::tGa em 18 de 18vereco; 

O 
D '" ~. IH) Ítil!eTIci:?, fo Sontls (I.e Le0l.)lJldL~:a~ c;6cr~-

. SR. GONÇALVES CHAVIlS Jil oeTROS - ta da em :3 de mal'çc; 
Apoiado. IV) [,úl%ci", LÍe ~,iilitiio i'll;-,,:;::imo clt, Souza 

O SR. COELHO ECAMPos-Nutarei ainda que Neto. decl'et,a.dtl. em 2:~ de, 3.1)1'll ; 
a lei n. 1.030 só foi reguhmeuta(h pelo clo- V) li<[llir1aç:'\o forç<1dJ. do B<1<1C<l L1rli.::,tri2,! 
ereto ll. 1.3:34 J1(~ parte civil, l'est,aI1l10 a e Merc<1ütil, decl'el"dct bCll :')0 utJ 1l1C11O ; 
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'li) i1 C\l ?,,,,:CG C;" ",oI' dEo P",blko, decre"/ H .. CG.lílfHUS, juizes singulares e pretores. 
Ü~I_L;. '.;8 .'31 L~-:~ í::_~j":~'~; Din systela~:. rnixto As camaras julgam a:fi.~ 

~III) :~ (~0 C;;!.:l:'L,,'1tÜ~;, (~e Segui':)s E.::!p2I'a.C.Ça., llOJ, 08 j uizss singulare.-; prcferenl in terto~ 
d~c:,etL~_\.L eGl 18 d0 llu'7\:-:D.bi'I),i> cutO;'i03, rnesmo terllünati"'Vos,como provarei 

I:Jt? k:,;JSC:'2VO d,:} Wil:1 llu,bLcat;ão no J01"- ~s pr~tol'es procesó'am e julgam .até 5:000$; 
nG~ co C::;m,lilé~rcw, on':':'888 1e ~l!]da; tUI1~çoes todD..s dos JUIZej de dIreito. 

<f C _-,m 63.:,)1 ~J.1 t·31'G-~>:= tu.Gã,), q'"J.3 (Ji [\,cc;~,itü, Real;n81lte.\ a E..cposição de 1~1(Jtivos da lei 
',',"1" eTC:"') ,o TO'ii" ';",] e'l1 acn, .. !"l"o· .'a n. 1.0:"0 d.eclara que as !uncçoes dos juize'J 
fJ ..... ~ v -'-.:~ _L.l."- -_-'- .L._.l-'-u_, '-'.' ..... "" - '-..I l d"t . 
Í5 "e 0,.""";,, 1':':1 (Di."';'" "O' "'5 ,',.'," .1'11) I Uê IreI o pas:ôarH~lll po.ra as caroaras; mas 
f,p;:rn'~;~:':':~~~i(j~~~ rr- <:~(5;;-'-':' \I;·:~J.:"i:~I_" ~í~ô'18- '3' CGIT10 pa.ssarão ~ Divididas; parte para as ca
l~:l~~~ ínr: ,,~:::, 1; ~::~ Í ~,.(_l\C: / :8.;~ r.. -~~.:~~ t'~:, .. ,'-'-:" àec·1": [ rrH11'as e :p3.rtd IJ~::ra os j Ulzes singula.res mem-
86'"'"" J"""' o,,, "'-~' -c, , v L, .. "~ "~ •• bCub das camar,,~. Até os pretores tem func-

.. u, " "" , çõ,s ctos jllizocs de direito com alçada até 
s:)~'Z-:j~~(te:~: ~~;:~~~~~~~_~~~~;e~_;10Iç-l10 c,0li'YT03 das 5;000:1), qua.ndo estes juizes dantes julgílvam 

c') epe r-é'C(lbiLl~r;, corti c,onde:::n"ç5,0 ou sem as ca8sas excedentes de 500$01l0. 

C~.i,.;l.,:,:"c" 8úb.ltg'JJ vpjlGstos n<13 a.cçll28 de dez O,~ SRS. LEI1E L: OITICICA E OUTROS dão 
. , apa,l'tes. 
u) GccL;,~~::tG:--h;J ,lt5 rl1l2Íl·~i· s tl~{S sociedfi.- O SR.COELHO E C.'>.MPos-Não é que os juizes 

~~~~ ~}.~~~~.~(,~~~'~~:~.:(~~~.:~~~~ ~~~ ,_L;l().çõ;)S tOl'çar~ti.3 singuial'eS só tenham luncções elos juizes 
de direItO; não; o que digo é que exercem 
.~lguaJas funcçõe,s outl"ora dos juizes de di" 
r,~iLo, (C, pon:1G.to, não é exacto o parecer, 
qua,:do d.iz que estas funcções augmentadas 
sao das camaras. 

~-;:; '~;:', e [1, ô.ül.:;;-,~2illj-1 . S .. enleJ 11:)8 ty'ibul13..es 

~~:r~~~c;~/~~~'~Zi ,í ;:l'~~~;l J,; l~~~~'::~,j'-J~n~~l~l~ ,a Ll=~ 
~~o de::',;,,:' n. ,I. :ó::4 qj~a <1 l'egul:1lllenwlI. 
üB',e a creio l.t,i34'1 p,Jl'eln~ lU ler teu a COln~ 
petenCl2. obser ""da tl nr;tticada. concedendo á 
call1ar.?. ,~l~-uu;).s f:]ncç~'5e:i do juiz singutar e 
di:Jpot1(".o l!() :,l't. 28: «St'1il..:J'rL que lo' possi1Je.i 
FJ' (e .... ~'i'·-~? J ci.J!;;] :e.rm,_·;Ht~·iv~l, ~o feit~lt. o des-
1J((.C:W, wi·"dd ~1!e trd-'r'~l:'CtdOr'lO, sera (lerdo 
pe~(!'c;:~7.·,'.(/r(1, }). 

!i! 11D tJ."!.'{;. 27 eS,c2cirlGOU ,,~iver.:os interlo
c:utor'Í{_iS L01·~J.1 ... n:'Gh~Js, C'Jü10 dil! cüilll)eGenCla 
C.D.. ca,_l.:e"~·~1.J. 

1L~s, ~Jel·:;'ü.l1L): I)c~I'(jnl~ CGU:JugCl1l" o cli:;· 
iJo;~~O 1Wst.;:;:) a.1-tS. S7 ç:28 etc ,h:Cl'eLiJ ü. 1.33-4: 
no l'ci;->,r;,,2 ,j<~ lei n. 1.030'1 ;oorCjue bzef os 
L:IG2rL,eut'-'i'lOJ tJ~i.'!i!ii1\lt:VO::; úa cOillD0tenclil 
di1s Cê+.L;.l3,,1':·~3 I? ... 

Diz o p ;l'-3c:,~r e I.YJ~il sUe o 3'll TeLdor na 
td;)uD.~: l.~;Jl·qUd p-.-:L_ 12i n. 1.020 as juris :ic
çô\~s (rdh,.1'J.2nt,i.C~._tJ dos j!.~:;.;es ~e~ta, C~-.pLtai 
f01'L~G1 rên!;l(~ .. ':'; (;:::1 i.iill t~·i\Ju~a.i coU,-cti"'Vo: 
pCl.'=}ílt: ~,3 Ü1CL:Ç,Õ~~ d08 j~:;,iz-:...;j de dir-2"tto pas~ 
S~~,['8,11l alJg:JJe:}t,LC~3,3 p~'l·('\ ',":8 ~OJ;~~.:.ra8. 

P~!,) Cl L!3 C' :_:ES7~tO :1. f. 3:34, ·~rt~. ;?7 e 2.8, 
c::):ou {) d2.úl'ctO TI. 5.467 flcj LS7:J, t:'Q.i)SCi'e
v8.c.do ~it~.êrs..ü~,êntG cs ~ ... !'ts. 4) e 5') rioeste ue 4 

c}'e:;)~ erGo':; dc...\°8. 8.03jU.:68 da dir0lL') ~t IU::'.3-
n~a co· -~',",et0i.~ci~O\ D:),r,}~ 1)fO(;;;I~1~' dec~.sõ2s illT,el~
loctcor2:~;3 rc-o~ij ~r2!~}~(;Lte te..:'mi~:L.ü ~1"~(S. 

o SR. L31.?E E OlTIC!C.:l. - }10'} ,:e ra üàa.i}ça 
r~~(lic::,l '_:0 sy 2 t2"(.J.8. ~ 

o 33, C;~~-::LU0"2 CA]'lro;~- Ahi o engano. 
Si i"onúr:. l":~;.~.~:ií.~ 0.

0
; ~;o~ j~2is·;j,~·i~,õas isc;lad.1.3 

ele l:-:o"~ :oo_~j::~;"\ 8:l! '\..!lH tri:o;lElnJ 001 
lo~ ~, ~j(j E;7.8:""l:~'>~.O Ü;""\o3 f"Yi1c:;.ües e 
j:U'Líl_~C(Õ8; i' o",'i),tn i.::.;st',r,Q~JÜJ tritJunB..es 
cc-U-2::~i7GS 'j i~lí'7~'" <.]'""\ ,''1,r'1' ., C' D'r +odus 
e1l2:: ;li~>~~'i~)/~::~ "}ou~:~.l}<·C(":::~ .,1" "':::, -t-11Z;;7 ele 
di-co::í~Ú4 

Prova dessa inexactidão teve o nobre re
iawr, lendo hontem o art. 89 da. lei n. 1.030, 
'lue considera do juiz singul<J.f o despacho de 
qUJlificação (113 t'1l11enci<J., que d,tntes era elo 
juiz de direito. Como, pois, dizer se que as 
attribuições todas e augmentadas dos juizes 
de :hl'eito são hoje das camuras ~ 

O Sr.. GmIE.' DE CASTRo-Sim; isto não 
te m resposta. 

O SR. COELHO E CAMPos-E como esta, 
ol!.tras at.tri buições mais, como terei de 
moatl'ar. 

Portanto, não procede a primeira razão 
com q1le se pret~nele Justificar o art. 28 do 
,jecreto n. 1.334, ou a competencia das ca." 
ill<1raS para os interlocutorios terminativos. 

Deduz "jr:d,L o i.'arecer essa competencia dos 
arls. 10Z e 103, pelos quaes as Camal'asCom" 
merci:.!l e Ci vil processam e julgam as causas 
de sua competencit\. Si pl'ocessam, diz o pa
recer, é que julgam OS interlocutorios termi
nativcs. Mas si as camaras proferem essas 
decisões, porque processam, é preciso di:ler 
que elks teem tambem os ncerlocutorios 
simples, todo o preparo, porque tudo isto é 
processo. 

A que, porém, ficariam reduzidos os juizes 
singulares ~ Como profeririam as deci,sões in
t2rlccutorias, que ll:es competem pelo art.91 ~ 
E' evidente o ab.'lurdo ! 

Senhores, quando os arts.102 e 103 dispoem 
que a Caril'1l'a Commercial e a Camara Civil 
pl'üceos~~m e julgam, é que os juizes singu
larfll são ]lartes integrantes das camaras, e 
si assim se exprimiu <lo lei nestes dous artigos, 
foi pal'a. di.scriminar a competencia. da Ca-
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m:'l'a Commerci:J.! ria competpnd'l. 11a Cam,,;,~, I Tenho, opinião contl':>.rÍ" á do~ illusttes preo
CiVil; i!qu~!lJ. prOC85Sc\ e julga as C;tU:3~,~ piniiote_; as s,;níenç,'s mixlas Mio competem 
commercla.es excerlelltês rie 5 OUO:,:; ; est.l" a I ás c:l.tlla,raS, pilrll'Ie não sào as seutenC-ts de
Cal;lara Civil, pI'oces0a e julga as causas CI vis tillíti,'a~; l10 art. 0:;, e antes se a.c1Jam com· 
da mesma alç:',da., prehendidas na" interlocutol'ias d:l compe-

Mas proees:,a e julg, como? tencla 110 juiz sillgular. pelo art. gl, 
Pl'occ,ssam pel05 juizes s'nglll~res, Pi'Ofe- A O",tenoç(Z". li~, 3. tiL 63 a 66. é o as· 

rindo estes todos os intel'i,lcuLor:O'i nus feitOS Sento do nDSSO di eit.u, tratando das ~euten· 
que lhes são distribuido" nos tel'mos do ças. No tit. 6\ trata d"s sentençaS inrerlo
n.rt, 91 ; julgam como cam;II'ClS ou trib\l!lt1<~s cI>torias, deline, nL) prme,pio, coJllO intel'lo· 
col!Jctivos, pro[erinclc as setltenç,;s detini',l- cuturio qualquer desp,:cbo do juiz antes ria 
vaso na fÓl'lna dO art. 03. O que cumpre, sentesl'a tin".!; e no § 1" trata do interlo, 
para delimitar essas Iluas cOlllpet~neias, é dis- CUtOl'IO com (orça ctefin lLiva, ISto é. dos inter· 
cciminél:' bem esses .lctos jUfnjjcos, que as iucutorios ou sentenças mixtas, e caaos 
determinam, isto é, os inteI'locutorlos e as del!as. 
sentenças detinit.ivas. PUI'tanto, as sentenças mixtas se compre· 

O qUll, poi~, suo 03 inferlocuto':'ios ? henr,el:l entre "-s int.erlocutorias. 
O que sâo as ~entença8 llennitivas ? E' no tit, 66 qu~ ella trata clQ,S sentenças 
O conselheiro Ribas (CoHSolirl"ç[íO das Lei, d6ilniti 'la", (l rl6!inindo como taes as sentenças 

de Prvce'iso Civ[l) define sent,'n,a toda df,cisão pro:-erl'las 'egundo o JibeJlo, contestação, 
jUlliciaria sohre o ponto principal da C:1IISa e provas e razões, isto é, as que versam sobre 
seus incidentes, e a di vide em tres classes ou o pontO capital da causa, o direito em litigio, 
categorIas, a g"lJer : exclue J)úturalmenle dellas as semença,-; mix

sentenças interlocuto1'ias, isto é, aq uellas 
referentes sómente é\ ot'dem da proc~:;sü ; 

sentpnças definitiva8, ou aqueHa~ que deci
rIem o p,)nto principal da c:1,üs8, ou o direito 
em I tigio; 

sentenças mt::r.tas, aquell~,s que relativas 
ao proceoso, L,daVl<1 põem "ermo ao frit '. 

Que as prilneiras, as ,entenç~s interloeu, 
toria ssEí,o dos jUizes singulitr9s, pOI'que ~e 
conteem no art. gl, é manifesto, QUtl as 
segundas, as sentenças deilniti vas, se con
teem no art. 93, e competem ás camMas, é 
fór:l de :Juvida. 

Mas a 3" ch~3e. isto é, <l8 seni,enç:ls mixtas. 
como cJas"incal-c's 1 Enl1'e as sencenç'ID inter
loeutonas ou entl'{l as defini,tivas? Se C'Jnêee,TI 
no art. 01 ou no Mt. 93 1 Pertencem aos 
juizes ou ás camaras? E' a questão. 

O idustre rel:ltsl' Ih Co"'mis<ío tom as 
~elltenças mixt:J.s pur d:"11"iliva.> e comp,'e
henllidas no art. 93 p;il'a competirem ás ca· 
maras. 

t:i:;, que náo lleci.léll1 O ,.ireitu em liLlgio. 
E' p'lr<l nOi,ar que os arts, 9 1 r; 93 da lei 

n, 1.1!3J) corl'l'sp"ndem perfelta.m~nte aos 
tits. 65 e 66 ,ia. Onlo'JwçtíO, li v. 3; pois COlDO o 
tiL, IJ5, o art. 9l relel'e-;ie a lodo,' os int rio· 
Guiarias, e o ;;rt. 93, cumo o tit. 66, refere·se 
D~ se,ltencas definitIVoS 

E culDo'não lJa outras sentenças além das 
iflteI';OCu!orras sllIlples e mixtas, e :l.S senten· 
ças detiniti \Tas, "egUt<-:'e que quando a lei 
tl·tl.t.J, das sente{lçaS ciefinitivas exclue as in
tel'locULorlas de todo genero, e. portanto, as 
mixtas. 

Log-() , n5:o comp1'ehende o art 93 estas in
tel'lúcntol'ÍDs pal'l1 q ne dellas conheçam as 
ca'ilans. Consequenkmente, as interlocuto
riJ,s ou sentell<;:iS mixtas competea;j ao JUIz 
sIngular, e esta competencia eUe a tem pelo 
art, 91. q ne dispõe: «o JUIZ da Carnara Ci vil 
oU Commercia1. nu3 pro el-Sos que lae siio dis
tribuid0s, e :,eus inciüentes, profere toelos 03 
despachos iuterlocutoI'ios. com o recursO de 
aggravo, nos casos determiuados na. lei.» 

Si o artizo dIZ-todos os intaloct<torws
e01llprehende todas aR especies 11elleS. 

O SR., GO;UES DO; CASTRo-;:'ste-todos-niio 
',;5tá a. 11 \ para enfeIte, 

O nobre Senador por Minas contest:1 essa 
c1assiticação B compelen~ia, e sllstent<l que 
a3 sentenças mi;;:c:lS comoetem ~os jm ,es 
singul;'f9:" lli .. LS nã'J se a~\Fl.m co,npr:~ll(::Jn
didas no 3rt. 91, que SÓmAl1te cogita dos in
teriocutol'Íos simples. Paril. S. Ex, a COiTI~e' 
tBnciD, elo juiz singular p',ra as ;,en1enl;J.s 
mixtas der!uz·se do espirito cl<l lei I.03U, 
que lhe confere a i::1strLicçiio, o preparo :io 
feito. 

O SF" C,,8LHO E CAilIPos-Está claro: não 
hu pabvras Ü'd3is uu sem pI'r'prictlade ni:\ 
lei; e;;cl'e7endc-todos os inte1'ioct! torios-êlla 
não e:l:Ceptuoll neohum, f,dia dos simples e 
,:os mlX':CS. 

Si é permittVo em assumpto grave um:\ 
nota 81egre, dlr·se-hia uma - J"a'f'-" - na 
atmospllel':l d:c lei l.u:)!), j,'ro é, " "<'fie n,a 
mixtCl. sem r,~sent,-, nos [.]'[,s, 'Ji e 93. qn· 
aliás tl'açUID a cOlllpetellcla plJl:J. nocturez"
da3 sentenças, como provarei. 

E' CO,]W eosinarn todos os pl'axistas cnn
somHes ir. Qor,Jef1açiio,llv 3, tit. 65, divIdindo 
d:i [l1Ceduc,ltl't'!1:3 em sio"lp E3 e DllxtOS Ver
.'3:~ntjr. tOI'_' S ~:)ilr'~ inci;lení,ê:"; de :~·r:,~e.'-_3(1. 

Logo o ussl~atú cLt cnlllpetêocla do ;uiz 3ill
guIar é o 3.rt. 91 da Itlí. 
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Si o art. 87 dispõe que o presidente da ca- tos. d'l que pela Ordenação cabia appellação, 
mara distl'ibua eDtre os juizes () serviço pre· hoje cabe aggravo. 
par:ltorio do processo ou julgamento, o art. 91 N[o ba aggravo de sentença definitiva, mas 
é que determina a funcç[o do pr~paro pelo de interlocu torio, e pelo art. 91 todos os 
despacho de todos os illterlocutorios, e, por- interlocutorios simples ou mixtos são da. 
tanto, é o artigo que firma a comp"tencia. competencia clojuiz singular. 

E' como entenlo, divergindo do nobre Se· E foi o que fez o Decreto 2.579! (Apoiados; 
nador por Minas em ponto accidental, porque muito bem.) 
somos "e accordo sobre a. competencia do juiz Isto, por argumentos tirados do dil'eito e da 
singular. lei, como tenho feito, e pela contraprova que 

Quanto ao parecer das honradas commis- ministra o proprio parecer, como vou 
sões, é que a minha di vergencia é radical. mostrar. 

Que as sentenças mixtas não são as defi- Diz o parecer: 
nitivas do art. 93, se 'fê pelos casoS dellas, «Diz o regulamento no art. 20:« As 
segundo a. Ordenaçito, nenhum dos quaes re- decisões que competem ás Camaras Civil e 
solve o ponto principal da causa, o direito Commercial são as sentenças finaes proferida.s 
em litigio, como é da essencia da sentença após a (lilação probatoria.» 
definitiva. «Em primeiro logar, a lei não falia em sen-

póde·se isto ver na Ord. liv. 3°, tit. 55, tença final, mas definitiva, que se não con-
§ I" e tit. 6':1. fundem. Definitivo é todo julgamento que 

Si neste numero se contemplam as exce- põe termo á instancia desde que por elie cessa 
pções peremptorias é para duvidar, porque ajurisdicção do juiz. 
dellas não tratam nesta parte as OrdenaçiJes «Em segundo lagar. pelo art. 20, a compe
e affecbm e atacam a essencia, a substan- tencia do Tribunal Civil depende da fórma 
cia do direito em litigio. ,lo processo, uma vez que alli se determina 

O criteria para distinguir a sentença in- que as sentenças finues, após a delação proba
terlocutoria de qualquer especie da sentença toria, são as unicas que elle pórJe proferir; 
d.'finitin, é que aquella resolve sobre inci· mas este criterio para a discriminação da 
(lente do proces~o e esta, definitivamente so- competencia não é o admlttido pela lei, e sim 
bl'e o direito, que determina a acção. o valo)' d·). cattsa e sua natureza, ea natureza 

Por últa desta distincção, questionou-se MS recu7'SÚs». 
sobre o decreto n. 5.4'"',7, d'l 1873. quanrlo iu- O Poder Executivo, na necessidade de dis
distinctamente commetteu aos juizes de di- criminar a com~eteneia do juiz e da camara, 
reito as decisãe3 terminativas dos fdtQs. que formam o mesmo tribunal funccionancl0 

As hesitações, os escrupulos de então, ti- nas mpsmas causas. o juiz nos interlocutorios 
nllam tal ou qual fundamento. e a Camara no julgamento ou sentença defi· 

Consid0rou-se que eram os preparadores nitiva, disse sentença final ou definitiva, 
os j uius municipa,'S, juizes tempo! arios, e aQuella proferida após a delação probutoria. 
que pela Constituição só juizes vitalicios po- Sabe-se que depois da dehção probatoria 
diam julgar as demanda~ e por termo aos I não ha mais interlocutorio a despa.char ou 
feitos. Está a l'azão por que o decreto n. 5.467 decidir; só resta a sentença final ou defini
conferiu por analog'a aos juizes de direito tiva, expressões perfeitamente synonymas, e 
os interlocutorios mixtos ou terminativos dos a Oro. liv. 3, tit. 66 denomina definitiva 
feitos. a serrtença final. 

Mas esta ra.zão não prevalece no regimen Em direito, as sentenças mixtas ou termi-
da lei n. 1.030, porQue o preparador é um nativas não são propriamente deíinitiva~, 
juiz da camara, juiz vitalício, que por ois· apenas teem força de definitiva. Isto é ex
posição expresm profere todos os despachos. presso na Ord. liv. 3. tit. 65, § I" e de
ou deciSões interlocutorÍ<.Ls. e não dá-se mais I ereto n. 737, de 1850, art. 646. 
a. terminação elos feitos por juizeol teI?pora~ Si o decreto n. 2..:579 deriva a com~etencia 
rlOS ; sal vo a alçada do pretor, que nao esta I dessa rllserlmmaçao do interlocutoJ'JO e da 
em causa. _ sentença definiti va, não o faz por mero ar-

De mo~o que o decreto n. 2.579 encarnou bitrio. SiDão porque assim dispoem os arts. 91 
o pensamento da lei, quando rlef"riu os in- e 93 da. lei; precisando sómente a phase do 
terloeutorlos mixtos ao juiz singular e não feito em que não ha mais interlocur.orios, e 
ás camal'as. sim a sentença final. 

E que (] art. 91 da lei eog-lta dos inter 10- ' Não é e,te o criterio da competencia admit
cut.orios mixt,'s. re ult.a 11.0 seu proprio dis· ti~.o ppla lei, e <\i.:Tl o v~.lor da "'1'1 0 ", e sua 
positl \'0, qlJé'n'lo d,i a:!.Q· avo de tod:)s o., in· n:1t.ur·z·l .. e ~,iJ "1 'eza..io r-ecur'w ~ 
teI"o.;ut"t'J0S (1119' ca.sos Je(er-mioal!o.'i na. lt'l, O v:·1.ÍDr e ê1 i: ,~i~~'aLU. dJ. cau~a ;t., pocem 
e :;, t·,,-'e que, pe,o nos:;o !:JJrell,o vigente U"l ser Gliterio par';', a com,.)p~ti.lCi'l. G.~ 2 .'.izes do 
todos 011 Quagi toJos os intcrlodutoriÚ:i r:lix- illesmo tr!buQr ' .. ,)PeJ?GQO nas t1Jh:ud., 2a.usa5. 
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A n.1tureza do leCur"O <': crit'Ji'ilj D8l'a O· le,':ocuto!'ios mixV,s de qlle ainda caiba 
3.'lvogaLios noveis e ~n~ii}~r~n0'~1 (;1 n.j()-I_~iss,-:, c u.i-':~'2Haçj,,:;, [JêL:, fJIJL;:;Git,li~ãG lle~t8 reC'Ul'SO 
lneu sempre lem:)r::::o ln(~stl\~. c' (:vllsl~llJei;"J P=2:,O I' e ~ggra,'io Elil qU3.6i tOl1úS elles. 
PJ.ula B:1ptbta; lTI8S n5,.) é f'ar" ,) jilri: cnn- Ve'r,ficarei o caso co ic1deCel'imento dil liclui
sulto e par::t o legislD.lLl' q,l~ c'~il!Lec<l <l na· liaçio t:gçada, que é peJ't.inente ao debatê, e 
tu!' za dos actos jmi,JiccS, u p'jr elbs c·sti\be, p:1ra nilo alc:cgal-o. Que ,'eCllfSU cabe 1 
Ieee a~ compe:enci~SI' '" ,_ O SR. GOXI)ALVICS CHA Vlls-A appeJlação; 

Dat,oslm, il na,u,cza do feCur,O, C,),,,(, isto está n~ doutrin<J. i5tO está na juri:3pl'U' 
Cl'lterlO-qu6r diz,er sue Cé11!() ,'giSnvo J,) J'ilZ dencia ' 
smgular, () appelmçao uns c;m:Hll'~S, I' _ 

Mas, as nobres Com missões que n,) parece!' q Sl~, COELHO E CAl.IPos-Ento.o ha sentença 
firmam este criteriü. aliá" ::lC, ci~a\'d, o Jes. uotíDltlva, 
dizem no seu pl'ojecto J,nuu agfil'ô.VÜ do jUiz .o SlL GONÇALVES CH '- VEo - Não !la. 
singular e das cam:J.l':13, e no Eell P,1i'''C6. 
daG.do appeilaç5.o àe ~entençn.s, que não sio 
definitivas e portanto de j!.:iZ8S ,;!uglll"l'es. 
como mo,tral'ei. 

De modo que o criterio u;lÍco ,'eria a nli'.1]' 
reza uas sentenças e :1 -;;11,',,;<; ",,:las, turno fez 
o dec~'etO, de que se Lrato., 

Entretanto é sUS',entélvel "lll.tllrl'Z;1 do 
recurso como criterio p'\l'a c mllfC"\'-óe a 
oompetencÍól, e EÓ a eq ·'.1Ívoco r,Ú.~8 ~;;e aUr·i· 
buir a doutrinu contral'i~. dc, rr.-,jectu e do 

O :,,[l, COELHO E CAMPJS,-M'lS l13.nnellação 
mp:1ÕC umiJ. sentsnç.a. dednlti '13. cu c01U for~.a 
dfjlia, 

o SR. G'JN,'ALYllS CHAVES-Pois C isto que 
é intel'lncut<·rio mixtu. 

O SR. COELIlO C.üIPos-Entã,) !la, p8lo me
no<, um feito Le"'lJinur[il; o interlocutol'io 
mixto é termi I],lti 'iO Llo fei to. 

O SR, GUNÇALVES CHAVES df~ um apa\'te, 
parecer das Comllli8~ões, O Src COllU]:) E CA;\IPl'9-Logo o indefe-

Equivoco du pruj2cto; ;C01'qU2, pela Il3i a" ri1ll3111.0 nã) tem etfeito d,·tiOltioo, 
cam,\ras sómente pl'ot'erem ~.e!lt8nç~s de!\- O SR, GONÇALVES CHAVES-E' mixt,), 
niti VHS. e de taes sent.pnç~J Ilão l!c, a.."'gr8.vo, 
e sórüente appellaç:lo, i'Ani','uco do )uI'ecer, O SR. COELH') E CAlolPUS - As selltençfl.8 
quando ti:i. appello.çãlJ do ic.d('tcriil1tE~lJ de mixtas ttl'miUflJll o feito: a perempção, por 
liqui,laçãl) forçu.dll ,j S sllci"dade, aUOlJYlllrtS. ,xemplo, 
qu r) nito é senteilç,o 11efinitlva, nC'ill P8!.. O ,oRo GDNÇ.\LVES CnAvEs-Desde que !J3, 
menos tem este C:J,r::lctel'. (Trocam-se aluwlS I ~'ec.ul'SO não lia COUSrt J' ul·'iJ,I!a. 
aparles). '''' 

Sei que h:t opiniiJ~::, res peit<1ve:s 'll;e rlãe _O SR, COELIlO E CA"lpos-Con'iidere,se que 
appellação de in~",rlQ~u-,ol'i,s. Na E)',~""ÇI7o I na,o 11a mais recurso., ,que passe'u o prazo 
de Mot:'c~s do decreto ::1, ~.579, se da t"mbé!)J I delif; ,llepols do inc.elerlUlellto, ~u~e se.r're
appellaçao do mdefefl!1l8G to de Ilq u~"a,:"ü nova.',o o requen I.tn to. ([[a Dl/I) Os apa, les,) 
forçada, A hi esui. o caso da Com"u nh ia Leopoldina, 

O Sit. GONÇ.\.LY;CS CIlAYES- Cabe appella. cuj..', liq:llllOI;:lO, "equeridn., com intervullus, 
ç~o: e li. regra g6IaL foi dl"'-.' vezes i,.de[eriua pela Ca.mara, e 

ultlfl:"illçn~e ,'eeret:l·11L peio ju:z "ingulal'. 
O S:l.. COELHO E C,U1P'.:;~;-E,t?, rege,. g'I'"-l Logo:) iw!P,feriuwn<o não p')7, termo ao feito. 

é Iloje excepção; si cxcepç~.o ame" pócle - ~ ha ver. POl'q ue s;-" dal'ia a pp0.ll~ <: ao , 

A O d - d li - , ., O SR. GONCALVES CH" VES - A uoutl'ina 
. r enaçao . a..,a ~,ppe. a?:,o ,1.C'S llherlo- ue V, Ex. pcide'sel'Uillll. excellentê doutrina do 

cutorlOs ID1Xt03 ,mas o nosso direIto em I direito a constituir, mas ni'i.o do direitu eon· 
geral concede aggravo. "titui,:o, 

O SR. 110:'{ÇALVES eirA VllS - C8.lJe ~p1Jella- ,., _ , 
ção e ° ReO'u(~ ll'ACltO I'om"""n 'i" I .,,', "'la O Src, CC'ELHO E LA~lPOs-A Ortlenaçao ravJ. 
obs~rvar. ,,"'~' c, ,~_"e, ' ____ li" appeil~ç:lo (1' tn'erlccuT,oi'io, qu~ tem etfeito 

ueDmtl ,o ('u que c:],us~ d,'mno lrrepar:::ovel. o SR. COELHO E CAMPOS-Prrci'o ic' le va
gar neste terreno, SI'. Presid9ute; smto-me 
timido ao enfrent,'l' opiniõe:; respeita ve.s. 
qua.es as da 'Commis,fio do Govel'ilo, (ia" 

SegUl'am~nt,; pelo U3.illllO il'reparavel é que 
~e dá aplJdL1çi>.o do iil,\~.r;;l'imento d.e liqui, 
d".ç~1) forç8.df1" 

COillffiissõe~ do SenadC), c ftgnr'1. f; n(~~::r.'.) Se- O S~. (;1);\\ :.\"! VE~ III \ VE:;-~;5:0 ha damno 
na,~or por Mina3, dlstincê0 Ffvi'e'soI' L c ,;j- irJ'~[J~"l'a','eL ;l".·çul';e'llle v. Ex. qtU~ o diga 
rei~.o. co::! ~\}j.ld ü !'e.'peico. 

AjfJ.~t"da a hypothese 'll1';"tiOT):l.IJ, GJ. "x-, O 21L COELHlJ E C,uIPo.1-Si não ha d3.mao 
cr.pr:ão pel'crnptoI'ia, que é a n~ç;},o irl~CrS,ltl01' inepa.ra·;el. si não ba en'~ilo defini ti vo, não 
reo .;ontm o auto!', tenllu UI.lVIÜ, Cjll'! 11")". In· lia purql18 <J.pp~JlM', 
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o SR. GONÇALVES CHAVES dá Uill apj,rte, 
O Srr, COELHO Z Cf.~,IPOS-O lhm:lO irrepa

ra 'lei tinha Significação limitada, que o de· 
creto D. 2.579 ampliou, adaptan(lo·se á ju· 
ris oru(lencia. 

Tenho lembrança ue l1ue se (lava apnellação 
ele damno irreparavei ou reparavel com 
grande (lirficulc1ade ou prejuizo. Mas o 
damno irreparavel, de que dantes cabia ap
pellaçiio, hoje cabe aggl'avo pelo Regulnmen
to Commercial de 1850, ap plicac10 ao foro 
civil por um (lecreto de 1890. 

Não será pois, caso de aggravo o indeferi
mento da legislação força~,a ? 

O SR. GONÇALVES CHAVES E OUTROS dão 
apal'tes. 

O SR. COELHO E CAMPos-Senhores, a mi
nha duviua cresce por uma analogi" fri
sante, caracteristica: o caso da fall"ncia; 
dante'S si não êra deciar8.ua a fallencia dava
se a appêllação; hoje pelo de"-reto 917, de 
1890, dá,s3 aggravo de sua declaração, ou 
não. 

O SR. GONÇALVES CHAVEs-De tudo. 
O SR. COELHO E CAMPos-A liquidação for· 

çada. e a fallencia das sociedades anonymas ; 
si decretada, cab~ aggravo; si indeferirIa, 
porque ha de dar·se appellação, quando o 
fUll'lamento é () mesmo, que no caso de niio 
declaração da faHencia; isto é, o damno ir
reparavel, de que cabe aggravo ~ 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Um caso é de 
lei expressa, e outro nito. 

O SR. COELHO E CAillPos-Mas tambern não 
ha lei dando appellação; a Ordenação, como 
disse, ji não vigora. 

O SR. GONÇALVES CIlA VES E OUTROS dão 
apartes. 

O SR. COELHO E CAMPos-Salvo o respeito, 
me p~rece ilIogica essa pratica: dar appella
çiio do interlocutorio sem dfeito definit.ivo e 
por damno irreparavel, do que, pelo direito 
vigente, ca.be aggra yo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Muito bem. 
O SR, COELHO E CAMPOS - Não insistirei; 

deixo ao juizo dos comll~t'Cntes estas observa· 
ções contra essa pratica geral, é certo. mas 
que me parece irregular. 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Tem mUito bons 
fundamentos a opinião de V. Ex. 

O .sR. COELHO E CA:lfPos-Seja como fôl', o 
decreto 2.579 seguiu a pratica estabelecida, 
e deu appella,:Io deinterlocutorios proferidos 
pelo juiz singular para a Càrte de Appella. 
ção. 

Contra essa nppellação protestam as hou
l'adas Commissões i acham absurda a appel-

laçito do juiz singular pai'" a Côrte de Ap· 
pe!la.ção ; porque dizem: 

I'" pelo art. 91 da lei só cabe aggravo e 
não appellação do juiz singular; 

2" pelo art. 135 a Côrte de Appellação só 
con hece ue a ppellação (las C,tmar",s ; 

3", pelo absurdo de duas primeiras instan
cias : o Juiz e a Camara, para a Córte de 
Appellaçiio. 

Frageis as objecções ! 
O art. 91 uá aggravo de interlocutorios 

nos casos determinados na lei. 
Mas, si interlocutorios ha, como se pensa, 

() pensam as commissões, de que cabe ap
pellação, si tenho provado conhecer o juiz 
singular de todos os interlocutol'io'i sem dis
tincção ; como duvidar ele que casos ha de 
que desse juiz c!l.be a appellação ~ 

Si o Conselho do Tribunal conhece sómente 
de aggr;wos de juiz singular, para quem a 
appellação si não para a Côrte 1 

E' que a Côrte só conhece da appellação de 
sentenças da.s Camaras 1 

O art. 135 dispõe que a Côrte conhece de 
appellação das sentenças do Tribunal Civil. 
Não temos tribunal com a denominação de 
-Tribunal Ci1)il. Tribunal Civil é uma ex
pressão indeterminada; comprehende juizes 
singulares ou collectivos. E' a licção dos dou
tores. AS3im, na legislação de alguns povos 
europeus e americanos. Assim, pelo art. 91 
do decreto n. 917, de 1890, dispondo que a 
fallencia será declarada pejo tribunal do do
micilio commercial do devedor. 

Ora, entre nós, por esse decreto, como em 
outros paizes, a t'allencia e declarada pelo 
Çuiz de direito, juiz singular, que por esse 
artigo é assim denominado teibunal. 

O Tribunal Civil, portanto, a que se refere 
o art. 135, e qualquer juíz, qualquercamara, 
que não a criminal. 

Interposta a appellação do juiz singular, 
niio obsta o art. 135, a que delle conheça a 
Côrte de Appellação. 

Tambem não ha nenhum absurdo em que 
haja uuas primeiras instancias-o juiz e a Ca
mara para a. Côrte de Appellação,quando essa 
dualidade está no systema da lei n. 1.030. 

Ha tambem duas segundas iDstancias llara 
as decisões do pretor-o conselho do tribunal 
e as camaras, como se vê dos arts. 89, 102 e 
103 ela lei. Ha duas segundas instancias para 
os ,\ggl'avos do juiz singular: uns para o 
conselho, outros para a Càrte, como mos
trarei. 

Si é tal o systema da lei, não sorprehende 
que tambem haja duas primeiras instancias 
com recurso pa.ra a Côrte de Appel1ação. 

Por ultírno direi que, si as commissões de
negam appellação do juiz singular, porque o 
art. 91 não falla sinão do aggravo, lhes per-
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gunt,ar~i : wmo dc:c~ ~2:c;r8,Vo r',;s rl ~)30"S O SR. COrrLllO CA~IPOS - Justificado está, 
das camarJS p~F;~ D CU!'[:; r1t A;J)'lJ!;",,:u. pnrbntf>. o rl€creto. Quando c,'nfere ao juiz 
quando pelo <11't. 135 é'113, 'conhpc8 "ÓDei118 de "lil!'(l1!Lr e [;50 as CamcH3s os intlJriocutorios 
appelli\,ões do Tribun·'l Cl7i! ? rcixü':;; 5'1"titic:vio t<l.mbem quando cID. appel-

Porque vos 8occorrest8~ do art, liO, aliás lélção rie iniel'lo0urorio mixto dess-2s jUlzes 
ino.pplinvel ? Não DJi pfllo prillL" ;:i:) ,le qU0 pé. r,; " Co,'lo ,1" I\ppellnçâo: .i lIsliflc:J.ào emtlm 
a JE'i é Ulll todo harmonic0, um cOlnplemento qU3.1iilo d,~sses fiAsmos juizés d;j. aggl'avo 
de si mf;:~mo, 1 p ,m o Con,f;/ho do Trihnnal, e pum a CÔI'te 

Pelo me~mo procesw o art. 135 é CO'!lp!e· d~ Appeliação. 
mento do art. 91-quanto a ,~,.'fJelIaçõ.o de O SR. GONÇALVES CHAVES-Muit.o bem. che' 
interlocutCiios do jui7. si!JgU!UI', ':V:lllllu eUa gamos ~.o llilJSmO resultado Jlor diversos pro
eabe. 

Di3se inap,'ric~,vel o :\1't. 140 á~: C:lmaras- ce5WS, 
quanto a aggrc.v03; pr,r~ne, a meu ver, o de- (Pausa,) 
ereto 1.334, dil.I1[',o aggr:l.Vo das c,,:,,:' ra~ para O SR. COELHO CAMPos-Sr. Presidente, de-
a Ctll'te do Appelíúção, .iucirlill em <"no, que I=Oi5 desf" estudo dos art.~, 91 e 93 da lei 00-
as Com missões pettll!lam por seu pr('>jecto; e. bre~, co~r,petencia do juiz siugubl' 9 d,\s CCt
porque err~mm. 8UppuAIil que o 8l'l'C (. do de· wuras, faci! será vel' q mil uelles ti compe
ereto 2,579, que, pelo a,·'t. ]'10 meSll1O. não dá petente para declarar falIencias e decretar 
aggl'aY,) ,las Camaras. liquidaçõl's força,las dils sociedcldes auo-

Diz o art. 140: « ... a C,l:nara Civil de, Corte nymas. 
conhece dos aggl'avos e [,ppdL1ç6es em male· E' outJ'u. ar;;uíção ll,." illustl'fs commissões 
ril1 civil e comwsl'cia.l ... j, ao decreto. 

Já di~se que, pelo art. 93, aõ Camai':'·, só- O decr:>to TI. 1,33,1 rlav[\ essp, c lmpeteacia 
m8nteproferem:;entençasd8riijt.i"a~,J2.r'i"se. á Ca!Ilara; o ll€cl'eto n. 2.57G ao juiz ,lin, 
e nmgu€Q contesta. que da senté'J;r;Q lk3.ni- guIar. Qu?,1 deiles es~'á com a lei? . 
tiva o recurso é appellacilo. Comi), pok'. dar Um jn!'iséf,nsulto 1IIus11'e, que, se diz, foi 
aggl'avoll ue Beott'nças di!s Call1ili'i!.s? o confecciünador ,lo decreto n_ 1.334, escre-

E como sómente b;J. il;:;,i;Zl'ílVOJ dt:; ín~1 rlo- v~u. blt (~ias, no Jon~al rio Corn:riie11 C'Ío, que 
cutnrio~. e estes s5,o prn('erirlos I,clo .ill!;' sin- niío conbece 2f!!tenQ<'s m<ll~ r~5finitiYa~ que 
gubr, segue-se quo os J.ge:ravos em iU,,-;,eria "s da f;jIllJIleia e Iiqulllcição forçado., e si fosse 
~ivil e cornmercial. de qUe, pelo art. U n, co- Plssivel gr~da('ão. d!·lS seriam ;\!': pri"cipMs, 
nbece a Corte-são sómente int(Orpr;nt0s eles peJ:1 vjcl€n~ia dos Sf'lIS eifeitos. 
juizos singula.res, (Tra"am,se ap(lJ'ies,) Cra, o l'ifc' i to princip"l 'dessas seo~eoças é 

Não é rnão contrari(\-o art. 8') rla lei. con- tir[lr a admiuistl'"ção a quem de direitc-a 
ferindo ao COD~;ellio () clJnlrecilll'ci1to de agg:r?,' apPj'Ch211São e dep08ito da maSSf1 para ga
vos das d~cisões dos jlllzes, E,3te 8!'té, l1iio r1rl óiLl ai;al dos inter,"ssilâos. 
diz que unicamente o Con~elbo conhece fi,; ,;;,es M::>.s, é claro qU8 não se :1bre fal!encia para 
aggl'avos, corno diz o parecer, E~se W1ÍCI1,- o fim sÓril"nte e til'v.l' a a.dministração do 
mente n~o está no. lei; nem pOI.1í:t estar, :,:o'm r1evedor ou fallido, sinao para garauti::t e pa
su h·entender sedepois r\:l, d ispo,içã'" do ~l't,.141). gamento dos credores e a r~sponsahilidade 
que dá iÍ Ca.illJ.ra Civil d,". Curte o cOllhe"i- do falI ido, em bem de moralidade e confiança 
menta de aggra,vos, que. pelo que ('i""e. só do Cc-mmél'CIO_ E~te é o fim ,la fallencia; a 
porlell1 ser do juiz singular. sente~lça q1J.e o realiza é o. sentença fin~,L 

Não é ,ól1Iente pelo art. 8U, sin?i.o tainbem On. o desp'lCllO Ui1 senteGça declitl'~to;'ia 
pelo art. 140, <ontel1dido pela e~pir~to cIo c!i- da fi\íle:lcia, nio ,'etermina esse pagamento, 
redo, que se (~8Ye entender [J loL "r;c~·/+e h:!/es D2.0 tl'útd dcss,t respou::abilidade, não satis
n011 est wr~a ~arum, s"d~iiH ('C peles/,ctem, ,. fn o fim d", fallencla., que é um juizo rlí vi-

O Poder EX2CUt,(VO fe2 como j'lri"colIsulto, s,orio para. parti I ha Ih massa; não é sentenço. 
penetrou no pens,1mento rla lei, r€gubmenwu final. _ " " 
concedendo a"gravo do iuiz singulG.r para o' !l. decI'1raçao d:; mEe!:lcw. e um o.cto prepa
Cooselho e púa a Curte:'1 para o' Cor,s"lbo 03/ r,)wrio, prev~nt;vo, Em ga"ant.lL\ c1o~ credo
aggra vos de int81'locutOJ'103 si~ple3; para. ares; _ U!:l ~llll,argo ou :uesto-(le ma,.s ,1:'1'0-
CÔl'te, os aggravos de intarIocutori0S mixtos, porçoe". ?é llJalS eifeltos, sobl'? a tO!l1lrcade 
tendo em vistü. a importancia. das (lecisGe3 e a dos bens (\0 devedo,' em garantIa de Lodos os 
catheooria dos tribuniles. ;>redOI'9s. _ _ ," 

<o E como a COnceS5ClO do embCll'go nao e "eu-
Isto rlenotaooxame detido, oestudoattento, tença definitiva, a qual só tem logal' quando 

a comprebl'nsão e:ra.cta do pensament \ da lei julgada a o.cção intentada para o pagl~menco, 
na confecção do decl'eto 2.579. (Apoiados,) Ijue se executa nos bens emhargo.dos; a ue-

O SI" GONr',\LVES CIIAVES-E' um 'e~ul:\· cJ.II'a,:1io dil fallenci:t em re!aç5,o 'l acção di-
I:P!ltO 1111li to' beul leilc, Vi~;OI'Ié\ EllV é L\1I10elll senl.ençu definitiva'; 
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que sÓillenê", sr, oper:1 pela liqui,l.:1,:ão 'i; pa,r-, tUrl'" convence, [lt] a me'lffia. fórmu do pro
tlJba do, massa [;.11111],1. cesse, !]1:0 " .. "'cb,:'ô.çiJ:, ,h f;:lIenc:a, a li-

Pois bem; ~. sentença, do e,llbaJ'g'~' qne pel,:, q:Jid:l~'i\.v rl)l';;élr!" dos ~ocielLvje3 anonvmá~ 
decreto d3 187~,~c()mpcti", ao juiz de, clireitn.1 sentenças mi:~'a5-:-;;c:'que. sem saem" pro: 
o decreto n. 1.3,,4 dêIXilu ao .IU1Z i;1ilgnlal'. pnamellto C'cTIlllt:';"Ó\8, Jlor\'iD ter i'tIe;to de
E s~ dE!. illES;TIé\, Il~tu:'eza a S(--'~tG'Sç:!, dG:~L~l:1.· ftniti'Ç"o, ~ã:0 dD. cú.t-:peteJ1:;io. rio juiz siilgulal~~ 
tona da L~I!elJclü., P!),'q:;iJ n,~() co)l:lilleUd,a li q::e e;3a cowrJ".!encl<1. tem o jlli:; sin-
km! er:e ;~(JJl:l:C ::lngal2.X" 6'11:",)', lê,'" H<::; entre!inb.u~ di: lei n, 1,030. 

l\ILiS não é ~ó[ni':n~3 pei3. nlli,1l;':,3~c.. d<-", [llect- (l,rt. 89, ibi: «c()nhec~m (!.,Slllenlbros do con~ 
s50, qne S& t:ol!ig,j e:·~sa l:ompctL~neia, ~irú"i\) 8t'lh:J) dl's 2ggj"~PTOS das u(!ci;:;:3es dos pre· 
tamborn p21a 1!2.tur:-za, <lo r?:cur:~ll, ~çLt t031'tS 6 juiz~s do Tribunal, jDclusive o in· 
fórma do proc283o e pe í" lei m"sr.::I, que se Í8rpk t,) d,) rlesl'!l.r:ho '1ue l;utllifka tl Jallellcia. 
justifica 8, com;:;etencla do ju:z : i:L'S'ulal'. c,\:':.Jd. c,i/oosa ou frauduler:tu, » 
. O recurso da c!e:lu~a,:~o, o~ 1l~0, ,~e fa!hh: E' b['lil -Visto que estA artigo supuõe tl 

agCIO~r~ d~" decrctuçn.,) \::.3, .JqUlcarao lOrç',cl.ca, e a competellcia do jujz singuLlr liaro. qIla.lifi-
'" v. CO" " t' IlanCl" Não ba, agg~1.vo ,:..~nüo de 1:1+.6rlcc.'lt/\rio. ;'''~ ' ... (~~. LI>. • 

Os interlocutol';OS ~ão do juiz singular. 1\[;\3 e nlspo~to no JrtJgo 78 do. ~ecl'eto 
Si rio indef',·rimento da liqull1;\çáo fÚI'-j n. 917que « Cl competc',te pam quallllcar a 

ç[\da ha IJ,ppell,~,ão, é ;l'neJa c')mps'e.lt.~ o rallenc!a o mesmo JUIZ, I'jue a decl~rOll.» 
jUiz s,;ngUlal\ s~gun~lo. ja cu ,;i;se Gstuelao.r}o i. Si, lJi.,is: o,.iuiz singular qualific[\ a fallencia 
os !rto. 91 e 13" [1:> ,91. e pO]'(ju<: e eJ!e que a d,:clarJ.. 

SI a. natureZD, do, recur~o L.ostrn a co!'?-1 [<'oi pela leitura deste Rrt;go, çue o nobre 
petencH1, ,j~surl1r) ~an,. dal-a _ R Ca!ll[tr~, ce rel;;.tUl' Ci'.~ Cornrui"sõeô sentiu-se mal quando 
CUJ:1S rl€C1SOe~, rlelinltlvas, nao. ba nggL'avo., 'lio llclle a coabstaç:10 de terem P:>.SEado e 
como tenl!o IIno, al1l~ment<"hs. CGmo. diz o parecer, as atLri· 

A' mesro~. c;:'ml'G;~nci", d.~ .juiz liingLlL l' /'lll,I'2S ,(o" Juizes de dii'eito. parJ. aoi cama
se cl!eg'l, pel;:>. fôrma do proce,so .. A l'aJlenci:1 ]'a,;; I'jlHllldu p,;[o art, S9 ~e vê que a qllali
é reguladl\ pelo decreto 917, ce 18\)0, lei e, ficnç;i,) (la quclJl''' que m',. ,~o juiz de di['êito., 
pecial, que não fui revogaria pelo~ lei 1.030, pa::;snu" ser do JUIz singul;w, 
lei gGral. 

O decreto 917 deterwinl. que a Juiz de. () Sn .. ',Q'·lL'Na DO A"L\R.\L - Permitta 
c~.tlre a, l'alJencia em 24 1101'';3, depois de l'ectifical' o q'''[8 eu (Ji~se : foi q\le esta at.tl'i
feitas. ou não, as inquirições nElcessal'ias, bui";'lo de qual i fi~a.r a fallenei" era rletermi
e a sentell~" public3.da. immerliakmente, n~ '::I, tanta pelo reguléUnf'nto, como I ela lei 
Esías 11isposiçõeg cO~jtn!Uam em V!>jCl' pl' n. J ,030; fic8,va excluida a compet~ncia 
nii,o revl!garias expl'€ssemente peja lei 1.030. para ü abertura üu declé\r".1;5a da fallenci~, 

Como conciliar esre pracesso COiu o pro- pO['(jlle a idtlf'pretaçiio em materia de can
ce<;i(() dos julg0.mentos pela C"mal'o, _ peteucia é st;-ictijl" is_ 
estabeleciLio nu :1rt. 94 da lei il. 1.U30, SG- O SR. COEL[JI' CAmoos-Desculpe·me V, Ex, 
gundo o qu~l, p1'8pi'.l'al1o o t'eit,). cada jllÍz f L concllls:to :t til'ar é Ollt!'~: é !llle ,,(t,ra esse 
tem !O dias, segulllrIo-se a sessão do julga- uggl'iJY!) eb qualificação da fs.llencia, inter· 
mento,lrtv:-a,Ja lIelL1, CI\ depois ,1, :;entença, I [l'. Se" p;;'1':1,a Con~elbo ,lo Tt'lbunal, 0,_ m~is 
que pode muda ser publicadéL depois? éLggTav,ls na pl'a,:es,o d:1 [,tllenc]i\,-nao sao 

Nl"LO é só: para o Conselllo, IDfl.8 :iim p:\r<'\ a corte, coma 
Si o l'eqnerimenb ,la fallcncia ou liqui-1ja dis,;e t;lIl~bem. Porque reflictn: o nobrB 

dação fOi'çada é mtci,t! rhL acçiio, ~ljmo ~es-I S81}ado1' : n;;u e ~ al't~go S,L> qlle da ao. Jll!Z 
p:1cll,ll-o a Cam'lra, que oOlIJente prOle!'e :1 competenc,a para qU~l.l\ficar a quebr,L , €s,a 
sentenças c!enüitivaS 1 Nilo é o dpspachü elas campet'.'llCla elle suppoe dada pelo mecams
petiçoes iniciaes o pfIJnelrJ ad) de prep:\l'o mo_ d:l le~, e P?r toSO 'tlZ « aggra'lo da~ de
do procssso ? E' a C;a;lJara, porvelltU!'U, tl'i- (~120es do JUIZ, IllCIU"IVe o Lia. quahficaçao da 
buna,l prepamdor ~ hl!encla.». . , 

Ser<i 1l000que 3, cleci"r"ção 011 decret1tção O que ° ~rtlgoSallGnta eque deste aggmvo 
t0m errei to dafiniti vo, mesmo como in- conhece o cúnselLlO. 
tarlocu torio ~ IYIns esse e [Jeito nii,o ha, si Pela regrJ.-uli ius inclasio altel'ittS eaJclusio, 
inrlefenlu I) reQllerimento, si não déclarada u que se conclue, é que dos mais aggl'avos 
a f"lIencia ou liquida,;ão forçada.. l\'leomo no 'prcc":"o de [,:!len'2üt interposto mesmo 
qU1.ndo deferido, já disse, qU2< seria o des- do JUIZ ~wgular nJ.o conhece o CUllselho. 
p"-(·.llo interlucutDl'io ffiJxtü, e COlDO tal cio, O que nwstl'l\ que o art. S9 mesmo faz 
juiz p~'ep"raclol', 1{lte é o JUIZ SiDgUlJr. 'j ~Llppur que o juiz singUlar é <ltl~ dedal'a a 

Qu"l, pOIS, o fltndJ.ffiento da cumpetencla td.ll"t1clJ., mesmo parque elle nao llloddlcou 
ri[\, Camara. 1 Con fe~so que nJ:o atino. de modo aliSu ma. dis l'osi<:il J legal fj ue Ü1Z 
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qualificar a fallencia por aquelle mesmo juiz 
que a declarou. (Trocam·se apartes.) 

A competencia, port,mto, do juiz singular 
para declarar a fallencia e a liquidação for
çada resulta tla natureza dos actos-juricJicos. 
da natureza do recurso, da fórma do pro· 
cesso e do pensamento (la lei entreyisto em 
suas entrelinhas. 

Trata-se de interlocntorios mixtos, e não 
de sentenças definitivas ou finaes, e, pois, 
contidos no art. 91 e da competencia do juiz 
singular. 

As articulações, portanto, das Commissões 
contra o decreto n. 2.579, nas alterações fei
tas ao decreto n _ 1.334, carecem (le funda
men to, não teem ra zãó de ser. 

jurisdicção llrivativa do Supremo Tribunal, . 
em que eIle funcciona como instancia unica, 
não constand.o clelles o proce~so e julgamento 
da primeira autoridade administrativa do 
Districto Fe(1eral, que a lei 1.030, de 1890 
havla commettido a Corte de Appellação, 
tribunal local. 

Podia a lei organica de 20 de setembro de 
H'92 instituir este caso mais de jurisdicção 
originaria elo Supremo Tribunal? Fosse como 
fo~se, (lecidiu este tribunal que não, por offen
sívo da Constituição. 

A Constituiç50 é a lei das leis: a ella são 
naturalmente subordinadas ns funcções 01'
dinarias do Congre;.so e do Poder Executivo: 
agir contra preceitos constitucionaes é acto 
de arbitrio, inconstitucional e nuHo. Ntllltls 

O SR_ GONçALvrrs CHAVES E OUTROS dão e.~t major derecru~ quam detectas potcsiatis. 
apartes. Que ó acto nuUo o acto inconstitucional é 

O SR. COELHO E CA;\IPOS-Por ultimo, Sr. de intuição e a doutrina l10 magistrados e 
Presi(1ente, o escarcéo levantado pelas ilIus- publicistas. Em confirmação tolere o Senado 
tres Commissões a proposito da consolidação algumas cibções. 
da lei n. 1. 030, para a competencia da Côrte Diose Marshall fundamentando um dos 
de Appellação nos crimes de responsabilidade \ :"eus mais notaveis aresto~: «Ou havemos de 
do Prefeito do Districto Federal. não obstante aumittir que a Constituição 3nnulle qual
a lei de 20 de setembro de 1892, attribuil-aao quer mediria legislativa, que a conlrn.riej ou 
Supremo Tribunal Federal. convir que a legi~jatu)'a possa alterar por 

Porque? Porque, consolidada pelo decreto medidas ordinarias a Constituição. Não ha 
n. 2.579 a competencia da Côrte de Appel- constestar o dilemma. Entre as duas ai ter
lação, e não a do Supremo Tribunal ~ nativas não se descobre meio termo. Ou a 

Foi O caso, que denunciado em 1895 o Pl'e- Constituição é uma lei superior, soberana, 
feito por um club desta Capital perante o il'l'eformave\ pOl' meios comIDuns, ou se ni
Supremo Tribunal Federal, não se tomou vela com o~ netos da legislação l1sual, e como 
conhecimento da denuncia por varios funda- elles é reformavel ao sabor da leglslatura. 
mentos, um dos quaes a inconstitucionalidade Si a primeira propOSição é verdadeira, então 
da lei de 1892, no que toca a competencia do o acto legislativo contrario iÍ. COllst.ituição não 
Supremo Tribunal para processar e julgar o será lei; si fi veroadeira a segunda, então as 
Prefeito, caso de jurisdicção privativa, origi- constituições são absul'dos esforços do povo 
naria, nXo preVisto n" Constituição. para limitar um poder de SUl), natureza UH-

Não obstante ter estatuido o Coogrosso mitaveL OCIl, com certeza totlos os que tem 
outros caws de jurisdicção originaria do Su- formulado constituições escriptl1s, sempre o 
premo Tribunal. além daquelles declara:os fizeram com o intuito de assentar a lei fuu
na Constituição, não esteve por isso este (lamentaI e suprema ria nação; e consequen· 
tribunal, não applicam10, por inconstitucio- temente a tbeoria de taes governos deve ser 
nal, a lei de 1892, quanto a sua competencia que qualquer acto da legislatura oifensivo 
para processar e julgar o Prefeito, dou- da ConstitUição ê nuHo. Esta doutrina está. 
trina que não é nova; porque as~im tem essencialmente ligada às constituições es
julgado tribunaes similares de outros paizes, criptas; e po!'tanto deve-se observar como 
como se lê das Decisões COl1stituciona.es de um dos principios fundamentaes de nossa 50-
Carlos Cal vo; e por minha parte declaro que ciedade ». 
já sustentei a mesma doutrina nesta tri- Henry "Vitchcok, comm •• ntando estes con-
buna. ceitos de Marsllall. escreve: «E:ste raciocínio 

A jurisdicção originaria é uma excepção, irrespondivel applica-se a todas as consti
um" restricção ao direito commum, porque tuições escriptas, sob as quaes existe uma 
a regra de direito é o julgamen to em duas in- justiça independente e urna legislatura de 
stancias, sendo que a jurisdicção privativa polleres restrictos ». 
originaria consta de uma só instancra, que Charles Kentaccrescenta: «A constituição 
processa e julga sem recurso. é a uhima base, onde se tia àe apoiar a v3li-

Ora, é tambem regra elo direito que as ,Iade ae todos os acl:OS do GO'/erno n3.
excepções 580 s/J'icti j'dJ'is e como taes li- cÍQnal. Qu~esquel' actos ele funccionarios 
miladas somente aos casos previstos. A Con- federaes, que a Conbtituição não autoriza, 
stj tu ição, art. 59 n. I, estabeleceu os casos de são legalmente nenhuns». 
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AiuL'Ís~'rudel)cia2omel'ica.n'1 í1l'~lla e;s'}, com-I tl'ibun;,J 'lU!' a pl'Qferiu, como olJrigarü\' 03 
petenc'::t superior, qlle outes legl~11çÕcS Dá')/! m;o,i, ,;epJ.l't".mentss 1 
permittero, de anIl11l!al'C,1J m tr/.~Un:l(,3 1'0:' OS,: G'jN'-,\V.ES Clr. ... v8S-V, Ex,attendél: 
82US julgados leis inconstituciona~s, 1 i (jl!::tn([,)' o tl'ib'.\ilc:.l B::.:erC:l uma funcção con-

Por isso diz StOl'Y; « O chreüo 1]8 10[,03 o~ I i'tituC\O!lal. de ullla cO"Jpetenclil originaria, 
tribunaes, uacion:;.e" ou lJc:.>.e" a ()~c,lal'5.;'eru, Cl;11l0 ~!emell:o p8f1cleracl<JI', gl~,!rda da Con
nU,lIas, as leis lilcon~Llt~clÜnaf8 p,?rvce e,ta, , stitUl<;ão, tem acçiio permanente e terml-
bO,l'3 fo)'a da,., dlspp.oa<;oes forens"., ". I 1J~.nb. 

Esta compet,ncin ci,):, tribun:1es p01' I'Q,jJl1: V E tt d 
Constitliição, l'e>ulta ,103 sem art~, 59 n. "b I .0 .sn. COE~W) CA~rP.os - 'n'x., a en a: 
e 60 il; n~o si tmtan:i(\ de lei [1.6 cara,~rel'! nao e funcc:ao ':)l'!VJ,.',IV~ do "UpltllUO Trl~ 
pJlitíco, e so ha uffen3a a dil'eit03. I hunol :tpl'eclar ~ nll)(1ac..,; da lel.anuu~l<tl.a, 

Ate ahi a doutrina é corrente, nio soifre eslit [~Cl1l:13de 8 do PVILr Jud!CwrlO , tOdo 
contestação. 1') JUIZ a tem. _ 

111<13 como essa s.TInullação IJelos tribllnaE3 ~ lOS''., GO:-lCALVES Cr!.1. VES E OUTROS dao 
quaes seus E'l!eitos? até que ponto 'lbriga a i a\'arte". -

ciecisão? .... . I 02[',. CüllLllO CA;,[['11S - M<1.s si o proprio 
O nobre Senadol' P0r. CI'llllGS 11lstorlo\l 03} Supremo Ti'il:Ull:J! mw13r de opinião, COll

antecedentes iless:: q1.'estao ; aJlu,hu .10S rL!llS I heêel' SéU erre) ? 
partlf1os, as duas corl'ente3 ~le Ideas nrs C' ~ .. ' ~ 
Esbdos Unidos; uma, ~egUll<10 a qual Essa UM SR, "",NADOR-Tllbunal llao err:1. 
aunullação atT"cb a torlo o mundo official, O SP .. G01>1E3 DE CASTRO-M<1S Si depois der 
obriga a todos os depal'tamentos q~le. por isto, r,utr'.l s~nlenç:', em "entido coutrario ? 
nào applicam m,lis. a_lei, (\ita inconsti~l~ I O S~. GO;";ALVES CHi\.VE~ _ Não pÓlte; 
clon~l; a outra op~rlla,o que en,t :llde, sei." V. Ex cOlllprehencte que e~ta alta fllncção 
~bl'lgat?rledaide do .]ul;;ado relatJ,a SO.llenl~ deSapD:1recuia e o tribunal uãoter1<l. respei-

d
a e5p~cle neLe contlda e sobre que ve13a a t3bililiade si fo~se dar duas senten,;a,', (lIa 
eClsao, t os Ja7.te') 
S, Ex, e partirhrio d!/' primeira opinião ou ou I 01" _ 

systema da obrigatoriedade geral. Confesso. O SR, PRESIDENTE-Attençao ! 
me rleddirlo pela segnnciil, ístu é, que a lei O Sr... GO\IE" o., CA.'TRO - Peço licença 
sóm~me e nuUa na olspecie do caso juigado; :10 orador para dar um aparte. O Supremo 
o que qUE:r dizllr que os mais tl'ibGnaes, o:; Tribunal resJlveu que o Poder Executivo 
mais departameotéls podem ter Opllllão "i· pOllia aposentar sem ser em caso de inva
versa.. Iidez ; que esta invaltclez era eXIglvel u,nlca-

E como não 1 Si smtentpomos nesta dis· Illent~, qUando O emp; egado requena a 
CUS3ã.O que um poder não PÓd6 r,~vog~r a?to a ,0sentadOl'la, O nohre Senador a~ha que 
de out,ro; e POl' isso o Congresso nao,podc e,te .JUlgado t~m fundamento na lel ? 
l'tlvog'lr' o decreto ria que se t,·ab; dar a de-, , C YE'-Mas a"ora niío 
cisão d" in,:o'-,sLltuciorwlidad, uma, ub"lgl!.to- . O o.R·

l 
GO~Ç.,LVES _H.\. o facto o 

rierlade gel'al, nno e dizer qUe a lêl niio pó:le I e J!ll~al.o; e ap1'8Claçao d '_', ._ 
ffifUS ,81' applicada, e, porta n t:>, se acha vlr-j O SR. GD~ms DE CASTHo-Nao e apreclaçao 
tualmente revogada? do facto. 

Fo,].o o P,der !udi~iario revogar ~ lei? O Sf'H SEVERINO VIEmA-O nobre Senador 
Com certrzJ., nao. A null1dade ,.Ll lei pelo p01' 1,ünas ouça um facto: o Supremo Tl'I

Ped8y Juclicinricl C[UC:f diZê!' qlJe elle n,,?a bunnl Fedel':\l, Em caSlJ de cobrança de im
applica "o caso 3UJ81t0. llor~~8 contl':;t eo,~ msto de exportação p~lo Governo <la. Babla 
leI hO? outm leI. a Cnll:itJtUlçao, que e :l. lei e oatl'03, d8Ciliiu (1'.'.1>. o imposto era ll1COn
SObel'alJa" ~ lei [las I"is ~,stitucÍoosl. e, post"riQl'mente, em caso igual. 

l\'e~ pOGe ser (I:; (}~t:o n:od? ~.,sa f.~cul- que não er:t :nconstitucional. 
da<i.e 'le auuular " lei, IstO e, ":lI·,, como lll- ~ _ 1;: acha 
sub,ist8l1te, não ~j1p:icJ.I-;1. .. t2r::J. q :,:,-l'p:er .0 .81<: I:;~~ÇALV~S ~ C,JU:,,,,s.;-:;;, ~ -,-x, , 
tribUúal federa! ou local, O]<lIZ de P'\Z da q:,1j ut-" piatlcJ. e cÜ"S·.nuClO.l~, . 

roça i1 tem. O 1:R. SEVE1UNO VIEIRA-Mas o proprio 
A obrigatoriellade c.o julg::do é a. me$ma" Tl'ibnnld é que decla.ra assim. Estou me 

seja qual for o t!'lbunal. . , . l'«florinrio a Lctl:S, 
Co~o, pois ade1ittir o princlQlO elo,obl'l- O Sr .. GOXC.\LVES Cll_I.VES-O Tribunal 

gatorlCdac1e gemi? (fi'l apartes.) quan:o c'ecid,' é termin:lllte' não póde voltar 
Póde o mesmo Trílll\ll,l( F,~'.ier:J.!, o Supre- t' -,. , 

mo Tl'ibunal, o mes'.:lO pesl'o"l qlJco julg{)~! c. r"-z. _ . ~p' 
nludill' 0.e ç. pinitlo. 120iliO ts', ti S~jCC2~.l::..kl. ~ l (T··o(O(),"i)}.·.c:e :part,J.~ ~~,tTe os Sr,') . .. G~,,<VS r.te 
nestA Cil.SIJ a decisão não obriga ao ID2smú I CL!stro, &Wrzno lT'e')'il e GonçnllleS Chaves,) 
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o SR. PRESIDENTE-Quem tem a palavra 
é o Sr. Coelho e Campos. 

O SR. COELHO E CAMPos-Estas interrupções 
dão n. m~dida da gravidade da questão. Peço 
aos nobres Senadores que me consintam con· 
cluir. 

Direi ao nobre Seni1dor por Minas, que 
contra factos não ha argumentos; os fados 
provam que a inerrancia, a uniformidade 
das decisões é uma presumpção legal, um 
desideralum apenas; e O proprio legislador o 
reconheceu quando mandou tomar assento 
pela antiga Casa da Supplkação e pelo Su
premo Tribunal de Justiça, com as cautelas 
que exigiu para que os a..ssentos ti 'lessem força 
de lei. 

Não é só. Supponha-,e que o Congresso não 
esteja pela inconstitucionalidade da lei, e que 
em vez de revogai-a, trata de interpretar 
constitucionalmflllte a Constituição, decla
rando que a jurisdicção privativa e origi
naria não é taxativa, e que outros casos 
deila podem ser instituidos por lei. 

E' claro que depois desta interpretação o 
Tribunal se ha de conforlnar com a lei, que 
julgou inconstitucional; é obrigado á isto. 

Ora, este caso figurado mostra que póde 
o Tribunal não aprehender o verdadeiro pen
samento constitucional, e portanto não ter 
fundamento a inconstitucionalidade julgada 
da lei. 

Isto posto, como obrigar a decisão do Su
premo Tribunal a todos os departamentos
politicos e judiciarios, para que elIes, pen
sando em contrario, não appliquem, entre
tanto, a lei 1 

A obrigatoriedade não tem esta extensão; 
é limitada ao caso julgado; porque a nulli
dade da lei, repito, consiste na sua não ap
plicação a cada caso levado a juizo. 

Si o Congresso se convence logo da incon
stitucionalidade ela lei, ou pela reiteração 
dos mesmos julgaclos, reputa-a sem virtuali
dade, deve revogal.a. Fóra disto a. lei é lei. 
E' como penso. 

Voltemos, ~enhores, á consolidação da 
lei 1. aJo, para a competencia nos crimes de 
responsabilidade do Prefeito. 

Pela. Exposição de Motivos, parece o Poder 
Executlvo inclinado á opinião que sustenta 
o nobre Senador por Minas; talvez porque a 
lei de 20 de novembro de 1884 dá á justiça 
federal a attribuição de apreciar a validade 
da lei .... 

Os SRS. GONÇALVES FERREIRA E GOMES DE 
CASTRO dão apártes. -

O SR. COELHO E CAMPos-Não tenho que 
discordar do que alleg<lm os nobres Senado· 
res :-a apreciação da validade da lei é para 
applical-a ou não. 

Parere que a consolidação da competencia 
da Côrte de Appellação. de preferencia á rio 
Supl'emo Tribunal, se.i ustífica pEla revoga
ção implicita da lei de IS9Z, nesta parte. 

A lei de 20 ele novembro de IS94, art. 22, 
dispõe: 

«Ao Supremo Tribunal Federal, além das 
attribuições expressas na Constituição e no 
decreto n. 848, compete: 

a) Processar e julgar originaria e privati· 
'lamente: 

I. Os membros do Tribunal nos crimes 
communs; 

2. Os juizes federaes inferiores nos crimes 
de responsabilidade, inclusive os substitutos 
e snpplentes; 

Esta disposição e a que no final revoga aS 
disposições em contrario, parece a.utorizar o 
juizo de que a lei não admitte mais casos de 
jurisdlcção originaria fora dos termos refe
ridos, e revogados outros casos determinados 
em lei. 

O illustre Senador por Matto Grosso con
testa esta conclusão, que o nobre Senador 
por Minas ainda hoje sustentou. E' o ponto 
opinativo. E porque, antes ele outra intelli
gencia pela interpretação da Constituição, 
tenho essa lei por inconstitucioual, e já 
assim j uIgnu o Supremo Tribunal, assignei o 
projecto revogando a competencia do Su
premo TrilJunal Federal, que ella decretou. 

Preciso terminar, Sr. Presidente; sinto
me fatigado. 

Segundo penso, não prevalecem as objecções 
levantadas contra o decreto 2.579 nas alte
rações feitas ao decreto 1.334. A lei 1.030 foi 
bem estudada e entendida no dt'creto em 
questão. Esse decreto revela trabJ.lllo detido, 
ponderado; obra de valor. 

EUe tem por si a pratica dos tribunaes de 
1891 a 1893, os justos clamores levantados 
contra o decreto 1.334, que elle alterou; o 
juizo de magistrados e profissionaes, os ap
piamos do Instituto dos Advogados ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES E OUTRos-Que se 
manifestou unanimemente. 

O SR. COELHO E CA~IPOS ... e mais que tudo 
o rigor juridico da sua conformidade com a 
lei mgulamentada.. Não conheço melhores 
titulas. 

E' umo, questão de hermeneutica, de legis
lação positiva, de probidalle scientifica, e não 
política e menos partidaria. 

Tem muita respeitabilidade o Senado para 
que arrisque sua responsabilidade perante o 
juizo dos competentes e da historia. 

Por isso, como d'Hol back, eu direi: Sois 
a ce que tu (ais! 
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Trata-se da guarda da Constituição e da 
lei. E' dever noSSo, é acto ne civL;mo man
tel-;>s, rló'jeitando este parecer, que as de
forma. 

127" SES~ÃO EM 18 DE OUTUllRO DE lW17 

Presidencia do Sr. l1frmoel de Queira;; 
(V ice -Presidente) 

Ao meio-dia, aure-se a sessão. estando pre
(Muito bem; muito bem. O Ol'adcr é nwito sentes os 8rs. 8en2,ilores Manoel. do Queit'oz, 

cumprimentado.) J - Catunda, José Bernardo, Joaquim SRr
mento. Francisco Mo.chado, Beuedicto Leite, 

E' a minha ultima pala.vra, é o conselho 
que, retirando-me da tribuna, submetto á sa
benoria do SenadO. 

O Sr. lPresidenTte-Estilnrlo re'lu- Gome, "e Castro, Nogueira ParanaguiL, Pires 
ziclo a menos de um terço o numero dos Feneira, CJ'uz, João COl'LleÍl'o. Pedro Velho, 
Srs. Senadores presentes, fira ac1i::vla a dis- Alvaro Macbado. Almeida Barreto, Gonçalves 
cussão do parecer, Ferreil'a, Rosa e Silva_ Joaquim Pernambuco, 

, _" Rego Mello, Leitee Oiticic;l. Coelho e Campos, 
A or(l~m do ~l.!a, ]Jar~ a sessao segulllte e a Rosa Juniol', Severino Vieira, Yil'gilio Da-

mesmal'a de hOJe, Isto e: mazio, Renl'ique Coutinho, Domingos Yi-
Continuação da rl.íscussão uníca do parecer cente, PorciuncuJa, Thomaz Delfino, Feli

n. 117, (le 1897. das Com missões (le Justiça e 1 clano Penna, Gonçalves Chaves, Rodrigues 
Lp,gislação e de Constituição sobre o rcO'ula-, Alves, Paul1t Souza, Moraes Barros, Caiado, 
menta n. 2.579 cl.oconenteanno expeclic1o"para' Joaquim de Souza, A. Azel'edo, Generoso 
execução da lei n. 1030, de IS90', Ponce, Aq uiEno do Amaral, Alberto Gonçal-

", l' - 1 ' ,,-.' ves. Esteves Junior. Gust,wo RíclIard, Pi-
-' c ISCUSSlLO (a plOpO~IÇCl.:) da Ca'nara elos nheiro Machado, Julio Frot~. e Rarniro Bar

Deputados, n.23, rle 1897, que autorIza o Go- cellos (43.) 
verno a conceder um alino (fc lIcença. com or-
denado, M conferente da Alfanclega do Pará, Deixam de comparecer, com causa parti-
Raymullcl.o Sorlré e Siiva; cipada, os Srs, Raulino Rom, Méluoel Barata, 

1 Lauro Sodré,Justo Chermont, Almino Affunso, 
2' discussão r a proposiçãmla mesma Camar,1.' Abdon MiJanez, B, de Mendcnçc. Sobrinho, 

n. 25, de 1897, que autoriza o Govt'rno a Leandro 'ilaciel, Ruy 8al'bosfI.. Q, Bocayuva, 
conceder um anno de licençfl., com orrlenô,do, Lopes Trovão, E, "VandenI;: o ll>é, Fernando 
ao conferente da Alfandega ele Santos, Joeé Lobo, Leopoldo de Bulhões e Vicente Ma-
Joaquim de Miranda; chado (15-) 

2a discussão da proposição da mesma Ca
m"l'a, n. SO, rle IS97, que m~nda computar, 
para os offeit.ns da aposentadoria, 0.0 enge
nheiro civil Miguel de Teíve e Argolto, o 
tempo durante o qual serviu em divel'sa~ 
commissões do Mioisterio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, hoje IO'lustria, 
Viação e Obras Publicas; 

l' discussão do projecto do 8mado, n. 26, 
de 1897, que dá. ás VlUvas, filhas e filhos me
nores dos officiaes do exercito e elos corpos 
policiaes mortos em combate na campanha de 
Canudos ou em consequencia de ferimentos 
aili recebidos, as vantagens elo posto imme
diato ao que occupavam ; 

2" discussão do projeeto c~o Senado, n. 25' 
de 1897, que define os despacho~ iuterlocuto
rios, de que trata o art. 91 da lel n. 1_030, 
de 1890, e que aos juizes das Camaras Civil 
ou CommeI'cial compete profedr; e os caso" 
de recurso para a Côrte ele Appellação. 

Leva.nta,se a sessão ás 3 horas e 15 minu
tos da tarde. 

Seuo.do v, III 

E' lida. post::t em discussão e sem cl8bate 
approvada a ncta da sessão anterior. 

o Sr. ,,0 §ecret.ario rleclara qUA 
não ha expediente. 

o §r, ~;O §eci-ctiOU'lGl declam que 
não ha. pareceres. 

ORDE;VI DO DIA 

Regulamento n. 2.579, de IS97. 
Continúa em cliscussão unica o parecer 

n. 117, Ile IS07, rlas Cornmissões 11e Justiça e 
Legislação e rle Const.ituição sobre o regula
mento n, :2,579 do conente anno, expedido 
para execução d" lei!l. I. 030, rle IS90. 

() S:i'. Aquilino de.. i-~=aral 
(pela ordem) -Peni " pllavra para em nome 
rias Commis:;ões requerer que se consult.e o 
Senó.tlo se consente na retirac.a do parecer, 
afim do que, seja consider,ldo razues do pro
jecto, que ,como consequencia delle, foi oife

, recido á consideração do Senado. 
30 
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o Sr. Gonçalves Chaves (pela 
ordem) combate o requerimento que, no seu 
entender, vem prejulgar a materia, e mais 
ainda arriar a discussão do parecer. 

E' approvado o art. lo, em 
ereto, ['OI' 26 votos contra g. 

E' approvado o art. 2·. 
E' a proposição adoptad,. 

3" lliscussão. 

escru ti n i o se-

para passar a Além destas observações, nota mais o orador 
que o projecto offerecido pelo illustre Senador 
por Matto Grosso não póde entrar em 2" dis· 
cu~são, como deprehende.se do reQuerimento, 
por is!o que só os projectos de Com missões 
gosam da regalia de começarem a ser discu
tidos em 2" discu~são. 

CONTAGE~1 DE TEMPO PARA os EFFEITOS DA 
APOSENTADORIA DO ENGENHEIRO C1V1L ~n

GUEI DE TElVE E ARGOLLO, 

Entra em discussão, com o p:1recer favo
ravel da Commissão de Flllanças,a proposição 
da Camara dos Deputados n. 30 de 1897, que 
manda compntar, p"ra os effeitos da aposen
tadori~, ao engenheiro civil Miguel de Teive 

Vota contra o requerimento e espera que 
o Senado farú o mesmo. 

Consultado, o Senado não consente na reti
rada do parecer. 

e Arg0110, o tempo durante o qual serviu 
em diversas Commissões do Mini,terio da 

Continúa em discussão o parecer. 
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se 

discussão. 
a Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 

hoje Industria, Viação e Obras Publicas: 
Posto a votos, é rejeitado o parecer. 

LICENÇA AO CONFERENTE DA ALFANDEGA DO 
PARÁ, RAYMUNDO SODRÉ E SILVA 

Entra em 2" (liscussão, com o parecer favo
revel da Commissão de Finanças, o art. lo da 
proposição da Camal'a dos Deputados, n. 23, 
de 1897, que autoriza o Governo a conceder 
um anno de licença com ordenado, ao confe
rente da Alfandega do Para, Raymundo 
Sodré e Silva. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra·se a 
discussão. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem 
de bate, o art. 2". 

Procede-se a votação. 
E' approvado o art. I', em escrutinio se

creto, por 31 votos contra 6. 
E' approvado o art. 2". 
E' a proposição adoptada para pas"ar á 

3' disc ussão. 

LICENÇA AO CONFEll.ENTE DA ALFANDEGA DE 
SANTOS, JosÉ JOAQUIM DE ;llIll.ANDA 

Entra em Z" discussão, com o parecer favo
ravel da Commissão de Finanças, o art.]· (la 
proposição da Camara dos Deputados n .25, de 
1897, que autoriza o Governo a conceder um 
anno de licença com ordenado, ao conterente 
ela Alfanc1eg3. de SaÍ1to~, Jose Joaquim de 
Miranda. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussã.o. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 2·. 

Procede-se a votação: 

o Sr. Feliciano PenDa-SI'. Pre
sidente, assigllei-me~encido no parecer, com 
o qU11.l a dign" CommissD.o de Finanças julgou 
que devia end"ssar a pl'etenção do Sr. enge
nheiro civil Miguel de Teive e ArgoIlo, auto
rizando o Governo a c,lntar para os efl'eitos 
da sua aposentadoria todo o tempo em que 
elle serv!U·nos diversas commissões do Mi
nisterio da Agricultura, Commercio .. Obras 
Publicas, llOje, da Industria, Viação e Obras 
Publicas. 

O fundamento unico com que a Com missão 
justificou a conclusão do seu parecer, foi que 
os serviços do engenheiro Teive e Argollo são 
de caracter publico. 

Ora, Sr. preSIdente, me parece que isto é 
uma doutrina perigossissima, que se vae crear 
e que tem de nos trazer a~ maiores difficul
dades. 

De caracter publico, com efl'eito, são os 
serviços que prestam os subdele,c::'ados de po· 
licia, são os serviços que prestam os juize~ 
de paz, emilm, são todr s aquelles serviços 
prestados pelos cidadãos, serviços que não 
tenhetm por fim attendel' a interesses parti
culares, mas sim a interesses da collectivi
dade. 

Isto só, Sr. Presidente, não autoriza a 
mandar contar tempo pal'a a aposentadoria. 
O tempo que se conta para a aplselltadoria, 
conforme ll. lei, é aquelle que o cidadão gasta 
noexercicio de funcçõe,:, de emprego publico, 
emprego remunerado com a aposentadoria. 

O Senado, Sr. Presidente, tem mesmo na 
sessão II este anno, resol vido em sentido con
trario da doutrina agora preconisada: ainda. 
ha pouco tempo, apropria Com missão de Fi
nanças deu parecer desfavoravel a pretenção 
(1e um Sr. Pimentel, que era pharmaceutico 
contracto.do da é\rmar1a, e isto por'1Ue os ser
viços não eram serviços lte funccionario pu-
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blico, mas ele um contraclado. Apesar de se
rem :;el'viços prestaàcs por contI'D.cto, não O SR. DOMlr->GOS VIcENTE - Comecei mal. 
perdiam 0 caracter de s~rviço publico; mas D~rei então que na ordem do dia figuram 
nem por isto H ComlIllssao Antendeu que eUe assumntos muito importantes, projectos 
tinha o direito de fazer contar este tempo para qclO.IOi todos de intere:;se individual. 
SI1f1 aposentadoria. Apenas um niio e, os outtOS referem-se a 

E' um assumpto muito importante. 

Não vejo razão nenhuma, SI'. Presidente, licenças com vencimen tos, a contagem de 
para que tenhamos aqui dous pesos e duas temjJo para aposentadorias. . 
medirlas: um dia decide·"e de uma maneira, O Senado sabe que, em regra, sou contrario 
e no outro dia elecide·se de m~nejra diversa. ás aposentadorias. 

Isto não faz bom ver, e pócle fazer acrelli-
tar que no nosso espirito actuam outros seno O SR. MORAES BARROS - Não lhe doam as 
timellto~, outras razões, que não ~eJam pro· mãos. 
pri"'mente as de interessEl publico. O SR. DOMINGOS VICENTE-E me permittirá. 

Eu, Sr. Presidente, não posso deixar passar trazer para a discussão ... 
este projecto sem o mCQ ~rotesto: TOllos o~ los LEITE E OITICICA - Historia antiD'a. 
dws ouço dIzer qUA a Naçao Brazlbll'a esta R, c 

lutando com gravissimas diftlculdades finan- O SR. DOMINGOS VICENTE- ... um facto 
ceiras, difficuldades de tal (rdem, que ate succedido no me? Estado quan~o ~u era 
ameaçam a suo, propl'ia honrél, como se tem Deputado provincml, para malS JustIficar o 
dito. meu voto. 

Diz-se que a Nação Br2.zileira estiL na imo Sómente para isso, porque não é meu cos-
minencia de não pagar as suas dividas con- tume tratar aqui de negocias estaduaes. 
trahidas e certas; entretanto, procura por Isso e uma especie de roupa suja, que só se 
este meio, por SU,1 alta recreação, augmentar deve lavar em casa. 
agora responsabilidades que não tem. O facto e o seguinte: 

Por e~tes motivos, Sr, Presidente, entendia Em 18H2 a verba - Aposentadorias - na 
qUE; devID: assIgnar·me~enc,do, e honrareI a orçamento do Espirito Santo assustava a todos. 
IDrnh>1 a~sIg~at.llra com _ o meu voto em 80n· Sentlo a receita do Espirito Santo de tre
tido contrarlo a pl'e,ençao do Sr. engenhelro sentos e poucos contos, a verba de aposenta-
Telve e ArgoUo. dorias andélva perto ele cem contos. 

(]) §!l"'. §€"vcl·hso Vie.h'a julga im
procedentes as razões adduzidas pelo seu colo 
lega por iS:iQ que S .Ex .. , principiando por en
carar 8 questão p810 lado financeiro, votou, 
mais acima, dm·s licenças com vantagens ex
cepcionaes. 

Bem sabe que não é um direito garantido 
por lei o que pede o €ngenileir<> Teive e Ar
gollo, mas incontestavelmente e uma conces· 
,ão peI'fci tamente baSei:ll'a nos pl'incipios de 
equioftde, pelos muitos Stniçcs presLdos ao 
paiz por aquelle engenheil'o. 

O 5i",18 do llOnrar!O Senador por Minas 
GeTaes, em relação a um pratico contractado 
não colhe absolutamente, porque um preten
dia a inclusão no ou"dro da armada, sendo 
paizano e em posto superior, elllf[Uanto que o 
Sr. enge,nileiro Teive e ArgoUo pede o que jiL 
setem concedido a outros; votél, por isso, pelo 
projecto e sem nenhum constrangimento. 

ü §r, Do:;m.:ingo§ Vicente 
Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra 
par:J. provocar a (1 iscmsilo dfsle prnjecto, e G 

fiz porque 11:1 ordem do dia n1io 11guram pro
ject,)s de a.ssumpto importa.nt.?, 

O SR. PlRES FrmRE:IR,\-Não apoiadu ; tem 
um que trata das viuvas e orpiliíos do~ bravos 
que morreram em Canudos. 

Chegou a ponto de um elos presirlentes da 
provincia chamar a attenção da assemblea. 
proviucial para esse facto. 

En tão, apresentei um projecto, abolindo 
completamente as aposentadorias. Esse pro
jecto teve uma discussão longa, azeda, na 
qual muitas vezes foram injustiçados os que 
o discutiélm e se in teressavam pela sua pas
sagem. 

Nessa discu'são encontrei, me com o Se
nhor Dr. Muniz Freire, advogando igual
menta a palOs?<gem do projecto, e a conclusão 
foi ser elle convertido em lei. 

Tempos depois, porém, entenderam q~e 
essa lei devia ser revogada e o Sr. Dl'. MUlllZ 
Freire acceitou essa revogação, negou dias an
oes aposentadoria a um funccionario publico 
vom direito a eUa, porque, disse eUe, o indi
oiduo era rico, possui a tortuna, e concedeu 
tutro igualmente com recursos. 

Ora, as aposentadorias obedecem <:t uma lei 
geral. 

O SR. HENRIQUE COUTINHO-Si e lei, como 
e que V. Ex. se oppõe 1 

O SP •. [OMINGOS VICENTE-Vá V. Ex. ou
'Iir,do a minha explicação e terá a justifica
çiio da minha oJipo,ir;ão a este projecto. 

Como dizla, ~3 <:tpc:;entadorias o bedecema 
uma lei gerai. O Congresso fez a lei, deter
minando os casos Em que os empregados teem 
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direito á aposen tador,a , qual o tempo ,le ser- r .0_ SR, Dú~rr);GoS VICEN~E-? qlP é isto 
viço para obtel a, O~ dOCl1llirnto3 pri3C1Sú3, e 1 Slll:l,O ::-t,'('cCl"lh3 [t adm1IllJtr:"(s'20 LIa t3r. IVIu111Z 
logD.res que a permittem, Fré'!;,,? 

Esta lei não póc!e sei' ü!te,·:J.da, como ',:l8 O Sr.., HE'IRIQTJF. COUT[l';lw-Nuo, ~3nl1iJ;'. 
ser lJor este p!'oject.o em proveito dG mu ia-
divil~uo. OSR.Do:.II);GOSVICE:-llE-V. Ex. ~il~.Jna 

O Su, HE~RIQUE COUTINHO-'fÜ1S :'. lei d8 J.t:.1QU2- ~;0me;'.t;) /\, C0nSUflt. dl~s l\,1~ 72 L:,-a r icft ? 
que V. E::. fa,lla é d\fferf.'·nt2. O SR. HE~RIQUE LOUTL'lno-N~!), ~eLlllUl'a 

O SR, DOlIINGOS VICE;'<T8-Selldo o nobre O 8R. DOil!li':GOS VICENTE-A cemura e feita' 
Senador tão gentil como é, pe,:o 8, V, E:::, que pelo seu snccpssor, ~. Ci·n~ur ,. é in.'uspelt'l, 
não me arr~ste para a disCILc:são L7e t-:.ctos el> feira, pelo ,o;eu pIei CP q:18 ~('a:,a r1e l'e~i~n::tr _o 
taduaes. Gc v~rJ o (eo nte ,~~,;: r'.iificuldade9 ,1", s, tt:~,ça:) 

O SR. HENRIQUE COUTl;\;1I0- V. Ex, é flue finail(;r~Ít <c, 0-" rl~ ::i ver.:;elJcia poli tka, e n~o 
traz essa dI5Dussão, citando <:lctos de Sr. Dê. me ,],.mrEte :'3.ber q,UD.1 aest<J.~ ,llla~ eagollH 
Muniz Freire. I n ".lWc·~ssor ,.10 Dl', h~J1IZ, na OCCé.smo em que 

_ .. re'::omrnenc1;lvcII zeto, urmezn. e cor;;.gem paro, 
. O SR, DOi\IINGOS VICIl.NTE-N~LO fsto~ mhl- ebbell,,,' êt ~itU'lÇi'íO ,limei! uu Esta,lo, mos

bIdo de d,scutu', a admllllsL;'üç;;o do ~l', Dl'. tl',qIdo-~1' :vrn C01'<1g8!TI pa.:'? l'lel!izar () qne 
Muniz FreIre; clt.e!. porem, um adll ~ell pGr [Jl'opunhco, 
moti vo que a lei mio es talJeleceu. - . , '" 

O t'R. HENRTQT:1l CCUTIN!lO-E uma InjUrIa 
O SR,. MO~AR~ E PA,RR0~-O facto Cju~ que V. Ex. faz ao Sl'. G:'dci<l.,JO NI)\'e~, dizeI' 

V. Ex. Clt?" nao e dIgno eie censur~,. que "lle lÚ') teça cllr"gbm para :.rc:u' COIU iiS 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Oh! Poi', eu tão difficuldude.g. 
u!ll funccionf1.rio, peio. facto _?e ser l:i.cS' Oiii' ( O SR .. DI;~[lNGOS VI~[i;NTE-E' el1a q';;l1l diz 
pode ter aposentado!I;, q O 11,eu hOn,&i,O co: n" "ll.' lll<'llé;)g'8:Il LWiO 1.)~0 q:w CIto, .1,U n:o 
lega de representaçaD lL~ da~"'·)col'd.:,r C[\le to! o COllSUl'O. 
ume perseguição poIítica, um acto in\u.'st.o.! V '" - 'oqu~ nO"ln '10 

_ . D:':. nl10 C)uel' qlL:. ~~(~ l uno 11 \/ I. 
O SR. HENRIQUE COUTI:mo-jIIi\ü apo:o.do. Sr. Dl', ~,'il!lliz l<'i'eire! 

O Sr. Dr. Muniz FreLre é ínc3.paz de actos O SR. HZNRIQUE COUTINlIO-Em desabono, 
de perseguição. absolu'am'nte n:Ill. 

O SR. DOi\IlNLfOS VICENTE-Peço ao llO'!IEl O SR. Do,m!(,os ·'VICENTE-V. Ex. tem o 
Senador qll8 não me arra3te [l:ua fSSi' ter- r)ireito C:e elogiai-o, assLn como eu tenho o de 
ren<!,. . " _ censuraI o, 

Nao discuto. a admwldr.\çao_ do ~I·. Dr. ,"=".,... ~E' u < u 
Muniz Frelfe, E83:1 &dmll11stra':iio ll;10 ha. de I O .,~. hl':l.RIQT,E COLT[N1IO e o rt e (l,to 
ser julg;Jda sómente paI' lUi:C!. :lem p',lo nu- l<1z(,D'\o. ._ 
bre Senado.r, ha de sei-o peli, histori~. I O SR. DO:,lINr,OS VIC~~,TE-Nj88 eu na.o e';-

O SR. He:NRIQUE COUTiNHo-De certo, e. t.oa cen,m,ranQu-o; ~lgO. que o temp~, .'In,e a 
ella lhe fará justica. 11\sr.01',", e que Ih ue Julg:d-o Oll eol,o. Jul-

. . gando·Q. 
O SR. DOnII~GOS VICE:-!TE-O temp0 prOV;i,'a 

o que fui e;;sa adminiitração Oi seuS ados a 
julgario. Não. penseI nunc:J. (pe tito cedu eila 
comcçasse a ser j ulgiili". 

O seu successor censuro.u a ad.'llinisti'l1';~'í,o 
doDr. :Muniz FreiI'e na sua fJ!'imeir" rnf'll· 
sagem ao Congresso, n", qual foi de uma se
veridade admiraveI. FOI eUe que nes'a ~ll~ 
mensagem di3se que. o E"tar:o, In"\'3.dido 110j8 
por panico, esta.va em ciI'éumstallc'as cll~ n;w 
pagar os juros do emprestimo sin5.o COIíl 
dinheiro do proprio empreitimo. E' elle que 
rliz que o unico meio, o unicn processo 1':1-
zoavel par:.!. melllo!'[\l' D. situilção fitlanC2in 
do Estado, e a, economia, é J. reducçao de eles
pezas, e pede urg0Qcia para medluuS que 
propõe, 

O SR. HE'<iRlQUE CouTINHe-O 81', Gr>lci",JO 
Neves nunca atacou a administraçào do SI'. 
DI'. Muniz Freire, 

O Sll. HE~:1]«UE COUTI"'lJu-Eu te,mIJem 
appeIlo pan t\ hiswi'ia. 

O SR, Do;,iE'WOS VICENTE; - Puio bem. si 
qUiZt',sSCl Hg01'2, t'u,z€,l' urna c~nsu.l'a ao ex~pl'e· 
sIc1en;~ do ITipii'iw SallGO, a f~,rla corn tO'~<L :: 
lCJ.i!queZ<1: EJ3S n5.o fa,ço pOI'fln9 n.qUl n800 co 
o lO~2,I' clG ü,ze[·& e não é ilce,l"íii:u de flz61-o.. 

O SR, HE:\RIQUIl COlTINlIc)-E n~m accêito 
o repto, l,lIJ"que não e aqui logal' de defen
deI-O. 

O SR, Dcw:\Go, VI08NTE - SI'. ~re"i<J('llt(Ô, 
eu vim apellas JUotiflcar o meu voto a e.'ite 
\,roj8cto, lücidéJtelU·,nte provocado, d,,:,vI31-
me do éi.S3UWptO. 

Dizw., Ri n~o me sngano, qü2 as aposent:L" 
'Íol'ias o))edecem a uma le[ ger:j,I. 

O SR. i)EVIlRI\fO VIEHtA-COmO 3.S licenças, 
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o SR, Dom"oos VIW;'iTE-;'.·ld l'str\b~le::'ll II'H' ~rrisc~Lb aú(l.~"l'a :1 I'idll e compromettida 
O~ [0ga.re;:.\, o; ~.Jm1Jl;e~;':QS, a:..:.e (to [U"lCC;Oi1:1"L'io a s::tL~de .. 
publiG~) di.) t~iJ't.;iLÔ á-8-'l'üf~~~ilt:i-.1o~'in; SOl! cCon
tI'âI'io 38 oposent:~,lnric~s, l'e~)it~). porque, 
di~;;e U i1(;b:'e collegD, que queriâ .... er CDmo eu 
nl~ ju~U (1 C:),-';:Ll, . Pl- rf.~ iti.lmei1:e. 

Sou contrario às ó.tJ0 .. enladuriJ,s. .\ ~pCj
s'~ntj)doria é um favc~\ ~l;}O um rlireüu; 
penso que n:;o dsvia. hll?8r IW,S eu oberleço i1 
lei que a ',1:'t:'rmincn, que a COllEa~l'OU; nD.o 
tenl;o o dir8ito de d2cúbedecer iL l.ej: deante 
della, me ~urv(l; !1cc8ito n Bposent:,Jol'ia do 
cidadão que tiver' ndq uiriào, no ser~ríço pu
bliGo, direi to a ell»., O pl'oject,) flbr9 IlIlC3, 

odio,'" excepçiio contr..nrlo tc';;po ~ue lÚ(I' é 
consiLlerado pOI' lei pam 3',;: incluido a, outros 
parn. aposentado. 

O h"nrado collegrt for Mines jmtitlcou seu 
voto c(lm:.r..rando rste Drojecfo com o parpcel' 
da Com missão de Finanças. que reCU8:wa 
admittir no f'Xercito um Sr. Piin~ntel, phar
ma.ceutico ,~ontractado. 

O caso p?o!'a lIlilll 6 diffcrente; o pharma
csutico era contractado; não em um fllne· 
cior;f',l'io publico. 

O SR. GOMES Dill CASTRO - Nem era pllar
maccutico. 

o STI. DOl\lINGOS VICENTE -Eu n~,o conheço 
o Sr. Dl'_ Miguel Tci\'e e .\rgollo; elle e,t~ve 
lIO ESplrito Santo, ill"S llUl~r':1 ti,'e ccc<J.siilo 
cte approximar-me des~e ci':adão. 

O SI'. Miguel Teivc e Argolio exerce um 
emprego que lhA <lá rl ireito a a;;os~l\ta· 
dúri:1., mns a Ccmmissão marcda contai', 
para completar 08 seus annos de serviço, 
tempo que elle serviu em outr,s cOillmbsõe, 

O SR. S8VERINJ VIEIRA. dáum aparte. 

O Srt. D' l\lI~'GOS VICENTE-V, Ex. não tem 
rüzão. 

i? 3R SreVERIi\'o VIEIRA-Si a aposentadoria 
88 .lu"',inca p",l.e. r~Jl]nn8ração de serviço pu
blICO, esta estit no caso. 

O SR. DOMI1\GOS VICENTE-A propria Com
llIissão confessa que os serviços foram L1esem
penhado~ em commissão em que elle andavac 
arriscando Ct -vida, etc. 

Pe~'ti'DnTo eu: si o chefe ele policia, 03 dele
g<1.llo" su bdeIegadu~ Lle policia desempenlt:lm 
commiosõts al'riscildisslmas, alIlanhã,com este 
precedente e:3talJéleciLlo pelo projecto, não 
pod~rá um cllMe de policio., não lJoderá 
um r'elegado ou sub-delegllrl0 de policia perlir 
que 1!J9 seja COl) tado este tempo p:1l'i, a apo
sentEdori~, ~ 

o ~IL ALBERTO GONÇALVES - E' cflrgo es
talim\l; " COllg-reS:iO Nacional não póJe man
da rcontar. 

o SUo DOMINGOS VICE"'Till - Permitta ulDr. 
Ilypothes~: ~L um deste3 rxeiCeJ' um cargo 
federuL com direito a apOEentadoria, O Con
gresso não poder:í. m<1.ndal' cont8,r como 
tempo LI" serVtçl) 3quelle que elle de'iempe
ubou em c~.rgo estudual 1 

O cbefe de p'1licia. da Ca:pital Fedel'lIj, dele
g''.ldos e snb·d<J!egados, são ou llilo emprega
dos fe.ier::tfs ? Eu llão f,djei d" au toridades 
policic.es de: E~tlldos ; tr3to dos fed'm1Cs; o 
cuco é o lI1f~mo. 

qu" não lllc'l ~ll1H~I:l LliT'Cito, ", opo>eC:L1l.tloyil;, O SR. SeVm{INO VllllRA- E' o mesmo; e 
tempo que nao poue seI' concD.ClO p'ra esw tim. :si elle amanlJã Occupar um logar que lhe de 

A Cctnrnis,ão de Firw,nças, porta;Jto, abre dl1'ei ',o Cl i, pos8ntadoria, V. Ex. não acha de 
uma e::rcep:;5.o iL regr:1. geI'l1l do. lei das apo- equid;lde cOiltar-se o tempo qU8 serviu aqui 
8ent3.doriils, de competencJ[\ (10 Governo, COJllO cIlete de policla., si elle o pedir ~ 

O SR. SEVERI~O VIEIRA.-QU:j é ti, I eg li, O SR, C;O"lIi\;GOS VICE:\TE - A CümmiS2<l.0 
qual é o pl'in,;ipio que justifica as apcsen- estabelece uma e:rcepção: manda cont,H o 
tações ? te:npo de ~erviço preótado em Commisoão ; 

O 8IL DO:\Ilr'iGCS VICE~:TE-O empr,'gado ella propI'ia disse que nestas condições a re
tem cliceito <1 a;;oseniadol'ié'c por invalidez, ou wlU\;8.o da Camara. inspira· se em principio de 
quanrlo ronclue um certo tempo c'.e scr-viço verdadeÍl'a equidade; ella mesmo confessa 
em emprEgo Lleclaraclo de aposeutação, que é um twOl'. 

O meu Ilobl'2 collega por Minas trouxe o 
O SR. lH'TOi\;[Ü AZBREDo-Ainda alli, :pela faLO to do ulnrrnacmtico Pimentel, contr3.-

Constituição, é por irivalidez. ct:.>.do; mas outl'O ti'ago cu: ba pouco tempo, 
O SR. nO~IINGOS VICE:HE-Me.s o tempo que creio que a 6 rle agosto, a Cummié.são de 

se mandu contar par:1 COill[>letar 08 anI!OS de ~i"anças recu:'ou suu :1pprovoção á petição do 
serviço do Dr. Argollo niio gastou este em medico rle saude 110 porto do Espirito Santo, 
emprego com Llireito ~,aposentMol'ia, e esses lazenLlo igual pedido. 
serviGos não lhe d:'ío t;ll direito. Disse elI" : 

lI0it a Cunstitlllçao que são serviços de ca «A Com missão é de pareceI' que seja inde-
reter publico os prestados pelo petIcionurill- ferido o !'e~u'~l'iIllPnw-po!'quc, estando re
l\UIi1l1tL! o tempo flue se manda iucluir nl1 gu\ad::t por leis geraes a cllmpctenci:1 lio Po
rOl1la:;em 110 llf\!ZO pal'a a sua apo;entadoria I <ld' Execuf,lvO para ,\predllr é\. n,LLlIn~,\ 1.10 
que foram tle~ell1pel1lIados 8111 cUlllwj~sões em 3erviço e contar () tempo de exercicio clo.~ 
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funccionarios publicos que teem direitos a 
illactividac\e remunerada, não dwi'13 propor 
lei especial para. o peticicl1:1I'io.» 

Eis abi; esse parecer conclue dizendo qUG 
não se devia, propo!' uma lei especial pua o 
peticionario, e neste que se discute, acceita 
a lei especial, que conta. tempo de serviço e 
aprecia a natureza do serVlço. (Apa,'tes.) 

Esta proposição é ou não uma lei especial? 

O SR. SEVERINO VIEIRA-E' preciso ver o 
cal!o. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-O Senado, ac
ceitando a proposição da Cama!'a dos Dupu
tados, vota ou não uma lei especial para o 
funccionario de que,e trata? 

Sr. Presidente, darei o meu voto ao pro
jecto que manda contar, para a B,posenta
doria do Sr. Teive e Argollo, certo e oeter
minado tempo de serviços que elle desem
penhou, si for con v~ncido de que semelilantes 
serviços dão-lhe direito a aposentadoria. 

O SR. COELHO E CAilIPOS-Si desse, eUe nii.o 
viria requerer ao Congresso Nacional. 

O SR. MORAE3 BARROS-A questão é facil: 
ou elIe tem direito e não precisa do nos;:o 
voto, ou não tem e não devemos votar a pro
posição. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Si esses serviços 
não puderem ,er incluidos no numel'O da
quelIes que dão direito a. aposentadoria, re
pito, voto cont!'a o projedú, porque não 
quero concorrer com o meu voto pa;'a se es
tabelecer uma excepção. 

O SR. COELHO TI: CA~rpos-Tem duvida sol1re 
isto 1 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Não vi os do
cumentos, não examinei a proposÍ<;ão ..• 

O SR. COELHO E CAMPos-Pois ella é muito 
clara. 

O SR. DOMINGOS VICE:>iTE-. _. e não sei 
que serviços ou cargos fom.In esses que elIe 
desempenhou, para poder antecipadamente 
hypothecar o meu voto à P:'opJsiÇão, ou ne
gaI-o. (Trocam-se t'arios apa,}·tes.) 

Si a Com missão do Senado, que deu pareceI' 
não tem outras razões além da, exaradas 
nesse parecer, voto cont!'a o projecto. 

O SR. Lr;:I'l'TI: TI: OITICIC.\.-A votação será 
por escrutmio secreto; V. Ex. não póde estar 
declarando o seu voto. 

O SR. DOMINGOS VICE:o!TE-Niio sei então 
corno Ilavemos de discutir um projBcto da 
natureza deste; desde que se J'3Jh concra ou 
a favor, o voto está declarado. (A.pades.) 

~ão pr,'jecto, dei'sa ordem; seria inutil pol-os 
na ordem do IL~"; só S,) ':ob,'am. 

TI: P8YlSO q ,li: :IJ.O f),;c:;u lut.liLido U'" tleclarar, 
nesta e em outra qualqu"r occa,iiío identica, 
o meu voto a [a vor ou contra; ná.o raço mys
t81'io do ::r.odo por qlle voto e entendo que de· 
VGmos ter 2. coragem necessaria pai'a vota!' 
cl}fifo,'me entendel' a justiça e a consciencia 
de cada um. 

o §~'. W'j"il'~'iHo Dalll3,ao:üo sus
tEnta. a proposição, combatendo os uous ar
gumentos apresentados cout ra e!la: o da eco
nomia e o da falta de direito. O primeiro 
deve subordinar-se ao segundo, porque a ra~ 
zão d<ô direito Lleve prevalecer sobre a 'lHeS-
15.0 de ecouOilli<1. 

Trata-se de aquilatilr devidam(;ute serviços 
publicos, que são itlenticos aos serviços pre
stados pelos funccionario3, que por eUes 
teem direito a aposentadoria j existe a mesma 
razão, e, pOl'tanto, deve haver o mesmo di
reit,o. A pesi'Qa. de quem trata a proposição 
é um funccionario habilissimo na sua espe· 
cialidade, honesto, zeloso, e cumpridor severo 
dos seus devere,.; em todos os cargos que tem 
exercido até hoje. Agora mesmo cobriu-se de 
ologios e dos I01)vores de bela a população da 
Bv.llia e da Dniilo, com os serviço:, que pre
stou de modo Gfficaci~simo na debelIaçüo da 
insurreiçiio de Canudo". 

O orado;, iembra os serviços prestados por 
e.sse engenheiro no prolonga.mento da estrad~ 
de ferro da Bahia a Alagoinhas p<1ra ir ate 
S. Francisco, :;.té o .Joazeil'o ; tend.o feito em 
mezes o que não se havia conteguido fazer 
em annos, desde o tempo do lmperio; lembra 
o parecer qU9 deu sobre o arrendamento das 
estradas de frrro, rGvelr.ndo a maior pl'otl
ciencia; e diz que, tendo Esse profissio· 
nal desempenlJaLlo diversas com missões com 
zelo extl'~o1'[lllla1'io, deve o SenadQ levar isso 
em conta rara os ef!'eitos eventuaes de sua 
aposentlldor-j", quando ella se tenha de dar; 
deve cOll;iderul' cemo do empregado publico 
os serviço9 pre,tados em commissões, a con
tento do Govel'l!O e em pl'oveito do p:J.iz. 

pensnndo que assim ~e pratica uma obra 
de justiça, vota a favor da proposiçiio. 

Ninguem mais pedindo a pala vra, encerrn
se a discus,ão. 

Fosta 11 votos é a proposição'.lpprovada em 
escrutinio ~ecreto, por 23 votos, contra 13 e 
sendo adoptad;c passa para a 3" discu:-;siio. 

V,\NTAGENS.b VlUVAS, FILH.'\'S E FILHOS MEl'IO
RES DO;; l'FI'ICIAES 1IOP.TOS EU C .... :-IUDOS 

Em todo o caso, não ha disposição alguma Entl'a. em I' discussão o projecto do Senall0 
do Regimento que me prohiba de lliscutir, ,1e n. 26 de 1897. que dá á9 viuvas,filhase filhos 
fallar _ Si houvesse, não se poriam em dISCUS- menOl'es dos officiaes 00 exercito e dos 
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COj'pOS policiacs, mortes em combate na Co.m
panhQ. de Carludos ou em cOllsequenciv. de fe
rimentos ahi recebidos, as vantagens do 
posto immediato ao que occupavam. 

Ninguem pedindo a pala vra, encerra-se a 
discussã.o. 

Posto a votos e approvado para Das~ar a 
2' discussão, indo aNtes á Commissã.o de Ma
rinha e Guerra. 

l~T&RPRETAÇÃO DO ART. 91 DA LEI N. J .030 
DE 1890 

Entra em 2·' disc!lssão o art. lo 00 pro
jecto do Senado. n. 25. de 1897, que define os 
despachos interlocutorios. de que trata (> 

art. 91 rla lei n. 1.03C1 (Ie 1890 e que ao> 
jUizes das C,, maras Civil ou Commercial com
pete proferir ; e os C<1S0S de r 3curso para a 
Côrte de Appcll<1ção. 

o Sr.Leite e OiHcica (pela ordem) 
diz que o projecto está em 2" discussã.o, e não 
teve ainda a primeira. Lê o art. \,9 do Regi
mento, e o :l.rt. 120' e nota Que o IJI'ujecto não 
traz comsigo parecer de COTlJItissão, nem foi 
apre>enta11o por Corum ssão alguma. visto que 
nl\o está. pre'~erlido da sua justificação. 

Nã.o se verlfica que houvesse reunião d<1 
Com missão, com rlElliberação de a,ssignar o 
pr0jecto : taltando-Ihe. pois, os caracterHi· 
cos essenciaes paTa ser dispensado ria P dis
cussão. Suhmette a sua opinião á considera
ção rio bon rado Presidf'nte do Senado_ 

o Sr. Pre§iden~e-O projecto foi 
apresentado pelo SI'. Senador AqUilino do 
Aru<1ral, em nome rias Commissôes da Justi,a 
e Legislação e ele Constituição e Poderes; a 
Mesa. o <1cceitou e, na conformidade do 
art. 120, não o sujeitou á. primeira discusEão, 
fazendo-o entrar logo em segunda discus;ão. 

Não é a primeim ve1. Que uma Commissão 
apresentaprqjecto sem prEcedel-o de parecer. 

Creio que a Mesa não podia ter outro pro· 
cedlmento. 

o Sr. Goncalves Cha,,-es (pela 
ordem) concorda cum o honrado S€nador pelas 
Ala"ôas ; comprehende o equivoco da Mesa, 
tendo sido o projecto apresentado por um 
illu8tre Senador que fazia parte de uma Com· 
missão. 

Mas o art. 97 e termiuante e exige que os 
pareceres sejam fundamentados, tenham con
clusões eXpress'iS, e sem fórma dubitativiL O 
projecto é inteiramente segregado, e distincto 
do parecer, que foi votado; e as Commissõ, s 
nã.o poderiam apresentaI-o sinão nas condi
ções dos arts. 9,1 e 120, cumo bem fez sen ti r 
o honrado Senador pelas AlagÔas.j 

o projecto foi aprese~tado qUcindo já. o 
parecer estava pubLcado, e o seu illustre 
a.pre~entante tinhl, concluído a SU<1 mlssao, 
que era a de substituir, para o parecer só· 
mente. o honrado Senador por Minas. 

Não podendo ser o projecto urna conclusão 
do parecer, e estalll\o terminadas 3S funcções 
do seu apresentante, comO membro da Com
mis,ão, r€quer o orador, ua [órma do art. 157, 
que seja considerado o projecto em primeira 
discussão, para ser enviado, depois della, á 
commissão competente. 

O Sr. Presidente- Corno já rlisse, 
o projecto foi apresentado em nome das Com
missões, e por i,so foi recebido pela Mesrc com 
quatro assignaturas sómente. 

Si elle [os se apresentado por quatro 8rs. 
Senal~ores, a Mesa não poderia acceital-o, sem 
,u bmettel-o a apOiH.lllento. 

A' vist<1, porem, das considerações que aca
b"m de ser feitas. me parece qlle o mesmo 
pr(1ecto não póde ser considerado como etas 
Commissões. 

O Sr. Aquilino do Alllaral 
(J eltt ordem) diz Que o 81'. Senador por Minas 
tábora em um equivoco. 

O orador diz que foi nomeado pilra sub,ti· 
tuir o Sr. Dr. Fernando Lobo, como mem bro 
ela Cornrni~Eão de Legislação e Justiça, em 
todos os actos que ti veSSfoill relação com o 
regulamento n. 2.579, por isso que S. Ex. 
da va como razão para o seu impedimento ou 
ante" para o seu escrupulo, o facto d.e ter 
sillo, como i'vlínistl'o ela Justiça, o autor de 
um dos regulamentos, cuja mat<lria se pren
di<1 áquelle que foi expedido pelo actual Sr. 
Ministro da Justiça ou, 1'01' outra, pelo actual 
Governo. 

Con,equentemente, de~ue que este projecto 
e uma consequencia elo parecer ... 

O SR. GONÇALVES CHA.VES - Não é. 
O SR, AQUILINO DO AMARAL - Pois que 

não seja; mas o projecto refere·se ao decreto 
n. 2.579 e ao decreto n. 2.334. 

Consequentemente, de~rle que se refere a 
esses doas decretos, motivo pelo que S. Ex:. 
se julgou impedIdo, a continuação do orador 
como membro d"- Commiosão, é muito legi
gitima emquanto não for liquidado este 
ponto. 

A suspeição do nobre Senador por Minas 
continúa, ~eu impedimento continúa, e o 
direito do orador de considerar-se membro 
da ComllJissão de Justiça tambem contillúa. 

Quando a Commissão otTereceu seu parecer, 
o nobre Senador por .Mina.s foi um dos pri . 
rr.eiros a dizer que a Mesa não podia rece
bel-o, por iS50 que devia terminar por um 
projecto. 
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Ora. si S. Ex. é o primeiro v, nconhecer 
que "fi uelle parecer era 'oacceit1J. vel pelo 
Senarlo, uma vez que não cOl\cluia. por um 
p8recel', o que Dlias uã'J é exa.cto, porque 
artigos regimwta.ês lidos mesmo por S. Ex., 
O 'l ue diz~m é que a Commi,s~o não porle 
oITerecer pareceres terminando por uma opi· 

. Dião d ubitativa.. si a opiniiio do parecer não 
é Ilubitativa, pOl'ém, ab,;ol:ltamente exprGs~a, 
não póde ser considerada. dllbi tatl va. 

Não sendo considerada. rlubltativa, sua 
conclusão e matel'ia. de parecer, que póde ser 
sujeita 6. consideraç50 do Senado, indepen
dentemente de projecto, e votada. como foi. 

Or~, e preciso muita subtileza de e8plrito, é 
preciso que se tenha l'ealmente espirito muito 
pSl'spicaz pa.ra serarar-s8 a m;1te~ia do pro
jecto d:~ materÍ<l d" parecêT_ 

O parecer conclue ,:leste modo: o Podcor 
Executivo exorbitou de suas :J.ttl'ibl\içõe~ em 
tal e tal artigo do Regulamento. 

O projecto de lei restaura esses artigos, 
interpretande alei n. 1.030. 

!'; S. Ex. desconhece a l'elaçã.o intima, o 
encadea.mento intÍlllo que existe entre o 
prnjecto e o pJ.recer ! 

O orador deixa isto ao juI~amento do 
Senado, a lambl'i1 que requereu que o parecer 
tDsse retil'arro da discussão par;), ser cOllsi
derCírlo razão do projecto apres,~nt,;,do. pOi que 
realmente o prajecto é um c0l'ollario do 
parecer. 

O SenaJo não accêitou este requerimento; 
ficou por conseq nencia o prrjecto. 

Ora, este projecto é llsslgulldo peli! maio ia 
dos membros da Commis~ão. ou Dor outra. 
~ Lfeixou de ser assigna,lo ]:e108 S'rs Q. Bo~ 
cayuva e Gonçalve~ Chaves. O Sr. Q. Bo
cayuva. porque não esteve presenUl, e n SI'. 
Senado!' por MinQS porque era voto vencido 
a respeito do I)ilrecer. 

1:11 u i to logicamente, não podia ser perlida. 
sua assignatul'a, para o que eril. cODseqlJen
cia do parecer. isto é. o projel:to. sob pena. 
de a.ssignal-o tamb3m vencido. 

Quando o orador n.preseotoa o p)'ojecto ao 
Senado declarou: e a Commis,1io quem apre
:50nt<l. este proj;:cto pelo seu relator, 

Si a Commíss1io inteira está assignad~, 
como ja disse, com excepção de dous hOl1ra
dos Senadores, e si foi em nome della que foi 
offefllcido o prnjecto, qual é o artigo do Re
gimento que diz que o projecto deve vil' preso 
ao parecer? 

Qual é o artigo do Regimento que prohíbe 
que o parecer seja apreseutado em um dia 8 o 
projecto em outro. corno cO::Isequencia. rleJ le ? 

Não ha 1l1'0hibidio; o que se quel' é que o 
projecto sej~, Uln corollario,uml\ con;;eCluencia. 
do p: ~r,;cel' . 

01"lL, isto é Lncul1testavelj e ôi é tambam 
Íllcolltedavel, COUlO acabou de l\e1l10n~tt'al', 

que permanece n~ Commissão muito legiti
roalllente, e por conseqllenClil. a Sua assigna
tUl'a niLquelle projecto é como membro da 
CO:llmls~ão de Legisl:lção e Justiça; si o im
pedimento do Sr. ~'ernQDlfo Lobo cor,tinúa, 
si o projecto foi otIel'eciüo pcola Commissão, e 
si e"se projecto é um cOI"ollario natural e 
lo~ico do pa.recel'. cumo se pór]e ter razão em 
affirmar que esse projecto foi il'regularmente 
colloc"rlo em 2" d isc uSi'ão, quando a Mesa não 
po<li:L, deil.nte do Regimento, ter absoluta.
mente outro pl'ocer1imento? 

Pois, como disse, si porventura fosse apre
sent3,do por quatro senadores, e não por flua
tI'O membros da Com missão, a consequencia 
ser.a que o project.o oão poderia ter sido 
acceito sem apoiamento prévio. 

lI[i~S es te facto esta consummado; o Senado 
já reconheceu, e a Mesa, que o projecto foi 
apresentado pela Commissão.E' materia ven
ci,ia; desde o momcnto que foi posto em 01'
delTI do dia, sem apoio previo, sem ter sido 
apre:ientar10 peLl Com missão. 

A Conseqmlncia é a seguinte: que, regular 
ou ir:egularrcente,o Senado .ja se pronunciou 
sobre isto; por consegninte,é materia vencida, 
o Senado já julgou o projecto como apresen
tado pela, Commissão. 

Sendo apreseIlt,lrlo pela Commissão, clle 
rlevia entrar em ordem do dia em 2" discus
são, ,lesde logo. Foi o que fez a Mesa; nada 
m;lÍs regu lar, 

Por conseguinte,crê o orador que o Senado 
não pó de absolut,\mente, sem praticar um 
acw irregular, approvar o req uerimento do 
nobre Senador P('I' Minas. 

o §1·, Virgilli{) Dal!D.azio (pela 
ordem) pensa que o nobre Sell3.l\or por MCLttO
Grosso tem razão quando djz que o parecp,r 
apresentado não podia deixa!' de ser acceito, 
pOl'que não concluia por fórma dubitatíva; 
mas n5,0 procede a sua <1l'gumentação,quiLndo 
considera o projecto apresentado pelas com
mlssões. 

O orador lê ° art. 120 do Regimento, e diz 
que a formalidade sLlbstancütl para as propo
slções, que veem da outra Caroara, ti irem 
ellas ás commissões competentes para dar'em 
p'Hecer, e é com esse parecer qne são sub
meti,iLlüS :i. 2" dls 'ussão, 

O orador mostra que nada indiciL ter vindo 
o projecto das commís~ões: que não ha opi
nião alguma, [lem mesmo declaração de que 
é uma commiss,'io, que o apresenta, e conclue 
opinando que deve ser considerado em I" clis
CUSSã'l, afim de SOl' posteriormente remettido 
as commissões competentes. 

o ~r. Pl'esidenre-Quun'lo o Sl'.Se
natll'l' pOl' Macw IJI'OS~O apT'8Senr,cu este pro· 
jecto, em nome d"s duas Commlssões (le Con-
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stiiuiçiio e Podf'i'f'S e 1e .Justiça e L·>gi2h'c·'io, 
estan'lo ell' assigDa.dn pel~ mól.iOi'l1l. 'aô Ull<l8 
Commis::-õe::;. pnr' \!ou~ rneIIlhríl~ tl~ cadLl u:na 
dt'l!aô, :t. MSêa. o a.Cc> i f.OU. e. sem o 8ubmé t~ 
a ll.p"i<1ml',ltr, do Sené',:o, o iucluiu !HL Qrdem 
do dia par:.1 2' discu"ão. 

Levr'.ntar.do·,e esta qupstão de arriem, vou 
cOil8ulõ,Hr [) Seu:J.,j'J. P,·dm decidir por mim, 
mas prefiro sujei tal·a á lecisão rill Senado. 

Atti'Q<,:ã.o. 

O Sr. 8e'lado~ GO'lç1l117es Chaves r~querfU 
uue ~e ron~ul\'e ao S .. narlo pr.rit <l8 ·j.11r si lo 

projecw n. 25 deve Ce'U '.in \l I' na 'rdem I~O 
àia em 2 à,SGussâo, COlDú a .',:e~·a II collocol.l. 
attendéndlllL qu~ era 3 pt'esentado pf'ias COIU
llli~"De., ou si dev" sablr da ordem ,10 r1)8 
para ser mclurdo adIa como ('m I" dlSCU~
sã.o. 

o SR. GnNç.\LVES CHAVEs-Para SH cOl,si-
derauo CGIDI) em I' d)SGl1ssio. 

O :i!{. P:U':~lDENTE-Sim, 8en11',r. 

d.e S!)U~~, Gcl]Je\'OSO P"il"ê, Albertl! GOlJca!ves, 
Gu·LI,vo RI_hlLrd, PlIll1eú'l' MadIM,D, Julio 
Prllt>:t a Ramu'o i3i1rcellú~ (2';). 

E' \i,'a, pOilta em di.,f:U3São e sem dekte 
illpl'uvac'.a, a KCT.:1 da o€ssãú anterlUi', 

Compa:,p.cem dur:\n,e a. s~3>ão os S~3. 
P',IIC"CO ~lacl1"-~o.BeIle·)lcto Lelte, No;!;\,tl'L'tl. 
Para.n;wu', Cruz, Almeida Bar-!'eto, Joa· 
ijuim Ferllarnbuco, B. de :Hendonr:a S"bl'luho, 
C'leihú e CarnlJos, Vlr\!ltto Damashl, Fdldano 
Pellna, RI),j,l' gues Al',eo, A, AZtre<Jo tl Es· 
Ce"e~ JUllior ,l:3). 

D··ixam lIa c[l\n()ar~Cal', com caue:!. par~i· 
c'~a.du. Oh Srs. R:>.l'i'Do HU!'[I, Lauro Súolré, 
PeJ)·o Yeltl'·,Ah'luO A!full''', Ab.llln M<llilJez, 
Gonçal'.e' FerI'elra, R,,~a, e S,l ";l, ReiW í\'lello, 
Lean' !I'" MaCIel, Ruy Ba, b"ti J,. H .. uJ'lqutl Cou
fo10II,), I~. B:\e~y,lv~, L"pe, T,O'ií,U, E. \Va.a
f\~llk.olk., F'érnan~o Lobo, LopolllO t/f\ Bll
!tlõ, s, Aquilino ti'J Aro"ra.l e Vicente Ma.
el.iado (1::<), 

Vou con,uitar ao 8<'1111·'0 neste sentido. O Sr. I" Secretario dá conta. rio 
C"ns·;[t:<rlo, o Sena,;o rtsdve q',e seja o S2"Ulute 

projecto c'Jnsil1erado em P discussão. ., 

c!J) 8r. JPre81d'ev. t<c~ - Btn vis ta. da 
de-h b"racão ,lt) Senado, está em i" discussão o 
projeeco n. 25, deste anuo. 

Ninguem perlindo a palavrJ, eIlCBi'l'a.·se a 
disC1l8São, 

Púsco a votos é o projecto apP!'ovarlo para 
passar á 2" dlSCllssiÍ,ll, md" ~,nte,; á Commls· 
são rle Justiça e Leg !slaçiio. 

o ~' .. Pr.;:-t~~d-;-:-'!l.~e-E- t:\ ésgot,:-~da a 
mater;o. àa oràem Jo riia, VOI! levantar a 
se:J5ão Ct'Slgüillldo p'lL'a a da. S~S":r!O St"';-:J inte: 

EXPEDIE:-,rTE 

Offlcio do Sr. I" Srcrefario da. Caro ara 
.J.~5 Deputar.os, de !lont"rll, remellendo a ~e
guLite 

PIWPO~IÇÃO 

N. 36 - 1397 

o Congreoso ""aciooal resolve: 
Art, I,u E' prohibido: J' discüs-;;;i,u do !Jrnj8cto :-lo S3]]a,10~ n. 

de lS~5, abolmdo as loterias. a) ílllpOrGar e fd,bdcal' rotulos que se pl'es
tem a fabricação da bérndag e qUIl85quer ou

Levanta'58 a sess~o ~3 21/2 h,'ll'lS (1:1 ~:;.rde. tr"s producto8 na.cioJ1~es com o fim de vender 
e,tes (inDO si fOSS'lrll eSirangeil'~s ; 

b) Expor a venda preparados pharma
ceuticos sem ao declll':\<;ão do nome do t'ab['i· 
cante, do producw e do logar de proce
l1encia; 

c) Expor á venda mercadorias ou produ
PTe~ide'llcia do Sr. t.[aroe/. de <.)ucú·oz (Vice' ctos tabrls nacionaes com rotulo em lingua 

Pres,d~rlte) e,ll':J.ng{\im. 
§ 1.' Os inrract,ol'es do disposto na l~Ltra a 

Ao "Fllj·dia abre-~e a sessão, f:SLando nre- fiel'i,) wjeitos, ~lém das penas do Codigo I~ri. 
senteô os :31'';. seil"dnI'es êlLilloel d.: Queir,)z, min':,l, iJ. multa. de LOOO~ a 5:000$; e 00 que 
J. C iJ.W nd,l, , ,1osé lltlrnal'do, JJaquirn Sal" infrwgil'elll a prohi blç5.o das lettr::s b e c 
menb. :llawJ61 B1rata. JUEtO Cilermont, Go· ser.'io punidos com a appreheDSão dos pro· 
mes ue C",,,tro. Pires Fec'reira, Joii.o Cordeiro, ducto.~ rotulado! e mais a multa de 20~ 
Alvar0 ~·I',cb.a,1o,Vite e Olticica,Rosa ,)rl:lior, a 500$1)00. 
Severiílo VIeIra, !Joffi'ngo, Vicente, PO)'Ciun.·\ § 2.' Na pl'ohibiçio de E'::tpor á venda pro
Cü 11. , Tilvllla.Z Ddono, Gonçalves Ctlave~, ductos uaciondes com rotulos em lingua. es
Pall!:1 Stluza, Mora~s D0.rr<ls: Caiado, ,Joaquilll tra,ngeira, lettr3. c, não se compl'ehendem 

S.M~" ,', IH &1 
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08 rotulos que, não constituindo contrafacção 
de marcas de ra.bric8.S estrangeiras, conte
nbam os nome~ do fabricII.ll te, da. fabrica e da 
loca.lidade em que eUa esti ver situada. ou a 
declaração - lndustria Nacional - em cara
cteres btlm visíveis, não sendo permittida 
esta. lIimplell indicação, quando os rotulaS se 
destina.rem a generos alimenticios. 

§ 3.° Na prohibição de impol'tar rotulas, 
capsulas ou ín volucroa, exarada. na lettra a 
do art. l', não se comprehEmdom aquelles 
que torem importados por fabricas ou casas 
commerciaes que sejam tiUnea ou sedes de 
outras estabelecidas na Europa. 

§ 4.° Os importadores destas mercadoriaB 
serão obrigados a provltr por contractos com· 
merciaes. devidamente registrado~ nas juntas 
commerciaes, que estão n03 casos do pllra
grapho antecedente. 

§ 5.° Os despachos nas Alfandeg~s da Re
publica serão acompanhados de nttestarlos das 
autoridaúes consulares braZlleir[\s, nas respe
ctivas localidades exportadoras, de que taes 

vados pelo decreto n. 5.500, de 25 de abril 
de 1874. concluam Od respectivos cursos 
pelos referidos esta tu tos. -.tlrchi ve·~e. 

Outro,doMínisterio dos Negocio!lrla Guerra, 
de llODtem, tra.nsmitti'ldo a. Menaagem com 
quo o Sr. Presidente da. Republica., E;\tisfa
zendo a rec1uisição do Sena.do, presta in{<)r· 
mações sobre o 7° regimento de cavallaria 
estacionad.o em Nioa.c e bem assim sobre si 
a pezar do claro existente no exercito, o.S dei 
pezas com o mesmo attingem á verba orça
mentaria.-A quem fez a requisição, devol· 
vendo depois á Secretaria do Senado. 

Vinte e seis authentic3.s da eleição a que 
se procedeu no Estado do Ama.zon;\s, em 4 do 
srtembro ultimo para preenchimento de uma 
vaga nn Senado Ferleral.-A' CommlssiiD (le 
Const i tuição o Poderes. 

Uma ctit;\ da que se procedeu no E~tadci do 
CeJrá, em 15 de DgostO de~te 8.:1no, tamLem 
para preenclJimt'nto de uma vaga aberta nn 
m~3ma Camara, -.-t' me,~rn<t Comm 18São. 

~asas são sédes ou dliaes d@ outras estabtll~· O 81"'. ~" §ecreHu".!O declara que 
c idas na Repu blica. não ha pareceres, 

§ 6. ° Para o caao do § 3° os rotulas no-
veríio co?ter a designa~ão. das Joca~ido.d~s. em . O !§r._ POl"ciunculla. referindo.se 
que estIverem. flstabe,ecldas as lespectJvaa a l>ropúsiçllo da Camara dos Deputad.os n. 35, 
sédes e CIJ,~as tillaes. o- ,I (lo anno corrente, que autorisa o Governo a 

Art. 2. Serao despacha.dos nas AIC:1llde"a::; llbrir um credito de 380:000.$ para pogamento 
~ utlllzarios pel.os fabrIcantes os rotulo.3 em [l,O~ magistrados aposentados, e que roi dia
llngua estrang~l1'a ql:e, encommendarlos ano attriumda á. commisEão de Fin:tllça~, diz que 
te!> da. expedlçao do 1 egulamen.to approvado sã.o poucos o, papeis que ,wompanüctram da 
pBlo de~reto n. 2.548, de 17 deJulho de 1897, outra Camara a propiJsição; e, euumer:tn
forem recebIdos até 31 de dezembro do mesmo do·o~, deda' a o oradlJr que a mensagem do 
a.nno. Sr. Pre>id~nte da Repllbllc<treJ'ere-::iB a, outros, 

Paragrapno unica. Não poderão, porém, 13m vlrtu,le do; qu;:\e3 p9'1ill a Commls,ãl! ri" 
ser appostos aos productos Sem que delles Or,;amentod" C<imara um credito de 105:61J(J.'3, 
couste por meio de um carimbo de bOflachll. além do eredito dt' 39,2()1]$, que j:L exisela, 
ou de ferro. ou por outro qualquer modo a com demonstração a~Big1l<wa pelo Sr. Ministro 
declaração -lndustriu. Na';ional-em cara· da, Justiça. 
deres bem visíveis, sendo indbpensaYeI a Sendo a veru;], de 380;000$ l'esultante de 
indicação do nOIDe do fabricante e da loca- emend(\. olfe'Ecida. na outr,1, Camara, dUl':lnte 
lidade onde funccionar a fabrico, quando se a (liscus~ão, e sendo muito melmdroso o as
tra.tar de generos alirr.enticios, sob a. commi· SUfijltt1, niro só pela qntlstão dt'! direi to, que 
nação da 2' parte do 13 I" do art. I". em·o\ve. como tamilem pelo OUUS perm;:cn6l1te 

Art. 3. o O Governo expedirá regulamento q U9 terá de pesar sobre o Tbesouro No.cion;1Íj 
para a execução da presente lei. accrescew10 que houve contestação ," reg. 

Art, 4.° Revogam-se as dispo~iç(jes em con- ~eitl) do direito desses mag-ístrados. consí-
trario, dera o orado!' de necessíd,vle q lle o Sellad,) 

Camara. dos Deputarlos. 18 de outubro de POSS,t delibel'ar com inteÍl'o coultecimento 
I8tJ7.-A.rthur Ce,ar Rios, presidellte.-Julia da questão j e não querendo antecipar opi
de Mello Filho, lo secretario.-Cll1"los .4U· nião, requer qlle a Com missão de Justiç,\ e 
gtuto Valente N01,.1I!S, 2° secretario. -il,' Com· Legislação seja t;:cmoem ou Vida sobre a pro-
mi!~ão de Justiça e Legislação. pOSIção, emittindo, antes da Commi~são de 

O t d 1 •· d t Finanç'l,~, o seu p<:Lrecer. u ro o mesmo o secre,arto e a /1., 

transmittindo um ,.los autographos, devolvido, 
áquella Camara., da l'esolução sanccionado. do I O !!lO ... Pl"esidente-Ainrla niio ha. 
Cougre>so Nacional, que permit,te aos n,lu- j n!lmel'o p',tra o Senô.do t'Jm"r gmtlquer teso! u
mnos ua Escola Polytechnicn, que se mlltl'l- çaD. mas com" se tr;üa pl'Oprlll.men te de lima 
cuIa.ra.ro de accordo com 08 €~tatutos appro, questão de ordem. a Mesa pódo desp;lclJaP o 
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l'eqnerítn"!nto do nobre Set',:l.llor, lUaod~>,i1do I Si.l<t ,bs sess,-ies, lO de outulJro rJe 1&97,
OUVlr a Comrni3~ãl) Lle Legislação e Jl1M,iça' Secerirw Viei,·«.- Gonçc.1ces Chaws. - Pires 
como S. Ex. reque1'. Ferreira.- J. Cat,mda.- F. J{ach([do. 
á. ~e~~lJr~ SEnado.!' terá it uondade>?f3 eu ~ii:tr E' lido, apoiado e pGsto em di~(us'ã() e S3ID 
, :,08 p8-pelS, ;\11m de serem lernettJ.os deb,te approvaúo o seO'uiiltc 
(l, l'e1el'ldé\ CnmmISSal). ' '" 

tO §". §ev.el'h~o "~r~C1;l["a flluda-
REQlJER.TlTIii:\TO 

ncit um projecto de lei, que o1fe1'ece ã. , , , 
.Jr2ci"çào do Sem,do. e que se l'efde á. re· ! Reqmllro que por mtermenlO da. Mesa do 

vl)g~çii,o dos a;'ts. :20 e 2,"; da lei n. 4':8, de 10, Sen:cdo 8e]11 cun"ldada n. Camartl. dos Depu· 
de Úezern bl'o de IS0\ 'llW o!'jOU Q, l'õce:t:c d[1.' éarlos para II nomeação de '-'ma Commissão 
Republica p~l',l o :n:erclcio vígeme. I mlxtl> .compo3ta. do ,tre~ membros ~e cada 

Os dons anigos esta.helecel'aro l'e(lHcções: uma d~s c3S0.S do C?llgres3o pa.ra. lfiterpOI' 
° primeiro de 50°/" no fret13 d0 a.S';llCW· de !liarecer :sobre o prOJecto do SQlla'lú, n. ll, 
~el'to tyP() n.il.9 estr8.llas de ferro I~", Uni1ti.l, o \qUCl d.iSPÔ9 _soiJ!'e,,~ GttrilHl\<:ão c'~n~erida 8,Q 

o Seo;l'ijd ,) em relao;io aos {retes I\e dift'eren- ~ongl':=S2o _l'lnclOnC1!, no § l:! do o.rt. 34 ch 
tes prll,h:cl.os, que [,)ram henefiei,H~')S de lOn3tltu~çiLO par'!. reso~i'er "OOl'e triJ.tc,\~o~ 0 
UJ')flv excepcion,l[ (l iUGOllSt,tucional. I \'on7erllioê3 com ã:l naçoes est?l1.ngell'as. 

O \)r;1dor arg-UlJ'lê1Jta, CDnna ,t (l,l"i!(wl.lr\are Senado, 10 de oGwbro de 1397. - &Ger'úw 
p~t,tl)elecida, e (l.ClpútS cle ,lute'as con3idera· V-wira. 
çõ~s lê e m:J.nda á M~:':1 () seu F";ecto. 

A proYiii t~-se Ih l,nban,t p:tra dlcem:1\' a 
atten"ão rio h:lm'c'~lo Presidente dO Sen!lllo 
pal':c o ;Jroject,) n. 11, [\'pl'f'~enta,;,o no correr 
1.1:1 ses;ão, e que se refere [\,0 morlo de appro
-va.çãn dos tratados ~"lebl';tdo3 ~'ela União. 

Approvevl0 em primeira discussà,) a 18 lle 
agos[,o, o projecto foi ás Commissães reunidas 

G 61", j;p~·e:skl.,eilJ.'-e - Vae·s€ fazer 
a necessari:t comm'.llli,caçtio ;Í, C"ma~:t dos 
Deputados. 

ORDE\I DO DLi. 

dle Con~t, tlllçilo e !,od~re~, e de Legistação e ABOLIÇÃO D_\" WTERIAS 
Jllstlça, que até hOJ!; na,o deram pc.recer sobrei 
a. miL te!'ia. 

O or:l.do~ rsferG .. se a 5Ce!liLS desagr;tl\a veis II Entra em tarce. i7? ~iscussi1C., com a emenda 
que se est:w passana,) no Ql1t['u, Cam~r8" p:cra approv~d:1 em oegU,!)lIil, o pro,]eeto do '''enado, 
mostrar a nece".i<larle ,h approY:1.ção r\":;8(1 TI.. 28, [le [896, n.bOi1Cldo 3S \0",er):13. 
projecto; e di7. qUl1 Sl t03,e memhru da Oll,,'?, 
Camara., [) sel1 vntoseria pr;t se respeimr \) 06;1", K .. eit.", e oü .. rae~~a-Sr, Pre
artigo const:tucional, em virt1J(le ,]0 q lIal o sideGtd, nlio pas~ariÍ a tiil'ceir'l. diseu~Biío 
Pod~r Rxeclltivo nã.o pó.'e ser aTl'c1.stadD a deste pl'ojedo sem ,) meu protestD; protesto 
'Vil' a. contra gosto comparecer perante ellfl, simples, tendo apenas Pr)l' fim chama.r a 
nem pel'(1.o te nen h ilma d~s casas do Coo- attenção do Senado pl\ra o prokc"o de lei 
gl'esso. que vae vetar, para. a propúsiç{LQ q\le va<3 

Neste semido faz o or[\,(lor breves conside· mandará. aprecia,<;ão da CamJ-ra. dos S!'s.Depu· 
r~(;õe:;, mostrando a im:pOl't<lOCll!. do pn\jecto tados. . . 
n. 11. e conclue req uerendo se consulte á. O proJecto tal qual f O! appI'ovado em ae
Camara dos 81'S. DeIlut'Mlos, si eth concorna gUJlll3, discussii,o contém um artigo llÓ e o 
em que se nomeie uma comrolssão mixttL de artigo é este: «Ficam abolidas as loterias, 
t1'e3 membros de cn.tla. uma das CM!13 do Con- res\leit}(lo11 os contractos existentes. " 
gresso para intel'po, parecer süiJre o retendo Or 1, Sr. Presidente, si são respeita.dos Og 
projecto, contract0s existentes, as loteri~s não ficam 

E' lido, e estando ~poiado pelo numero de a.bolida~; as duas phnses repellem-se. «Fi
assignatura,., vae a. imprima' para entrar net cam abolidas as loterias», quer dize\', não se 
ordem dos tmba1hos, o seguinte extrahirão mais loterias; eu tI'etanto, a se .. 

guudí\ parte diz: continuam a ser extra.· 
l'ROJECTO 

?\.27-1807 

o Congresso )Jacionall'esolve: 
.-\rtigo unico. S:io revogados os arts. 26 e 

~7 d?_ lei !lo ~:'?S, de 1 [) ele dezembro de 1811ti, 

hielas as concedidas pelos con tnctos e~i3-
tent(l5. 

Portanto, a proposiçiio contém nua9 phraseg 
que s?! re]léllam uma á outra., quer dizer a 
seg-unda parte inutilizet::L primeira. 

Si os hcnr::Ldo3 Senadores que propuzeram 
este projecto emandem que elle neve ser 
apIll'ovado em terceira. discllS35,o, a ~ua rij-
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dacção devi8 ser tl seguinte: «Depois do I O SR. LEITE 11: OITICICA - Alguns a.boliram 
terminados os cé1utractús tlxis~emes feitos as lo,er_as pe:a sua propria Constituição, e 
com o Governo Federa.l, neam extin;!õa3 as ou tr"s por lais orcliuuias. 
loterias.» O SR. MORAES BARROS dá um apltrte. 

O SR. MORAES BARRO~ - E' a. mesmissima O SR. LEITE E OITICICA-Si 08 Estados teem 
cousa. usado da attribuiçã,) de prolllbir e conceder 

O SR. LEITE E OITICICA-Perdoe·me V. Ex.: loterias, e a Sil'~ extracçãü no seu territorio, 
é uma questão de phrase ; e uma. questão de o Senadocomprellende que a lei do Congre~so 
precisão, de pllrase grammaticaJ. ~iaciollal só poderá abolir as loterias conce· 

Si é mesma cousa, como o nohre Senaàor didas pe:a União. E isto mesmo é uma lei do 
acaba de dizer, o projecto, Sr. Pl'f'sidente, é Congresso, que póde ser revogada por outra 
iouti!, pois cOllsag"a a disposição de uma lei lei que permiLta a extracção de loterias. 
e V. Ex. saLe que não é muito abonade,r do De morlo que o prrjecto em primeiro logar 
criterio lie uma das Casa.s do Ccngresso Estar contém duas dispcsiçêes !jue se contr'1dizem; 
enviando á consideraç3:o da oU'él';)' propo~i"ão em segundo logar. si u prcjecto for consI
de lei que já estão contidas em leis ante· derado ramo (!. prohibição das loterias da 
riores. União, estará cor.tulo em uma lei anterior da 

O SR, MORAES BARROS - Qual a. lei que jà Uniio. 
aboliu as loterlas 1 Si o projedo pretende annullar as loterias 

O SR. LEITE E OITIGIC.'!. - Sr. Presidente, 
peço a. V Ex. que me mande o relatorio dc> 
Pr~3idente do Sena.do deste anno. (O o1'rrdor é 
$atís{e,to. ) 

dos Estados, o Senado comprehende que elle 
vae ferir de frente o direito dos Estados e, 
provocar immediatamt'nte a desf/bediencia a 
esta lei, porql'e a Umã:) pode prohibir a 
vendi, . dOS bilhetes na. Capital Federal, mas 
não póde imp2dir a venda dos bilhetes nos 
Estados, nem a concessão das loterias pelos 
ES!:Ldcs, 

Re:spoud.o agora ao nobre Senado!': é a lei 
do orçamento vigente. 

O SR.. MORAES BARROS - Esta lei aboliu só 
no Districto Fe'ieral. 

o SR. LEITE E OITlCICA- E V. Ex:. quel' 
a.bAic nos g.tado!'llls loterias concedilbs pe. 
los Estados? 

O SR. i\10IUE.'l BARROS - Quero no Brazil 
inteiro, pois a não ser no Brazil inteiro nem 
vale a pena tratar disto. 

O SR. LEITE E OITlCIeA. - Não poderá r'J.
zeI-o ; isto é outro ponto da li uestão. 

Aqui está, Sr. Presldente, I) projec!o de lei 
que se vae votar conCido em umâ.l~i ant'lrior: 
é a lei ela receita deste anno, que dispõe no 
§ 7" do art. 24. (Lê.) 

Veja o Dobre SenacJol' si isto póde ser 
assim. 

Si os c,)ntraetos exi&tentes são respeitados, 
este projecto, quando elle puciessa acaóar com 
as loterias ,los Estados, só teria. uma vanta.
geJ) : deixar o campo am(Jlo, franco as lote
rias dos conkactos existentes, o que seria 
uma injustiça. 

Vil o honrado Senador pOl' S. Paulo que, 
dando mesmo esta interpretação, que consi
r!ero não aC<3I'tada ao 'lue o pl"o.i~cto pretende, 
elle v"e terum tlm unico: proteger os act',aes 
contractantes, porque, :Lboli ndo as loterias 
todas dos Es:ados, impedindo que os Estados 

O SR. MORAES BARROS _ Da Ca.pital Fe. concedam lote;:las e que nell€s S8 extraiam 
dera!. loterias, ~endo, porém, respeitados os con

tractos existerJ tes, os actuaes cou tractantes 
O SR, LEITll: E OITICICA - Na 2" discussão, Ikalll com o mouopolio das lc.teri3.s, e cor::! o 

Sr. Presidente. perguntei 8.0 honrado Se- campo do paiz in:eiro aberto á venda dos 
nador por S. Paulo si o projecto tendia ou seus bilhetes. 
pretendia extinguir na loterias concedirlas Si os Esta'lr;s i'cspeit18sem esta dis
pelos Estados; e S. Ex. concordou cOillmigo posição de lei, si ella fosse constitucionê.1 
em que o Congresso Nacional só poderia de- D3."a elle~ obedecerem-lhe, si o Governo da 
creta.r esta. lei para o Dis,riccO FederaI... Uniiio tiveese força p:ua fazel-os cumprir 

O SR. MORAES BARROS- Não, senhor; não esta dispC81ção de lei, o Senado comprelJende 
concordo com isto ao coutrario. que 03 Esta/los fil:ilrIa.m l'I'ivados dos reCIlSDrs 

, que til'a,); [las IOf.eI'las, e j1c~,rja.m privados 
O SR.LEITli!, E OITIC1CA - ••• pa.ra as lo· em favor d03 contracbntes actuaes, felizar-

terlàs da. Unr~o. ~ . _I dcs '-lue fic:;.riam em campú,unico, a extrabir 
Tanto l~tO e verdade quo os proprlOs _Esta loterias, unicos il vender bllnetes. 

dos Ceem leito leiS llrohlbIlldo a extracçao de Aqui está. mais um'\ face do projectQ, pela 
}(]terlas no seu terntorIO. qu"t etle não póde resistir á analyse. 

O SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - As Nestas condições, SI', Pre3idente, si nós 
proprias Constitulções de ,iivlIJ.'Sos Esta,dos. estamos com o mlll daI! 1.0terias em contra.-
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ctos adualmente exist~nte9 por urna delibera
ção do CO[Jgr~oso Nadonal, si nós não ljodamos 
impedir que e,tes contractos sejam execu ta
rlo:;, melhor e dsi::ai' que campeiem fran~a
mente, carla um ~xL"alJíndo-as. confcrme as 
lLlltoriz<lções qll8 tiver dos po (eres compe
teutes; ruelhol' é isto, do flue eVltar o mal em 
beúeficio daquelles que estãv armados de 
contl'actos feltos. contrJ.ctos qli8 são respei
tado; pela lei. 

um eon tracto, elle nãD pode ser agol'3. re· 
scindido. 

Havemos, po\s. de aceeitar todas i\S con
sequencias do (hoeto, B arceitar todos os con
tract03 emquanto exis(il'em, porque eu não 
quero pr~judLCar outros, em beneficio dos 
acCuaEs. Não q ue,'o privar 05 Estados, que 
til'am resultado das loterias, das vantagens 
que elles vão conceder aos contrilctantps, que 
ti<'am sós em campo pua poder explorar a. 
inrlustrja. Não compreh'Jll,io que o nolJra Senador 

tenha mUito desejo de abolir as lnt~l'ias, 
quanrto reconllece que não póde abolil·as, 

O ~,R. MORAES BARrtos-Não reconheco. 

O SR. LEITE E OITICICA - V. Ex , não 
póde deixar de reconhecer pOl'que ji con
fessou que não podia rescindir' os contracto" 
exi&tentes, sem urna gr~nde índemuização. 

O SR_ MOR.~E3 BARRo,';-Resalvei direitos 
adlJ.uiridos. 

O SR. LEITE E OITIClCA-E' o que estou 
dizendo, Com BSS<1- resalva, o nobre Senador 
chega aC~'Lhir no seguinte: não consente que 
os E,hdos cOiJcedam loterias. nem que al
gU8m pOSS<1- extrahir uma lDteria; portanto 
os contr~ctos actuites são respeitados e o, 
coutra ta\ltes íie~"m em pampn, sós e unicos, 
para explorar esta industria. 

O Dobre SeDitdol' vae portanto, pi'otejer 
os interesses dos actuaes contractante~, em 
detrrimento do, que se queiram ap!'e~entar 
de nDVO. 

O ElR. MORAES BARROS - Não foi com o 
meu voto que se celebruu este contrato. 

O SR. LEITE E OITICIC.~-Nem com o meu; 
ma, o flue é v"rJ,we e I}ue o Poder Le
gislativo autoriZOu -o. 

Estando, pIJl'tD.nto, oe~nte de um facto 
consummado, ti~ante de uma !"i vot~da pelo 
Cougre:3so; não po cemi1$ recual' e l!itVem03 
de aecei ta:- tDr :l3 iLS COllScl} uendas II ue o 
f'lcto tnz comsigo. 

Portanto, o noure Senador tira do projecto 
Cj ue iL presentou eJI~ítos contrétrios, 

O SR _ MORAES BAR RQS-V. Ex. na com
mís~ão impugnou es"e artigo do projecto L.ét 
Receita 'I 

O SR. LEITE E OITICICA-OU o Ilobr'e Sena
dor nã:"i esrava pre~e(2t6, (j"t tem a memocla 
t'r:tra ; do cu',tC,1.J'ill, lem l'J';<1'-8e-llÍa de que 
JJ<1ti·me, U<3:lta tribllncL, pela votação de um 
iu!r;:)stu tilo pesc,do, r! ue S9ri~ a étboliçã.ó das 
loteI'ias. 

Ap, esentei·o, COillO reLt.t,)f ào Ol'çaruento 
da R,~c2ita, e bitLi-me cuntl'J" o ,lU e tll1LCl sido 
P"I 'posto. 

Fui, jJ<Jl'ém, vencic\J, e a l~i p.tS8'JU. 
Tendo passado, tendo o Goveruo cel<llJm\lo 

Si se tratét de uma industia, deixemos 
que eHa s~ja fl'anc:1men te exercida. pOI' quem 
possa obter uma concessão. Deste modo os 
interesses hão de contrabalançar-se e e poso 
;ivel ql1e as loteriils acabem durante estes 
:.Innos dos contract03. 

Si, porém, o nobre Senadol' conseguir que 
() pl'ojedo seja convertido em lei. S. Ex. terá 
aS loterias unic3.mente em beneficio dos con
tractantes, sómente exploradas por elles, verá 
grande~ for~una.s accumula.das por elles e 
todos 03 0l.ltr03 pI'ejudlcados. 

O povo, porém, não deixará de jogar; e de 
par com esses con traetétntes nacionaes hão de 
Vir as loterias e~trang-eiras; h:\o de ser ven
didos 03 bilhetes e o povo jogará do mesmo 
mo io. sem que os outros tirem ao menos o 
l'e"ultado que estes estao tirando_ 

O SR. MORAES BARROS dá. um aparte. 

O SR. LEITE E OITlCICA-Percorra o nobre 
Senador as ruas desta cidade, e perg un tar
lhe hei si não será abordado por lO ou 20 
cambista.s, I}ue lhe otferecerão ""o ouvido, 
baixinho, com toda aamalJilldade, de modo a 
n~o fe'lz6I' desconfiar, um deciwo ou vig8simo 
da loteria de cinw ou 10.000 pesos de He5pa
'Jha ou de Montevldéo. 

O SR. MORAES BA,tRus-Lotel'i:1,s estrangei
ras nú!1C<1 ninguem me ofrereceu. 

O SR. LEITE E OITlCICA-Então V, Ex. é 
um fe:izardo ::J. mim te em otferecido 400 ve
zes. Si o nobre Senador passar pelo beceo tias 
C~nceli:;.s, sera forçosamente ab"rdado por 
um vendedor de bilhetes do loterIas e2trlln-
geiras. 

o SR. I>IoraeaBARRos·-Basta que a policia 
cUillpra o seu devec·. 

O SR. B, DE MENDONÇA SOBRINHO- Ulti
illamente até se vénderatll bi!netes de uma 
loteria estrangdr", que nunca B~istiu. 

O SR. LEITE E OITICICA - Vê pois o nobre 
Senador por S. Pauio que o seu projecto é. 
além áe lllUt!l, prejudiCial. S. Ex. não con
terá. o jogO, pJrq ue não ha poder publico ca
paz de o Conte,'. 

O jogo cOntem·se por outros modos. Ha. 
m"lO" inu.lt'ectos, que a scienda €COnOLUlca 
olferece para isso, De,tn. tribuna ja apre-
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sentei um dos mai~ importantes, reconheci· O SR. MORAES BARROS- Creio que o 
dos pela. 3cieocia e<.:onomica : é o tIe taxar de honra.do Senador por Alagô:l,s se engana, 
tal mo'lo, fortemente, o jogo, a pomo de toro quando afflrma qU8 as nações mais civilisa.· 
nal·o impossivel. das teem loterias . 

. As loterias ab_olidas serão ~ubstituida8 ~elas O SR. LEITE E OITICICA-A ltalia tem. 
rIfas, pelas acçoes entre amIgos, por todos os . 
modos emtim de illudir a vigilancia Jlublica. O SR. MORAES BARROS-A Ital!a e Hespa· 

O re'sultado sera o jogo dos bichos, nas tono panha te9m loterias, mas n[,) a9 manteem a 
tinas, do barcarat. da roleta, por todas as França, a Inglí.terra, a Belgica. a, ~olIantla, 
fôrmas que a especulacíio tem estabeleCitIo.\ a Noruega, a AUemanha e a Austna. 

O jogo é, actualmentej um symptoma, um O SR. LEITE E OlTIcICA-Tem-oas a França. 
efl'eito da situação ~nanceir?- em 9ue ~os Com que são feitas as exposiçõe~? 
achamos. Este facto e conheCIdo e nao pode OS '1 '" B !\ F -
ser illuilido R. lV ORA~S ARROS - - I'ança nao 

O Jlroject~ qne se discute não pôrle chegar tem loterias. Contarei a historia. das loterias 
a reJlrimir o jogo e, ao contrario, é uma ma- nesse paiz. 
nifestttção em favor dos contmctantes, actu- ImpressionatIo com tão grande mal que 
almente existentes. Não vejo, pois, a utili. ava5~alla os costumes do Brazil, entenrli alfa· 
dade delle. recer um projeoto cortando·o pela raiz. 

EX;:Jonho, Sr. Presidente, estas breves con· por isso, o anno passado acompanhado por 
sideràçõ~s, pa.ra charn:J.r a attenção do Se· não pequeno numero rle honrados Senadores, 
nado para este projecto. que vae para a formulei o pl'ojecto com estas simples pa· 
outra Camar.a, com aprEcioc5es conrtar ias a lavras: «ficam abo!ídas as loterias. » 
ellG e a DÓS, que p>irtl. lá o mandamos. E' uma bella these, beI\:1 peh simplicidaele 

O Senaào tem obrigação de pesar bem as e generalidade. E' um principio de moral 
SUil.S resoluções, quando tem de mandaI as e plira, ijimples, com toda a sua forca, tran~· 
para a outra Camara, q'le vail f\;Jrec\al o~ e port3.(Í'J pa.ra o projecto de lei. 
sobre e1l8S interpor seu parecer e voto. Não havia então necessidade de abrir uma 

:POi' i::iSO, 11~O jull!o conv6nieL1te que se exeepçiio 1), esta regra geral, porque algumas 
mande ps.ra. a outra Cama.rô. Uill proj,'cto,que simples conceSt,'eS existentes, nno consti· 
por si p~oprio se (Lstroe. tuin(!o ,1irei~o3 :o.dquiridos, ma3 sim;>lesme!1te 

Portanto, entRndo que o projecto deve !"er a esperança de um direito, não mereciam 
rejeitado, e neó!s'l sentido m,,~nífesw o meu constituir excepção á regra ge~'al tão beIla. 
voto. Mas o mal estit tão enraizado que estenrleu 

<O §r. Ii/r[o,'ae,;; .Barros-Sr. Pr2-
sidente., trab.se de uma l)l18Stão soc:a!, ou. 
ainr'a m"i3, de uma questão de simples mOi'al. 
que deillonstrJ. <) atl'aZO rI.e nossa ci vilisi1ç:'o ; 
porQu(l é na~ nações que nito teem o 5ell~0 
mora! sufllcleatem6,lte rlesen volvido. suffi· 
cielltemen te aprí!Ilorp.do, que o jogo rle lote
rias ca.rngeia, como cousa. rnuito licita; c, 
como campei::t no nosso p::t.iz, C;21Hio cGuside
ra(~o pelos 3;.!~H'elnos :JO(~'2r·2s do Esta,do êomo 
fonte de l'ecait<1, CÚ;JSJ.6T.iJ.O e l'eCOnh2cido ilO 
orçamen to da nação. 

O Srr. B. DE ivIEi-IDONÇA SOBRINHI) -
V. Ex. esh enganado. O jOtO das Joteriss 
existe nos paizeo mais ci 7il,8ado~J do mundo. 

O SR. LEITE E OITIClCA-E não:~ fonte de 
recei ta do EstaLlo. 

O SR. MORAES BARRGS-No nosso p~.iz é, 
O nobre Senador pen' Ala.zõa.s aca.ea. da lêr a 
lei do orçamento da receita. na qual Vêm 
considerada a 10terül. como fonte de re:ei~a. 
Si até isso o nolJre Senarlor confesta, então 
não ~!li 'lU(\ mais poderei 1 ffil.'illat' , livre de 
coa testaçii.o. 

aprofunclou ra.ize3 ate o orca:nen ',0 da Repu
b!ic::\ e ahi se firmou, por espaço L~e sete 
annos. 

Organimu-% a granà.e companhia denomi· 
naeh, à.e-Lotel'ia~ Nacionaes, pal'a exercer a 
;mmoraI e conu pto~'l. inrlustr'ia do jogo; e 
com essa com panhla foi ceIe brado o contracto 
q U9 tE:!] ele VI gora r ]:or sete :J.nuos. 

1\no houve olltro remedJo ~mão "or;r ex· 
cepção i1 t:le,e tão be!la e geo~ric2. que abolia 
a.S lüte!:ias. e.'Cc~'lçãc resa{7ando os '~oJntractos 
celebl'ados' em 'virtude da disposição orça· 
men~aria . 

A BxcsPUito veiu afejar o projecto: mas. o 
que hiivemos de fazer si €~t,'t feald:1de reside 
na lei, si faz p<l.rte du COI'pC elo direito patrio, 
p~tr[1 v~rgo)nha no~s[\? . 

A!guem obs~l'vou, Sr. Presidente, que 
o projGcto abolindo as loterias não talU sane
ção. 

JO:sta observação é improcedente. O pro
j',cto tem ate as penils do art. 367 d,) Codigo 
Pi'nal, q ua precl'i tua «fazer loterias e ri tas 
de ([ua''lue~ e~9écie, nito autorisadn por lei. 
il.inda que CClrnm i!.unexa.'3 a qualquer outra 
a.v.torizada; pena: ce perda p~ra a Nação ele 

O SR. ALB~RTI) GrJNçALVES- F.m vr,rios todos os bens e valores sob,:,e qU9 V;Jrsarem, 
Eetarlo5 é uma verba d<!~ ,iwda a obras pia.,'3, e multa ele 1 :~OOS 'l 5DO$OO!J, 
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Pelo projecto ficam supprimidas deste ar
tigo, desde que eIle se a convertido em lei, 
estas palavras - «não autorisadas por lei 
ainda que corram annexas 8. qualquer outra 
autorisada. » 

Porque, uma vez convertido o projecto em 
lei. não será mais possivel em todo o tel'ri
torio da Republica, lei alguma. Quer do Con
gresso Federal, quer dos congressos esta
doaes, quer das camaras municipaes, permit
tindo loterias_ 

Por isso, desde que não seja mais possivel 
haver loterias autorisadas, estas palavras do 
art. 367 serão consic!erada.s como eliminadas, 
como sub3ístindo a these generíca. absoluta 
- fazer loteri~.s e rifaS de qualquer es
pecie, etc_ 

Terá de~appn.recido a excepção, para sur
gir a these generíca e absoluta; não poderá 
maiS haver lei alguma autorizando loterias, 
Rob pena desta sancção, de perda de todos os 
bens para a Na\'ão, etc. 

[sto res ponde á objecção de inconstitucio
n~lidade levantada contra o projecto, e hoje 
reprodnzida pelo honrado Senador por Ala
gàas, dizeudo que o Congresso não póde le
gis lar pa.l'a os Estadas. 

Ignoro, SI'. Pé'esidente, si o projecto legisla 
ou não para os Estados: SGl apenas que le
gisb. par:< o Brazil mteiro, obriga a todos que 
residem deutl'u da jurrsdicção do Congresso, 
isto é. to'lo o territorio nacional. Fica orohi· 
bido em toda a extensão da Republica. ô jog'o 
d,L loter'a ; ninguem mais poderá permittil-o, 
nem jogar_ 

E si o Congresso niio tem direito de esta
belecer uma disposição destas, de converter 
em um principio de direito positivo uma 
regra rle n:cJr:l.l. ontão não sei que leis poderá 
fazer não seí para que foi creado sinão para 
!aze~ leis que constituam regra geral para a 
Nação inteira. 

Mas, vou adeante: si esta disposição do pro
jecto é inconstitucional, então o art. 367 do 
Codigo Penal tambem o e, por conter dispo
sição exactamente identica. - fazer loterias e 
rifas de ql~3.iquer especie - é o mesmo prin
cipio do projecto. 

O SR. ALBERTO GONÇALVEs-Quer dizer: 
fa.zer loterias selll licença; ahi reside o 
crime. 

nhuma camara municipal poderá autorizar 
o crime de furto ou qualquer outro punido 
pelo codigo. 

Portanto, esta objecção da inconstituciona· 
lidade é inteiramen te futil, é manifestamllnte 
improcedente, e foi sem duvida apresentada 
por falta de melhor estudo ou irreflexão de 
Quem a formulou. Não vala a pena demorar· 
me mais nella. 

Sr. Presidente, admira haver quem sus· 
tente a legitimidade das loterias, em these, 
porque, como jl\ disse, a loteria é uma in
stituição condemnada pela moral, é uma. 
cousa illícita. Mas uma vez que ha quem 
diga o contl'ario, vejo-me na necessidade de 
desenvolver perante o Senado principios de 
moral universal. 

O destino do homem na terra. é aperfeiçoar 
sua natureza no sentido do desenvolvimento 
de todas as suas faculdades espirituaes e 
plzysicas: clesenvolver suas faculdarles sensi
tivas ou sua sensibilidade, no sentido do Seu 
objecti vo, que é o bello, objecto de todas as 
bellas artes; desenvolver suas faculdades 
cogDotivas. no sentido da verdade, que é o 
objecto de todas as sCiencias, isto é, alargar e 
estender, o mais que puder, seus conheci
mentos em todas as sciencias, de que é capaz, 
e desenvolver suas faculdades de actividade, 
no sentido do uti!, do necessario para a vida, 
do commocto. do conforto fornecido pela 
lavoura, pela illdustria, pelo commercio. Eis 
o cl.estino humano. 

Resulta desta verdade intui tiva que o pri
mGiro {Ieyel' do homem é trabalhar, esfor
çar·se para conseguir approximar-se do seu 
destino; e. portanto. o dever capital, primor
dial. do qual resultam todos oa outros, á o 
dever do trabalho. 

Assim, Sr. Presidente, trabalhar é o pri
meiro dever da humanidade, dever em que 
se enfeixam todos os demais. E' a virtude 
mãe de todas as outras, assim como a ocio
sidade é a mãe de todos os vicios. 

Neste ponto, discordo ela igreja catholica, 
que considera a caridade como o primeiro dos 
deveres terrenos. Julgo que a caridade não 
é a primeira de todas as virtudes; ca~o o 
fosse, transformaria a humanidade em con· 
fraria de mendigos. 

o SR. ALBERTO GONÇALVES-Não apoiado; 
a caridade não consiste só em dar esmola. 
Ahi V. Ex. está enganado. 

O SR. MORAES BARROS-O projecto visa 
apenas imperrir concessão de licença, esta
beleccmlo prohibi~ão ab'ioluta, esgotados os 
sete annos da. lei do orçamento. 

Não é só isto: temos no Codigo Penal ar
tigos pmhibindo o crime de farto e todos os 
outros crimes, para o paíz inteiro. 

Si o projecto é inconstitucional, todas as 

O SR. MORAES BARROS-O primeiro dever, 
a primeira virtude, a virtude primordial, 
da qual decorrem todas as outras. é o tra
balho ... 

disposições do Codigo Penal tambem silo in- O SR.. ALBERTO GONÇALVE9-A caridade é 
çonsti(.ucionat'.~, porQue nenhum Estado, ne- justamente o amor, 
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o SR. MORAlI:S BARR85- ... enio veL1ho Cowlemno. prl:l moral. e. lotBria tambem 
dize~ novidade3. Na pl'opria Eiblia €Ucontr·o o é _pela ecollomja pOll,ic:1, e prsla IDe~m~ 
uma prova da Ininb.a tltese .. , rJ.zJ.o. 

O SR. ALBERTO GONÇALvE~-Comnrehelldo A lloJic', f rç:L PI,)~luctoN d~. r:.qwzts é o 
o que V. Ex. quer dizer. • I traJalb.o b.umaúo: A lQter,a ·lSYlrluJ., COI'-

rompe, oblJ'er'a, ~lJmmL](l esse te" balho. 
O Sr.. MORAES BilRR02- ... e estJ. verd.~,le Quancl0 ~lIUl\O "tr[\1;alho, refiro-me a tn· 

se[aclla. n09,velhos mon u~ne[;.tos da leglsldçao. D301\lQ pro.,luctivo. Est.a Lhmiuu içãiJ ,le tl'abaluo 
. A P~OpOSltO. de esmola, re~Ol'darel que um é en"rme, teCil na,:'!. imporciJ.:Jcb extraorclina

biSpo mgIE'z dl71a.:. a .consclencm nao me âC J'iD, ,1m" :,:rande parte elo noo80 povo, e 3,SSIID 
CUS:-l de na ver J:1malS dar!o eSfiGIa <J. um ele ÜYl,os OJ ['ovos on,te e:Dste este, pl'ag:1, nào 
menrllgo. pensa. Em trabalha", pa;'a viver, mas em 

O SR.. ALBERTO GONÇALVES-Niiu era bispo compmr lJlllletE's (1e 10Ll'ias parll. tir:t.r il. 
catllolico. sorte. 

O SR, MORAES BARRos-Consiclerav<t nito Eis um :;rallc~e !I'Jlpe no trabllho naci'lllal. 
dever dar esmolas a vadies. e, pOI bllLl), 11m g-rll.w12 ,:'c,1 pe na p'ohwçãll, 

mercê llesse '.'.esviO :le t'c,rç:t 'Jo llesül}o na.· 
O SR. ALBERTO GONÇALVES - Seria algum tllral e mor;,!. 

bispo protestante. Is~o é um mal pr')f'lDdc> e import.lOte; mas 
O SR. MOR,US BARROS - M.'J.s, voltawlo á 

minha these. (ligo que ella foi ensina.,la. peio5 
legisla'lores da a[] tigui r1arle, Moysé, a eu;ino:1 
na. Biblia, quando referiu que ,lO ser lança,r!o 
o homem no mun'10, foiclhe imposta a o··ri· 
gação de trabalhar, Ile sustentar-se á custa 
do S llor ,lo seu rosto. 

O SR. ALBERTO GONCALvEs-E' Com dizeT' 
que {oi depois Llo pecca·io. 

O SR. MORAES BA.RROS - Não enho nesta 
questão. O primeiro rlevi!r impo;to ao homem 
ao ser lançado no globo, foi (le r.raba'har, 

Mahornet, outro grande legisk,dor ela 
hUlnani"calle, estabeleCeU 11 belb maxima.: 
quem trabalha o"a, isto é, a [{;elhor' oração 
que se pode dirigir a Deus é trab,.lh"r. 

Sendo o trabalho o dever primOi'dial ,lo 
homem, a, loteria tende a, corrompel·o. a obli· 
ter:tl-o na. cOllsciencla" mostr'ando a existencla 
de uma outra fonte de l'en'la licita, q'l" uão 
o trabalho, o jogo. a sorte, o Dz"r, que ao 
contrario do q ne a moral ensinr!, pÓ"e ;Ipr
lhe uma renda quôiqutr. 

E qu"-[]C10 é\ loteri;t part'l ,los snpremos po~ 
deres do Estado, elo Congresso N, cional, ela 
Carnara dos Deputados, ,10 SenaLl0. ,lu PoJ.er 
Executivo, este emini'lmento C81'rupt'Jr tem 
mui'La forç<J, nos seus effeitos, perve:-te o, con
sciencia tlUmana, corrompe, a Iccra na consci· 
encia do homem o dever 110 tra.lJalhc. (I.<lavia·o 
da grande linha de conducta, que elle é obri· 
gado a ,eguir neste munrto. 

Alli est<i. o gra.nde mal. Foi p',r isto que 
De Thus disse que a lütE'ricl é um laço arma['o 
pela perfidi:J. e pela cobiç~. 

Benj3:mim Consti.\llt disse: «Laço armado ao 
povo,» 

São 1,\Ç09 arma.r1os ao povo, a,) pobre. por· 
que tentú,m r[esvialo do caminho recta, U:'!.· 
çado pelo IteVer, para leval·o alJS azitres ['a. 
sorte, para acq uÍsição (1.e fortuna por meios 
Irl'eglllal'es e i!llcito." 

1'< la',ivJ.men'e S<'culllhLrio é o (l,;lqueHe, que, 
em nz de (ie"I!car·se ao tralJallw pro,luctil'o, 
de·'.ic:\m·se a impI'ilOir, ,h3tribllir e faze]' 
corre:' lot€:\'ias. 

E' I1ma clal'se llume1'Qsa; nosso p:l.i'l, e<tú. 
illun';allo 'le'ta gente; niio se poele transItar 
~.Elas ru:\g sem qUR se ncs ant,llhe algnem a 
IlnpllJgir bilhete8 ôe lotel'i:LS; não se pócle 
vl~jar p2h." e,tra(!as de t'tlrro, ~em que em 
'Ll"l.,g J,~ estações esteja.m mettea(lo estes 
bilh,-tes pela C[il'a; UiL~ mais pequénas Pl)
vu .ções ,1,:) interior existem os biJi]etes ,le 
loterias: a in<J.Q'l~~ão é geral. 

Nos Esto·bs·Uni.1os, qnanr)o se funrla uma 
POV:JilÇi'íO, IiS p' imeir,ts ctH:.las c:mstrui:las sij,o 
:l. i",r~ja, a es~ola. e urna typograpilia.; no 
Brazi I, cumeQa·se pela igre.i~, e veda,le, por
que a rel'i!·5:o é o primeiro laço dó nmão 
entre os !Jomen;. QúS ninguem pensa ain,1,a 
nll. escc)la e muito menos na typogra~llia; 
qUitn,'" já ha as lotevias, estas pequenas po
vo:tç,'jej ou tem ja a sua peq uena. lojo. fixa B 

p,rm 'nente para a, vewla du~ lJilhete, de 
loteria, e na talta Gil, loja O f"rnecêL1or am
~UL:t11 Le pe:w'l're ,\S I'U(\S no meSillO al'an. 

Eis o se::un,l o elemento tIe uuii'io das po· 
v0ações nascentes: a IOi.eri<!. 

SI'. Presidente. c'JQtestil:nrlo retlexões de 
llonrado Sello,dol' pOI' Alagoas, cujo nome 
pl'e,~is~ declin,'l,r, o Sr. Meml,onça Sourm 110, 
am:'uH'i em contraI'io (lo que ctiSSe S. Ex. que 
as nações m:.\is ci vilisadas do mund~, já. aboli
ram "s loterias, não reccotreado mais i1 este 
jogo immilral. 

Citei as nações mais adermtac1as em civili
s.1ção da EUL'üp:L, confessando que <3xiste o 
jogo ,las loter,ia:; na ltalia, a terra classica 
das loterias, e tambem na Hespanha, sendo 
po~si v(JI qua exi",La em mais ,'LIgu m paiz. 

Em franca não existem mais l'ltel'ias. 
Existimm ,~umnte muit03 annus, durante o 

tempo dil m,m,ti'~hia; mas em 179:; Ch:1u
met,e pr,'curadur d[1, comrnun:t de P:triz, 
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propnz a Convenção, e esta :tpprovou U:TIll'!is- I t:1.::lo8, prohibindo as lotedas ; mas este argu-
pnijção de lei ~cbolmdo as lút?rli,s_ me;lto é mamfestameute c:lntrapro iucente. 

Esta abolição vig()rou ,lurante t'Jdoo tempo Alguns Estados envid:tr<J.m realill~nte lou· 
da Republwa ; veio. pC}['~m o Imp"'-'io. e ClJill'l vaVelS esforços paI'f\ abolIr ~em~lhi\úf,e vício. 
todtt a monarchi:t tem alguma ,~ous"s "lu- Não deixarei de menciona" "qui q'J,,~S fo
crar com a corrupção dos costumes publicas ra!!! esses patriolicos esforços. 
as locerias foram estabelecidas e COiIl um vi- A Constituição do Rio Grant~(l do Sul, 
gOl' extraordiu;:rio, como uma grande f8,J.t3 art. 71 § 18, que dispõe: 
de renda para o E"t"do_ .:Ficam abolidas :1S loterias, não sendo licito 

<c-l.s,im, « o (ioverno do Imperiél e da Res- ao Estado transformar o vic:o em tonte de 1'e· 
tauraçãu conservaram preciosameüte :c laute ceita.~ 
de renda mais immorJl e maiS (m'Tuptora. Qne lJella lição! 

A média das rfceita, brutas àa.s loterias da Não é reg'.>i:cr vü' na lei a razão da lei; 
Estado neste periorlJ só elevou cetlllualmente mils, quando a razão é tão elarC" C:Jm,l esta, 
á som ma de 54.88·1.000 francu:-:, Sl1gada em de tanta força, (le tanta moralidade, eu legi
SUil IDaior parce ti,) ]abo!' do proldario, timo-a na Constituição do Rio Grilnde ... 
qU<tndo os ber'eficios liquidos não excediam ~n:ío seudo licito ao Estado tralls[ormu.r o 
de 14 a 15 mi~hões. vicio em fonle de receita.» 

O Thesonro lucr:lva "penas 15 a l-i milhões Devp.mos aprQve,tar tão admirave! exem· 
d;1s 10teríeLs, que, entIetiJ.utfJ. tinJétDl UlIla pio. 
rendit bruta de 54.8"<4.000 francos .. \ r'ílfe- A Constituição elo Estado de S. Paulo, dü; 
reilç:G Que v"e de ,5 mil1lões PtLl'iJ. Este DJgct· no art. 130 : 
rismo tão elevc\ào fiCi\l'a toda tm poder (/OS I «Fica abolido o jt;gú da lote:ia no Estad,!.» 
intermeJÍ;ni03. e, ptem ter UllJ -pequeno lu- A Conscit,uição de Mim.s rem no iLrt.97: 
cro, o GovernD nilo tinll<L escrupulo de des- «E' express:elDelHe proh:bià,c a coucessiio a 
falcar tão profunr1amente 3, algibeira ,'o povo, I ven"a de lot,e!'las no IlS~G<L'~o.» 
e pr:mip:ümente do povo pobre_ O Il,tado 00 RIO de Janeiro ;tlJotiu ,,8 lote-

Em 1827, porém. COID€ç~,ram a, tenlar-Ív'LS rias por lei ordinétria, 
pua a abOlição (\\9 loterias: sob o minlBterio McL~, pergunto, eslas disposiçõe:l porven-
Mr1I'tingn;ec, toi apresentado o prl!1Jei!'o pro- tUT:L provam a f~vor das loteriecs 1 
jecto abolindo as lote!'ias. proj<ôcto reprodn- E' absurdo dizel-o. 
cti vo durante n:JVe annos, sem conseguir Prov:ctn, ecO contmrb, que" opinião pu-
exito, até que finalmente foi convertído na blic" está se desperümdo, e.'Jt:i se í<'zendo 
lei de :31 de ma:co de 18.36. que p"oh Ibiu tOr1:J.S ~ontrn. semelb~,nte jogo, e que os Estar10s o 
as loterias, mas deixou aluda ao no"e;'no o teem abciido deutl'o ae seus tSl·rltoriLls. 
direito de aut;)cisal' ,tlgumas desllOa,das a Infeliz:nente ~ão esforços pouco efficazes, 
óbr9.s de arte E- Ce btn~fiCer!cicL Ei'a umt, porque qWendo não 5ejam emntld"s a, lote
portéC "bert" pam o éCbuso, e. d~ f't(,tD. ~ GQ- r rms tlentI'O rle.3ses telTit?rios ~ertencentes a. 
verno começou a abusar dtlSLCL facc'.k:.de, Estados que CL tr)em abollllo, nao oe porle pro
tanto que a Cam<1ra mf'Ijn~rou-:'e. e -votou I hlbir que os me:lmos lerritorios spjam inva
uma recomll1ench<;i':n ;ll) n/we!'uo p~ '\L restriu- didos por lo lerhls ;'emettid:cs destl Capital. 
gir () meaos pos,ivel o mo de semellnnte f:L- E' preciso. é índispens"vel. p;l,ril que a 
culdarle. I medidiL oejéC emca~. que elhL ptut..t dn c ntro, 

Desde então raras são as h;6ri;L~ que o Go- sejtL generic;G, se impdll\lam :c todos, torQC1n
vemu n:ancez C()ilCeCle, úe sOt'te que tal inst i.- do-slJ obrig'lt.oria no Brazil inteiro j er.tão 
tlliç:ío póde-:,e êl/;JsiJeJ'"r IDé'rta em FI'ao.çt1. serão desnec'assarias essas prohilllç0es par

Colhi estas íllforn:litçÕes no diccionario tle ciae5. 
LarDusse. O honrado Senador quiz tirar dessas dispo-

E uma '7€Z que o cito nB.o posso deixar ele sições das constituições dos E,tados, arguo 
declinai' tClmhem este tce ho que aelle ea- mento para mostrar que a rnaterta das lote
contrei: rias era estaeloal e nao federal; argumento 

.: Torra a loteria, qualquer q ne seja o fim, 
nos parece fu uesta e perniciosa. J.l.mais o 
bom US,I na um h8m mal adquirido tem pnri
jJc:cdu a sua origem. 

A. reprovação puhlica, que pr€rseg-u LU a 
loteria 110 Estarlo, deve 8stellder-se cC t"das as 
obras do mesmo generu.~ 

este que tambem e improce,lente,p01'que sobre 
muitos outros assurnptos e materla de natu
reza fedpral os E~tado~ te em legislado, pro
curando supprír a delficiencia da legislação 
federal. 

Outrr.s vezes teem legislado por uma super· 
abu!1d.ancia, como queón diz - o que abundo 
não pr eju,Uca. 

Como argumento contra as loierhs o nOll- E' assim que, em quasi todas as consti-
rado Senador por _-\.lagoa;;, o Sr. Oit, ClC3. tuiç0eFJ estadoaes, temos o longo capItulo 
allegJu disposi..,ões legislativiLs de algnil~ Es- i d~llom.inado - direito dos cidadãos. 

Senado V, DI 
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Os Estados Dão teem competencia sobre os I 

direitos individuaes, entretanto, todas 8.! 
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constituições estarloaes os consagram. Presidencia do Sr. Manoel de Queira; (Vice. 
Algumas constituições estarloaes chega.ram Presidente) 

até a legislar sobre estado de sitio. 
Portanto já. se vê quo o facto de alguns Es- Ao meio dia abre-se a ~essão, estando pre. 

tados terem prohibido as loterias. não quer sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
dize!' que a materia seja da competencia tS· J. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sar
tadoal. mento, Raulino Horn. Franci~co MtwRado. 

Não; a materi3. é essencialmente federal, Manoel Barata. Gomes de Castro, Nogueira. 
tão federal como todas as materias de que Paranag-uá, Pires Ferreira, João Cordeiro, 
trata o codigo Penal. Alvaro Machado, B. de Mendonça Sobrinho, 

Trato do assumpto impressionado pelo mal Rego Mello, Uite li Oiticica, R08a Junior, 
que as loterias causam pelo seu eJfeíto des- Henrique Coutinho, Domingos Vicente. Gon
moralisaJor, corruptor, pernicioso, que lavra calves Chaves, Fernando Lobo, Moraes Barros, 
no meio do povo. Caiado, Joaquim de Souza, A. Azeredo. Ge-

As loterias pullularam de modo assombroso, neroso Ponce, Gusiavo Richard, Pinheiro 
em Roma só no tempo do Imperio. depois que Machado e Julio Frota (28). 
Roma prodUZIU Tiberios. Neros, Caligulas, e, 
não gp,rou mais Brutus, Catües e Scipi0es. A I' lida. posta em discussão e sem debate 
virtude republicana as repelliu sempre; e a approvB,da a acta da. ~e,,~ão anterior. 
virtude, diz ;\>lon tesquieu, é a base da! repu- Comparec,m dur3.nte a. sessão os Srs. Justo 
blic!l.s; portanto, o vicio, o jogo é tambem Chermont, Benedicto Leite, Cruz, Almeida. 
inimigo da Republica. Barreto, Joaquim Pernambuco, Severino 

Combatamos o vicio, ataquemol-o de modo Vieira, Vir,'~ilio Damazio, Porciuncula., Ro-
absoluto, radical. drigues Alves e E<ltaves Junior (lO). 

Tratemos de <tbolir as loterias no Brazil, e Deixam éfecomparecer, com causa. partlci-
um voto digno do Semeio e da Republica, pana, os f;rs. Lauro Sodré, Pedro Velho, 
(.11".ilo bem; lI111ito b<!m.) Almino Arronso. Abclon Milanez, Gonçalves 

Ninguem ms.[~ pedindo a pahvl'a, é encer- Ferreira, Rosa e Silva. Coelho e Campos, 
rada a discussilo. Leandro Maciel. Ruy Barbosa, Quintioo Bo-

AnnuDciada. 3. vota.:;ã.o e verificando· se não cayu va, T'lomaz Df,ltIno, Lopes Trovão, E. 
haver numeeo, procede-se á chamada dos WandenkOlk, Felicianu Penna, Paula Souza, 
Srs. S,madores que comparecel'am á ses~ão, e Leopoldo de Bulhões, Aquilino do Amaeal, 
deixam de respondp,r O~ S1's. Pires Ferreira, Alberto Gonça.lves, Vicente Machado e Ra
Coelho e Camvos. Virétilio Dmnll.sio, Thomaz, miro Bar'!tlllos - (20.) 
Delfino. Caiado, .-\. A::eredo, Generoso Ponce 
e Pinheil'o Machado (9)_ 

Fica adiarl", a vot:Jç'io, por falta de qUOj·um. 

o §r. ]I. o Secret.llu"io dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE o §I". Presidente - Está eSQ"otada 
a mataria da ordem do rlia; designo para a 
da seSS;tO seguinta: 

Oficio do I" Secretario da Camara dos 
Yotaçlo em 3' discuss'i,o do \lrcjedo do Se- Daputados, de 18 do corrento mez, remet

nado, n. 28, de 1896, abolirrdo as lote- tendo a seguinte 
rias; 

2" discuss:to do pl'ojecto do Senado. n. 24. 
de 1897, dispondo sobre exames nu proximo 
futuro anno, dos ex·alumnos das esc(,las mi
litares da RepubJica. 

Discussão uoica do parecer n. 124. de 
1897. da Commlg:õiio de :J[arinha e Guerra, 
opinando pelo inu.eferirn~nto da llellç;io do 
alferes do 25' batalbiio de infaotal'itl. do ex
ercito, A ntonio Rodrigues de Loure ·.ro Ju
nior. 

Levanta-~e a sessão ás 2 hor~s da tarde. 

PROPOSIÇÃO 

N. 37-18\17 

o Congresso Nacional rBsoJv~; 

Art. 1_· E' o Governo autorisado a conce
der ao telegraphista de 4" classe Ernesto Ma
noel da ~ilva Filho um a.nno de licenca. com 
ol'denado pa.ra tratar de sua saude, onde lhe 
convler_ 

Art. 2. o Revogam·se as dispüsições em con
trario. 

I Camara dos Deputados, 18 rie outubro de 
lS97,-Arthur Cesa" R;os, preside.nte,-Julio 
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de ll'Ie!lo Filho. lo secretario_ -Carlos Au- nado melhoria da aposentadoria, em cujo gaso 
gusto YalIenle Novaes, 2" secretario_ -A' Com- está. 
missão de Finanças. A sua idade avançada, o seu estado precario 

Urna authentica [la eleição senatorial, a que de saune e os serviços publicos prestados por 
se proc~rleu no Elltarlo do Ceará, no ,lia lô de mais de 30 Il.unos garantiram ao peticionario 
agosto ultimo.-A' Commi!são de Constitui- aquilJo a que tinha direito, de conformidade 
Cã.o e Poderes. com o decreto legis[ativon. 1l7, de 4 de no

o Sr. 2' §ecret:ario lê e vão a 
imprimir para entrarem na ordem d,,~ tra
balhos os seguinte! 

PARJiCERES 

N. [25-[891 

A Commissão de Justiça e Legi91~ção. exa
minou attentamente a prolloslçãon. 36, vo
tada no corrente ~nno pela Camara tIcs Depu· 
tados. 

Consirleraudo que essa proposição não eon
traria o pensamento que presidiu à decreta
ção do al't. ~ü ria lei n. 2" rie 10 de dezembro 
do anno proximo passado, pois providencia 
tão sóme!lte sobre a sua appiieação aos pro
duetos nacionaes com rotulas em Jingua es
trangeim, não pa.'~<1 ex:cluil-os elo [Jm ela lei, 
siniío para evilar ao commercio e industria 
nacionaes p,ejuiwB c0nslderavei~, sem nen
h um p7'oveito para o p,liz ; 

ConsUel'an<to q ,1', o ílm da lei fica comple
tamen te cum prlllo Il, sfle q CCl nas rotulo, 
existentCls na.s íÚl'Ícas nacionaes, 8r::lbom 
contenham Il!z;res 8:Cl hegna est':wgeÍl'u, 
nc,', assigna!ada e conhecida a procerleocia 
dos produetos peI<1 rleclaraç;10-Indu3tria Na
cional-e mais (leclar"ções consbntes [10 § 2" 
elo art. lo da proposiç5:o ; 

Considerando qUe a nii,o ser a39im, graves 
seriam Og prej uizos 50ill'idos pejos indus
tr!lles do paiz, que é. sombra d.a lei ho;\"Íam 
feito acquisiÇii:o de l'otulos eOlll etiqueta eUl 
lingua e~t:'an;::-eira, e que [unge de ser uma 
medid~~ pl'otectOI':J. da Ülc,ustr'ia naeiOnJ,I, elb 
só a:pl'o,eiít;ria á producção estl'uegeira; e 

Attend<'ndo ás procer1entes razõ~s Bxar:J,d:13 
no parecer da Cam:ll'a dos Deputados: 

E' de parecer q [la U proposição seja appro
vada pelo Sena.do. 

Si,la das Commjss6e~1, 20 de outltbro do 1897. 
- GOtlçalres Ch"ce<. - Fernando Lobo.
J. Juaquim dê S01<:;((. 

N. 126-1591 

Manoel .To~é Vieira., contir:uo ::lposentado do 
Archivo Publico N3CÍ0naI, alle;l"ando con
dições pesscaes que deVem ser as d1J. generali
dalie do pessDal inactivlJ remunerallo, em cir
cUJ1lstancias identicas ás suas, reqlHlr 0.0 Se-

vembro de 1892, e tabeHa do decreto de 9 de 
agosto de 1890. 

Níio ha justificativa para. l!.brindo-se exce
pç:ía f",varavel ao peticionaria, mandar-ae-lhe 
abonar por lei especial vencimento diverso 
do que lhe compete pela lei geral, sob cujo 
regimen acceitou os deveres de funccionario, 
e o.s vantagens que lhe seriam conce~idas 
como aos demais servidores publicas, nas sua~ 
condições. 

E' I!. Commissão de finanças ae pal'scer que. 
seja. indeferido o requerimento. 

S"la das Commissõ€s, 20 de outubro de 1897. 
-Gomes de Castro.-Porciuucula, relator.
Se1Jerino 1Tie,:ra.-F~liciana Penna.-Le'ile e 
Oiticica. 

N. [21-1891 

A Cornmi2~ãa (18 Justiça a legislação, tendo 
e:1:amin~.do o pr,)jeclo n.22. do corrente anno. 
que mand,), contar de I de fe7ereiro a 31 de 
março as férias para 11 Justiça Federal; 

Considerandu que em outros paizes, cujo 
clima não Êl extsnUil.utd corno o nosso, as fé
rias S30 por Igualou maior tempo, pois que 
na AlIemanlla. vão rie 15 de julho a. 15 de se
tembro (Dubal'!e, Codigo d'ol-gan;sat;on judi
ciaire, art. 20 [); na. França, de I de setem
bro o. I dSQovembl'o (Garsonnet, Traile Theo
riqt'e eI Pmli'lu~ de P"ocedu1e) i na. Ingla
terra, ,u longas. de 13 de agosto a 23 de ou
tubro (Fl'u,n'1ueville, Le Systeme Jv,diciai,-e de 
la G1Iltlde B'-e:agn~ J ; 

Consideranilo qUf:l o uso legitimo das férias 
judiciarias vem, no dizer do preambulo dI} 
lei francezo. de 21 (le fe',"eI'Biro, anno IV. de 
qlle, dopais dI) ter c8Dsagrarlo mezes a func
ções, arduBs A laboriosas os juizes necessibm 
,ie repouso, não só para. de~cança.r do seu la
bor, CODO par', trntac dos seus negocias par
ticulara3; B que. portanto para esse fim o 
prazo :l.ctu<11 de ~[ de dezembro a 10 deja
neiro é insllfficíente; 

Consideranclo que as mesmas razões q;J.e 
dizem respeito à justiça fede!'al militam em 
favor da lo~a[ do D!stricto FBdel'al: 

A Cammissão li de pa.recer que o referido 
]1rojedo merece a approvação do Senado, am
pliando-se as respecti va, dispcsições ao Dis
tricto FederaJ, pelo que tem a honra de Qtfe
rMer o ~egtlÍut~ Sllbstitutl vo, 
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PROJECTO 

N.28-1897 

o Congresso Ndciona! decrata: 
Art. I. ° São (<lriadoil na justiça federal e 

liO Districto Fe~el'a.1 os domioi2'os, os di1\S de 
festa nacional a os mezes 'de fevereiro e 
março. 

Art. 2.° Para que tenham regular anda· 
mento as causas que se tratam durante as 
férias, os presidentes dos tribunaes poderão 
dividir estas em turmas e determbar a sub· 
sti tuição d(,s juizes singulal'es e m~mbrcs do 
m\nisterio publico. 

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

Sala das commissões, '20 de outubro de 
1897.- Fernando Loba.-l. Joaquim de Sou~/J. 
-Gonçalxes Chaves. 

ORDEM DO DL\. 

E' approvado o projecto tal como p .. ssou 
em z', Jjscu3~ão e, sondo adoptado, V&.e ser 
remettido á Camara dos Depntados, indo 
antes iJ. Commi:':B2.0 de Redacção. 

PRETENÇÃO DO ALFERES ANTONIO RODRIGUE~ 
DE LOUREIRO 

Enlr:1 em niscussão unica o parecer n. 24, 
de 1897, da Commi~são de Mal'inbla e Guerra, 
opinlindo pelo indi:'ferimento ria petIÇão do 
~ Iferes do 25' ba taihão de infantarIa do ex
ercito Antonio Rodrigues de Loureiro, 

Ninguem pedindo a palavr8., encerra-se a. 
di[·c us~áo . 

Posto [\ votos, é approvada il conclllsão do 
parecer. 

o SI". President:e-E,ti1 esgotada a 
materia da ordem do dia, vou levantar a 
sessão, designando para a da sessã.'l se
guinte: 

3" discussão do pr' jecto do Senado, n. 24, 
de 1897, dispondo sobre os exames dos ex·alu-

_ _ mnos das escolas milItares d30 Republica, que 
<O Sr. Pre"lIi!en~e- Nao havendo I forem readmittidos. 

ainda. numero para votar, fic~, a'ilaàa, par,,-
quando l!ouver numero, a vobçi\o constante [evanb,s8 I!. sessão ao meio-dia e 50 mio 
da ordem do dia. nutos. 

EX-ALUMNOS DAS ESCOLAS MILITARES 

Entra em 2' discussão, com a emenda 0(
fereeida no parecer d?, Commis'ião de Ma
rinha e Guerra, o art. lOdo projecto do Se
nado, n. 24, (~e 189;. i.sentando da prova de 
habilitação, exigida pelo regnlamento das es
colas rnili tal',"s da Republica, os ex-alu
mnos das referidas escolas. readmittidos á 
m8otricul30 antes do anno lectivo vindouro. 

Ninguem pf'dindo a paI2.vra, encerra-53 a 
discussão. 

Segue-se em discussãv, que se encerra sem 
debate, o 8ort. 2'. 

Procede-se á votação. 
E' approvado o art. l°, s3,lvo ~ eoenda, 

que tambem é approva,la. 
E' appl'ovado o art. 2°. 
E' o pl'ojecto, assim emendé'cdo, adopteJ.do 

para passar á 3' d,scussilo. 

O Sr. ..Joaq'lllhlll. §,alI"[IlJlent,o 
(pelaordem)-Requeiroa V. Ex., Sr. Pre· 
siden te, que consulte o Senado si concede 
dispensa de interstício para a 3" discussão do 
projecto. 

Posto a votos, é apJrovado o requeri· 
mento. 

Procede· se !Í. votação. em 3" discussão, do 
prrjecto do Senado, n. 28, de 1896, abolindo 
as loterias. 

130' SESSÃO EM 21 DE OUTUBRO DE 1897 

Presídencia do Sr. iYIanoel de Queiroz (Vice
Presid,mte) 

Ao meio-dia alne-se a sessão e~tando pre
sentes 0S Srs. Sena.clores: Manoel de Q"eiroz, 
J, Catunda, José Bernardo, Joaquim Saro 
mento, Raulino Horn, Fra:Jcisco Machado, 
Manoel Barata, Banedicto Leite, Gomes de 
Castro, Nogueira pa.ranaguá, !!ires Ferreira, 
Cruz, João Cordeiro,Aiv"c'o Machado,Almeida 
Barreto, Gonçal ves Ferreira, Joaquim Per
nambuco, B. de Mendonça SobriIltlo, Leite e 
Oiticica, Coelho e Campos, RosaJur,jor, Seve· 
rino Vieira, Yirgilio Damazio, Domingos Vi
cente, Porciuncula. Thoma.z Delfino, Feli
ci:mo Pênna, Gonçalve" Cha ,es, R:drigues 
Alves, Paula Souz:;., Moraes Barros, Caiado, 
Joaquim de Souza, A. Azeredo, Esteves Ju
nior, GU3tavo Richard, Pinheiro Machado e 
Julio Frota (38). 

Deixam de comparecer, com caus~. partici
pada ús Sr3. Lauro Sodré, Justo Chel'IDont, 
Pedro Veltlo, Almino Alfonso, Abdon ~I1lanez, 
Rosa e SJlva, Rego Mello, Leandro Maciel, 
Ruy Barbosa, Henrique COGtinho, Q. Boca
yuva, Lopes Trovão, E. Wanclenkolk, Fer-
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nando Lobo; Leopoldo de Bulh.õ8s. Generoso I siàal'ação. Pensa por isto que a emenda deve 
Ponce, Aqudmo do Amaral, Aloe:'1;Q Günçai- "eI' approva~a. 
ves, ,Vicente Machado e Ramiro Barcellos O Sr. Senador Bernardo ele ~Iand()oç:1 So-
(20.) brinho oífereceu emenda no seutklv de ser 

E' lide., posta em discussão e sem debate modificada a representação do Jauão com dous 
appro'i'ada a acta da sessão anterior. consules simples nas Cidades em· que o Go-

verno Julgar mais conveniente cotlocal-os, 
00 §r. ,,o §eelt"eit~l"lio declara que em vez de um consul geral de 2" classe em 

não ha expediente. Yokoama e um chanceiler, como propõe a 

I Camara dos De pu tados. 
O Sr. "Co §e<cretario lê e vae a im. A' representâção no Japão, creeda o anno 

primir para entrar Da ol'clem dos trabalhos o passada_, fOI conslgnado para o corpo consular 
seguinte o nume,:o de um consul geral de 2' classe 

em Y'kooma, com 5:00u8 de ordenado e 

PARECER 

N. 128 - 1897 

Dan~o eXGcuçiio á deliheração do Senado, 
em sef.,ão de 11 do corrente, a Com missão de 
Finanças vem apre~entar o seu parecer sobre 
as emendas offerecidas em 3' discussão á pro
posição da Camara dos Df:putados, que fixa as 
despezas a fdzer pelo Ministerio do Exteriur. 

Duas emendss foram apresentadas wbre o 
consule.do de George-Towr. : a do Sr. Senador 
Francbco Machado, propõe re5tabelecer este 
consu lado, conforme a proposta. do Governo; 
a do Sr. Senador ),Iranoel B"rata propõe ac
crescentar as ve,:,has necessarias para. o con
sulado, fixando o ordenado e a gra,tificilçJ:o ao 
consul e mais 500$ pa.n aluguel de casa para 
o consulado. 

A Commiss1ío julga acceitaveis os moti vos 
apresentados na discus~ão, para restabeleci
mento deste consulal~o, com o o~denado de 
2:500$ e a gratificação de 5:500$. de accorrJo 
com a lei que fixa os venclmentos dos con
sules simples: é a pl'opo"ta do GJverno e a da 
emenda do Sr. SenarloI' Barata. 

Não pólle, entretanto, a Commissão acon· 
selhar ao Seoado que vote ,erba para o 
aluguel do. casa pua o consulado; nenhum 
con,ulado a tem e não julga de conveniencia 
abrir excepção para este. P3,ra harmonizar 
todas as opiniões, a Commissão propõe a 
emenda substitutiva ás duas acima como faz 
adean te, íiO flual do prfsentB parecer. 

A emenda apresentada pelos Ses. Senado
res Manoel Bar ata, Moraes Barros e Paula. 
Souza. propõe restabelecer a emenda 37 da 
Commissão, supprimindo O chanceller do con
su!adlJ no Porto e alterando a respecti va 
verba com a reducção da verba pal'a os 
vencimentos desse fnnccionario. 

A Commlsslio de Finanças continua a sus
tentar a opinião manifestada no seu pal'ecer 
solJre a prov,siclio da Camara ; i'Jlga, que não 
In. convenienCla na cl'eação de~se cargo, 
quando se supprimem oukos, cuja conserva
ção tem em seu favor motivos de mais con-

lO:OUO$ de gratificação; um vice-cousul, com 
2:500$ de o:'d"nado e 2:500$ de gratitlcaçi\o, e 
um cllaneeller com os mesmos vencuuentos, 
prefazendo a despeza de 25:0008. A Camara 
dos Deput~(tos pl'OpOZ supprimir o vice-con
sul e diminuir os vencimentos do consul a 
!O: 000$. os do chancelJer a 4: OOOS, q ae re. 
duz a àespeza a 14:000$000. 

A e menda manda considera.r consulado 
simples o de Yokoama e crear outro em uma 
cidade onde o GOV9l'110 julgai' mai~ conve
niente, o que exige a rlespezJ. de 16:000$ com 
os vencI mentos dos dous consules, 

Quando fui creada a legação do Japão, havia 
a opinião rie estabelecer um consulado em 
Yokoama e outro em Tokio,dous pontos de~se 
paiz de onde deVia ser encamintlacla a emigra
ção pa,ra o nosso; crearam-seo consulado geral 
em Yokoama com um vice-consul e mais um 
chanceller ,o que evirlôlltelllente é mUito pes
soal par:l um consulado que ia começar a 
funecionar. 

A pl'OpOSição rI), Camara deixa o cOllsul e 
um ehanc'lller, quando só se justifica a exis
tencw, de'se funccional'io nos consularlos que 
teem grande expeJiente, sendo necessal'io 
esse auxiliar do cousul. Não parece eon ve
nienta, ent,'etanto, que ,~e deixe em um paiz 
lllngiql10 como o Japão, apenas um consul 
ql:e pode não tel' quem o substitua nos casos 
de imprevisto, não sendo üwil mandar rapi
damente outr:l pal'a essa substituição. Por 
estes mOLivos, pensa a Commissão que se 
attende melhor as convenienclas do serviço, 
para a,s rdações que 08 pretendem ent:1bolar, 
deixar dous coasules simples no J3pão, per
mittindo ao Governo fixar os pontos em que 
elles deverão func:cionar, como pl'opõe a, 
emenda, sendo esta approvada pelo Senado. 

O Sr. Senador Severmo Vieira apresentou 
emenda restabelecendo as verbas uara as le
g"ções da Austria-Hungria e Russia, assim 
corno outras supprimindo as verbas pam 
o consulado da Russia, o de Posadas e o do 
Salto. 

No parecer apresentado para, a 2,' discussão. 
a Commissão de Flllanças expoz os mo ti vos 
peios quaes entendia deverem ser consers 
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v:,dos estes dOUJ ultimas conaulados, motivo- 'I Não p6d<l po,' isto a,;onselha1' a rej.,i()í.O 
que o Sen"oo jil aCCeitcu com a c1,pprO'laçào desta emendeI, o que seria d,eix,~,r ,iustificada, 
das emer;da.~ no 3ent;do de restabeleceI' as [l abertura. de um crediêo no or<;amento em 
respectivas comign~ções. 61" boração; peu"a. Dor isso que a emenda deve 

A Commissão continua a pensar do mesmo ser approvada. 
modo e por i8:>0 entence que a3 emGnrla~ A Commi~são julga de convéníe:lcia pedir 
quanto a estes dous consulados de,em ser o l'e3êabelecll:Jento da verb," p~ra o clJanceller 
l'tljeitadí1s. em Genov;l, bem CJmo a do COlbulaoo Geral 

Quanto ao comillli:t'1o na Russia, a sua na Suecia e Din'1mp,rco" com séde em Cope
c!'6ação é consequenciil da s\1ppre~~ão ela nhague. A primeirn, justifica· se pele), gra'lde 
respectiva legação, como no p:l.\'~cer fc;i ex· somma de serviço que esse consulado tem, a 
posto. exigIr U;ll D.lI:l:iliur par .. o consul; a Carnara 

A Com missão ent.mlla que as üüa> legações dQS Deputa.dos havia reconhecido essa na· 
devem ser mantirl;::.s, os motivos apresen- ce~sidade e a surpreEsão pl'oposta. encon
tadas na discussão pelo Seu relJ.tor lbram por trou objecções que a Commis~ão julga proce· 
e:la. ~cceitos,e por isto entende que as emen- dentes, 
da.8 olfereclclas pelo Sr. Senuüor Seyerino Vi· O cOll.mía,lo na Süt.ciae [inam~\l'c,~ sucsi~te 
eira devem ser J.pprovadas no sentido de se- d.esde o temr;o do impel'io, aUendendo a ne
rem restabclecidas as éonsignaçães para as cessid;l.ào de ter o Brazil uma autoridade que 
legações da Russia, e da Austria-Hungria. o represente n~s:;a parte da. EUl'opa; na Repu· 
Bupp~imindo·se" ~,o consula{10 do. Russia" blica sep"rou·se e;'~e '~onsulad3 em dous; um 

A Commissão rle Finanças não pôde acon- para a Dinamarca, com sede em Copenhague; 
sell1ar a apPl'ovação da emend3. do Sr. B. de e outro para a SU9cia, com sé(ie em Sto
Mendonça SobrinhO para sup[,rim:r as legc. ckolmo. 
ções da Suissa., da BeJg'ic,L e (h HespanhD.; Supprimiudc.se amtos, como () f8Z a propo
et:tGnde que,nas relações iotel'llllcionaes deve sição da Cam:lra, fkariamos sem represen
ser bem considerada a opinião do Governo. tação D.lguma naqueHa parte da Europa; a 
que tem a responsabllluade da mu.nutenção Comaris3âo propõe po!' isto conserva!' se o 
dessas rela.ções; ao poder Legislativo cabe que tinlJamos já em 1~89: um consulado par" 
grande responsabilidade si "ltel'al' o CO!'p0 a Suecia e Diu3.mClrca, com séc1e em Cope
diplomatico ao contrario do que informa o Po· n hagne. 
der Executi vo lllitig ao corrente ,los factos Por ultimo a Commis,,5:o propõe qCle o Go· 
e ':3.5 l'elaçCe3 existenteJ com o~ paizes VerllO fiq ue auto~iza(lo J, acreditar um dos 
amigos. nos,os Enviados Extraordinarir:s e Mioi3trO-i 

Tendo ouvitlo o Sr. J\lini~tl'o do Exterior e Plenipotenciarios da Europa perante o Go
esta.ndo de accO\'do C,Jm a opinião pOi' el!8 verno da Hollallda; esta autorlza.ção prové.m 
manifestada, a Commissii.o entewte que J, da necesgidado que termos de entrar em ne
emenda deve ser rejeitada g-ociações com esta nação qua.nto aos limites 

Os Srs. Senarlores Cr'tlz e Virgilio Damazio da nossa fronteira nOite. 
propuzeram restabelecer averbá <1e 400:000$ Nilo convindo Cl'etlf legaç5,,) nova po-r em
para. a desp~za com a.s com missões de llmí- quanto, faz·se preciso ter um l'epr~3elltante 
tes; esta verba processada nessa quantia [oi jun to ao Governo desta paiz. 
reduzida a ~OO:()()O$ pel<:\ Cam:\ra tios Depu· O Governo designará o que entender mais 
Lados. con veniente, 

A opinião do Governo sobre e~ta verba é 
que n. reducç5.o pa.ra :20,,1 :000$, déi:x:a·o nas A' vista do exposto, il. Commisslío re,ume o 
circumstancias de nio poder fazer despezas seu parecer opinando: 
a que elle está. obrigado por tratados cele· 1.' Que sej<J.ill rejeitadas as emendas: 
brados com algumas nações amigas; como a Do Sr. Ilernardo de MendonçD, Sobrinho, 
despeza deve ser Ceita. por estarem GS trata· supprimindo as Legaçõe3 da Suis~a. Belgica e 
dos já approvad03 pelo Congresso N,\cional, Hospanba " 
será caso de abrir credi tos supplementares 
a e~ta verba in~ufflcientemente dotada, sinão Do Sr. Severino Vieira que manda suppri
extraordinari08 para despezas det~rminadas mir a~ emen'!as approvadas em 2 J dIscussão, 
em leis anteriores. wbre os consulados de Posadag e do S"lto. 

A Commissão de Finanças julga de m[l,o 2,0 Que sejam approvada~ as emendas: 
a.viso deixar o orçamento já viciado com I ". 
verÍJa manifestamenta insufficiente, contr,~ a I Do Sr. Ilern3.rc.o de lv;ell(lonça SolJrin!lO 
verrlade da despeza a fazer; o Senado com- sobre os cousulaclos do Japo.o ; 
prehenrle a inconveniencia dos creditos que Dos Srs. Mn.noel Barata, ,Homes Bal'co,~ e 
teeill sido urna das causas da pertul'lJação Paula Souza, supprirnindo o ch"nceller do 
p"ofullda das nossas finanças. consulado no Porto: 
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Dos Srs. Cruz e Vil'gilio Damazio, restabe-j O Sr. Presidente declara estar 
lecendo a verba de 490:000$ ela proposta do ,esgoteda a materia da ordem dia. 
Governo para a c,ommisoão de limites; I Vae levautar a se~são designando para. fi, do. 

D~s Srs. SeverlllO V~elra e Vugülo Da- sessào seO'uinte. ' 
mazlO. sobre as Legaçoes da Russla. e da. " 
Austria. Trabalhos de Comrnissues. 

3.' Que seja suostituida a emenda do Sr. 
Manoel Barata e Francisco Machado sobre o Levanta-5~ a. 2e855:0 á meia hora depois Llo 
consulado de George-Town, pela seguiute: meio-dia, 

N .... Legação da Gnn-Bretanha accres-
cente-se: 

Um cOl1sul em George-To,Vil: 

Ordenado ...... , ~:500$O(J0 
Gratificação.... 5:500$000 

ACTA EM 22 DE OUTUBRO DE 1897 

Preside1'lcia do 31'. Ma110el de QueÍ1·o.~ (Vice-
, Presidente) 

augm€nlada a vecba. ne~ta conf'jr-rnl,lade I 
4° Que sejam submettidas á discussão e " _ 

approvadas as seguintes emendas que a Com- Ao melO-dia a.cham·sepresentes os Srs. Se é 
missão offerece: nadares Manoel de Queiroz, J. Catunda, Jos 

, , Bernardo, Joaquim S1l.rmento, Benedicto 
l. a ElImIne-se a emenda n. 45, que sup· Leite, Pires F'erreira, João Cordeiro, AI varo 

prime o chanc~ller em Genava. Machado Leite e Oiticica. Vir"ilio Damazio, 
2.- Depoisd~s consignações para a Legação Henrique Coutinho, Thomaz D~ltlno, Moraes 

da HespanlJa, llltercale-se o segumte: Barros, Caiado, A. Azer-edo, Alberto Gan-
Suecia. e Dinamarca.: ça.lves, Gustavo Riehard e Ramiro Ba.r

Um consul em Copenhague: 

Ordenado....... 2:500$000 
Gratificação. ... 5:500$000 

cellos (18). 
Deinm de comparecer com causa parti

cipada 08 S~. Raulino Horn, Francisco Ma
chado, Manoe! R\rata, Lauro Sodré, Justo 
Chermont, Gomes de Castro, Nogueira Para-

5.° A Commiss5.o propõe o seguinte artigo nagul1, Cruz, Pedro Velllo. Almino Alfonso, 
additivo: Abdau Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves 

Artigo. E' o Governo autorizado a acredita. FelTeil'a, R?sa e Silva, Joaquim Pernam
um dos Enviados Extraordinarios e Ministro~ buco, B. de Ivlenc10nça Sobrinho, Rego Mello, 
Plenipotencio.rios na Europa. cumulativa- Coelho e Campos, Leandro Maciel. Rosa Ju-
mente junto ao Governo da Holl:inda_ I mor. Ruy Barbosa, Severmo VIeIra, Domm-

,_ 'l gos Vicente, POI'ciuncula, Q _ Bocayu va. Lopes 
Sala das Co~mI9soes, -o de outubro ,de Trovão, E. Wanrlenkoll;" Felic:ano Penn,\, 

1~,9~ .-Ai- O. G01~te', de Cast,:o., - Sel'e,·tnO Gonçalves Chaves, Fernando Lobo_ Rodrigues 
1:,e!ra,-~e!,te e O!ttCtClI.-P01CtU(ICUlll, ven- Alves, Paula Souza, Leopolrlo de Bulhões, 
cldo. -Fel!cwno Penna. Joaquim de Souza, Generoso Ponce, Aquilino 

ORDEM DO DIA 

EX-ALUMNOS DAS EéCOLAS MILITARES 

do Amaral, Vicente Machado, Esteves Junior, 
Pinheiro Machado e Julio Frota (40)_ 

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

o §I". 1.0 Secretnrio dá. conta. do 
Entra. em 3' discussão. com a emenda ap- seguinte 

provada em 2' o projecte do Senado n. 24, de 
1897, isentando da prova de ha.bilitaç5.o, ex
igida pelo regulamento nas E9colas Militares 
da. Republica, os ex-alumn08 d<J.s referidas Es
colas. readmi ttirlos á matricula antes do anno 
lectivo. 

Ninguem peclindo a palavra encerre-se a 
discussão. 

Posto a votos é o projecto approvado, tal 
como o foi em 2" discussão e, sendo adaptado, 

EXPEDlENTE 

omcio do 2° vice-presidente do Estado de 
Matto Grosso, de 17 de setembro ultimo. com
municando que, na ausencia. do respectivo 
presidente, assumiu a administração daquelle 
Estado .-ln teirarlo. 

vae ser enviado :i. Camara dos Deputados,indo I O SI". :"lO seCl'ctario lê e ficam 
antes á Commissão de Reclacção. I sobre a mesa para serem discutidos na s~"são 
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seguinte, depois (le impresso:'> no Diario ào 
C0 7!gres.lO, cs seguintes 

PARECERES 

N. 129-1897 

Redacção find do projecto do Senado, n. 24, 
de 1897 

o Congresso Nacior:al deaeb. : 

Art. J.' Os ex-alumnosdas escolas mili
tares da Republica, quer rio curso de pf8pa
ratorios, quer do cursosuperi or, reaC,lIlH.r, i dos 
à ma~ricula ante~ do !CInno lecti "0 vindouro, 
a requerimento seu oU por LCtO expontuneo 
do Governo, poderão fazer em rnal'ço d., :898 
os exames da ~erie em que se aehavam pur 
occasião do desliga'"eaêo, inde~etll~ente d[, 
prova de babilitação exigicia pelo regulamBnto 
uM referidas eseo:as. sujeitos, porem, a um 
eJ:~me de general:oacles. 

Art_ 2.' Revogam-se as fhspo~;·,ões em 
contrarIo. 

Sala das COillmissões, 22 iie outubro de 1897. 
-G':lstauo Richal·d.-A, AzeTeao. 

N. 130-1897 

Redacção final do projecto do Sel'lado, n. 28, 
de 1896, aboLindo as loterias 

o Congresso Nacional decret~, : 

Art. I.' Fimm "batidas as loteria~, respei· 
í[l.dos os contractos feitos em virtude da lei 
n. 428, ae 10 de ~nembro o,," 1896. 

ArL 2.' São revogadas aS cispúsições em 
contrario. 

S~JD das Commiscões, 22 de olltubrode 189-;, 
-G,ustavo Richard.-A. A .. ej·edo. 

Cl §I". :P["es~della:2-Ser!!10 méia 
hora depois de mero dia, e tenço apenas com, 
pctrecido 18 Srs. Senadores. ho,)e não pOcte 
haver sessão. A ordem do dia llara a sessã.o 
seguin te é: 

2' li iseussão do prujecto do Senado, n. 28, 
de 18~7, reguJaudo a'l ferias forensps ; 

~. dlscus5ii.o da proposiç50 (/a Caroara dos 
Deputa.rlos, n. 36, de lS'')í, que probi be : 
imlJortal' e fabric;J.r r~t",los qUé> :;e prestem 
á fabric.ação de bebidas e quaesqn8r ou'.ros 
produclOll naciona"s, com o fim de vender 
estes cor/lO si fos,em estrangeiros; expor á 
venda n5,(' só prep'1.r;J.dos pha:'mo.,:cuticos sem 
a indiraçã o rla fabrica. nome do producto e ° preço d1t venlla, como mercadorias ou pro· 
duetos fabr,is nacio))a',s com rotulo em lingult 

estrangeira; comminn as respectivas penas e 
di OUtl a" proVl"en·ia.5 : 

DitcUS5:~0 unic:t do par~cer n 126, de 189í, 
da Commissiia de Fmanças, opinando pelo 
indeferimento do l'equerid't'nto em que Ma
noel Jose Vieira. continuo ~plls",nlado do Ar
chl vo Publ;co Nacional, pede melhoria da 
sua aposeutadoTla. 

131' SESS,'i:O EJI 23 DE OUTUBRO DE 1897 

P)'esidencia do Sr. Manoel de Q",eú'oz (~'ice
Presidente) 

Ao rneio-(l.i'1, abre SI} a sessào, estanrlo pre
sentes os SI'8. Senaliol'ES N1tU10~l r.e <.lueíroz, 
J. Catunda, J0~é Beruanlu, Joaquim Sar
mento, Francisco Machado, Justo C!lermont, 
Benedicto Leir,e. Nogueira P;wanaguà. Joja 
Cm'deiro, Ahal'O Machado, Almeida, Barreto, 
Rcsa. e Silva, Joaquim Pernambuco, B. de 
Mendonça Súbl'inhu, Leite e Oiticica, RoS:J. 
.Junior, Severino Vieira, VirgJlio Damazio, 
Henrique Cominho, Domingos Viceute, Tho
maz DellÍno, Fellciano Penna, Gooçal ves Cha
ves, Fernando Lobo, Paulrt Souza, Moraes 
Barros, Caiado,Joaquim de Souza, A, Azere~,o, 
Generoso PODCe, .\.Iberto GI,nça.1 'TeS, Esteves 
JuniOl', GUSUl vo Ricllard, PinllBiro Machado 
e Julio Frota. (35). 

Deixam de ccmpai'8cer, com causa partici
pada, o~ Srs. RalJlino Horn, Manoel Barata, 
Lauro Sodre. Gomes de Castro, Pires Ferreira, 
Cruz, Pedro Velho, Alml1l0 Affonsc, Abdon 
Milanez, Gonçalves Feneira, Re)<o Mello, 
Coelho e CampoB, Le;J.ndr() Macl<o>l, Ruy Bar
bosa,Porciuilcula, Quiutmo Búcayuva, Lopes 
Trovão, E. \Vanrlellkolk, Rodngues Alves, 
LeopOido de Bulhões, Aquilino de Amaral, 
Vicente Macoa(ia e Ramiro BMcellos (23). 

São 3Uccessi varnente lidas. post'.s em dis
cus"ão e Sei,! debate approvn.das as actas da 
set3são anterior e da. reunião (~O dia 22. 

EÜJ Sr. li' §e.e]['<et;ario declara. que 
não ba expediente. 

o !Sr-, ~o §e(~l"0t3.l·.io declara qUIJ 
não !la, ~Il.l'eceres. 

E' lida. posta em discusúo e sem debaie 
app;:o-oa(\:J, a reI1.2.cçiio final do pl'ojecto do Se
nado, n. 382. de lS~5, abolindo :\8 loterias. 

E' lida, posta en discu~siio e sem debate 
approvada :1, redacção tinal rio pl'ojecto do 
~e)JD.·-;o, n. 24, d~ lti\/i, di~pon(10 sobre ex:1.
me'.no ;;roximo futul'o ;tnno, dos ex-durnnos 
das eS.ola' 111ll1taréo ela Republica (lue furem 
readmiWdos á matriculD.. 



SESSÃO EM 23 DE OUTUBRO DE 18'di 417 

ORDE"r DO DIA 

FERlAS FOREXSES 

Entra em 2" discussão, com o sub~tltutivo 
offerecido pela Commis::ão de Justiçr\ e Legis
l::tção, ° art. 10 (10 ))l'oject.o ,lo Senauo, n. ~'2 
de IS9i, regulando :13 ferias forenses. 

<O Sr.FeIicia.no Penna-Sr. pre
sidente. não tenho propriamente o pro\,osito 
de impugnal' o substitutivo a.present"L(\o pela 
Commi,são. E' antes intenção minba pell11'
lhe que nos forneça eschrecimentos. aClm ele 
que poss,',mcs entender ]"Jerfeíta,m~nt~ o (1ís
positIvo do seu projecto. (Pausa). 

Observo ~gora, 81'. Presidente, que ;c. mi
nhas p,clavras referem-se ao ~rt, ~"e não a,o 
art, 1". Por isso, rleoi:,;to de f:üJar, eS0erando 
que seja. l)r~to em discuss:10 o art. ~~. 

Nioguem mais peuindo a pahwr::t, ell~el'l'a
se a (liscussão. 

Segue-se em discussão o <ll't. '2,0. 

vigcr a lei qUe d"r,erminn. o contrari e est", 
beleçn. novaS di,pcsiçõ(:,;. 

O que nÔoo acho re!,ul:1r é que i -r uma 
simples inducção ~e considere revoga ',t a lei 
até ago!'EL vige~} te. 

O SR. GO:"if"ALVES CaAVES-O ar:',o 1'e
fNe-se sómente às califas trrtto.c\~s ; ;1~;1nte 
as fériGs. 

O SR. FERNANDO LOBO-São restrict~ ". 
O SR. FELlCBNO PENNA-Mas esb:· ca,usas 

no Supremo Tribunal, sejam resk tas ou 
não, são decididas por todo o TribuDc,). 

O SR. FER:-üNDO LOBo-Por maioriD. 
o SR. FELICL\:'lO PE:"NA-lsso (;1. Lma-se 

10110 o Tribunal. O Senauo brnbem decide 
por ma.ioria, mas é o Senado todo. /3sim é 
tambem no Supremo Tribur::úi; alti :'tão se 
conhece o julgamento por turmas. 

E', portanto, U!!!:1 retorm:1 que Sé C; ',er in
t,'oduzir. 

O SR. FERl'UNDO LOBo-Eu exp!ic.~T i. 

O SR. FEL;CIANO PEl\"NA-Estimal"'; muito 
'lue V. Ex. explique, tanto mnis q:1 " con
forme declarei no principio, c,c:o é ~,:' u pro
pcsito imj)ugnar o projEcctc, mas sj,l'l pedir 

O Sr. FeHciano Penna - Sr. esclarecimentos. 
Presidente, corno rlizia ha pouco, deseja antes Acho que desde o momento em qCle ge re
ser eselarecir10 do que impugnar o projecto voga uml>. lei, é necessario dizer-s? [Jus as 
apl'esentad.o pela Comm~s~ão. SU<15 disposições Ecam revagadJ,s. 

O art. 2" rio projecto dIZ: (Lê.) 
Ora, o que esta lllSpostO neste artigo e a Unr SR. S~NADoR::-Mas _as c~,;sas, j,~lga~as 

derogação expI'e,sa da lei. pela qual se rege f durante as ferIas n200 o sao pelO !nnl!!'ill m
actualmellte o Supremo Trl',JUnal Federal. teir?, O Tribunal nio se constitue clllrante 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que o Supre- as feI'H\s. 
mo Tribunal Federal decide nest:1S questões, O SR_ FELlClANO PE:\i~A-Eilti'i,c, que,,, julga 
estaml0 presente a maiorIa da corpor,.ção; du,'ante as férias? 
não se conllece aUi o julgu.m8ntopor t:lI'mas, UM SIt. SE:NADür--Dul'l1ute as fériê ,"lo se 
de maneira que a Commisi'5.o, detel'minando tratam sin5.o de cel'tas e determi])ada~, 
que os presil',en tes dos tl'ibunaes di vidam ~'l~as. 
estes em turmas, wm desta fórm:J. derogado O SR. FELICIANO PENNA-Como ~e ,iIlg(J,ill 
um artigo expresso da lei vigente; mas dero- o~ !tnbeas-co1'pUS durante as fél'ias '? ,C' Dor 
gado sem uzal' das formulas estabelecidas. turmas 7, Por certo que não. • 

A llerugi1.çu.o é por via de cJllsequencia. O SR. FERNANDO LOBO-E' pei::t m~:,,'i<l. elo 
Não se revoga IJ, lei que exisle, mas auto- Tribunal. 

riza'se os pre:iideDtes dos tribunaes a violal-a, O SR. FELICIANO PENNA-M[\s qua:: :0 um 
fazen rl0. cum que :s julgamentos sejam feitos tribunal se reune em maioria, ch"m,,"e tri
por melO de turma_s. . ,bunal, e nu.o mtüoria. O Senado, par" pedel' 

Eu acho a questclO mteressante deba1xo de deliberar, tam bem não precisa ter P',"( :entes 
dous aspectos., . . , todos os seus membr03. 

O primeIro e, que e da maIs alta Impor-\ Além d,sso, porque se I\a de fazer c,na lei 
tanClQ" que os Julgamentos nos trtbuna~s de excepção para as tcrlUs? POIS oS 'Ltbe!J.s
sejam f~ltos por turmas, ou pela corporaçao corpus, por exemplo, hão de ser ju ;ados, 
em peso. +_ _ durante ~:; férias, POI" turm",s de tl'e, mem-

Acho que uma qu~scao r'e tw r,lt~ rele- bros, e [,uI"<1nte o-resto do anno pOl' :ouo o 
vanCIa" como esta, nao p')de ser deCIdIda ,por Tribunal? 
um lilCldente, em um pl'oJecto de leI da 
Commissão. • 

Si a Commis,ão entende que é curi:l.l que 
os julgamentos se fiçam por turmas, nesse 
caso o que é regular e que ella declare sem 

Senado V. lU 

O SR. FERNAliDO LOBL1-Nii:o são r 
mas; 88.0 por maioriil. (\0 tribunal. 

O Sl{. Fn:LICIANO PENNA-Díz o IJI 
(Lê.) 

jecto. 
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-------------------------------------------
o SR.. GONCAL'y,"S CHA.VES - Resl1eii,ad2. a 

disposição legal. 
Si fosse pensamento da Commissão refor

mar a lei vigente, na sentido de acabar com 
a anomalia que se observa no Supremo Tri
bunal. de serem as causa.s, algumas da maior 
jmportancia, estudallas apenas por tres mem
bros, ao passo que no julg:omento tomam 
part3 Wr!08 os membros do Tr! bunal, estaria 
de accor';o, porque realmente não conheçO 
irregularida,(le maior. 

o SR. FELICIANO PENNA-Para. que se di
vide em turmas? Póde-se di vdir o Tribunal 
em quatro ou cinco turmas? 

Os Sas. FERNANDO Los" E GONf:A.LVES CiU-
VEs-Não, senbor. -

O SR. FELICTANO PENNA-Nâo é o que diz 
o projecto. 

O que se entennerá é que os juizes poderão 
sabir da sé./e do Tribunal,comtanto que fique 
uma das turmas. 

O SR. FERNANDO LOBO-Não é isso. 
O SR..FELICIANO PENN.\-Entilo expliquem

meoqueé. 
O SR. GONÇALVES CHAVES-As turmas são 

para di vidir o TribuDal, de modo que uma 
possa gozar as fél'Íôls; mas é 112cessario que 
haja sempre numero para os julg'1meutos, 
conforme a lei. 

O SR. FELICL-\.NO PSNNA.-Ne,se caso é ns
cessaria que o projecto seja mais cla.ro. Pela. 
fórma por que está,ninguem o entende. (Tro
cam-se varios c:parte~.) 

Si quizessem revogar 3. lei existente ... 
O SR. FERNA.NDO LOBO-Não se revoga. 
O SR. LEITE E 01TICICA - Revoza-se, não 

ha duvida nenbuma. ~ 
O SR. FELICIANO PENNA-Pela lei actual, o 

Tribunal tuncciona em sua plenitude ou em 
sua maioria. De ora. em deante, poréf!1. divi
didas as turmas, uma dellas é que julga, em
quanto·a.s ou,rüs sahem d,~ Capital jJ~,ra go
zarem as fe rlas. 

Ora, isto nii.o me parece regular. E' lima 
revogação da lei; não é este o meio maIs 
curiai de a,Itera;' a lei. Estabelece-se Clssim 
um meio, que quebra a uniformidade n0S 
julgamentos. A:;sim é que, durante as ferias, 
taes e taes causas silo jiJIg'1uc'oS por uma tur
ma de tres juizes, ao passo que durante o 
resto do anno, caus~s identicas são decididas 
pelo Tribunal todo, contorme a lei vigente. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E' engano de 
V. Ex. 

O SR. FELICIANO PENNA-Or-a, si por acaso 
fosse pen~2,l!len to da Commissào reVO!I?!' p, lei 
vigente, na parte em que commett'é a urna 
turrn~, de tres o estuda dos autos, e Julga
memo a tOdD o Tribunal ... 

. O SR. GON~)AI: VES eHA vEs-lsso não é pos
slvel. porque nuo póde haver sessão sem me
tade e maIs um dos membros. 

Quem ja [oi juiz, e conhece um pouco de 
cousas forenses, sabe que processos ha que 
eu vol vem que;tõe~ tão complicadas, 'lue 
mUltas vezes um mez de estudo cContinu"do 
não é de mais par3. que o juiz tenha pleno 
conbecimento d:J. materia. Entreta.nto, nos 
noss;:s tríflll;naes o costume consagrado pela 
leI vIgente e este: o processo é estudado ape· 
nas por tl'es juizes, o relator vae ao tribunal, 
expô," a Cal\S3" e todos 08 juizes presentes jlJl
gam, não tendo o minimo conhecimento da 
materia, de maDeil'i1 que se regem absoluta
mente pela exposição, que pôde ser mais ou 
menos fiel. 

Si porventura. a nobre Commiss50 quizesse 
intro,luzir morUfic3.çôes nesteseLltido, eu seria 
o primeiro a applaudil-a, porq\le realmente 
o regimento do Supremo Tribunal Federa.l 
esta exigindo medificações urgentes pois, o 
que aUi se faz não póde continuar_ 

O SR..GoNÇALvES CHAVES-Nilo cogitou di~so 
a Commissão. 

O SR. FELlCIANO PENNA - Pois devia co
gitur. 

Eis. Sr. Presidente, o que pI'eten(lia dizer. 
ACDQ que este projecto revDga a lei actual, 
mas não pel,)s meJr:s regulares, por lei ex
pressa; apena., como uma consequencia, 
perlllltte que o PresIdente do Tribunal di
vide. este em turmas para julgar, quando a 
lei vigente manda. que o julgamento seja 
feito por todo o Tribunal. 

Não só dá·se a l'evog-1ção, corno ainda se a 
com!bette ao Presidente do Tribunal, quan[lo 
::;emell.lante revogação devia ser fdta expres
sarr.ente pelo POller Legislativo. 

O que se està fazendo é irregular' e 
quando o Serrado julgue cO:1"7eniente p.ppro~ 
var, não 8er<Í sem o meu protesto. 

o 8i/·. !<,'ernan·60 :!Lobo-Relator 
,.10 projecto em discussão, cabe-me o dever de 
res,Jenuer ás observaçõe3 do l.lonrado Sena
dor que me prec~deu. 

S. Ex. nel1huma razão teve n~ opposição 
que fez ao art. 2') do projecto, porq ue al1i não 
se trata absolutamente de dividir os tribu
naes em peq uenas turm.as, para estas pode
rem funccionar; não são turmas para julga-

o SR. FELICL-\.NO PENNA - O que estou di· rem, são apenas para tomarem conhecimento 
zelldo agora pouca rdvç[o tem (!om IJ pro- de crorlos feitos .1m·ante as fél'ias, seguindo-se 
jElctQ. • o exemplo ele QUt!'0S paizes em qllG o mltgis-
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trado tem férias de dous mezes; meeV.;J, esta 1 and "mento ela justiça public8!, achou "onve
que traz gl':l,nde vant.~gem :lO servi~o publico, TJiente aJon:,a:' o "yst6:na da ,li' isão dos rrI
pOl'que o rnagi'. tr"tio, depois de um p.~l'ii,\1.0 Imnaes em turm~,s, corno's pratica na l"elgic .• 
de descanso, t,'n: o re:<taur;J,d,) suas [0\,Ç;J,8, e em ontT'ns \:'O'\zes. 
poderá com mais vigor entregar-se.... Nào resutr:a d'ahi inccn:enient,e il'u',um. 

O SR. FELIC1AK0 PSNNA-Iaso não re,oon.1o. p~r:lue ~3 c:'.u':).:; ~lnÇ\ Si' t,·:1T.am em ,,\JI'Jpü ,.1<õ 

á. minha observ~,çãa. porque a lei àctu~,l le;'las saú m;11t,' Te,.tnct:;s, e dbde qu"os 
manda que o ["ito sej. julg<lllo por todo ° trrbunaes eS L8j:11ll r.o.npost.os em W;J, !l>alona, 
trbumü; e: desd.e que este f:eja dividido em youem func,':()~al' ;·eguI31:.mente: ~ _ " 
turmas. o J;;.lgameuto se fara por cinco ou Cre10 ter ,,,s,~,~ üa'J.o a, e:Ipltcaçue~ que 
seis memhrc.g eXlglam as tiu vl<1as 18vantado.s pElo lLus(re 

o SR. FER:-!ANDO LOIlO-;-.lo C:,ao pre"en ~e 
não se tr~.ta ,lesses julgamentos. 

o SR. FELIcr ANO 
tribunal. 

PENNA-Mo.s mutila-se o 

o SR. FERNANDO LOBO-Não se mutilJ.; o 
llresirJellte não p6- i e dividir 8" bt·rr.a~, si ná;) 
respeitanl10 ~st,~ dlSpof'ição lpgai: é necessa
rio que 11>'.,ja InalOl'ia ':,0 tl'ibun;',l ; do con
tr,;rio .J ão pocle \la ver sessão. 

O pl'esi,leEte tem de {;Izer esse, distribuição, 
ten,hJ ~m Vtst:t \lsta dispc3icã .. legishtivJ .. 
'~om 8. qual. COLilQ ia .1izenClo. muir,O Lucrará 
o ,erv,ço publico. porqu,'nto o juiz. depois de 
um de~canso, p0r1 e1'á cc·m mais vigGr ,'.,di
car·se ao d~:<em;Jenh.o dos ,eus arl~LiOS deve, 
reei. Era pl""ciso. purem, dar p:,07j,lencias a 
respel'O das C<ln~as que ~ão tlatadas em 
férias. e que a:iás ,ão muito re,tric'.as, são 
apenas mec1i,ia, assecuntorias, 

Senador. 

o Sr. !!§e'\ieT'~:Uo Viieira - Sr. 
Prêoidente. a d'seu'são pl'ovocada p~l(j iLus
tre Sewl\Ll' por Mic:as G81'~eS qu," Lülou 
em p['imeiro lo.,,~r veili. peb ;T:e110ô, 
(Lmonstrc:r que i l'ed:;.ção dCl pl'Oj~cto não 
está fet,,, com Oc necess".l'ia clârezeõ. 

Dep"i,~ das explicaç'lJes dad.as jJelo cu~'~') 
d,stiucto S211i.l.1.\Jl' por ~",,(jlie1l2 EjL(1(10, c;JJa 
nOil10 p~ço };cença, p~7>a deC'!~nal\ l> S~'. Fer-· 
nan,io Lobo. de:xc'se ,'e uctc.,r a proce,l"ncl:J. 
,'a argli.lçiío [ormulo',d", [do S:'. Feli~!éi.n0 
Pcm~:1. 

O hIJnr;),c~o S2n~doe, um c..,)3 signatarltS-3 da 
sllb·.,t;tuc.i"!>, CUlll,' lllemb~o muii.o rli"tindo 
,"a Cummiês,:o de L~i'i,lc,::ilo e JU.,tiç)" ';',)'U 
f·xpl cO.r que Ed turma.3 em que ,) pr'e:mielr~e 
cio tri"·'u,.] t,"ra de dividir o·, m"'Uibr:J'i ,io 
mesmo t!" bun"L l'er'tlrem-~e iquell 's qUt t\Óem 
de gozai' ferias absolutas. 

Neosas conr1icões, entenMu a Com missão iVÜí:l. Si', PresldeO'ce. no mome,lto em que 
que pudia conCllia[' [) se['viç' ~<lblico cc.m as o IJ1'e,ldel1t2(!0 t.r:Glll1~l Icen·cew. um::Cll~',a., 
Iél',..S dan .. s ao magistr,:do. d.e.·']e qlle ,rsr.ahe· turmik .. 0e1'::;.0 ubri,; ,dús~. servir os me,;,b·:o.; 
lecesse o ,.Qdus viuendé do trihu!);],l e Juizes do tJ'.b:ln,\ ern nl1mero sutllciente pM3, 
dUl'ante o perio,b ,1e terias. co ~8tituil-o. 

Para que o m'>.gistrado p,,:;,a "azo l-as, é Sllpponlu"Dos o Sl.ll,:'emo Trlbunal F'ed,-ral, 
precIso que os tribunaes se 'livit.!'élTI "~in tur- que póde con"titl:ir-3e c~)m oito m,=mbros, e 
mas. nii,o para. julgarem. ma~ ?J.r" que, em, o pl'esid"nte Sl, lulg-ue \l"bili"ado a di~pensar 
quanto umas ficam em '3xcrc·,cio. outr<.<s pus- dur"nte 20 ou 40 di,".s os demais memlJl'Üs do 
sam dps~anç:H; con,ervam' o-3e, ix,rem, o Tribunal. 
tribllnal sempl'e cJncpo:ito em sua m;\ioria. Do mOllltJQto em que um claquelJes mem-

Nem de out"o modo pi"-lia a Co~':mi3são bros 'lue s,lo obriO'.vlos ~ comparecer esteia 
propor este su"stituti vo. t81:uc o j'.ltuito de impc'8sibilita:io, p~r mole8tia, o tnbunal ncê. 
intervir na e~onomia intem . ti:; tril:u:aL ,:e impedIdo de funcciolla1'. 
mod'.; o.ue U!;'ía tUl'm, de aú1\S ou t,'e·.· juize" Ei,;. p,Jis. corno e,te system;l, vem muito 
pude;se decidir rJe.,sas camas, '1uando não clarame.1te E'ntol'peC3r ~ marcha e o ;wda-
constituem maioria. mbüto da jusliça f, de;'~l. 

Ten,lo amda o honrado Sena'1Gr feito obser- O flle,;mo Sê PÓ"I' dizer em relação c, outros 
vações a respoito da compGs'çiio do Supremo tribnu{\es; ao Triblln,Ll Civil. que se di vide 
Tribunal Federal, abLJnr:l<tndo na n;;2essidaJe I em CamCll'ClS, cach '.lmJ. à:ts quaes CClm ,m:\s 
de uma refurmo a es~e J'e,p8\êo. cU:;\Fe".lle I ê"b.'IJuÍ'.c6e" \l1';v~t,i7,\s. Como <:'1; fazer a di' 
dizer que a Commiosão não tiuh8, Eeme-' visã.o 'Je turmas nes!'·) c::so? 
lbante missão; recebeu um projecto a r8'\ São, Sr. Presidente. qUestõelS muito impor
speito de férias fOl'en~es. 9(1)re o qual teve tantfs, que merecem o es~udo d;t Comms,ão. 
de dar p'lfecer, adoptando um processo que Pereci'-me que são pontos que devem oca r 
julgou qu~ devia ser applicado tarnbem ás clar;J,rnente esbbelecidcs e regulndos no pro
justiças 10c2.es, ::l re~peito das qU3.es impe- jecto, que não portem ser d\SC1'icional'Í3.nente 
ram as m~8:na" r;J,zões. entregues a03 presicleGte~ dos tribuoaes, 

Mas, considerando que o periodo de dous I assim investidos d" delegação de dispens~,r 
mezes par::c ferias pàde prejudicar o regular na lei. 
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o SR. GO:-.rÇALVES CHAVES - Delegação não I póde funccionar sem estar com a maioria de 
ha absolutamente, mombros presentes 

O SR. SEVERINO VIE!RA - Essa delegação 
sería inconstitucion::tl, e est.ou certo de qne 
não est[\l'ia no pensamento dn. Commis~ão 
deixar aos presidentes dos Tribnnaes até a 
faculrlade de alterar as condições do runc
c ionamento delles, 

São as du vidas que tenho em l'elação ao 
projecto. 

Selll duvid:1 alguma que o pl'ojecto, dando 
facrll<lade ao presiden te do tl'ibun:ll pam di
viclil·o em turmas, em grupos.p'l.ra !,ozarem 
de férias, os outros estarão preoentes; de ma
neil'a que esses casos, que não são communs, 
que são especiaes, que podem ser tratados, 
([nranta as J'érias, terfLo se;npl'e juizes 
promotos par;). os juigarem, 

O~a', é bem visto que os presidentes 11cs 
I tribum.e.', tel~do de fazer a di visiio elll gru-

O §or. Gonça1ves CÍi:::n.re", - pos, hilO de respeita;:, nece:3sariamente a dis
Sr. Presidente, me parecia 11<;5nee'8:1.\"0 in· pos',çiio (la lei que pl'Ollibe que um tr'ibnnal 
tervir nesta discussão, (l~pc)is d'lS 8 .. plica- ~e reuIJa sem ma.ioria. Hão de est~r presentps, 
ções dadas pelo llOnrado relater, pelo r::l"nGS oito. \lO Sllpi'e1l10 Tribunal F~

Mas o me:1 ilIustre amlsw S0ll,dol' pel:l 
Bahia, não combatendo o projecto, tratou de 
suscitar a seu respeito du vida." que, peç:J-lhe 
desculpa, não me parecem procedentes, 

Sr. P\'esidsnte, uão se contesta a conve
niencia c.e haver uma j~terru;:ç:1o nos traba
lhos fa tigantes do juiz. V. Ex. é advogado e 
sabe como é fatigante o tr!1balho de compulsar 
autos, muito mais do quo o :estudo :1tma'lo 
feito na leitura de obras, e, re~lm("nte, é in
comprehensi vel que o nosôo legislador tenoa 
se esquecido desta materJil., f]ue aliá., é regu' 
lada, do modo o mais completo possi 'lei, em 
outro.~ paizes, como a Al!emanlm, ~ lblia, a 
França, etc. 

O SR. FELICUNO P!l:-lNA-Isto podin. ter 
uma. outra explicação: a de um !ido contra 
o qual nãose reclama, que vem a ?8r no nosso 
paiz tomarem os jlliz~:; as férias que que
rem. 

O SR. GONÇALVES CUAVES-O iJlustre rel:1-
tor separou·se do projedo, !'btrjngillclo :1 
concessão nelle fei[[\, pOl'qUB elle dava ferias 
absolutas; e V. Ex, 8abe que no r2gimen da 
legislação anterior os juizes podiam retirar
se da. ciuade, séde OOS seus tribunaes, com
t<1nto que em 24 horas pudes~em estar pr2-
sentes, par:1 algum daquelles casos, cuja de
cisão não devesse ser demorada por preju· 
dicar o direito em questão. 

O hOlll'ado Senador relator >io p3.r€~er, ex
aminando, compulsanrlo esta materia, como é 
regu fada nos palzes cultos, formulou o suh
stitutivo, que é uma restricção á faculd:l.de 
~.mpla consignada no projecto. 

Creio que está dissipada a objecção, apre
sentada pelo illustl'e Senador por Minas Ge
raes, de que o 8ubstitutivo vinil., ciel'ogar Oll 
iJ.lteral' a legislação anterior. N;il) ~6 Grata 
disto; e parece-me que este pomo ficou per'
feitamente esclarecido na dlscussã.o; assim 
como que perfeitamente se ccaduna com a 
redacção do projecto este outro: que nos jul
gamentos por essas turmas, o tribunal n5.o 

ueI'al, por e:te:n~lo. po,L;ntl0, per con3cqueo 4 

Cill j p,s~e tl'ibunéll ficar dlvidil10 eln duas i..ur· 
mas. 

iYlrlsé jl<stamente neste pontoqueo illustre 
Senac!CJr pela Bal:lia.acrrou um incoD.veniente, 
allegando que em um caso de doenç::t, ou de 
impossibilicade 'lUalqu6l', basta que um dos 
l::lembros do t:'i bunal não COIDi)areça pal'a, 
ql\'~ elle não flloccione. 

Mas. SI'. PresillentB, isto é querer levan· 
tar objecções, porque, desde que um prtsi· 
"ente, tendo rle obedecer i1. lei, marq1:e ns 
turmas ou grupos que devem gOZb.l' as terias, 
mas d~ m~ylo que o tl'lbanal pi'ssa J'llnccioni\l' 
nos ~<1, os mencio::!adGs, !t:, tie ter em v is ~a 
incidente" de,s,,- ordem, e ~ór.le fazer a di
visão pela meta'- e, em tres pln'tes, etc. 

O SR. FELICIA.'iO PEI'iW,\-]\T:13 V. Ex. faç3 
o j~,vor ,1e ouvir·mél com calm:>, porque é 
para meillGra:' o projec:o: Dão se aat[\ de dl' 
viJir um trib1::}al em tluas turmc.s no mi
nimC', havPlldo m8,iori~. em cada UJ1a. delllls, 

O SR. GC.NÇAL\'E'i CHA'1!i:S-póde·se dividir 
em duas ou três turmas par~ ;i0zal'em das 
réria~; POl1BIll ser rle oito ou nove membro,:; 
não entro llésté5 incidentes, nes;as mlllll' 
dencias. 

O SR. FEL1CL\.NO PE:>i:,.-\- Podem ti'aZ6r 
diíticuldades. 

O Sr" GONÇALVES CHA VES-O tribunal for
mula o ~eu regimento, decide sobre o nezoeio 
e'e sua economia. Onde est.á delegação feita 
ao presidente do ti'lbunal 1 

Não ha absolutamente, O legislador (lá as 
regras gerJes, estabei"ce as normas e a sua 
regulamentação, e o prBsid('nte elo tribunal 
ha de ter nec2s,ariamente diante rle si a le
gislaçiio prec-xisrente, niio plic]e violal-a. 

Por i5so me pa~'ece (IUe de modo algum 
prevalecem as ultimas objecções apresentadas 
pelo ilJustl'e Senador pela Balli". 

Eu :1credito, Sr. PresidAnte, que é neces· 
sat'ioconceôel'cm'SG férias aosjnizes d,l. justiça 
fed,=ral e do Distrido Federal, e não veJo para 
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isso um meio que sejo, mais efllcaz, de mono I procw1e-se;J. votação. 
a não prejudicar os inter -~ses da justiç;t. do 
que o que esl.à fOI'mulado no substitutivo_ 

Postos a voto~, são successivamente ap
provados (;s artigos. 

E' a proposição adoptada para passar a 
3" discussiic, 

O pl'ojecto é mililO mais amplo; tor
naria mais difllcil. porque não ha limi
tação, e os juizes poderiam retir'lr se para 
distancias maiores do que aquellas que a lGi 
anteriormente exigi'l, isto ti, pontos de onde ? 8«::. '.I'b~maz Delfino (pela 
em 24 horas pudessem estar na séde de seu OYaóm)-tiem prejUlZO do Orçamento do Ex
di~tl'icto iurisdicélonal. tenor ou de outro qualquer orçamento que 
Parece~me que a restricção que o substi- tenha de_elltrar em discussão, peço a V. Ex., 

tutivo faz concili", perfeitamente estes in- Sr. PresIdente, que con,sulte a Casa S.I.CO~
teresses, ~e um lado da justiça, e de outro cpd!_ dIspensa ~e ;-mter,tlClO para a 3 dls
lado do descanso dos ju izes que não podem I cm.ao da propodçao, muIto Importante, que 
todo o anno estar en tregues a este traualho acaba de ser votJ.da. 
fatigante de I'ever autos e de pronunciar jul-, Consultado, o Senado concede a dis-
gamentos. pensa. 

Piirec2-me que o Senado, aeceitando o 
prújecto, acceita, uma ml";!f1a que a Commis
são con;.ider3. COll venienCe. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se 3. discussào. 

Segue-se em ri iscmsão, que se encena sem 
debate, o art. 3'. 

E' aun unciad:-l a votação do proj~cto. 
O SIl. GONÇAL'VES CHAVES (pela ordem) 

requer preferenêi;t n:1 votação para o suh
stitutivo otferecido pela COiIJmissão de ,Justiça 
e Legislação. 

Posto a votos, é approvado o requuimento. 

Pl'ocede-~e á votação do substitutivo. 

São successivamente approvados os arts. lo, 
2' e 3'. 

E' o projecto, assim emen(lado, adoptado 
para passar a 3,' disc Llssão. 

i:>IPORTAÇÃO E F.\Il!UCAÇÃO DE ROTULes 

PRET;;;XÇ.:\O DE MANOEL JosÉ VIEIRA 

Entra em discussão o parecer n. 126, de 
18!)7, [!a Com missão de Finanças, opinando 
pelo inueferimento do requerimento em que 
Manoel Jose Vieir,!, continuo aposentado do 
Archivo Pu blico Nacional, pede melhora da 
sua aposentadorb. 

Ning-l.lem pedindo a palavra,' encerra-se a 
discussào. 

Posto a voto~, é approvada a conclusão do 
parecez'. 

4:) §~. _ Presidente - Estando es
gotat1.a a materia da ordem do dia, vou le
v:J.nbr a sessio, designando para ordem do 
dia da sessàv seguinte: 

Continuação da .'i" discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n _ 28. de 1897, 
lixando as despezas do Ministerio das Re
lações Exteriores para o exercício de J 898 ; 

3" discussDo da proposição da Camara elos 
Deputlll1DS. n. 38. de 18~7, que prohib&: im-

Entn em :2' d:scussã.D, CQm o parecer ta- pl.rL31' e t~\b"icar rotulos que se prestem á 
voravel d~\ Commlssüo d" Jmt;çn. e Legisi:-l- litbricação de bebidas e quaesquer outros 
ção, o are. I' d:!. proposição da. Cl\mar<1 dos prucuc:os n,<ciooaes com o tlm de vender 
Deputados n.38, de i89" qlle pr<.\hiÍle im-I estE8 COlllO si fos~em estrangeiros; expor á 
I!0rtar I! fi/orie;'!l' . ro(ulos que se prestelD á venda nã9 ~Ó pr(Jp ,riJdos pharmaceuticos sem 
tab!'l'caçao de oebldas e quaesquej' outros a lndlcdçao da fabrica, nome do producto e o 
productos nv.cioD3fS com o fim de vendei' prel;o da venda, como mercadorias ou pro
éstes como si fos.,ern estrangêiro,; expor á duetos f:J.bris nacionaes com rotulo em língua 
venda não sn preparado~ phal'macéuticos sem e~T,J'al1i'eira; commina as respectivas penas 
a indicação da til.brica. nome do producto e o e (lá outras providencias; 
preço da. venda, . como mercadorias ou pro- 3' discussão da proposição da Camara dos 
~uctos fabfls n'l:IODaes com rotulo em .l~~- Deputados, n. ~3, de 1897, que autol'Íza o 
'" ua estrang-elra, comzmna. as respectl ,s Governo a conceder um anno de licença com 
penas e da outras provldencla~. ordena,10, ao conferente da AlfJ.ndeg~ do 

Ninguem peàindo a palavra, encerra-se a Pará RaymunGo Sodré e Silva; 
discuss5.o. 

Seguem-se em d18CllS.'~ão, que 38 enC3:rra. 
5CZn dob"te, OR art3, 2", ]" I) 4', 

3' discussão da proposição da mesma Ca
mV,l'à, n. 25, de 1097, que autoriza o Governo 
a conceder UnI anDO de licença, com ordl.l-
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nado, ao conferente da Alfanc\ega de Santos 
Jose Joaquim de Miranda; 

Diz o impI'esso : 

«Ordenado .. _ .. 
Gr:1'ilicaç5.o .•. 

2:500S000 
500$000 » 

Kão e a:;sim: ê 5:500$; são estes os venci
menêOS marcados n2. lei o 

3' disc.ussão da o proposição da mEsma Ca
mara, no 30, de IS\Ji, que ma.nda com~,utar, 
p"ra os eITeitos da aposentacloria, ao eng~
nheiro civil Miguel de Teive e Argo\lo, o 
tempo durante o qual soorviu em diverJas 
commissões do Ministerio da AgricUlt.ura 
Commercio e Obras Publicas, hoje Industria, 
Viação e Obras Publicas. 

A s~g'uuda iucol'rEcção é uma palavra que 
transforr,H1 cúmpletamel'te o sentido da 
emenrla, produzindo um disparate. 

Levanta-se a 3e38ão á I 1/2 hora da ta.l'lle. 

13~a SES~ÁO EM 25 DE OUTUBRO DE 1897 

Presidencia do Sr. Joahim Catunda (1" Seae-
tMoio) o 

Ao meiO-llia, abre-se a sessão, ~~tando pré
ser.tes os Srs. Senadores: J o Ca.tunc1a., José 
Bernardo, JO:1.quim Sarmento, Raullno Rorn, 
FrancIsco Machado, Manoel Barata, Justo 
Chermont, Benedicto Leite, Gomes de Castro, 
Nogueira Paranaguá, Cruz, João Corrleiro, 
Pedro Velho, AI varo Machado, Almeida Bar o 
reto, Gonçalves Ferreira, Rosa e Silv~, JOit
qUtffi Perna:nbuco, B. de :MBodonça Sobrinho, 
Rego Mello, Leite e Oiticica, Coelho e Campos, 
Rosa Junior, Severino Vieira, Virgilio D,t
mazio, Honrique Coutinho, Domingos Vicente, 
Thomaz Deltino, Lopes Trovão, E_ vVanden
kolk, Feliciano Penna, Gonçalyes Cha,ves, 
Fernando Lobo, Rodrigues Alves, Paula e 
Souza, Moraes Barros. Calado, Leopoldo de 
Bulhões, Joaquim de Souza, A_ Azeredo, Ge
neroso Ponce, Aquilino do Affi.1ral, Alberto 
Gonçalves, Esteves Junior, Gustavo Richard, 
Pinheiro Machacl0 e Julio Frota (4i). 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Manoel de Queiroz, Lauro 
Sodré, Pires Ferreira, Almino All'onso, Abdon 
Milanez, Leandro Maciel, Ruy Barbosa, Por· 
ciuncula, Q_ Bocayuva, Vicente Machado e 
Ramiro Barcellos (11)-

E\,/ida e posta em discussão a acta da 
sessãó anterior. 

o Sr. Leite e Oiiticica-Sr, Pre
sidente, o parecer da Commissão de Finanças, 
publicado no Diario do Congresso de hontam, 
sobre as emendas ao orçamento do exterior, 
contém duas incorrer.ções que devem ser re
ctificadas,porque nos impressos dlstribuidos ao 
Sena.do estão repetidas taes i ncol'recções. 

A primeira, é na disposição sobre a verba 
para o consulado de Georg~town. 

A emenda esta publicaria com esta. re
dacção: 

« E' o Governo autClrizarl0 a &credit~r um 
dos envia,ios exiraorrlinarios e ministros pie
nipotencJ\l,l'ios na Europa, eonsulatlvamente 
junto ao g'overno (la HúIlanc1a »0 

Ora. consulatiulJ..11ence uac1a significa, mas 
so poderw, entender que a Commbsão pre· 
tende que o enviado extraordinario fosse 
acrerlttado como consul. 

A pala."r,' não é consulativamente: é cumula
tivamente, querendo dizer que nã,o ha crea
ção ele nova legação, mas que o enviado que 
o Governo e~colher fica acreditado não só 
na legação em que est:'L, como junto ao go· 
verno da HolIanda, com a mesma categoria. 

Desejo se f<1çam estas reetitkações, pétra 
na dbcussão se ~aber de que se trata. 

o SIl". P.r-e§iden!'e - A recl<1mação 
do nobre Senador seri attendiela. 

Nào havendo mais rech,mações, rlá'5e a 
acta por apprcvada. 

o §r.~oSecre~ar].o (servindo de 10 ) 

declara que não ha expediente. 

o §r. :]lO ~ecretario (servindo de 2°) 
declara que não ha pareceres. 

O §r. ~lenrique Cou.1:ünho
Sr o Presidente, lendo o discur30 pronunciado 
pelo meu honrado co nega pelo Espirlto Santo, 
cujo nome tenho o prazer de declinar, o 
Sr. Domingos Vicente, vi um aparte que 
c1isvirtua completamente o sentido daquelle 
que dei, e vi outros que são revelações de 
Jáltn, de cortBzia e de acatamento que devo 
à pessoa a quem me referia_ 

Quem ler o Jiscurso do meu honrado col
legoa, verà qUA todas as vllzes que tra.tava 
da pessoa do Exm. Sr. Dr. Graclano Neves, 
eu dlzra, segundo se lê: - O Sr. Graciano 
Neves. 

Assim não foi, attribuindo esta falta á 
typographia, ou to.lvez ao Sr. tachyg:oapho 
qUe tomou o dir,curso. Não pouerla negar o 
título de doutor, àquelle que tinha tOllo o 
(lireito a isto: seria uma descortew1 da 
minha p:1rte, e prin(~ipalmellte quando 
trata va·se, em relaç:i.o ao Dl'. Graciauo 
Neves, de uma pessoa formada em medicina, 



SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO DE 1897 

e cujos conhecimentos e illustl'ação todos co
nhecemos. 

O aparte que llísvirtua aquelle que dei é o 
seguinte: 

Quando o honri1do Ser:ac.ordizia: «POib bem, 
siquizesse agora fazer uma censur:;. ao e::::-pre
~idel1te do Espirito Santo, a faria com tolla a 
franq ueZct, Jll~S nií.o faço porque aqui não é 
o logar de ti.tzel-a e não é occaslão ele fa.zel-a», 
eu,não tendo comprehendido bem o que S.Ex. 
dizia, respondi: «Si é um repto que me atira, 
eu o aCêeHo 8"1 qUJ.lquer terreno», e a res
posta. que sahiu no jornal da Cas3. fai: «E nem 
acceito o repto, porque não é tLqui !ogC\r de 
defendei-o». 

Ora., isto é muito ditrerente do que proferi, 
e seria uma pu~ilamiuidarle ímpropria, im
compativel com o meu caracter e o meu 
temperc\mento. 

Dizendo isto, eu devo deciaraI' qUil, si 
fallei em acc9itar repto em q ualCjuer ten'eno, 
é porque se tr",tava ele UiIla p~ssna a.ltameds 
collocada., o Sr. Senador Domingos Vicente, 
com quem posso terçar arma:; ou D2. tribuna. 
popu:a.r, porquG esü aqui P;t, a este as:'Umpto 
mo é Vedada, 01.1 na illJpren~a, em qualquer 
terreno que S. Ex quizesse. (Ha diversos 
apartes.) 

Elle pode ser Deputé\do pelo meu Estado, e 
na tribuna estadoal pGderemos liq ujdar isto. 

Ne,ta tribuna. a.qui, sei que não posso, por
que V Ex., Sr. Presidente, me vedaria. 

E sendo um cidadão altamente coliocac1o, 
compati vel para ~ discussã.o corr.migo, eu a 
acceitaria. E' o que queria dizer. 

o §r. Dor::ningo!!! ViceG~e -Po
deria dispensar-me de dar explicações ácerca 
dos apartes que o meu cQliega de represen
tação acha alterados na publicilÇão do meu 
discurso. 

O SR. HENRIQUE COUTINHo-Alguns. 

O SR. DOyIINGOS V1CENTE- •• , que vinham 
intercalados nD disc urso. 

O SR. HENRIQUE COUTINHo-Até ao meio. 

O SR. DO~nNGOS VICENTE - Si as notas 
tachygrllphic:1s vierem, para serem mostra
das ao nobre Senador, S. Ex. verificara que 
apenas risquei a palavra - censura- substi
tuindo-a pela pab'7ra- injuria-, porque o 
0001'3 Sen[\dor p2diu-me que isso fizesse. 

Dando est:J.s explicações, creio que o Senado 
ficará certo de que não alterei cousa alguma 
no meu discurso_ 

O SR. HENRIQUE COCTIN!·;o-Nem eu disse 
que V. Ex. tivesse ai terado. 

,[j) !.§r. lLeopol.r10 de .iRulhões 
diz q;J8 a ASSOCl;J,ção COúlmel'cial do Rio de 
.Janeiro, em j:mho ou j,"lho do corrente anuo, 
tlirig:u-,e ao Se:l,,-do, pedindo a sua attenção 
para a questão dos impostos inter-estadoaes. 
Provocou deste modo esta illmtre corpora
ção um prollunciamento do Congresso Nacio
nal sobre o grave assumpto que ti'lo pro
fundamente aIT2cta aS finanças federc1es, e se 
relaciona com os mais elevados interes,~es da 
Republica. 

A sua representação foi remettida á Com
mi3são fIe Constituiç1io e Poderes, que sem 
demora formulou o seu parecer, concluindo 
por um prfljecto em que declarava inconstitll
ciona2s os impostes de importação lançados 
pelos E~tad08. e submettia ;í. justiça fet1eral 
as inú'acções des~a lei. 

Iniciado o debate sobre esse projecto que 
foi incluído n" ordem do dia da sessão de 21 
(le agosto, si ;:50 f?Jha a memoria ao orador, 
o Senado appl'OVOU um requer!mento, o qU;J.l 
sub::neUia o projecto ao examo de uma CaIU
mi3são EB[Jfcial, a q U8.1 dev!;], Ufl. "laboração 

O SR. HENRIQUE COUTINHO-Não attrlouo o do seu pJ.rc:e"', indag'l.[' da:; fontes de renr]ot 
facto a S. Ex. Não sou capaz disso. estadoaes e aauilatar d", Iilaior ou msnOi' 

O SR_ DOMI;\/GOS VICENTE- Pel'a attendGl' á pertmb'J.ção qu-e a e.iiminação dos impostos 
reclamação do nobre Senador, peço a Mesa lllconstl!;uclOUaes pOf1el'ia ce,usar aos orça-
queira ter a bondal!e de mandar vir as notas menW311os.Es~a\los_ . . 
tachygraphICas, pi1J'a serem presentes ao meu A ASSOCl<lçaO Cor .. llner~lal do RIO de Ja
collecra. - I nelro nm lembrar que SJ.O decorndos dous 

ElIas provarão que ni10 aITel'ei, em uma mezes d~pojs da de1ibcr~·,çi1o.l1o Poder Jud.i.
pala vra siquel', os apartes prot'el'idos na CI:lr:o e l!0 Pod~r EX'acut170 leder:les, que Ja 
OCCD.sião em que eu tallJ.va.. I se prun ~nClal?_m fcan~8, e aber,amente _ sobr:e 

o "ssumpco, pelos orgaos re3pecttvos, Istn e, 
O SR. HENRIQUE COUTlNTIo-Não o attribuo o Sr_ Mntistl'o do. Jusüça e o Supremo Tri-

a V. Ex. bU0al FederaL 
O Sa. DOMINGOS VICENTE - Tarnbeill não 

estou dizenrlo isto; ,\penas decl:;'l'o que n;;'o 
alterei uma palavra. dos apartes prOferidos 
por S. Ex. 

Corrigiwlo aqui mesmo o meu discurso, li 
ligeiramente ao meu nobre ccHega os apar-
tes ... 

A decIsiio do Supremo Tribur!.al Fec' eml, 
proferida ;1 9 de dezembl'o de IS96, ou aates 
do recu rw e::::traordinario n. 91, comprehcl:.de 
não só os impostos de importação inter-esta
doaes, como [il,:er-mumclpaes. 

Competindo ao Congresso Nacional resolver 
em tuese, em abstl'acto, as duvidas 01.\ con-
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trove"'3i:1S que T ... :~:- " ~ JrQ'lr na execução r Hoje, antes mesmo do dlSC'lrSO elo nohre 
das le' '. não ha ; Q ceso de se I senil.n.or, acab~.va da ser combinada uma 
pedir; (, Poder Legisi",ti7L " , "'lunião pal'a am~.nhã. 
meu to .. obra a questão. . ~"1, r, ~ue tinha a dizer, para que a Asso-

Tão import;lntA é elLa que o Senado, nitu 1.J:: .. '>nmercial do Rio d~ Janeiro fique 
se sati'(,1.zendo com Cl pa:,ecer da Commissão sabendo q l1e não na sido descurado o assumpto 
de CO~15ütuição e Poden~s, l\eliberou solfl'esse que constitue objecto de sua representação. 
o proJ ~C[Q o exame dE: uma Com missão espe
cial. 

São decorrínos dous l'!1ezGs; a questão é 
grave; urge dar-lhe solução; e. a Associação, 
Comm',rcial pede permissão pal'a, por illter
medio ,1.oorailor, lembral·o ao .)enado. 

ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES PARA lil98 

Remettendo :i. Mesa a sua represenação.'l. 
pede o orador sej:J. ella publicada no jornal da C t· 3' d' - ti 
C on lnua em J9CUSoao com as emen as 
~. . d 
Outra associação desta praça.o Centro Com. offerecld~s nestas e as approva as em 2', a 

merci~I, preoccupa-se t:1lllbem com o grn.ve proposlçao da Carn.tra ~os Deputados:, n. ~8, 
assum'JLO; e um dos seus membl'us dirigiu i de liW7. ~xando as de,pez~s do M;,mstellO 
ao or·.Jior uma cMta, de que lerá alguns I elas Relaçoes ExterIOres para o exe.ClCIO de 
trecho. 1898. 

O or.:c\or es-tit. convencido de que a Commis- Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
~ãoESi~cial acudirá pre~suro"a ao appello da discussão. 
AssocI,ção Commercü\l nesta praça; e por Procede·se á v()tação das emendas com o 
e~SfL or ·asi5.o tomará parte no debate. (Iy.tuito seguinte resultar\'o: 
bem,) E' r,"jeitatla a emenda do Sr. B. de Men-

o ~;;,~. PT'e§iide]l·~e-A Commiss1i:o 
Especi;Ll~cabll. de ouvir as palavras d,) nobre 
Senad\ l por Goyaz, e estou cel'to de que 
at:er!d 'l'á ao pedido de S. Ex. 

o : 'l". Gonç:mlve~ Ferz·ei ... n
Na qu:. iidade de me1ubro da Com missão Es
pecial. " que acaba de referir·se o nobre Se
nano!' por G('yaz. vem miilístral' um;], inlor· 
m'1.r;~f) ao Senado. 

Na rl'lÍl1ta.-feira pas_'ada, dia em que o J01" 

nal do Com-mercio publicou a representação, 
que só [loje veia kazida ao 8ena·10, pOI' in
ter me' i 10 do nobre Senador. combinal'am ns 
memb:'os lla Commissão recllizar uma re
união ;ll) dia seguinte. 

O Sr .. LEOPOLDO DE BULHÕES - A repre
sentac l-J já foi publicada no Jornal do Uom· 
mercio. 

O Sr:.. GONÇALVES FERREIF.A - E' o qüe 
está di:.endo e va8 repetll·o. 

Na q 'I inca·feL'a pa.ssada, quando appClreceu 
public\.da a repre~entrlção, que hoje veiu ao 
::Senado peta vozautoriza1la do nobre Senador. 
resolvc'ram os membro. da Commissão Es
pecial [,;zel' no dia seguinte a reunião, pois 
era prré:iso trouxes,e o orador i nformaçMs 
que colheu dos diíferentes orçamentos dos Es
tados_ 

Com0 o Senado sabe, na sexta-feira, esteve 
um dia l:io CIIU"OSO, que nem houvo sessãO; 
o o o; ",lor mesmo não podia vÍl', porque 
tanto 1', sexta como DO s"lJbad.o achou· se 
EMl.oenkio, 

donça Sobrinho que Rupprime as legações da 
Suiss(l,. da Belgic:1 B da Hollanda, 

C' annunciJd;t a votação da emenda do 
Sr. Soverino Vieil'a,supprimindo as emendas 
approvadas em 2" discussão sobre os consu
lados de Posadas e do Sal to. 

{) Sr. Sevelt"ln'O Vieira (pela 
ordem)-Sl'. Preslfiente. em vista do parecer 
da Commissão, ao qu;tl me submetto, peço a 
V. lü. que consulée ao Senado se pel'mitte 
a retirada dessa emenda. 

O Seuado, sendo consultado, responde pela 
affirrnativa. 

E' approvalla a emenda cio Sr. B. de Men
donça Sobrinho sobre o consulado do Japão. 

E' approvarla a dos Srs. Mc1.lloel Barata, 
Moraes Barros e Paula e SOl1za, supprimindo o 
chanceller !lo consulado do Porto. 

o S .... ~. _4",zeredo requer ve~ifi· 
caçfi.o da votação. 

Proc~ojendo'se á ve!'ificaç5.o, reconhece·se 
te!' sirlo ô.pprovacla. 

E' approvada a emenda dos Srs. Cruz e 
Virgilio Damazio, restabelecendo a verba de 
400:000$ para as com missões de limites. 

o S.... Thomaz Delfino requer 
verificação da votação. 

Procedem\o se á verificação, reconhece.se 
ter sido approvada. 

E' annunciada a votação da emenda elo 
Sr. '\evei'ino Vieira, resta.belecendo as lega.çôes 
da. Russia. o da. Au~tria-Hungri~. 
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o Sr. Leite e OH-icica (pela 
ordem) - SI'. Presidente, est" é a questão da 
suppressão das duas lego.ções da Russia e da 
Austria· Hungl'ia. 

A Com missão entRndeu que, deante (las 
informa\,ões prestadas pelo Governo, não era 
conveniente aos interesses do paiz esta sup
pressão. 

Creio que a emenda deve ser votaila neste 
presuppos,o. 

O SR. ROSA E SrLV A - A Com missão divi
diu·se. 

O SR. LEiTE E OITlCICA - A Commis~ão 
não SfJ di vidiu; na ultim,t discussão, apenas 
um dos seus membros votou contra, os outros 
reconlleceram "necessidade de attender ás 
informações do Governo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 

O SR. LEITE E OrTICICA - Aproveito o en
sejo para declarar que no impl'esso ha outra 
incorrec,ão. 

Na legação da Austria não foram con
templados os vencimentos do ,ecretario, 
assim como as outras despezas da legação. O 
original está exacLo .. ' 

O SR. GOMES DE CASTRO - E é o que pre
valece. 

O SR. LEITE E OITIcrcA-... mas no im
presso só figura o ministro sein secretario, e 
não apparecem fundos para outras dcspezas 
ia legação. 

Si o Senado approvar as duas emendas, 
tOnvém ficar consignarlo que não pôde ficar 
e ministro da Austria sem o seu secrel-J,rio, 
Iem póde deiXa!' ele haver verba para outras 
mspezaE. 

Procedendo·se á votação, são rejeitar1as as 
eF.lenrlas relati I'as ás legações da Russia e da 
Alstria-Hungria. 

8' rejeitada a emenda substitutiva da dos 
Sn Nlétlloel Bar;1t(~ e Francisco Machado, 
solre o consulado de George-Town. 

];' approvac1a a emenrla eliminando a que 
sUlprime o clw,nceller' em Genova, 

};' rejeitada a emêll<ht sobre o consuhr10 de 
COlenbague. 

E approvado o aclrliti'lo da. Commissão de 
Fimnças. 

E a Pl'"po'ição,assim emenl1ada, approvada, 
e, smr'o adoptade' vae ser devolvida a outra 
Cam,ra., mdo antes li. Commis>ão de Redacção 

UPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO DE ROTULOS 

En,ra em 3\ cliscussã.o a proprosição (la, 
Camér;c (los Deput:1l1os n, 38, de 189;-, que 
pl'ollj)e: importa,' e fabric:1r rotu10s que se 
prest.m á fabric:1çiio ele bebUlas e qU2.esque[' 
putro, pI'or1uctos nn,cio!lõle" com o fim ele 

~'n~do v. rU 

venr!er estes como si fossem estr:1ngeiros ; 
expor à vewla niío só preparll,/los pharm:t
ceuticDs sem a i!l(lic:1ção (la. iabrica, nome do 
pl'olllICtO e o preço de], venda, como merca
,10ri:1, ou prorluctos fabis nacionaes com 
rotulo em lmgua estr:1llge:ra; commina as 
respectiV:19 penas. e clá outrc1.S providencias. 

Ninguem pedindo ,1, p:1l:1vra, encerra-se a 
(1 iscuss:í.o. 

Post:1 a votos, é approvada, e, sendo ado
ptada, vae ser submettida á sancção presi
dencial. 

LlCENÇ.-\. AO CONFERENTE DA ALI'ANDEGA DO 
PARÁ RAYjlUNDD sODRIÍ E SILVA 

Entr:1 em 3' discussão :1 proposlçao de], 
mesm:1 Camara 11. 23, de 1897, que autoriza o 
Governo a conce(ler Llm anno de liceuca, com 
orrlenado.;co conferente da Alfanc1ega elo PaUl 
Raymunrlo Soelré e Si! va. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão _ 

Proc8,le·se á votação por escrutínio secreto 
e é a proposiçãu approVel,rlct por 30 votos 
contw (j e, sendo adopt.ada, vaí 8er submet
tida à sancção ]ll'csidencial. 

LICENÇA AO CO'lFERENTE DA ALFANDEGA DE 
SANTOS JC,8E: JOAQUIM DE ~llllANDA. 

Entra em 3' discussão a proposlçao da 
illesma Camara, n. 25, de 1897, que autoriza 
o Go I'erno a, conceder um anuo de licença, 
com ordenado, ao conferente da Alfandega 
de Santos José Joaquim de ;VIiranda; 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
(liscussão _ 

Procede-se á votaç5.o por escrut inio secreto, 
e é:1 prC'posição approvada. pOI' 30 votos eou
tra 10 e, senti o adoptada vae ser submet tida 
:i. sancçdo presidencla.l. 

CO:'olTAGEJIl DE TlCl!IPO PARA os EFFEITOS DA 
APOSE:"-;TADORIA DO E~<GENllEIRO MIGUEL DE 
TEIVE E ARGOLLO 

Entra em 3' discussão a prop031çao da 
mesma Camara, n. 30, de 1897, que manda 
COlliputar. pal'a os effeitos da aposenta,loria, 
ao engenheiro ciVil Miguel de Teive e Argullo, 
o tempo durante o qual serviu em diversas 
commissões do Ministerio da Agricultura, 
Commercío e Obras Publicas, hoje lndustría, 
Viação e Obras Publicas. 

o Sr_ Felic;ano Penna- Sr. 
PI'esidente, admirar-se-ha. o Sena.do, e ~om 
muito fund",mento, d'.\ ingenuid::ide qUCl to' 

3\ 
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velo, vindo mais uma vez impugnar o pro- luüunente excepcionaes, com relação aos em-
jecto em discussão. preg3.dos puhlicos. 

Devo confessar Que entro muito desani. O SR. MORAES BARROS- Clama, clama, ne 
mado nesta discussão. cesses. 

Sabia, e agora acho-me perfeitamente con· 
tlrmado na, idéa de que os interesseô indivi
duaes teem um talisman que os torn:1 ab,o· 
lutamente invencíveis. 

Aqui-e não vae Disto censura-como em 
outra qualq uer parta, o interesse p'lblico 
póde periclitar, póde decahir, mas o inter
esse indi viduaI. .. 

O SR.EsTEVIlS ,JUNIOR-Quando cHe é justo. 

O SR. FELICIANO P:<:NN A-... tem uma força 
propri a, que nada póde contrariar com effi· 
cacia. 

Não devo, porém, detGr·me deante de taes 
considera!;ões; não posso ceder ao desanimo, 
porque, para confoTto de meu espirito. basta 
a icléa do meu dever. qne devo cumprir, 
custe o que custar. 

O SR. ESTEVES JUNIOR- Como todos fazem. 

o SR. FIlLICIANO PENNA - A votação que 
houve hoje no Seoado é mais um m0tivo para 
que me anime a insistir nas considerações 
que já az, quando este projecto veiu fL 2" dis
cussão. 

o Senado cOl .. firmou hlJ,je o pregão de mise
ria que a Camara dos DeDutauos entendeu 
que se devia levantar na Europa, com a wp
pressão das legações da RUS8ia e r;a Aus
trIo.. 

O SR. ESTEvES JUNIOR- No commercio lIa 
as sociedades, ha o interesse que se dá ao 
empregado que bem serve. 

o SR. FELICIAN-O PIlNNA- Si algama razão 
ha par<1 que os empregados publicos possam 
contar com a çl,posentadoría, é '1 de votarem 
a sua existencia a um tJ'abalho unico, a um 
serviço prestado ao E3tallo. não lhe permit
tinJo esse serviço f<Jlfl'a, lazeres, para que 
possam fazer econon:Ü?8 em outro ramo da 
sua activid<1de. Por isso. por uma medida de 
equidade, t'ntenlle-se que a sua velllice deve 
ficar garantida com o beneficio da aposen
tadoria. 

Apezar disso, nunco, se deixou de pensar 
nos graves lLbusos, que as aposenta'iol'i<1s 
podem tr'azer. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - H.l cousa peior 
do que as aposentadorias. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-O que é 1 

O SR. SEVERINO VIEIRA-OS montepios. 
O SR. FELICIANO PENNA - A tenclencia 

actual é para abolir as aposentadorias. 
E' assim que o Estado de S. Paulo já M 

aboliu, por uma lei ordino,ria. O Estado df 
Minas. não contando com a etlicacia. da le 
ordinaria, que pôde ser arredada em qual· 
quer momento, appellou pura um artigl 

O SR. JoÃo CORDEIRO - E' mate ria ven- constitucional e abolIU inteiramente as lLP(-
dda. 88ntadorias. 

O SR. B. DE MENDONCA SOBRINflO-A Com· A 1'0zão, porém, é porque em Minas, coa0 
missão,no seu primeiro'partceI', applaudiu a aqui, neste grande thear.ro. davalll-se os mel
economia feita pela Camara. mes abusos que estou profiigando. Em Mims 

O SR. FELICIANO PENNA _ O Serrado, vo' tambem só lizemm leis excepcionaes, mal
tando pela suppressãtJ dessJ.s legações, acaba dando contar, para a aposentadoria, tO[;0508 
de 2.tfirmar serem absolutaGJente nec:"s;iarias serviços de caracter publi20. 

E' assim que em ;.1,nas ha leis de excepçio, 
as economIaS reclamad~s Imperiosamente pelo ' d 

t d d Th o em virtuc.e úLS qUJes conta-se ° teUJlo 
es a o o Q esour . ,_ _ em que alguQs cidadãos foram jurados, juizes 

Sendo a.Slm, .q~el o ::Icredltar que,.levado de paz e até guardas nacionaes. 
por melhores razoes, o S~naQo poder", agora \ A ssim se arr<1njarão 50 ou mai" annos de 
reconsldef<11' o voto que Ja deu em 2" dls- sen~;ç _. ' 
cuss5.o. • , o~. 

Em principio, DS :J.poser:tadorias não 85:0 O SR. SEVER;INO VIEIRA - Já vejo eltão 
sustentaveis. Nenhuma razão ho. para que que V. Ex. esta lmpl'eOSSlOnac!o. 
aquelle que haja pl'estado serviços, cuja 1'e- O SR. FELICHNO PENNA - Ora. si a J'1zão 
muneI'ação lIa recebido, pos~a ter dlre,ito, pOi' Que se pode iu VOClJ,r ou deferide~' a legi
depOIS de os haver pI'eóta~o, a rec~ber ate ~o timi,lade da aposentadoriu fi a ela que 1 ci
fim da sua VIda UW<1 reIDU!lel'açao que nao dudão dedica-se exclusi vamente ao servi;o do 
corresponde mais a servlçes. Estado ... 

Não ha r:1zãc nenhuma pua que aquellas _ .. 
claS3eS vivam do seu trabalho, do seu suor O SR. VmGILIO DAMAZIO - Nao pO.lefazer 
(apoiu.dos),e não pOlisftm con:ar para o futnr'o, render os seus capltaes, nem alcançlLr rutras 
para 03 dIas da SU<1 velhice, sinão com as econúmlas, CuIDO as omfaS classes porlell. 
medidas que a sua previclencia ti::er acon- O SR. FELIC!ANO PENNA -:- Isso, qualdo se 
selhado ; e se estabeleçam dis poslçoes, abso- trata de tuncçoes ou de servIço pubilco, mas, 
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q U:lllflo o incli viduo não os presta como em-lo mesI:'lO peincipio ao Estado que, não baldo 
pregado publico, é um esbvnja:nento. é um de meios cara solver oS seus compl'omissos, 
:' buso fiu;tO eon 'emnavel (jue se consi.tlpre aip"Qa 1':1:; Iibel':didades a que não é DJrJgado, 
serviços proveni,mtes de um contl'acto, paro, aUc;ffientanoo o numero con~ideravd dos seus 
serem computad<)s, com o fim de aprovei- comp"omisws 8 resp0:lsa.bilidades, 
tarem a apoEentadol'es. Espero, portan~.(', SI', Pr0sidente, que o 

O SR_ ESTEVC:S JÜNlOP. _ ElIes não teem Sell~ld(', toma.p:do na devida ccnside~ação, as 
outro interetise qU<:l não seja o ordenado, en· razoes qlW a.ca::Jo U8 .ad.duzI~, reconSICLerar" o 
tretanto que no commercio teem o interesse seu 'lato d:~(b eII;\ 2,· qlscU8ao.. . 
que lhes da o dono da casa" e que os tor- ,Hontel~ 1.01 PU,)ltc~(.o no Jor"al do Co».:m{~: 
nam independentes em pouco tempo, ClOO proJecto ?'1 lei da receita dos E~I,a( . .?" 

.. Umdos do Br3,z,!l; e quem ler com attençao 
O SR_ FELlC!ANO PENNA.,--:-pela lei ~;gente., I es,e pi>ojecto não póde deixar de lblr e.~tri,;-

o empregado publ!co tem [d:'elto aptO'·lr apo' teci,Io e ttterrado_ 
senta/1or i" no caso dll invalidez, depois de V,3:~" S8.be aue sa vaB ;edir á Nação a 
um certo lapso de tempo; nessas condiç~es, ultima. gotta dô seu sangue, ,ae se lançar 
obcem elle esseben,eficlO de accol'do, porem, c:úio da impo9tos de que os paizes só cogitam 
CO.fi as elélgenClD.S ae que esb I'eg'ulaclo em nos m,)mentos de miseria ; e, entretanto, na 
lei '. . , , mesma hora. com o mesmo vo:o com que se 

81 o engenheiro A::gollo eSLa ccllocado e_m f:cz p,',ssa:e uma loi desta ordem, se esbanjam 
qualquer das conulçoes previstas na lei, nao os ultimos h~veres que se acham na arca do 
lhe assIste outro direi to sinão o de pe,Er ao Thesou!'o! 
Pod~r F~xecutr~o que t.orne enectivo o seu O Congresso nãD po<iel'iÍ de modo nenhum 
d~relto garan,w.O em leI. No ca~o contra.no, defender-se da incohereucia co;n que 01'0-
nao se achando nei3sas Couulçoes, e recor- cede: de um lado pedindo os maiore.; sa~~ri
rendo ao Congres,o, vem sollcltar um fS'1or. flcks, de ou<,ro atirando pela janella as mi-

O SR. DOMINGOS VICENTE-A propria Com- g"lhas que ainla restam nos cofres publicrs! 
missão o declara. Senhores, ninguem tem o direito ele "pedir 

O SR, FELIClANO PENNA-N1io é a propria ao j)OYO sini10 ° que é rigorosamente nêces
Commissão, são os Srs_ Severino Vieira e sar'w para o custeIO da despez" publtca; e 
Virgilio Dam::lsio que fizeram <1 decli1ração esb é J. que pro,:ede de serVIços, necessarios, 
solemne de que se tra'.:a de um favor. J'd. creados, e nao absolutamEnte a que pro-

vém de liberalidaues, e que aproveItam 
O. SR, Vr.,RGILIO D.UIASlO-O que se faz por, apenas aos indivlduos que vão ser com ellas 

eqUldade nao e fa '701', (Ha outros ap",-tes.) I beneficie.dos. 
O SR. FELICIANO PENNA-Estabelecido f, ue 

se trccta de um favor e 11:10 de um lUreito, '. ,.. ,. . 
devo dizer ao Senado que 03 fav01'es s1io . ~ §ir. §eVe~iill1l0 V.Jl.elira UIZ que 
sempre odiosos, porque, não podendo ser SI n<1O fumo a IseI)-çao, o crnL"rw e os altos 
amDliados a todos os que se acham D.ü.s sfntlmentos ,le JustIça que exomam,o c~
mesmas circumstancias de alguns protêgif10s racteI' dli1mantmo do honrado Senadol',ticarl~ 
dá-se o caso que, só GS que teem pae ou o orador persuacltdo que h2.vla a_lgum terro 
irmão alcaide é que podem alcançaI-os, ao entre S. Ex. e o 1~11l3tre cldadao a que se 
passo que delles muitos são pI'iva,\os, Isto, refere o proJecto em uebate. 
Sr. Presidente, não só constitue desigualdade O Sr.. FELICIANO PENNA-I:lÓ tenho teiró 
odiosa com relação aquelles C) ue não 88.0 contra os desperdicios. 
<1brangidos [Jelo~ favores, como não abona, 
muito o <leto do Congl'esso que os concede. A . O SR. S;<',VERINO VIE.lRA.-O pl'es::;ute pl'O
propria Constituição diz que as leis são teit~8 .lecto rig;:la uma ~atel"U~ fie, excep?ao, ~.de
para attenderem ao llltercsse Dublico, e nao baIXO l.eote ponto f.e vIsta pode seI con.,lde
par<1 fomentarem interesse imlividuf1.l. ~ado como u:n favor, como mm, graça, mÜ.s 

Si as condições do Thesolll'O fossem fol- lavor _CO;1ferldo pelo poder competentõ a um 
gadas, ainda seria passavel a aàopçiio ele me. Cld~dao que tem prestado aervlços relevantes 
didag semelhantes, mas a verdade e que o <10 .,eu p<.tIZ, 
estado UO Thesouro n5.o pÓCle ser mai~ pre· Si o ilOnI'ado Senauor quiz6sse simples
cal'Ío, tanto que se nos ameaça diariamente mente, pelo caracter de favor inclividué,Lcom
com a cessação de pagClm'éIltos, Ora, não b<1te[' este projecto, 8, Ex. procederia com· a 
conheço dous couigús de moral, um para o mesma justiça, com a mesma imparciaiidacle, 
individuo, outro para o Esta,10. Todo o in- ';om a mesma isenção, lLtacando os dons 
divicluo que não tem recursos para pagar as oueros que foram approvados antes destes, 
suas dividas e faz liberalidades, é um V8- porquB traduzem, em sna e:x:pres~ão, favor 
lhacoj e não vejo ra.zões para. não se applicar mais individuaL •• 
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o SR, FELICIANO PENNA-Rf'fere-se 6,s .luas 
licenças do. ordem do dia de lloje ? Pois. si 
]Jel'mitte a revelação, dedaI'O aS. Ex. que 
<l.caho de voLn coutrJ. ambas. 

o SR. SEVERINO VIEIRA.- ... medid;'.s de 
maior excepção do que a rle que se trat I • 

Não se arreceie o illu;;tre Senador. Catilina 
ainda não bate ás portas de Roma ... 

O SR. FELICLI.NO PEN~;A-Porque já está 
dentro da cidacle. 

Limita-se a estas p'mcas considerações, 
confiam!o que o Senad\J "Iberá distiuguir o~ 
seniços de um ciaadiio que tem dado p~Ov:1s 
d,) n;ai,; ;'e!evante mere8Jmenw. 

O SR, AC\TONIO AZEREDO-Muito bem. 

Ninguern mais pe1indo a paravra encer
ra-se a discusslío. 

Procede·se á votação por escrutínio secreto, 
e é a proposição approvada por 28 votos 
contra 1:3 e. senJo ndOlltad.à. V"-e ser submet-

O SR. SEVERINO VIEIRA.-O honrado cida- tida á sancçio presidencial. 
dão que pediu ao Congresw que fosse con-, Esgotarltl,s as materi:J.s da orrlem do dia o 
tado para o calculo dasua aposm~ad'jf1a o Sr. Presi(~ente llá parVo ordem do dia da ses
tempo em que servIU em commlssoes arrls- são seguinte: 
cadas. talvez não tenba seis annos de tra- ". _ . 
balbos que deem direito a essa aposenta0.0- ~, dlscussao do proJecto do Senado D. 27, 
ria; e. :tinda assim. o tempo üe que se trata de 1~97, revogan,:!o os 31"S. ;2~ e 27 da lei 
será muito resumido, esbr;l, mUito longa !l. L8, de !O de dezemhro de ItíJ6. 
de gravar os cofres do Estado. 

o SR. DOUI~JGOS VICENTE-O tempo dessas 
commissõe" quantos annos lhe d3.l'á? 

O SR. SEvERINO VIEIRA-Tal vez nem dous 
annos. 

Levanta-se a sessão is 2 horas da tarde. 

Publicacio feita em virtude da deli berac.'1o 
O SR. DomNGos VICE:'iTE-::::onheco-o ba do Se"U:1.do, em sessão de 25 de QutuJ)ro 

muitos annos servindo ao Minister-io da [n- de 189'7. 
dustria. 

O SR. SEvERI:"'O VIEIRA-Para salientar a Cópia-Di[;nis'iimOil Srs. Membros do Se-
injustiça com que o iilm.tre Senador por m.do Feder3.I-A. Associação Commercial do 
Minas ataca o prnjecto que se dIscute, bast3. Rio de Janeiro teve a honra de representar 
pOill~erar que, ~Ü dUl'étnte todo esse tempo, ,imllltaneamente perante os dous ramos do 
cu.i" contagem o Sr. engenheIro le;\'c e Ar- Congresso Nacioual, illlpetrando de sua sabe-
gollo pede, e!le estive"se servinrl0 em uma . . t 
directoria d;;. Secretari:1 (10 J'dinisterio da Vi- ,,'J r! à, e patl'io L;~o promptas e energicas 

l' b d prc,idencias contra as continuas ,iolaçõe'; 
acçio. abrl,;ar,o, a som ru. cerca o de todo o (10 preceitualÍo nos arts. 7" n. 2, 11 n. I e 34 
conforto de que se gosa em um empl'ego n,;) da C01)Stl tui,ão Fe.l6fal de 2.1 de fe,e
dessct orderJ, estarIa elle garantido pela lei, reiro de 1891. 
teria esse tempo ccmpletar.o para a süa apo- Submett\:a tal repl'esentaçii:o ao exame da 
sentadori[t, lIlustrada Commissão de Consti tuição, Po-

Prestou. porém, serviço:" aos poderes pu- ('el'08 e DIplomacia, fOI'mulou eil<l o seu lucido 
b!icos. ao Governo da Na.);\D. nas mitttas vir- parerel' de l':i de agosto proximo preteri to, 
gens CJ incultas, cercuC.o ,i,e pel'ig<)s,al1ieaç~(I(J I justificando e ?ropondo a adopção de um 
em sua saur'e e 13m sua vld:l. e vem pedll' projecto de lei que desde 21 do mesmo mez 
es'Ce favor, que llle contem i'2"e tempo. que foi aíl'ecto ao estudo de uma cornmissão es
será uma graça insigniticfwte el!: f::t~e uOS l'e- pecial, composta dos honra,ios Senariol'es 
levantes fler\'iços... Gonç>llves Ferreira. Rodrigues Alves, Fer-
'O SR. ANTONIO AZEREDo-Ser-viços rea2S. nan~o Lo':Jo, Alvaro [v!achado e Joio Cordeiro. 

. Sao vohirlos cerca ele dous mezes e a digna 
O SR. SEVEI'~INO '{[;;:IR.\'- ... que Ibc 101 i com missão especial ni'io se tem pI'onunciaào 

dado p~esta;,. BastJ. estabelecer este confronto ~ohre o projecto offerecido pela illustl'lO Com-
para. nao se reCUS<l.f um voto ao prOJecto. miss:1o de Constituiçã.o, Porleres e Diplomacia. 

Por mais queo tempo deserviço que sepre- Entret,mto, a ses,ão,,já em segunda. proro-
tende contar aoSr.engenheiro Teive e Argollo, gação, se approxima (lo termo de sua expira. 
pudesse gc·avé1r 05 cofres publicos. i;SJ 80 po' çiio e j'larece .iusto que antes do encerra
deria acontecer em um futuro qu;~ não eSL:J.lmento dos trabalhos legLlativos tenha uma 
proximo; e. ainda. assim. elle tem propor' solnçã.o essa g-ravissima queslão dos impos
c~onldo a esses mesmos COf~8S vanbgens de1 t,)S lllcnnstit'-lcionaes de importação. que no 
tao alta mont,\, pro\'eltos t;lO conslderaveJs, conceito geral MlIeaça a VIda do rei;lmen 
qUil ~eriam demasiados pelOS fa.v(J~'e3 d~ que fcder3,ti,·o, pois pode 8.rrllsta~ os K,tados 
Yies;!I~ <lo gozar pel.~, apo~entt\d.oria, da. Ullião ~,O,~ mais inito.ntcs conU!~tos 
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de UlliP, legislação fiecal retaliativa e de sem cont:1 commettidos na tributação das 
represalias. separando-os por discordia,o, importações de procedencia. quer estrangeira, 
resentimentm e odios inextin!fuiveis quer nacionaL 

A benemerita Associa<;80 Commercial Bsne· Dabi ponderou 3quelle illust.re estarlis(;t, 
t\cente de Pernambuco em bem r1s,envolvida cujos serviços nr, pasta da fazenda silo in· 
representação, datada de 23 de agosto de escureciveis, a imperiosa necessidade d" ser 
1897, trouxe 8,0 conhecimento do Congresso :,egui<lda 11 m,1teria por neto legislativo har· 
Nacional os numero,os ahmos cOmmettir\os monico com os interesses dos Estados, afim de 
em diversos Estn.do.s da Un'ão, cujos con- cessarem de "Vez esses embnraços, que tanto 
gressos vão á e.<cancara tribetando a imj:o~'- rrejud~c{1.m a boa marc1l& do serviço publico 
tação interestadual. com cstentoso deoilnezo e c1IfEcultam o desenvolvimento t!n. nos,a ri· 
dos rlitames prolJibito!'ios da Constituição queza privada. 
Federal, chegando o rlespl;J,nte, como no Es· No rel;l.torio de 18% do actual e escru
bndo de AlagÔ8.s,ao cumulo de se estabelecer puloso gestor das finanças lederaes. o dis· 
alli uma <,IJa"o'f!J1J, eS!ll(;·UilZ. qt:el' p,.:n, a imo tinct.o cidi\C1:,0 S!'. Dr. Beé'n:1rdi:Jo r1,~ C,',mpos, 
p01~ta!~(7.o 1:D.cionat, q(.~l,~' llC'.·ra a e~tra;,1[Jeú·a. lê·~I: â. pagina 33 o seguinte sob epígr~"phe-

A:'1signalando os peri;;êis da tolera.ncla em Imuostos esr,,,dua0s-«Torna·,e cada vez mais 
consenir·se q'le cs E;;bdos tl'iÍ)lltC'm a imo neêessRrio q U8 o C0Dgre~5o Nacional trnce as 
portação, di~ aqueiln. ros:;,eitc:,el ,lS30C?i\Ç[ío regras que nos devem guiM na di,<tincçilo 
em seu jUdiciOSO meiuol'ÜcI : entl'a a, rendas da LJnião e as dos Estados. 

« As repr''lSalias pro\"ocD,riio rsp:,,",;ô.li:1S, O prejuizo que resulta da falta de explica· 
que, por sua vez, de&~,fiilrã:) outras, ns in· ções precisas sobre este Importante nssumpto 
ter esses se choc3.rão rt:delL'6Ute. os ori:cs sur· 05,0 é pequeno pal'a a l'eceitn. geral e para o 
giriio Jahi, funJos alJys!llo,; se Co.\"arã0 entre s~l'viço publico, 
os Estados. as ralilç(íes anterior,·'s se rela· Si por um lada as llssembléas estarluaes 
xariio surdamente "l em pot:co tempo se legislam sobre impostos que indubitavel· 
olbarão os mesmos Estados. ~i;.o slmp!DslDente mente foram reservados 'Para custear 8er
com a indl1:filreuça de e3traogel"OS, ma.; com viços fe<!emes, por outro lac!o as duvidas que 
maior r:1ncor ainda do que ~s m"is remotas se lp-vantam sobre o direito da cobrança de 
nações, pOl'que entre esta"l e cites 11<1. a bar.) CPI·t"s taxas entl'eteem controver3ias, a que 
r~íl'~ a.o, OC~8,nO,9, das ;;randes rI'~t;:ncws. cumpre pfJr termo.» 
(las díver's:dar.!es de climas. de línguas e de I A inconstitucionalidade rios impostos sobre 
productos, etc., em~u:J,ato que a ausenGia de a ent,;.-ada ou a sallicia da producção ele 
t"es barreiras permitte mais facilmente o outras Estados.ia foi pronlln~iad<1 pelo SUo 
contiicto dos mterosses com o tremendJ se- premfJ Trihun~.l F~de!'a[, cOlr.o ~e póde 'lei' 
quito das rjvaliàarles nplle accesas. da seguinte a unanime decisão proferida 

Assim, VAI'emos a Federaçio Brazileira de· a 9 de dezembro de 1896 nos autos do 
genel'arla de aggremiação n:J.[urai ,le Estad03 recurso Bxtraol'ài:}ario n. Dl, que a Com· 
irmãos, em uma. bandeira artiocis I e (lescon· p3Dbia Industrial e Commercio ele Estiva" 
nexa üe I'epubliquebs iudifferentes, Que não em liquiri;lção, ;nterjJol das decioi3€s do Su
terão entre si outro laço que o eot3,beieci(]o premo Tribunal de Justiça (10 Est~do ele Pe!'· 
pel"s leis ela União. nUTnbuco.-Eis ostextuaes termos 1.10 acordão: 

E 1I0 facto brutal e cleprimente à sua con· «Reconhecendo preliminarmente estaI' a es· 
sagraçio pol tica por um esphacellan!ento da pecie controvertida inclusa no texto ela Con
União, niio vae tão granr1e distancia que n~o stitnição Federa!, e consirlerando que ta. 
pos::a ser supprirnida ou qlle ao menos nú.o xl\;"!do exprEssamente no Recife, imporia dn. 
tente alguns espjríto,3 trefegos ~. uma impa- vasta região da Republica·, o desembarque 
trlOtlca sepilraçaO,]a rafe]ada por ,;),r103 po· tDnto do alcool, a.ssucal' e algodio nacionaes, 
Iiticos. corno rle tolias as mercadorias sahida, da'al: 

Não s:to, portanto, sórrwnte o prt'stigio e o làndega ou de suas rlerendencias, a citada lei 
respeito devidos ao ncs,o ll'··cto fundamental, municipal violou abertamente os arts. 7'" 9° 
llem .o funesêo alca nce economico dos impostos e 11 ", r;.. I, da Con~tituição de ~4 11e fevereiro, 
em questiio, que provocam da lJarte rle:,se pa· porqua.l1to prohibindo aos Estados tribHta;' a 
triobco Congresso urna medida \J.lle os impos- importação cl o transito das merc"dorias pro
sibillto ; ma.s, principalmente IJ, segunnça da cedentes directa ou ind:rectamente do estran. 
integridada na,cional, patrimonio santJ le- gei,'o e a ent;'ada OH a sahida ti" producç"o 
g-ar.10 por n05,OS avos, para cuja manutenção dos outros Es;ndos e só lhes permittindo rlc
llevp- contü.r ca(la brazileil'o os sacrllicios pelas creia,· in/posto., sobre exportaçüo, OS ditos 
!;ottas ele sang·ll<J que lhes g·lralU nas veiU,S, y artigos ol,rig~.m as divisões atlministratlvas 

No relatemo do anno de 1895, do ernerito denorninaLlas ITJunicipios-e ficariam em parte 
ex·ministro da fazenc1.a, o Sr. Dr. F. (1e P. frustrados, si a esses fosse licito lançar con
Rodl'igue~ Alve~, foram snLentados os abusos tribuições sobre o transito da. pl'oducção de 
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Out,'OS mU!1iciplOs pertencentes ao .meôillo I fIwvimantn inter-e,3tarlui1L ]E, pa,!'it resolvel:i1, 
E,tado e ate sobre a. E'ntraaa da propj'la pI'O- o Egl'2sl:; Senallo Federal nao necessita. de lD
dueção no recinto de suas cida(1e~, euja3 1':1:]." qU'1'I!' das lontrs (le rencl~,s ,los Estarlos d:1. 
e pl'aças são do domíoio p'Jblico (Onl. 1'-11'0 ;3', Uoião e nquü::\tar (lOS incün veuienbs que por
titulo 26, § 8") e se destlDam ao 1130 gTa~uito ventura possam resu]t '1' p',l'.' <13 soa3 fioao
dê todos os cido,dão~. O Supre:;1" Trihwr.l Ç;l,; ou do cd'2ealnfnCj ele t."e.s impe,stos
Fed6I'al, dando pi10'7iinant? ao presente r'(;- l.:~;ja-lhe tel' em vL;ta a h:·tt~'a d~ Cons·jtui
CUeSO, revog,ê as deCisões fia justiç'1 de Fc:'- ';';0 Fc,leral que se diz~m nuI<lllm por atgll
na:nhueo, jlll,s:a atlr,al prov:1.dos os e!r!iJaril'os (!ias A·:semiJler..s Estadua.es. 
de fis. e improcedence a <l.ccã" ;;]0':,';" á Neste ter:'eno o~o pÓlle haver transacçiio 
reCOl"rellte por ser derivu.da. a lei mani!esta· dec~!1te. si o imJ(:,;"to é íncons~itucional\ deve 
meilte nulli1 e i!lfring,"llte rb COllstitU:Ç'o 
pag-as as cnstéls pcja re!:orrida. » ser !epl'imido, soifl'J.m embol'a ;\S ren las esta-

Assim, sobre a lncon~t'tucionalidarle dos r
1
11:\es. 

impostos com a incid";t]cia na i:ll::Jortarão A AS30ciação Cornmercia! (lo Rio d.e Janeiro 
inter-estaduüJ, ja se pionum:i;>ram os O~I2:~OS p~.le l'8-"]leitC.3a.!IJente w) Egregio SeoilClo Fe
competentes dGS 20diôres fxeGutivo eJucl~(;ii! rleral q'.:e se digne pI"nider;cmr com ul'gencia 
sunragando COllS~allte!':;Jtle ü :ü.ovii'lemo da ."ol)re o a"sumpr.o. 
opinião CJ.UClOS cOilC:el~ú87a como inCi'Íllgentes c· ,.'tI F' '. ·1 ')0 d ,t \ d 189-
dos ditames da C,~~sti tui,ão Federal .Jém rle _ ,I,)] ,I e .ua. . - e 0,1 u,Jro e '1.-

CO!ltn rI' S a' l'c l-d - -'" ,ô.'ono d'UI'<Sh RdJe"o. pi',o"l ente mtermo. 
- ~ J. II luer' a C G expa:1saa (11) COG1- -1 ~ CI ~.-

'02;~cio e d~\ H1dustri<1 ',ll~re os E ~J.los da 1---' (. /Uves ae ranas, seCl'etal'lO, 
Un:ao t:srJ.lllelrél eõJto' :,2ceclol'es dO, adivld ·de 
,lo trab",lho e P:'CJudlC:_es á mutua fÚl'illUÇ,'iu 

d.a. rlq "ezo . I 
Re,ia e urge qU'il Í3.illlJe ra se pI'onuocie o 

Congress,~n N.~clOnal, em dessm;J8'1lto d:l al-
tlsslma iJ.ttr·lbur,',10 que lhe IDcumbre de 133' SESSÃO E~f:26 DE OUl'UBP,O DE 189i 
velar na gU'1rt!a e fiel observancia da. Consti-
tuição. 

Sómente ao Congr'l'sso Nacionnl ass:ste Presiàencia do Sr, Joakim Calv.nc" (1" Secre-
CChlpetenCi.'l para resolví::r srn abst.racto as taria) 
duvidas OH COnLl',)';'ersü,:; e reprimir por pro. 
der;cías de ord"m e f'xI;:1. legl:llativa os el"'os" '. _ 
e abusos q"e lJos"am'ar-c'" na e"'''c'' .- ,\.o melo-dm abl·8·~e a sessao, estnndo pi'e-

~ . _ ~ I • I'~ u,_,~ :d~ .e,ç,\Q e I seot2s o, SI'.3. S~L,ad()l'eo: J. Cô.tun,la" .Jose 
2'PAlc".çao., <.las (lo'J051G,)"S const,lf,UClOuaes./ "'"["'",'0 ,J. G""Il "", o', R 'u" H .. 

O egreg10 Seus.do Feder:1!. sobres~a.l1uo na L~11~1; • la(orolo~ ~(_dm,~~,,'. 1. (~~!~,o utn, 
"l,QC Ulsão ao pl'c,jecto de l0i ,)tferec~d.1) :le:" I F': ancLc~. :V!ac:l~,'~, ~ceIl,~l;ICLO LeI te, ;:O~l.:s,l:e 
ComoÚEsão dc Constiwlçzcc, Pouel'tJ:l e DI-olu- ,~"str.~,_ l~usuel!~ 1é't1~n~,,(J,l, PI~e, ~el ["li,", 

m:J.cia e aífect-odo·o ao ~st:ldo d, U'U'" - jlriJZ, .)oao C\Jr'~81!'o, Fear'J Velho, Alvaro 
- "lo -, v ,_. com'/'ViacL"do Almeidi1 B r~-'. Go'\ alves Fer 
;nl~são esppcml, assü;:: pr"eedeu cO:JJol'ine," .', " a, dil\., ' ç , -
consta do Diurio do Conu;,esso iVáciúrwl ele I Tel 'a, Ro:;a e ::;!I V:.1, B. de :'vIellllonça ::;0-

2Z ele a,qosto de Ire 1807 a" "f(jile,imellto de I bT"ln?[", .. Rego Meil'<. h.QS<l. Junior. Sever:flO 
(l r,tiS l 0'11 lS "ena'jolor. ~ue li' s -" m' . Y lel,·cJ., Hp'lI'\que loutm!lO, Do illlOg0S Vl-
-v (lo ( v ~ D;', '1 I.;:' eu:., ser In .. C-:-ot'-l Por';l' '''ui'' Tt~I o' p: f~ 

cOllveniúnte qUI. a 'ue"l}" cDm,~i'são ''',". v~, ~,u ... v ",. "~ luan'J er'rua, ,,-,00-
.... 1 ..... ~ ooL c; L: ,.oU.... e~L.J,-, r.,lv~s (llla7e-' F':lr'na do L 1 <"'I o..) ~dr' u~s 

ci::!, estudando O~ o:'ç:-:.mentos dos E-:t8 .. nos, I >~c" ': '-'Ü~' ;:)'_ l'~ L.t ?(\ I ~ 0:),-" .",h~_' 'og '--' 
i::ljuirinclo (te sua.s :'oCltes de ;'l'l;:;d'lS ~ aoui- I Ai ve" pj,~la S'Jl.Z<t" J\Lraeo; ,Barl _5" Ca.lado, 
13.t;,ndo da obior cu m20nr peC1:urbação que Joaq,llm ~ê Souza,.,r __ Aze,·l',"!.lo, Aqltl1100. do 

.. 'c c ", ",. '·.1' n •• ," . ,,.. '"nr." ,. _ A!Ua~al, :dberto G,)nç~,,!v8', Esteves JUnior, 
POl 'cU';],,": pil~,a, "Se, _' :/c,r., :""",U::,~u~Jo Gustavo Ríchard, Piolleil'o Macll:.do, Julio 
a8r~Se?,a~~E U[!:! re13,loll,J a C"rnY'i1ose um [i'rotJ. e Ro.miro B2.rce~'os (3éi) 
proJecLo par::. !x,so de um;~ I!lscllsôao 83claTC'- . 
cida e g',ralltia tis uma ,'esoluç:J:'J criteriosa e De!x~m de e)mp3.~eC3~, com cau~a llartici-
justa. p:;.d:, o, 81's., Manoel l~e Queiroz, Manoel 

Respetl,os,G,el1t~ {alIando, o adlamcnlo dCL . RLnta, LG,uro So.Jre, JUSt0 Chermont, AI-
CJ.upst'Lo oe/'o. jJóde ~de"nt"l'. I mino fi Jf');}50, _"bdOll Milal!8z. Joaqnir:J Per-

A suo. SOlUÇa0 niio depend,' allsolutamente IUiJ.i:lbuco. Lelt3;; Olt~~il;a, Co"IÍlu e Campos, 
do estudo do orçamento r[lJS E~ta.dos e inCJ.ue- I Le::t11'),1'0 Maciel, N.uy Barhoso" Virgílio Da
rito ele; suas fontes ele renc1as. ma7.i). Q. BocayuYa, Thomaz DelJino, Lopes 

A que;llo é simplesmente psta: saber si Tl'c,io,E. \Vaodfmkolk.Leo!Joirlo de Bulilües, 
púrJe seI' permiW, lo ::tos EslJ.([03 taxar de Generoso Ponce e VICente Machado (19). 
qualquer modo, d!l'(:cL, 011 imilrectamente, a l,'lida.po:;ta em discussão e sem rl'~\m.te u.p-
irnpOnl\ção (lo~i pl'oducto:J nacionaes, em seu provada i1 i1cta da ses::ão anterior_ 
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o Sr. ~~o §ecret81Jl'io (servindú de 
to) dá wnta cio seguiEt(l 

Ü §r. P,1':e::-.5de:'l te-Não un.vendo 
fiais nlda ;). t,·"Ltr. VfjU ltlvântar n. "e,,<~o. 
d ,'I nrlo pam a ordem do dia da sessão segaiil,e: 

EXPEDIENTE TrabJ,iho'l de Cummissões. 

ameio d:t lntenJenci3. Munki[lo.l de MEH!<i.oS, 
data.(lo de (j de outubro (lo corrente anno, en
viando a acto. rla. el81<;&0 a q \\8 se pr:)c~dóu 
em 4 de setembro ultill1o, p:lT:l preenchi· 
mento de uma. Vd.ga de SenaJor llelo Est:;.do 1.34" SE,sio EM 27 DE OUTUBRO DE 1807 
dg . .\.mazonas.-A,' Com missão de Constitui· I P)'esidenci t do SI'. J. Catunda (10 se~retario) 
ç~o, PodereS e Dlplom:l.<)l~. ' 

Diploma en viado pela referida. junta apu./ Au meio·dia aOl'e·se a s~ssão, estando pre· 
mdora 3.0 Dr. Jonathas de Frelbs Pe,Jrnsa, sentes os Srs. S~n:tdo~'es J. C3.tunda, Jo"é 
Sen'l(/or eleIto pelo Esfado (lo AmitZOn'ls.-A' Bernc_rdo. ,JDaquim S.nmento, Raulino Hvr'u, 
Commissão dJ Constituição, Poderes e Diplo· ill'::mcisco Machado, Ju,sto Chermont, Bene
macia, rbeto Leit?, Go;nes c'ce C"s:,ro, Nogue]\'a Pê.-

ranaguá, Yi['e~ Fei'rcira, CruZ,JocLo UordEliro, 
O §r. 3') §eereta~-'~o (';Gttando d;; Alv~l'O ;\I::'..(~hallo, ~-\bdon ~;lila.nez, AlmeIda. 

2°) dedal',[ que não ha p;l1'eCeres. Barreto, Reg,) Mello, Ro.i'.\ Junior, Severinu 

o §t;". lPre",icle~;l;te-N.io b:1l'endo 
quem peça a ,Ialo.vra Da hom do expe(~iel1le, 
po.ssa·se a 

ORDE:\I DO DLl 

VleÍl'a, Virgt1io Damazlo, ffennque Coutinho 
Domingos Vicente, Porciuncula, Feliclan~ 
Penna, Gonçalves Cb~.wes, Fel'n" llllo Lobo. 
Roc.Ii3ue~ All'es, Paula e Suuza. Moraes Bar
ros, Ca;a to, Leopohio de Buluões, Joaquim d" 
Souza, A. Azer"do. Genel'oso Po\\ce, :\lbertv 
Gonç,tlvcs, Esteves Junior, Gustavo Richard, 
Pinhsi,'o M"cuc,<io, Julio Frota e RaJllÍl'o B;J.r. 

REVOG.-\.c.:io DOS Af:TS. 26 E 27 DA LEI N •. 1'281 celJos (39) . 
• DE 10 DE DEZE}fBRO DE 1896 r Dei~"m lie compari'cer com c:\usa parLici. 

Entr:l. em discus~ão, que se cocerm sem 
de'late, o projecto l'O Seno.do n. 27, de 1807, 
que revogo. os arts. '2tj e 27, Ga lei n. 4'2:3, de 
10 de dezembro ,le 1800. 

palia OS Srs. ;',unoel .le Quen'oz, M''.noel Eu.
rata, Lauro SOll:'é, Pedro \ elho, Almino Af
fomio. Gonç<d ,e::l Ferrd l'a, Rlisa e SIlva, Joa· 
qUlm Per;l<tmlmco, B. de Mênrlouça So. 
b:'lnho, Lei;\) ~ Olticin, ;-;0etho e C".<11pos .. L6' 
aUl'ro ,vlac;eI, Ruy B:ll' Dosa , Q. I3o;;'JYu V'1, 

TbGlli.n Ddíino, LO!Jes Trovão. E. vVaUClen
kolk,Aquili::Jo do Arn3.r,d (3 Vicente NVl.chado 
(lli). 

o §a'. BJorae§ :!Barros (veZa o,'· 
de,,!)-Sr. Pres:dente, pedi '1 pa,iavr,,' unic'
rn~ute P'Uêt reque~eJ' a V. Ex, que m,wcle 
I E' iida., postn. em discuss:to e sem deb:tt!j er o:~ t.1rtigc\s, que se tra.ta de ::"'9Y0gar. 

approvada a acUo üa sessão anterior. 
UCir S:c. SEN ..... DoR-Ainr1.a é ao I a discussii.o 

do proje3to. ! {) §~'. ~2u 5" creiLu:do (servindo de 
O SR. ilIOR.lES B.-\.RRos-E' 2" discussão. 1") dá cont,:, do seg-uinte 

DIVERSOS ;.'lRS. SE"i.\DORES-E' I·' oiiscUESão. I EXPEDLEi'iTE 
a SR. MOIUES BA.RROS-Mas assiLil mesmo 

convem Que se l~ia .. Officio ,l~ fnt\!oúencia Municipn.1 da capita 
do EstadQ do Amazonas,de 5 do corrente mez 

lO Sr. ~~o §ecreitario 
tura dos v.rtig')s. 

procede á lei· remettando a cópia ~,lHhel1tlca do. D.cta ela. 
apur::l.ção geral d·c. elei;i1o a. qu" se pl'ocel1eu 
no Il;esmo Escado no dia 4 de setembro ul
timo. em v(rtnde da J.nnulLlçiLo da que se re
alizou em ;~O ua dezembro ,10 anno passo.do.
A' Commissão de Constituição, t'oderes e 

PI'Dcetlendo·se a votCLc;"iO, é declarauo au· 
provado o projecto j)ilra. [,ass1.r a '2" dISCU"sã'o, 
mdo antes a Commiss5.o (te Finanças. 

O Diplomacia. 
§r. GonçaAv~~s {:::ha,,"es (pela Seteot,ô e cinco autbenticas rla eíeição Se-

ordem) requer verilicação da votação. nawrial a qUB se pl'ocedeu no E,t,1do do Ama.-
Procedendo·se á yefltIcJ,ção, constata-se que zonas no dia -4 de seLembro nndo.- A' IJom· 

o projecto toi realmente ap'pr07~do, \ Uljs~ij.a de 'JO\l~'lt'J.iç::'io,Pod~res e DiplQlll'lOia, 



432 AN'N'AES DO SENADO 

, O §r ,3° §ecrehu'iio (se"vindo de 2") a su~. presur.;Jpção aos documentos qUe ~e lho 
le e vur a imprimir', para entrar na ordem apreoentam com ns exigeucIaS legaes preen-
dos trabalhos, o seguinte chidas. 

PARECER 

N. 131-1897 

A Commissão d" COllstituiçiío, Podel'es e 
Diplomacia teve de sujeitar a um longo e mi
nucicso exame a eleição etfectuada em 4 de 
julho no Estado do l\1J,ranlJão paro. a vaga de 
um Senador por o.quelle ESk'ldo. 

P0lo estudo lia eleição, etfectuado sob este 
criterio apurou a Commissão o seguinte re
suilado: 

Capitão· tenente Manoel [gnacio Bel-
fort Viei~a, .. , ....... ' .. ' .... ,., 

Dr. Christ,no Cruz .......... -.... .. 

Votos 

12.883 
3.249 

Pelo exposto, é a C'ommissão de parecer 
que seja reconhecldo Senador pelo Estado do 
Mu,ranhão o Sr. capitão-tenente Manoel Ig
ni1cio Belfort Vieira. 

A contestação ofi'erecida pOl' um (ks ca.ndi
datos ao direito do que recebeu o diploma 
dflcorrente da apuraç5.o geral, acompanhado 
de authellticas, fazendo duplicata com as que 
servi!'l\m do base á Bpuro.ção e fOl'am remeto Sala das Commissõe3, 27 de outUbI'O de 
tidas á Secretaria do Senado, iQPoZ a esté\ IS9i.-Rami,·o Bé'.i·CcUos.-Abdon JIilúneo. 
Cl'mmissão um duplo trabalho, p'Jis obrigou 
ao exame duplicado ile todo o processo elei· 
toral e, aindo. mais, a estabelecer comp1fação 
com qua,j todo o processo eleitoml de 30 de 
dezembro de IS!J6, pela natureza da.s aJlega
ções que exigiam es~e exame comparativo. 

Tendo de otfel'€cer c.o Sen~do a ma's segura 
opinião que fosse possível architectar "m 
vista dos documentos exhibidas e i.l.l'guições 
sobre a verda(le do pleito elei;:o:-al. precisava 
a Commissão:(le adoptar o n,elhor critilrio 
plra servir de norm" ao sec! jUlzo, Esse cl'i
tería não podia ser outro smão o de fazer a 
seleeção das authenticas pela sua. mais appro· 
xirnada adequação ás exigencias da lei elei· 
toral, . 

o 8[". Beue.d.ic'to 1Le.ã~e (pelLt 
o1'dem) - Sr. Pi'esüi~nte, devendo ser im
presso no Diario do Congresso de am<tnbi1 o 
pitl'eC8r que acaba. de ,;er lido, peço a V. Ex. 
que ter.ha a bondad0 de consultar o Senado 
si consente na dispenGa da impressão, em 
ayu[so, do p:J.recer, atim de ser elle dado pa~'o. 
<1 ordem do dia de amQuhã. 

O SR. ANTONIO rlUill.EDO- O Senado já. tem 
fei to isto. 

Consultado, o Senado concede a dis[J8nsa. 

ORCE~I DO DIA 

TRABALHOS DE COMMISSÕES ASsim foi que a CommissiiD julgou que das 
duplicatas deviam sel' apuradas aq uellas,cujas 
actas representassem o occorril',o nas sec-

ções presididas por mesas regularmente elel- .o §ir. Ii?~esideute - Consta,lll~ü a 
tas pelas municIpalidades; no Caôo de divisão ordem do dia de trabalhos de Commíssõc~, 
dos rnesarios, as authenticas enviadas pel;:,s rI.:J.rei a. palavra. aos S1's.Senadores que a quei. 
mesas forma/los pela maioria que fUD~io· r~m para aS8umpto de expediente. (Pa"Sfl,) 
nararu nos lugares previamente designados Ninguem pedin,io a palavra, vou levanta.r 
nos !'espe]ctlvoS edlea~s, " . _ a sessdo, Convidando os Sr_ Senadores jlp.ra 
yam a.gUillas sec20es ,ev(~ a Commlssao de I se oceuparem com os trabalhos de suas Com· 

naD fazer a a]l111'açao, apeza de estarem as I mís,ões e dando para ordem do dia da sessão 
authentJcas comprehendldas na regra, por seo-uinte: 
achar procedentes contra eUas as ailegações " 
do contest,mte. Discussãe unica do parecei' n. 131, de 1897, 

A grande maioria. r.as a.uthentica,s "presen- da Commi8são de CODstituição, POfler(l~ e Di
tadas pelo candiclato contestante é de eleições plomacia, opin<1ndo que seja reconllecido e 
presididas por mesas organizadas por eleição pl'oclamado Senador da Repu blica pelo Estado 
lle occasião entre Os eleit(lres, do Maranhã.o o cilpitão-tenente Manoel Igna· 

Oro., como a~ Commissões de Poderes só cio Belfore Vieim; 
teem para elementosde,jlllgamento as <1uthen- 3' IHscl1ssão do projecto do Senado. n. 22, 
ticas, forçoso é que a fundamento n'aqudlas de 1897, riéguhintlo as lerias forenses. 
que veem revestidas da autbeuticir12"tle que a 
lei dete;'minou, abandonando à'estas as que Levanta·se a sessão <1 meia hora depeis de 
forem intirrn:1das por documentos postei vos. meio cti~. 
E' causa difficll apurar a verdade da manifes-
t~lçiio d<1 vuntauepopular, mas, detl.nte Ui1 lel, 
não é dado á COilllllissão ju!gado,'a substituir 
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135' Sl':ss.:;'o E~r:28 DE OUTUBRO DE 1897 

Pr,;siJ<!i1ci,t do Sr. J. Làtunda (lo Secreta/'io) 

Ao meio·dia abre·se a sessio, estando pre
sentes os Srs. SenadOl'és: J. Catunda, José 
Bernardo, Joaquim Sarmento, R;lUlinl) Born, 
FrtLllCisco Machado, JU8to Chermont, Bene· 
dicto Lei te, Gomes de Caotro, Nogueira Pam
naguá. Pires Ferreira, Jolio Cordp.ü·o, Alvaro 
Ma.chado. AbJon Milanez, Almeida Ba.rreto, 
Gonçalves Ferreira, Resa e Silvô., Joaquim 
Pernambuco, B. de MendorIc', SJbrinho, 
nego Mello, Leite e OiLicica, Coelilo e Cam· 
poso P.o:3a Junior, Severino Vieira, Virgilio 
D:1mazi0, Hemique Coutmho. Domiugos Vi
cente. PorciuneUla, Thomaz Deltlno, E. 
vVanl'en~'-Olk. GO::lçallles Cb[;.'7e~, Fernando 
Lobo, Rodrlgl.les Aivc:s, Panh e SOUZJ" 
l1or".es BJ.lTos, Ciliado, Leopoldo de Bulhões, 
Jo,"auim de Sonz3.,Antonio Azel'edo. Generoso 
Ponêe, Aquilino do Am:tral. Alb"lrto Gonçal
ves, Esteves Junior, Gustavo Richal'll, Pio 
nheiro Machado,Julio Frota e Ramiro Barcel· 
los (46). 

Deixam de compn,l'ecer COln c~usJ, pa.rtici~ 
pada, 03 S1's. Manoel de Qu"i l'OZ. M~\noel 
Barata, Lauro Sodre, Cruz, Pe(h'o Velho, AI· 
mino AffoH.,O. Leandro i\Ia.ci~l, Ruy B'J,rbcsa, 
Q. Bocayu.va, Lopes 11'0,,1.0, FelidHlo penr:a 
e Vicente tüctléldo (18). 

E' lida. poslO}. Ctn discus:;io e sem debate 
approvada a 3.cta da sessão anterior. 

o §a'.::?' §ec:;.,-eil:8Là"lo (su;"~indo de 1") 
ui conta do seGuinte 

EXPEDIENTE 

Dous OmCi0S do 1" Secreta1'io d3. Crtmal'a 
dos Deputado~, de hontem, l'emetLendo as se· 
guintes 

PROPOSlÇÕES 

N. 38 - 1397 

N. 39 - 1897 

o Congresso Nacional resolve: 

Al't. I. o Fic;). o G,)Verno autol'iz:,do a rele
vaI' a di'7ida de um cooto e novecentos mil 
rccs(l :900S), por que é resp?llsnel i Nação 
D. :\rmin'iél. Leite lübGil'o, 'liulla do canlr,ão 
do I" b,üJ.lhão de infant'l.ria .~ntouio Leite 
Ribeiro. 
. Art. 2. o Revogam'5:e as disp03ições em con

tl'ario. 

Camara dos DeputrtuQS, 27 de outubl'O de 
lS~7 ,-.1,.["",. Cesar Rios. Pi'B5lr1,ente.-Júlio 
1.e Jfetlo Filho, laSecretal'io.-CarIM A1tqusto 
Valel!:e de .Xovaes, 2° Secre~arlO.-A' Com
missJ.ü de Fillanças. 

Outro l~O mesmo 1 ,) Secretario e da mesma 
d~,b, co:nmunicanJ,) que,tendlJ aqueUa Cama
m accedido 3.0 pedido do Senallo para no nome· 
ção de umaCommisslio i\Ii:xta,composta ele tres 
m~mbr03 de cad<1 uma das Casas d'l Congresso 
Nacional,parainterpor seu parecer sobre o pro
jecto do Senado que dispõe sobre a atlribu lção 
confôrido ao mesmo Congresso no § 12 do 
art. 3" da Constituição. para resolver sobre 
os tratados e convenções com as nações estran· 
gei~as, nomeou paro. fazerem parte daquella 
Gommissão 09 Srs.Deuutallos Felisbello Freire, 
Bnbcs" Lima e I1det'on -o Al'li:n .-Inteirado. 

Outro elD marechal Carlos 1Iach:vlo B',Uen
court, de honteln, communicanrlo que, tendo 
regressa1lo do Estado da Bahia, onde esteve 
em olljecto (1e serviço, acha·se nesta Capital, 
no e:::ercicio cio cél.rgo de Ministro de E"ta,lo 
da Guerra.-Inteimdo. 

<O §r. 3" f5ecret,\l<l·~O, (:iervintlo cl~ 
2'~ declara que nlio ha p:treceres. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Entr:J. em discus,:'ío o parecer n. 131, I de 1397, da Commissão de Constituição, Po
deres (J Diplow.acia, o:;>inando (Fie sejil. l'eco
nll02cldo Senadol' da Repuolica pelo Estado do 

O Congresso I';él.<!lün:tl resolve: Jl.branhão o cél.pitll.o·tenente Manoel Ignacio 
Prorot\J.l' a :wtual sess1í.o legislativa ate o Belfort Vieira. 

dh 4 de dezembr'l lIo co!'rente él.nno. Ninguem pedindo a palavl'a, encena·se a 
. Camal'a (103 Deput~,dos, 27 ti" outubl'O de discussão. . 
1:397 ,:-:-.1'1'1."",. Ces(tr Rios, PI'c'.,ii~(mtc.-Júlio Post" 11 vot03 é approvada a conclusão do 
de Jli.:rio ~tlho, 1" Se:'l'l'till'io.-C",·los At,gustOI pe,recer, :1SSilll concebida; 
valel'.( 'w NO'Mes 2" SecreCal'i0 ' . ' ., " '. Q1le 38p reconhecido Senarlor peio Estado 

[o"_CiC 3fJb,'~ a me,,," p:J.l'a se!.' di"cu ti118. na do !\1aro.uhJ.o o capitiio·tenenteManoel Ignacio 
essao segulllte. Beltúrt Vieira. 
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o Sr. President;e- Esti reconhe
cido Senador da Republica, pelo Estado L!o 
Maranhão, o capitão-tenente Manoel 100nacio 
Belfort Vieira. o 

o Sr. Benedicto Leit.e (pela or
dem) communica que o Sr. Senador que acaba 
de ser reconhecido acha-Se na ante,sala, e 
pede ao Sr. Presidente que nomeie a Com
missão que eleve recebel-o. 

o Sr. Presidente-Nomeio os Sr; 
Benedicto Leite, Gonçalves Chaves e Coelho e 
Ca.mpos para, em commissão, receberem o Sr. 
Senador eleito e reconhecido pelo Estado do 
Maranhão. 

Introduzido no recinto,com as formalidades 
do estylo, contrahe o compromisso consti
tucional e toma assento o Sr. Belfort Vieira. 

FERIAS FORENSES 

Entra em 3" discussão o projecto do Senado 
n. 28 de 1897, substitutivo ao de n. 22, d~ 
mesmo anno, regulando as ferias forenses. 

maior for? -prazo da suspensão dos trabalhos 
matOr preJUlzo soffl'erão as partes' e que 
portanto, a modificação do prazo de ' 40 dia~ 
de outr'ora, ~ividido em tres épocas, para 
um. perlodo 80 de dous mezes, vem affect:1r 
mUlto profundamente os interesses do fôro 
os interesses da praça, principalmente 08 in: 
tet'e3ses commerciaes. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Não affecta 
porque estas questões urgentes são tratada~ 
nas ferias. 

O SR. LEITE E OtTICICA - V. Ex. chama 
questões urgentes simplesmente aquellas 
que teem o processo especial determinado em 
lei para serem tratadas durante as ferias' 
entretanto, ha muitas acções ordinarias h~ 
muito~ interesses que estão em debate, e 
que nao podem soffrer demora sem grande 
pre.JUlZo para quem as move. 

Só se trata em ferias, como acabo de ouvir 
em aparte do meu distincto e provecto col
lega pelo Maranhão, das causas que são as
securatorias de direitos, aqueUas cujo direito 
pertgarta sem as medidas de urgencia, es
pectaes. 

Mas no commercio ha muitos interesses 
O Sr. Leit,e e Oit;icica-Sr. pre.: que precisam.?e andamento regul~r do. fô:o, 

sidente, não quero impugnar o projec.to em sem mterrupçao, para que o respecttvo dIreito 
dtscussiio, si bem que o prazo concedido pa1'l1' possa ser assegurado. , 
as ferias forenses me pareça por demais ~ntretallto" Sr. PreSIdente, allega-se que 
10nO'o os JUIzes prectsam descansar; precisam ter 

Outt"ora, as ferias forBnses iam do dia 21 o.que se chama hoje -ferias absolutas; quer 
de dezembro ao dia 31 de janeiro. dlze~, um penodo em que o JU:,z poss!L deIxar 

abso~utamente o trabalho do foro e Ir retem-
O, SR. GONÇALVES CaAvES- Alem d~sslls p,erar suas forças lóra mesmo desta Capital, 

havta as da Semana, Santa e as do Esptrtto fora do logar onde elle tem a :ma cadeira, 
Santo, de 15 e de 8 dtas. voltando ás novas lides reconfortado de corpo 

O SR. LEITE E OITlCICA _ Attenderei ,10 8 de espirito, para entregar-se de novo aos 
aparte do nobre Senaror. seus arduos trabaihos. 

A Renublica modificou o per iodo das ferins Julgo que as ferii\s de outr'ora eram suf-
achando-olongoj8, conservando amesmaépoca ficientes e escavam s,i.biamente providen
modificou-as, mandando contar de 2:2 de de: ciadas. 
zembro a 7 de janeiro. Começavam as ferias, Sr. Presidente no 

E' verdade, como disse o honrCldú Senador periodo da liquidação do anno, no period~ do 
por Minas, que além das ferias chatn:J.das fim do anno, que coincidia com a festa do 
t'erias do Natal, havia as ferias da Semi\no. Natal, conhecida universalmente; mas não 
Santa e asdo Espirito Santo. S. Ex.pretende era taIlto por S~t· feriado Natal que autori
que este prazo de 15 dias, da Semana Santa, zava o descanso, mas por ser o periodo do 
e mais 8 do Espirito Santo, venha com pie- fim do anno e da 8nt1'a(1a do anno novo. 
tal' os dous mezes que o projecto detel'mm:J. Existia cLlmo costume tradicional o facto 
para as ferias de agora em deante. muito natural de d8,retn-se os pal'abens uns 

Eu deverei observar, simplesmente como a03 outros pelo anllú que começava,com a es
consideração, que submetto a apreciação elo perança de felicidade no anno novo. O CO(1igo 
Senario. que para os negocios íorenses não é não creou a festa do Anno Bom. 
a mesma cousa ter um per iodo de dous me- Port"wto, a questão t'91igiosa ahl eati com-
zes sem traballtO, que ter um periodo restri- pie ta mente post:J. de parte. 
cto de 40 dias em lIma época, 15 em outra e As férias eram concediJas como tregu:!.s ao 
8 em autra. tra.balltO, no fim de um anno e começo de 

Quem lida nos neO'ocios do fôl'o e conhece outro. 
05 interesses de ord~m elevada que nelle se O SR. COELHO E CAMPos-Até a ordenação 
deb"tem, sabe perfeitamente que, qua.nto dá a denominação de treguas de pão. 
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o SR. LEITE E OITICICA-Ora. nós todos 
sabemos que o começo do anno e o fim são 
concedidos ao descanso. NeS5a época todos 
sentem necessidade de descanso para retem
perarem as suas forc;as, para mais tarde, no 
~.nno novo. melhor poderem oesenvolver a 
sua actividade. 

Si :>ssim é, eu não comprehendo porque a 
disposição do projecto elimina as ferias con
signadas pelos tradições rie nossos eostumes 
e vae coIlocaJ-os justamente nos mezes de 
fevereiro e março. que são os mezes commer
ciaes. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-E' lei para a 
Capital Federal. 

O SR. LEITE E OlTICICA-Sr. Presidente' 
todos nós sabemos que os negocias, o trabalho 
soffre uma especie de paralyzação no fim de 
um a.nno e no comec;o de outro. 

E' muito natural que neste tempo, em que 
toda a. adivida.de repousa, o fôro se ache 
fechado. 

O que não se comprehende é que. durante 
este tempo, o fóro esteja em actividade, obri
gando os jUizes e as partes a estarem pre
sentes nos tribunaes. quando os nHgoClos se 
reabrem nos mezes de ji1.neiro e fevereiro. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Parece que V.Ex. 
tem toda a razão. 

O SR. LEITE E OlTICICA-Eu comprehendo 
a necessidade que ha de dar-se descanso aos 
juizes. porque esta vida de trabalho apenas 
com 15 dias de descanso no anno,é atrophiante 
aos juizes, porque extingue as suas forças; 
compreltendo que ha. necessidade de se reno
varem as duas turmas; mas o que eu não com
prehcndo e que se modifique o tempo d~.s 
ferias, de ~cordo com os sentimentss ela po
pul3.ção. para uma época prejudicial áquelles 
que teem seus negocias. 

Eu sd qual a l'IlZão explic:üiva do facto. 
Dizem que os dous mezes àe fevereiro e ma.rço 
são exactamente oS mezes de mais calor no 
Rio de Jn.neiro e o trabalho é mais dilficil. 

Est:l. razão não colhe, porquo as leis não são 
feitas para as pessoas que vão aproveitar-se 
dellas. e sim conforme os costumes do povo 
que vão reger. 

Nós temos de sujeital' as commodida,cles do 
juiz ás necessidades f10 povo. E' preciso con
ciliar os In tered3es da população pi\ra quem 
estes juizes for;.m instiluülos. 

Em segundo Ioga r os juizes se dividem em 
duas wrmas: a primeira gosal':.i. das fericl,s no 
mez de fevereiro, mas a, segunda turma terá 
de sujeitar-se ao mesmo calor e a epidemia. 

A segunda turma, no !Dez ,18 março será 
muito metia sujeit<1 á epi(lemia B em to,lo o 
caso o interesse ImbUe;) será pl'ejucUcado du
rante o t~mpo das ferias, quando todos os 

negocios s~o Teabertos em principio de anno 
e com maior desenvolvimento. 

Demo.is. o r..ovo já ~stá acostumado a ter as 
férias do fôrô Rté :i I de janeiro, e n5.o se com
prehende a conveniench da llludan,;a. 

Esta razão não me leva a oppor-me ao pro
jecto porque elle tem por' si D. grande lei da 
necessidade rlo ,jesr.anço do trabalho, e sei 
como é pesado para os juizes o fÔi'O desta C3.
pita!. 

Quanto aos E3t!:tdos, julgo que o prazo é 
dema,is. Quando não estão os jUizes em eler
cicio, por qU<1.1quel' cÍl'cumstancia, elles teem 
os seus substitutos, que não fazem ontra 
cousa. Na. Capital. porém., o ,erviço é atro
phiante e !la abs01ut:1· necessidade de (les
cançll r:ara o juiz. mas é preciso que b povo 
não seja prejUdicado. 

Reconheco mais um inconveniente neste 
prazo para·fevereiro. 

No filro não é costume trabalhar nesse 
tempo e as férias estendem-Sê ate o fim do 
mez. Ora, V. Ex. sabe quanto é difficil mo
dificar est::\. tradição. 

Já se pretendeu mudê\r o carnaval de feve
reiro para junho; o que aconteceu? a pOIlU
l:lção não se accomodou á mt:dança e foi ne
cessario que a policia aadasee de armas em
ba~adiis na Capital Federal para impedir que 
o carna.val cC fizes~e em fevereiro, e quanuo 
veiu a. época ofilcial, marcada para junho, o 
carnaval não se fez ; de modo que o poder pu
blico teve necessidade de voltar á tradição 
antiga. e deixar que o c~.~n·a;vll se fizesse em 
fevereiro, apezar de todos os incon 7eníentes 
reconhecidGs e pl'Gvados. 

Tenho receio, Sr. Presidente, de que a mu
dança das fériCls forenses para fevereiro e 
março produza iC)"ual resultado, e, aindi::. 
mais, que fiquem sendo de 20 de dezembro a 
31 de março, portnnto, mais de tres mezes. 

Nós 3ahemos, e o Sena,lo toem conheciment.o 
ele flue já houve necessidad.e de determinar 
por lei que C3 juiz"s fosêcm obrigados a estar 
no Tribunal, na sua cnueira. do meio uia ás 
duas horas ua tarde; dUM ·horas por llia. 

Foi preciso que urr;.a lei consignasse .'ler 
obrigação do juiz estar na sua cadeira. no seu 
trihunal, uurant8 todas as l1orê\s do expe
diente. Esse tempo era elas 10 !loras ua ma
nhã ás tres da tarde; eDtl'etanto, uma lei foi 
votada para <1 ue ellel;! fo~sem úorig,tflos a per
manecer no seu lagar do meio rli3, ás duas 
hom" ria tud", porque nelU ,]ll~.s ltOl'a~ ;],1-
guns elos juizes se conservavam no tribnnal. 

O Sn. M'll1AE3 BARROS-V. Ex. mesmo diz 
que o trabalho é atroplliante. 

O SR. LEITE E OITlCIC:\-P,wa os ~ue ~m· 
hollham. V. Ex, ';ompl'eheat:e, qu", 'qc1,u,k 
ta.Ho nisto, retlro·me aos que cnmpi'em o seu 
de \'er. Para este5 ha injmtiça em obrig-::1.l-os 
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a trahallL\l' desde 1 de janeiro até 31 cie de
zembro, Pal':t eSO:€3 que traballI:J.ill é q:;e 'J 

feriado é indispensavel, e não era preci~,) 
que urna lei lhes detel'miua8Se quanto tempo 
~e deviam conEervar no tribunal. 

E' um facto que ninguem póde desconttEl
cer ; temos juizes que cumprem o seu dever 
e outros que abu&am. 

o SR. SEVERINO VIEIRA-Mas o legislador 
deve ter em vist:J. ta;)J bem os abusos_ 

O SR. MORAES BARROS-E os que não fazem 
parte dos tribuoaesl Os juizeJ singulares? 

plicn.d::t em to~jos QS Esbdüs llv, RejJublic::.,ü'i.o 
convem aUenr1er :o6mente ás llf·cessidadfs LlOS 
juizes, que tmbi1lham na Capital Fed€rJ.l. 

Em relaçã0 a Estes, talvez houv2~se razões 
para ;;:e consideraI' pro prio :par:. o f2piado o 
tempo que decorre de fevereiro i1té ill3.l'ÇO, 
DO qual é mais elevada. a temperatum nesta 
Ca.;;ntal. Mas a lei deve ser Igual para todos; 
e Dão é muito que se eXija do," mesmo~ 
juiZES, que resiLler.J. na C;J.pitai Federal. um 
pEq ueno sacrificio, de iIlOdo a harmoniwr sua 
eituação com a dos outros juizes ria Re~lU
blica. 

O SIto LEITE E OlTICICA-Dá-se com elles a Eu, portanto, declaro, muito eSi:lOntaoea.-
mesma causa; 1m juizes que trab:>111il.m_ que mEnt8. que me merece a mais 'i'ba sympa
cumprem o seu dever, C1118 vila ás pretorias e thin. a ernend8" apresentada1Jelo illustl'6 re
alli fiC<:\ill das 10 hon.s da manhã às tres 110- pré,enhnte de Al3gÇlas. e nEste sentido vo
ras da t::trJe _ Outro; ha, porém. que vão às taroi. 
pretorias. pouca" vezes, e quasi nunca ahi se Devo. Sr_ Presidente. ailllla accrescentar 
enco:lt,·am. Portanto. succece com elles o que, abunda.ndo nas idellS tradicioDaes do 
mesmo q ne com 03 juizes dos tribun"es _ Mas. illustra S"c,ador, venho apresenta,l' tambem 
refiro-me aos qUG tl'aballum, os que sabem urna emendu, eliminando essa novidade do 
àesempenll<lr slIas obrigaçõe" _ art. 2'_ 

Tenho receios, cor~o dizia, de qua as ferias Si passar essa disposição. tenho receios àe 
vão de 21 de dezembro a 31 de mar.;o e! que ella pOS~D, pl'oduzir inconvenientes que 
julgo qlle seria melhor acceitar o prazo toram em uma das ses3õe~ pnssD,(bs assigna
<lctual, já conSignado em lei. modificando·Q ludos pelo iliustre Semdo!' por' :Minas Geraes_ 
apenas ~ pela nec8ssl!Jade. de q lIO fanei ba A m:iteríl1 não c noV<!, e está regulado. pela. 
pouco, Hlzemlo com que seJ~ de 20 de dezem- no~sa leglSlé!.çiio anterior; temos í1 seu re· 
bro a ':W de feverelro_ S<10 dous mezes da speito tradições. 
mesma [ól'ma, sómente aI terada a. époc:J.. por 
causa da. con'ieniencia úe aduplar a lei aos 
costumes e ás necessidades do pO'VO_ 

Por este motivo vou mandar- á. Mes:J. urna 
emenda. 

E' lida., apoiada e posl~a oOlljunctamente em 
discussão a seguinte 

EM El'iDA 

Art, 1." Onde "e diz-de 1 ãe [~ví'reiro a 
31 de m<lorço, diga-se:-de 20 de de,:embro até 
20 de fevereiro_ 

Saiu das sessões, 28 de outubro de 1897.
Leite e Oítícíca_ 

o Sr. SevelI'\ino Wieira-Sr.Pre
~idente. e!'a escusuc10 c'Jnfesar o apeio que 

Du:antc as fé~ias, SBgUUGO a nc'ssa rei, ha 
causas que podem e devem se!' trataài!.s,para. 
não sereiT'. preteridos cs direitos (]p.s partes. 
Portanto, pura que estubelecer uma novidade 
nessa disposiç:io do art. 2° ? 

Vou m:J.ndar á Mesa uma emenda,additandG 
ao art. 10 UlUa disposição, para q ne se fique 
s~bendo flue. com relitç5.o á.ó causas ~ue 35.0 
trutadJ.s d.uran te as férias, esb projecto nJ,o 
vem estabtllecer inno'ação. Tambem maw.lo 
wpprimir o ar!. 2' pOl'qu;:" Sr. Presidente, a. 
leL póde ser l'egulv.mentada pejo PodeI' 
Executivo. Si houver conveniencia nessa di
visão do:> tl'ibunaes em turmas, para, que 
um[l, gose de feriaH plenas. emquanto a outra 
fizer [::tce aos tl'aba1hOs qlle apparecereill du
rante esse periodo, o Governo que regule isto 
corno entender. 

presto á em9n,h elo ilhlstre Senador pOl' MV3 não symputlliso com a disposiçii:J deste 
Alagoas. ~. . ai"t. ;21\ que lI!.1j parece até muito amhiguP"a 

OS:. LEITE E OlTICICA-}[uito obrig:;~do. O ai't. 2"diz. (L2·.) 

O SrL SEVEmNO VIEmA-, _. que [allou De modo 'lue se oG. aqui aos presidL'nte~ 
com muito criterio, e rGvelou-se. ain,Ja uma dos t!'iüunaes uma 3.ttI'ibui,'i'i:). por assim 
vez, com verdadei"3. oricnt[l,ção de legisla,lor, Ji7.er. i1e regulamentar a lei; e ,e manôn, 
r) que fulgo ue reconhece]' sempre em S. Ex. dividir os tril'una€s em turmas sem se indi

O honrado SenaG.l'r mostrou Que as leis de- c:<r. sem se desigllD.l' qual o fim por que ~~ 
v~m 3".1' acc1mmodad'ls aos 1woitos, á j nG.ole ordsm. est~, divi~'lo; si é para estas tlJrm~~ 
c aos cOotaw€s p"pul:),re~_ Gt':I.l'llIlJar~m n~\~ C:;,llS"-S i1ue cl.eve:Il seI' tru

Ora, ~r. P!'e~ulé~IÜ~, ut:'sde flu~ ~e tr.:e.ta d5 r.a l !ü::1 ,llll':J.nLe a~ .CeC'l~j.j) (lU ~i é pn.nl f02Cl.-
,11:1<1 lei geral, (1e ump. lei q1I8 tem de SCI' :l.p- r~lll dl).3 le,'ia~. (lfc, diversQs C"l)(!J'tes,) 
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Em todo o caso" pal':; sa.lva.gua,'car o meu I ailcl.~mento; ma3 isto era uma di:iposir;ão 
vOto, vou mandar a ,'A.e:õ:J, J emenc:1 ~ que Ja mil! ta V8.ga., de medo q üe o que er3 prova vf,1 
me referl. que se des~e é que dur:ti'lte dous mezes 

Sfio liGas, apoiadas" post:tS conjunctamente não houvesse tmbalho no fôro, como te dá 
em di,cus~iío as seguintes até agora, 

Foi juslan!ente pua corrigir isto, e sup· 
E~rE,iDA3 pendo que do Poder Legi~latiyo não podia 

partir uma lei se:n que fossem ndJa insti· 
A + I o D" " d lt', 'I" -'.I" tui~08 os lineamentos gel'aes para que o 
.• fo. . "pDIS a u. ,lrn:1 p~ ,.vra LI corro Po'er Everutl"o p'ld'" ,,- I. + .• 't.., ". .. 1 I' r..., ~........ " L e~,,-e legu amenGat-3 1 en-

-ace:reSce.l e',e - ,em preJllIZI), [,O . am a.) êranào no,; detalhes f'i para isso que a Com. 
mento .àas :~Il~ag que pebs il',I3 VIgentes missão olfere::e:l f'ste ~ubstitutiVD. que julga 
pod~m ,er

o 
tt,:,:1('~S d~ante as f(j.taS, dever ser acceito pelo Senado, 

A t, 2, Suppf.ma ,e. I Entmt:lllto, a me!1ida que p~lrece salutar, 
~ala das ~e8,sões, 28 de cutllbro r'e 1897. foi justamente a que levantou malOl' celeuma 

-,~"verwo ]: ,é,,-a, I aqui: SI não tI VEsse apresellt~"do, teria pas· 
saê.o o llrrjecto :iern discuss3.o alguma. Esta 

(J) !!5l!". FCH'llf:.ndo Lobo-Sr, Pre· e CJue é" vCl'dade, 
sideIJte , so!m~ :lS emenda, o.pl'eSenÜ1l1a~ pe!os Em relação propria.aIente á emenda do 
iJlnstres Senu(hl'es I)ue !IJG pl'eceder~m n:11 illestre Senador, rnarc>!ndo Q pl'é\ZO, não 
t~.buna, r()prp~entan tes de Alagoas e_da 8a'

l 
rbs !ll~ZES de fevereiro e março, mas, d~ ~o de 

lua. tenho de fa,er :1.12:umas ob~el>va('U€S. dezemoro a 20 de leyere'ro, a Commlssao tem 
O Sf~. S8n~1,(lor por A-l~gca~~ pos:,J que con-: :1. d.~z~r q~e no j>I'ejesto (p:e lhe fei !'cm€t~ 

fe~sG q";l::, o ~,:::r~.:~t\ll:!.o (los j íJíZêS é (,qui e:z:te-! tido, est'1v(1, ill8I'C:'CO o p,':1Z\I dos ln~l€':3 de 
IlU3.lJte. G que eIle:.1 prf:Cls~m (le rS~Cousc.1 f3v8!'~i!'o e mL!I:;o, e mareado ce f.\ccordo cem 
ach;t, 4~om-cudo, que as fér~aS rbr.:.:n::::e:3 po~' CO! os intt3!"e2~ados. qUê s~o OS juizes, aqueHes 
àias s5,0 por cIerna:s longa8, I) qne tem de gozar (lé)st~"3 férias, aLegando 

0,'(1., Sl:. Pr'es'II:!",ntL. ri CC::Jmi'·oib, paro, ac· ell',3 flue a ju~t?"m(mte o '"eri0do nnis quente 
cdt3.l' o pl>Oj-~cto que lL!t~ lei reln3t.tillo, e3t::~ I. no Rio de Ji:~i1ejl'o, e qGe pl'ecisahl ~e l'Bt1l'2,r 
tui~t~O 0.::: ii?.L'i8'3 de du1l3 mez~.3, llttO tave: d.aqui pÔ.~'a l'ea'lquÍrl:rr S~J3. c~Ur1P.. 
·-I·j]~O l]rL~ -~.,,,,~,-..,C'p ., .... <, ----~ízes c.,r1'l"-'Y'tallo n I 
.:J (l _..t. ..... .1. " .... , • .1 - v_ ..... Uü i J ":' ',,'".L~.J...1 ~, HM SE St<''f ·\.DOR-R TI"" 17'.-;r;-"àoc: ::! 
nos q Llüe3 estQS fe~:ic,8 3l1U por dons e ffi3.i.s v J. ". I .... ~. • .;..:.I .. :,..,", "-''-''"~~ '-' 

mezes, Assim 3uc~ede m, Al~0m2,nh:1, nal ,O SR, FEIll'iAl,DGLoBO-Em muitvs 'de1l23 
ltalia, na França, na Inglaterra e ;!:1 Bd-I cla-;;B o mesc::o: _ _, , _ 
gica, Nesta3 condlçoes, n;lO VIU a Com;J:Issao 

Pois si nestes paizes, cujo clima I1ii,o é tro· i inconvenienle em ClU~ f"Sie G.dopt;;,dr., pelo Se
pical como o nosso, ° lê/::'islador l'€Con!J3ce! nado. ~st-c\ :nedidn. 
que os juizes pI'eci~'am dQ,lom mezes de [e·: O Illllstre Senadür pela 13::::tlÍs, -propC7., re\i1 
rlo.s

t 
p02"que tJ que ne.5te ('Lfi:':' '2xtenu:--.utG, I m:::E l:e:n mecos a. Sll."pp1'8SSrJ,(\ dJ art. 21>, IStO 

e:n qt~e nos aclluJ..CG!:lt I..::1D seriÍ ~)re~isG e.stc I e. (1;1 !ll~dida que acllO ne['essnri~ pLn'0~ que 
reIJo~fo. QU8 ndo, 3.; :iÍ3~ o dj~flO S?'CDr~or C0!1-1 os ~~ibunE..e9 pOSSJ,Dl fl.J.i..,,:ccionat. 
JeS3i1 que o trail:tHlo à09 juiz~s é in~es:;:\lltB e l',ao !De parece que;) SOL,alIe, ceva adaptar 
fu.ti o·anle ? I esta ~uiJpre3são, pOl'q<Je enVio o ,erviço pu-
N~stas cOllLlições, creio ter <lo Commi,:;s5.0

1 

blic,? muito perderá, visto quc as friria;:; duo 
plenamens8 .justiôcado o pfl30 de d(JU.~ me· I ra~~o por dous mezes, , 
zes que foJi r3i1reado. J.'., C~~u.cto que S. E:=. &Cc,i'cscenta: SI for 

Elltret~nto, c~lno a justiça não podjg fica.r preCiwlI:1ver, di?is5.o ,em türm2,s, o POdêl' 
demcl>~,da por '10,0 largo Espaço ele tempo, e ExecUélVo Üidt'il, •. ~,jas o Poliér ExecutIvo 
ha certas co.usas ci\'ei3 qU8 sfio tr~:t&das d::I·1 não pódIO íazer si n110 dermos a tLiese na 
rante as férias, como tambem as caUsas cri-I leI [lélra elle desen,o~Yel-a. (Ha d21le,'SOS 

mina.es, ag q uaes não llóciem se 'pralysar I apartes.) 
durante este tempo; como não legislamos Si o Senado sUPPl'imir eota autorização, 
apenas par::t a justiço, federal, mas tambe:n como é q~e o Poder Executivo r;óde mar 
para !J, local do Rio de J~\neiro, cujo serviço delIa?! 
é multiplo e incessante; como isto se dá, a Nilo é possiveL 
Com missão propoz o qU'l se f8.Z em outros O SR.. SEVERJNO VIElRA- Cabe l'eh Cal!. 
paiz2s, i3to C, J, Commisi'ão limitou estas stitujçã,o ao PoLlel' Exec:;tivo,., ' 
férias 8.3 turmas (I,e juizes. P~)I':l QU8 o ::k\~~viço 
da jU;.t;Ç;1 pllblic:l. n:io sorr,e:o,i;, O SR, FEl:NA1,nO LnB,J- Replbmenbr; (J 

O prcjecto que foi oITer·eci,1.o á Com:nissã"J cst:1 Iêi ";a,0 5~1' regillo.rr":eDt~:'üa p()' c:íE'. 
est:ltl,ia que os presir1ente, tIcs ~ribunaes -;11'0' O [;11.. SE:VEIn-'lO VJEIRA - E' conciliar o 
vjdenciClriaUl p?ra que estas C;\U~~S tiveosem goZ'J ,ius ferias cem o anda:usuto (l~S c~,usas> 
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O SR. FERNANDO LOlJo-Justamenteporque O §r. Benedicto Leit.e - Sr. 
() Poder E:::ecutivo tem estn. at~ribuição de Presidente, sou autor do projecto, que Be 
regulaID€Otar a lei, é que a lei precisa trlJ.zer acha neste momento em discussã.o, e por isso 
a tilese pa.ra que o Poder Executivo llo~sa vejo-me forçado a oCCupBr a tribuna, in· 
desenvoI7eI·a. e regulamenb.l·a. te!'vindo no debate que elle tem susci-

Foi o qu," a Commissão propoz neste citado. 
art. 2>. Como V. Ex. deve recordar·se, assim como 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um apar~e. 09 nobres Senadores, que prestaram attençào 
a esta ffio.teria, o projecto primitivo foi sub

O SR. FERNANDO LOBO- A these ainda não stituido por outro, apresentado pela Commls· 
está o.hi. s5.o de Legislação e Justiça. 

Ne3tas c:indições. Sr. Presidente, eatendo O projecto sub3titutivo trouxe a idélL de que 
que a elUênca do !'lobre Senador peta Bahia os tribunaóS, tanto os do. justiça local como o 
n5.o deve ser ~]lIlroVD.Ga pelo S'"l!~,lo, por !sto Supremo Tribunal Federal, fossem divididos 
que vem oc<:aslOna:' grClnde preJUlzo ao foro, em turmas, ai'im de que as férias pudessem 
que assim nao pode traba.!llP"r durante (lous ser gosBdas por todos os seus membros. 
mezes. . _ \ O projecto primitivo mio cogitava absolu-

E é precISO Dao esquecer·~e o Senado de que tamente desta distribuição dos juizes por 
além das causas cnelS, que se tratam (lu· turmas' mas tendo o illustre relator da Com
Ti1ll:te as farias, ha. o fôro crimin"l. E nós nio missão ~ ides. de que a.s férias fossem gosadas 
leglsüLmos só mente para ,~ Justiça tedera!, pelos juizes, de modo absoluto, isto e, que 
m~s t~mbeD?- para ~ local do RlO deJanmro, . certo numero de j\lÍzes. pertencentes a este 
cUJo furo CrIminal e mUlto ImporcanL.e e sup· I ou áquelle tribunal, não tivesse. durante as 
prlmindo o art. 20, a .Justiça cnmmal nao ferias, necessirla.de de se achar nesta Capital. 
poderá funncionar ; h01 de ficar por dous me· aventou a idéa da distribuição por turma.s, 
ze, suspensa. para que uns juizes pudessem retirar'se, no 

O SR. GQ;\IES DE CASTRo - Acho que tuJo periodo das férias, ficando outros aqUI para 
isto deve voltar á. Commiss;10 com estas tamarem conheCllUento daquellas causa.s que, 
emeJ::d"s,pa:,[\ examinar de novo o projecto e pelo seu caracter urgente, teem de ser Julga· 
e:yarninar tambem ac emendas. (Ha outrOS das naquelle peI'lodo. 
apét1'ws.) O substitutivo, porém, não estendeu ° 

. . prazo, que no meu projecto ia de I de Leve-
O SR. FERNANDO. LODO - O kroJecto, como reiro até 31 de mar::o; de modo que, feita a 

esta apl'esentac.o, SI foss~ traduzlLléJ em lei, distribuição dos membros dos uibunaes e 
dey~3. se:.- r~g~lame.?taao pe!o ~ P?}er ~x- não se podendo fazer essa di.stribuição. sinio 
e~U"lvo. Sobr~._~sto ~ao ha c1UVllL al,;um"._ o por tres turmas, vem a ficar para cana um 
Pvd<:~ EXecuü' o exerce uma sua, funcçao dos jUizes o prazo muito pequeno de 20 dias 
constitucIOnal. de ferias. 

OBR. GOlfES DE CASTRO :-}-cho que isto O SR. COELHO E CA~ pos ua um IJ.rte. 
deVia Ir outra vez a CommlSSl~O. I I ap 

O SR. FERNANDO LC·Bo- Mas a Commissão O SR: BENEDICTO LElTE-l?entro em pouco 
já está dando In.recar sobre as emendas a..:'l1'e- responaerel ao upune do nobre Senador. 
sE!tltadas. - Oro., peI gunto: si as férias são dadas para 

UM SR. SENADOR - Apresentada3 em se· 
gU::lda di~cussào. 

O SR. FE!l.NANDO L013o- Não; sobre eqtas 
agor", ; sou o relator da Commissil,o. 

O SR.. GOMIii;; DE CASTRO-V. Ex. ,"stá dando 
sua o~inião, que é redmente muito compe
tente; ;na" qUE> não é a opimfio ,la Com· 
missio. 

O SR. FERNANDO LOBO - Ma.s eu tendi·me 
com rr:Gü$ collegas d" Commissão a respeito 
do assumpto. 

.p_~ho cor:. vsui"eDte que esta questão seja re· 
solviel8. já,çoi"Que estamos ::0 fim r1:1 s%são 
leg:õ::.1:i7:"", e ".s rêebs approxi~J.m-se. Si ele
mOl':?ú"'fl10S' a que3ULo, a proviGel1cia de que 
se trata n5.o -lJoder{t sei; a,p::.'oveitarla na.s 
prox ínlD.S fbr i as ~ 

descanço dos juizes, e si, como está no animo 
de todos, e conveniente que o juiz possa I'e
tir,w-se do. Ca pit~l. na peior esta.ção, afim 
de livrar·se dos rigores do ve~iio, o que po
derá. elle fazer com um prazo tio limi
ta.do? 

Diz o nobee Senwor que se pó de dividir o 
Tribunal em duas turmas. Mas, sendo o Su
premo Tribunal composto de 15 membros, 
não póde funccionar sem oito (1elles, para ter 
maioria; portanto, como dividil·Q em dUaS 
turmas? 

Quando estiver em férias uma turma de 
sete, ficarão os oito juizes para funcciona.r . 

Em primeiro lagar, temos aqui uma 
graulie iDcon 7eniencia, porque póde um juiz. 
por qualquer' circumstancia, ser inhí.?ido de 
comparecer, e nesse caso o Tribunal nao func· 
ciomtrá. 



SESSÃO E~I 28 DE OUTUBRO DE 1897 439 

o SR. GONÇALVES CHAVES- A primeira 
turma pode ser de oito. 

O SR. BENEDICTO LEITE- E a segunda 1 
De sete; e assim, quando estiver em férias a 
turma de oito, fica o Tribunal composto de 
sete. 

O SR. GONÇALVES CHAVEs- E' chamado o 
juiz secciomd. 

UM SR. SENADOR- Então esse não des· 
cança? 

O SR. BENEDICTO LEITE- Eis ahi mais um 
embaraço. Teremos necessidade de chamltr 
um juiz ~eccional, que apenas r!eve ser cha
mado em outras condições, quando o Tribu· 
nal se resinta da falta de seUs membl'os, não 
podenrlo, por isso funccionar. 

Com essa medida, em vez do juiz, que tem 
de servir como substituto, funccionar no 
tribunal quando, por impedimentos, é neces· 
sari.l ao sua presença. irá .,funceionar em ean· 
(lições anormaes, estabelecendo nós desdejá 
na lei a necessidade de se dar a substituição. 
cousa que não devemos facilitar. 

O que é. pois, regular, Sr. Presidente, é 
que o Tribunal seja dividido em tres turmas. 

Assim. emquanto cinco d03 seus membros 
gosarem férias, 10 estarão trahalhando; e 
em um numero (le 10. não é muito provavel 
que haja com fa.cilidarle dous ou tres que 
fiquem doentes ou impedidos de modo que. o 
Tribunal não tenha maioria para. l'unccionar. 

Mas, Sr. Presidente, si com relação ao Su
premo Tribunal nós encontramos este emba
raço, maior encontraremos no CIvil e Cri· 
minaI. que é composto de camaras. com com
petencias determinadas. 

Nós sabemos que elle é composto de Camara 
Criminal, Camara Civil e Camara. Commercial 
tendo cada umaquatro membros. Como fazer 
a distribuição? 

E' neceRsario fazel·a ele modo que haja tur· 
mas de quatro. alternando-se, porém, os 
membros de todas, por c~.usa da competencia 
especial de cada uma. 

Emquanto no Supremo Tribunal a turma 
tem de ser de cinco, aqui é necessario que se 
componha de quatro e attendendo de mais a 
mais ás dift'erentes Camaras. 

Comprehenile-se desc,e logo que esta dis· 
tl'ibuição torn,,-se um processo muito longo 
e complicado para uma lei, e se~ia t;llvez 
mais prudente que o Poder Execut ,vo,exami· 
na.ndo a questão. fizesse por meio de regula· 
mento a distribuiçãO das turmas, como jul· 
gasse mais conveniente. 

Para que não fiquem,porém.as férias muito 
reduzidas, e os membros dos tribunaes apenas 
com 20 dia; de descanço, devemos estender 
o prazo; mas, si o estendermos generica
mente, ficara tambem o juiz singular com 

féri~s e::draordinarias. Estabelecendo mesmo 
os elous mezes, temos que os membros do 
Supremo Tribunal terão férias de 20 dias, 
ao pa.sso que os juizes singulares tel-as·hão 
de 60. 

O SR. COELHO E CAMPos-Porque? O juiz 
singular nã.o fica. com terias de 60 dias, por· 
que trabalha durante esse tempo. 

O SR. BENEDICTO LEITE- Chegaremos, em 
resumo, a ver que, conforme o substitutivo 
está. nenhum juiz tera férias, porque nin
guem pode!'á gosar com grande vantagem, 
20 dias apenas de descanço. 

O que poderá fazer um juiz, retirando-se 
da Capital, tenrlo apenas 20 dias de férias. 
isto é, pouco mais de duas semanas? Quanto 
ao juiz si ngular. es~e nem póde arredar·se do 
Ioga!' em que estil., porque het casos em que, 
mesmo durante as férias, eUe não póde dei
xar de funcciooar. 

O SR. COELHO E CAMPOS di um aparte. 
O SR. BENEDICTO LEITE-VOU submetter á 

consideração do Senado um substitutivo, no 
qual o nobre Senador verá que todos esses 
inconvenien tes e3tão completamente sana
dos. 

Como V. Ex. acaba de ver, Sr. Presidente, 
si encontramos embaraço para fazer a distri
buição por turmas no Supremo Tribunal Fe
deral, maior embaraço encontraremo,s na dis
tribuição que tenhamos de fazer no Tribunal 
Civil e Criminal, visto compor-se elle de tres 
camaras. Acho, pois. que a lei não deve 
descel' a essas minudencias, porque ver· nos
hiamos embaraçados para resolver dB prom
pto a. di1!lculdade. 

A questão deve ser objecto de regulamento 
\\0 Poder E.xecutivo. 

Para. que não subsista, porém, desigual
dade nas férias, tendo os membros dos tribll' 
naes um certo numero de (lias, par:J. rle8canço, 
e os outros juizes numero diJ'!'erente, deve· 
mos. para cada um dos funccionarios ,lo 
fôro, juizes. promotores, etc., marcar as 
férias respecti vas. 

UM SR. SENADOR-Assim fica um embru-
1110. 

O SR. BENEDICTO LEITE-Mas qual é o em
brulho que fica? O substitutivo vae exacta
mente desmanchar o embrulho em que esta
mos. 

A proY:1é que V.Ex. viu que a Commissão 
não acceitou o projecto primitivo. que apre
sentei á Casa. e a respeito do seu substitutivo 
estamos venrlo a discussão que se tem levan
tado,a variedade de opiniões que tem appa.re
cido,r1e modo que não sabemos absolutamente 
o que fazer a tal respeIto para. uniformizar a. 
votação. 
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Qual e o fim a que queremos chegar? Que
remes cal' :1os funccionarios do [0ro l~m certo 
numero de di:l.s de féT'ias. 

O SR. GOMES DE CM-TRO - Queremos dar
lhes desc:.nço sem prejudicar i't justiça. 

O SR. BENEDICT') LE1TE-ExactameGte. 
Ora. nssentado que quere::::lOs dar (ks

C:lOÇO a eoses iunccionarios, o que ,levemo, 
f"zer e dar-lhes descanço a.bsoluto. Dizel' 
que gasel!l rle férias e dize!' a·) me~mo tempo 
que não podem sa!ür [10 );lg;:\r em flUto !"Jnc
cionam, porque ba c~.usa" urg-ent.es que 
reclamam sua preseuç:J., é n110 [lar teria.o. 

O Sr •. COELI[O E CA)lPOs-Em todo o teillfO 
foi assim. 

O SR. BENEDlCTO LElTE-Ma~ poc que fâúe 
n5.o se atandol1a esse tempo? PaI" que não se 
abandona :1 praxe do pas~ado? 

O SR. COELHO E C."-)IPOS - POI'lJ.ue não se 
póde. 

O SR. BENEDICTO LEnTe - Porque niío se 
pode 'I 

O SR. COELIIO E CAJ1POS-Q juiz é feito p<1f~ 
o serviço e não o serviço p:\l'a o juiz. 

O SR. BE:-lEDlC'l'O LEITE - M&f', neste caw, 
para sermos logicos, para aeeeitarmos !lO todo 
oa.rgumentodeV.Ex., n:',o senevi-m da.r 
férias nenhumas. Ou V. Ex. concord.'. em 
que ha neces,idade de se dar <:!esêallç;) 3.0; 

juizes, ou nilo: si concorda el:l que IlJ. e:;sa 
necessid:1de, devemo;; ilal'·lhes de3canço abso
luto, e niío um descarlço simulado. 

De que serve dizermos ,'cO .íui'l: «Estaes 
gosamlo fé!'ias, mas não podeIS ao"nluta· 
mente a.bandonar o h1gar em Que fUL!ccio-
nacs 'I» (Ha um apa,·te,) " 

O substitutiVG Que vou apresent"r CODSU]t3. 
o~ interesses rio J'Jiz, nil" prejudicando tam
bem o da jugtiç'l., porque di·lhe tét'ias a030!u
tas.podendo elle retlrar-S2 p.11'3. onde q uizer; e 
ao mesmo tempo. pelo modo per que vão ser 
distribuidas as térias, não se suspende ab30-
lutamente o jnIg(1:neDco de nenoumacallSil 
no fôro, dura.nte as fériôs toca:; 8;; c,lUsas, 
mesmo as menos urgentes, serão julg,!.[la;;. 
Isto é, dar descanço ao juiz c niío descil:Jt;O ~~ 
cau~as. 

O SR. COIlLllO E C.\.NPOS dá um a.parte. 

O SR. BENEDICTO LEITE-Pois. si V_ Ex:. 
concorda. commigo, em que o juiz deye Ler 
desc8 nço, e si V. Ex. acba itl~onvenient2 que 
se suspendam os ti'ab<LllJos do foro, porque o 
juiZ fOI feito Jllr3. trabalhar, vou :lpre;:eu· 
tar mediilll, que dá descal:ço ao juiz e ao 
mesmo tempo não suspende os trab;;lbos, 
tanto os urgentp.s como os não urgentes. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Vam0s ver 
como, 

() SR. COELIlO E C.uIPos-E' interessante. 

O ER. BE:-lEDICTO LE[TE-1Dteressante I E' 
ccnsa fúcilima; ~ssim, V. Ex. achará nfst'l 
mundo interessant8 muita cous:. f<.'.cil. (.Jpa,·. 
te,". ) 

Par,t chegê,rm(ls:J. este result:1Go, senborEs, 
m8 pof"ce que devemos ence.r:u' "' cou-a. co~o 
élln. e na I3ali,\.1.:!e. 

Queremos dar d?5C~.\1ÇO <LOS funccionnrio3 
do ioro e com iguald:Lc187 PO:':; esta0818çClnlOs 
f]l1e elles lerão t~.Jltos uias ~o fériJ.s a l:30' 
lutas durante o :).Guo, distr;buidas COQve· 
nicatemente pelo Po:ler Executivo em ce;'t(, 
prno. 

E::;te Poc!er, no regu!arr:ento que tivér (:A 

ex~edlr, [J,ça a. distrihuição das tél'i2.s nel'J3 
tribun~ES, ,1,13 fórma ov.e Uillô. déls turlD.l5 
,leste, esteja em descanço completo e a,; ou
tras fiquem ss:-vindo. sem ~uspendel'·se tj'·1-
ball10 algum.; oL~'ei'Ye íJ, rüe~rna regra entre. 
os juizeg singulare; e seus s:Jb,titutos e entre 
os me;r.b:·os do Dinistcl'io publico e cs l'{'-'[l"
ctivos a(ljll:ltOS; e nQ f.C1 do pra7.o. em ,pc 
todos tiVBI'3ID go.s~do féria3, teI'2n10S QUO 

~el!l deixou de S'2f tralQd.:!. calJ~o. J.l!.Iu:u~~, 
nem tão pouco nenhum fnn.,c:ion8.rio d":.';Oll 
de gDsar descanço ;; bsolu to, q:Je lhe qner"mGD 
da;' e em tem:;JO igual pnra todos. 

O SR. LEITE 1l OlTIClCA-V. Ex. 8sqnecen·;ro 
rios G5cri vites e C\O ou tro pessoal do f0ro, quo 
éumbérTI precisam llescançar. 

O SR _ GfJ~1ES Dlc C.\STIW-OS ei:cri vães CJ ue 
não teer:l orclena.rlo, n:'lo qU0rBm féri~s. (Hú. 

outros (l]Jnrtes.) 

O SR. BENEDICTO LE1TE-Em urimeiro 10' 
,Q'1r a respl·:;ta e~t~, da.'\l: GS csê!"'iviles pre~ 
ferem ter serviço porque ga.nham cum isso; 
:nas, si po;·vent.ul'<l. V. Ex. ach', neces,~\rio 
esttmuer a medid", a.té (lS escrivães, lembre 
o meio pratico; acceito qUJ.lquer ememh que 
V. Ex. apre;.en:al' liO fentid.o de completar 
a idea que tenho. 

Q SR.. LIllTE E OITICIC\-COmo não conheco 
o prú.Jecto substitutIVO, nEo posso rlizer n3.·'a. 

O SR. BE:\ED1CTO LE1TE-O pI'ojecto é o se· 
i;uir.t~. FOI redigido muito ils pressas aqui 
na t.ribuna, de moelo que póde se resentir de 
muitas tD.ltas; mas vamos ao fundo na. rluestão 
(lê) : 

«Art. 1.° Os membros do minísterio pu· 
bl:co e juizes, tilnw DI\ m~gístratura fede;'al, 
rCr:Jo na ,ia Dd.ri-:to Fe<'.eral, terão .,:or anllO 
40 dia., de fé"iü3 absolutas cad" I1lll.» 

Aqui S() p,,~e:'~o ll~nCl()nJ.:' r>S demais rüne· 
ci(m:).l'~O" plJblicos, que V. Ex. entcnd;~:' c 
11 ue porveutur:1 tenh~m €3C:1él~c1o. (('anti,,,',. 
" lEr.) 

«Art, 2," O Governo expe(lirú instrucçõe5 
pa1'a seeem as ferias regUladas, dis i,l'lblÜ'lde> 
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par8. isso os tribunaes em turmas, devendo jecto d8. Commissiio, conciliéL perfeit~illente 
todos os (unccionarios gosal-as no periodD de toc\os os interpssps ... 
1 de jaceiro a :lO de abril.» 

Mas cllamo desele já a attenção clo Senado 
rara isto: não ba ferias de 1 de j:J.Deiro a 30 
de abril; esse é apea3s o periotlo. durante o 
qual o Govern,) terj. de regulo.r o descanço 
que devem ter os funccionarios todos. 

O SR. COIflLl!O E C.\.olPOS dá um :1p:'.rte. 
O SR. BENEDICTO LEITE - Niio porcebi O 

aparte. 
Peço um pJUCO de a tteação. Tornemos p:ua 

ewrnplo o ~uprémo Tribunal Federal. 
Cada um dO$ membros do Supremo Tri

bun'll Federal tem 49 dias de feri~,~. 
O Governo dividirá oSuprcmoTribunal em 

tres turmas, emquanto uma. cstiver gozando 
40 dias de férias, as outras duas estarão 
funccionllndo em toda.s as materias civis, 
commerciael e criminae3, de caracter ur·· 

O SR. GOllIES DE C",TRO E ou mos SRS. 
SE.'IAD:m.Es-Sim, senhor. 

O SR. BE:-IED1CTO LEITE ... - porque não 
suspende absolutamente o trabalho do tól'O 
em época a!guma e ao mesmo tempo dá féiias 
aos juizes e illembros do minísterio publico, 
e aquelles que estiverem a gm.:u dos 4') (lIas 
que lhes cabem,o fa.rão de modo absoluto, po
dendo rGtiral'-se da sede dos trilrunaes ou do 
logar ~In que estejam obrig:?dos por lei a 
funccionar. 
De~de que 1LS férias n"-o sejJ.m nestas c'}n· 

dicões, póde-se dizer que não existem, porque 
o ftmé!Cional'io que tem féri,1s. mas é ohr'· 
gado a guarrtal' i1 residenciv. offieial p&ra "-t
tender a ,erviços de natureza urgente, é 
apen:lS dispensado de tmbl1!l!ar em pane. 

UM SR. SE:-lADOR.-Nã0 tem férias. 
gente ou não. 

O SR. GO~IE3 DE CASTRO - Mas nós alte· O SR. BE:'<EDICTO LElTE - N5.o tem fo~!,j~~ 
f<l;;JOS o dit'elto nest<! ponto; cú suppunha <'.b5.jllltéLm()~te. _ 
que não aael'avamos: em f~rias não se Dóde Els a l',uao por que. naq obstanb e5ttr 
tratar sinão de m:tteria uro-ente_ • inteiramente convencido da minha incompe· 

O SR. 13E:-;!CDlCTO LElTE ~ Mas por q"Je 'I tenciJ. (n<70 Cl)1aiados ge7'aes), tive a ollsa.di:t 
E' preciso que eu chame a atten,ão para esle I' ele, quando cOl~ecel a f:llJar, dlzer ao Senado 
ponto: G.ntigamente as férias, em grande que me pCl.rec,a que o sutstltutlvO que GU J.l 
parte.obedeciéLm a certas razões de ordem ter a bOn!'<1 de a.11reS'lnt3.1' i su:t c'ms'.<lE'r:1-
religiosa e por isso er·arr. na Semaml. Santa, çiio,.concillav<1 ~o mesmo }empo os interes:':s 
nas testas elo E31.1lr!1o Santo, TI.). do Natal, [i;). ]llSlIÇ<J. pUb.ICéL, 03 Ind;reSS25 das p3.he3 
etc.; hoje não tl'atarn:J~ disto, nem po1ernos no trat3.rn'ir.to das c:J.usas p~railt8 o fô,'o, 
tra.tar, porque seria a.téinconstitudonalidade como tambem o desc:m,o d03 juizes, o que é 
IUal'carmoS para o íôro fértas por attenção a ltldlSpensa vel. 
motivos religios9s.. .. O meu distincto amigo, o illustrado Sena· 

A noss~ q:lestao agora. e o descanço_ do JUIZ, doI' p()r Ahg-08.s.em apa.rtes com que dignou
c os IHas,re, Senadores Ja concorctarilo 1118S0 se honrar-me, disse que o meu pl'ojecto pl'e-
cornmlgo.. cis'l. de m:1is um :trtigo. 

POiS bem; ernquanto elnco :nem1jfOS do Tri- _ ' 
iJuG.:\1 FeJeral, distrlbuido em tre, tUl'~;as, O SR. LEITE E OITIC1C\ - Perdao, eu dls,e 
estiverem a gozal' 40 dias de férias, 08 que que precIsava de um aCC1'CSClIll0 ao Ultima 
fizerem parte das Gutras dua3 türmas es- llrtlga. 
tarão funccionéLrdo em tOd,S as mateI'ias; O SR. BE:\EDICTO LEITE - Pois begl, apre
de modo que assim couciliamos 05 inte· sente V. Ex. o additivo, que eu estou prom
l'es~es do juiz, c1anrlo·lhe o descanc,o neces· pto para acceital-o; o que me p<J.rece é que a 
S,HIO, completo, absoluta, com o interesse idé:J. fllnd~mental não póde wtfrer impugna· 
publlco, porque não se suspende CéLUSa ~l· ,ão. (Ha rl,,;prsos apa,·tes.) 
gurna, todas ellas serão tratadas quer du- Segundo a projecto déL Commis~ão, qual a 
rante as féri:ts, qllN em outra qUJlquer fél'ia que tem o escrivão? Elle é abri gaJo a 
,~poca. (Conlirzúu.a ler.) ~ 

est~r presente para os casos de materlas u r· 
«Art. 3.0 Ser:í.o tambem feriados os domin' gentE's, portanto a féria 6 nominal. 

g,)S e di:J.s de festil nacional.» 
~;50 sei, Sr. Presidente, se tive a felicidade O SR. GOMES DE CASTRO dá um aparte. 

de me fd.ur compreh!mdcr pelos meus il. O SR. BE="ED,Cto LE1T;,;-.Já rlisse que ac~eito 
luswes collegas... toda e Qualquer emenda.; V. Ex. póde man-

O SR. GOlllES DE C.\StRo-PerfeitéLmente' dar uma emenda estendelHl0 tambem ::s fé· 

O SR. COELHO E CAMPOS- Comprebendi. 
O SR. BENEDICTO LEITE- ... mas o que me 

parece é que o substitutivo, que tenho a 
honra de apresentaI' neste momento ao pro-

'.unoo V.!ll 

rias ás ou tras pesso;).s que figuram no fôl·o. 
Os ad vogados, como sa.be o nobre Sen:tdor, 

tratam de interesses p:J.rticulal'e.3, exercem 
profissiio particular e poclem substabeleceI' 
as procurações. 

5G 
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Acceito qualquer irléa complementar do pro
jecto, repito. Entendo que o trabalho do fàl'o 
não deve ser absolutam2nte suspenso; anti
gamente se suspendia porque as férias atten
dlil.m em parte motivos de ordem reli"iosa 
II:<ts hoje o nosso ponto de "Vista é mui~ dit: 
ferente. 

Em todo cJ.~o, Sr. Presidente, apresento 
O meu substitutivo ao projecto que se acha 
em discussão,e penso que de todas as medidas 
que até agora teem apparecido no seio do Se
nado, é esta a que mais attende não só aos 
in teresses geraes da j llstiça, como as dos 
funccionarios do tOro. 

Estimarei muito que qualquer dos hon
rados Senadores apresente uma idéJ. tendente 
a completar a medida, porque meu intuito 
em tudo isto é fazer com que o fúro tioue 
perfeitamente servido com a lei que se pre
tende votar regulando as férias. 

Ao terminar, como o Senado se "cha muito 
dividido em relação aos projectos que são ob· 
Jecto do de..?ate. . requeiro que. o projecto 
d.a Commlssao, "SSlm como o proJecto primi~ 
tIVO. as emendas ho.ie apresenta\las e o sub
stitutivo que vou offerec6r. vão á Com missão 
de Constituição e Justiça, afim ne estud<1.r o 
assumpto e apresentar um traba!ho defini
ti vo. 

. E' lid_a, apoiada e posta conjunct[tmente em 
d ISC ussao a segu in te 

E~IENDA SUBSTITUTIVA 

O Congres80 Nacional decreta : 

Art .. ].0 Os membros do ministerio pu· 
bltco e JUIzes, t[tnto na magistratura federal, 
como na do Districto Federal, terão por anno 
.]1) dias de ferias. a hsol li tas c:l.da um. 

Art. 2.' O Governo expedirá instrucções 
para serem as férias reguladas, distribuindo 
pCll'a iS30 os tribull;:'~S em turmas, devendo 
todos. os ~unccionarios gosal-as no periodo de 
I de Jauelro a 30 de abril. 

Al't. 3." Ser:io tambem feriados 03 do
mingos e dias de festa nacional. 

Art. 4.' Revogam·se as dtsposições em 
codtrario. 

Sab das sessões, 28 de outubro de 1897.
Benedicto Leite. 

E' lido, apDia,10 e posto em discussão o se
guinte 

REQUER:GIIENTO 

Requeiro que o projecto com as emendas e 
com o SUJstitutivo que apresentei. volte :i. 
Commissii.o par:J. dar parecer. 

S[tla d[ts sessões, 28 de outubro de 1897.
Benerlicto Leite. 

o Sr. I,eite e Oiticica (pela or
dem)-Sr. Presidente, este substitutivo do 
honr:'Jlo Senarlor pelo Maranhão tem quatro 
discussões, o requerimento de S. Ex. para 
flue .:> projedo volte á Commissão. terá de 
voltar com parecer da Commissão, seri vo
tado em :l' discussão. e ser submettido a 4" 
n2. forma do Regimento, visto conter materia 
n07a. 

O SR. GOMES DE CASTRo-Materia nova 
tambBm tem a sua emenda. 

O SR. LEITE E OITICICA-A minha emenda 
modifica apenas o prazo; o projecto do nobre 
Senador modifica as férias do fôro, estabele
cendo férias absolutas para os juizes, sem 
falIar nas férias do fôro. 

Nas ferias do f6ro actualmente são sus
pensos todos os trabalhos. menos as causas 
que podem ser tratadas durante as férias. 

O suhstitutivo elo nobre Senador estabelece 
ferias para os juizes sem interrupção dos 
trabalhos do fôro. 

Mas, dizia eu. pelo Regimento o substi
tutivo votado em 3' disoussão, depois de vir 
da Commissão. terá de ser submettido á 4' 
discussão. 

Eu quero pergun tar ao nobre Senador si 
está em seu intuito demorar a 3' discussão, 
acceitando a 4', ou si S. Ex. prefere que o 
projecto seja remetti r1 0 á Commissão, sem 
prejuizo desta discussão. (Apartes.) 

Comprehende·se qne só irá á Commissão si 
for approvado o substitutivo ... 

O SR. GO)'IE3 DE CASTRO-O melhor é ir á 
Commissão, porque não se sabe o resultado 
da. votação. 

O SR. LEITE E OITICICA-Estou apenas fa
zendo uma pergunta. para me esclarecer, isto 
e, si o pensamento de V. Ex. quando apre
sentou o requerimento, é com prejuizo ou não 
da 3·' discussão. 

O SR. GOMES DE CASTRO-E' com prejuizo 
da 3' discussão. 

O SR. LEITE E OITICICA -Si assim é, ° s u b
stitutivo tem de s01'1:'rer uma 4" discussão. 

o Sr. Benedicto Leite - Sr. 
Presidente, como o proprio Senador acaba. de 
dizer, o substitutivo que acaba de ser apre
sentado it Casa, depois mesmo de votado em 
3" discussão, terá uma outra. 

O que me parece, porem, e que não se deve 
dar mais votação alguma sem que venha o 
parecer da Commissão, porque elIa. terá de 
estudar as emendas. . 

Penso que o Senado não deve manifestar·se 
sohre o projecto antes do juizo da Commissão, 
que se compõe de abalisados jurisconsultos, 
cujas opiniões precisamos saber. 
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Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussão. 

EXPEDIENTE 

Posto a votos, é approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão do pl'ojecto, que é 

devolvido á Commissão de Justiça e Legis
lação. 

o Sr. Presiden~e - Está esgotada 
a materia da ordem do dia. Vou levantar a 
sessão, designanno para a da sessão seguinte: 

Discussão unica da proposição da Cámara 
dos Deputados n. 38, de 1897, prorogando a 
actual sess~o legislativa até o dla 4 de de
zembro do corrente anno. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

136" SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 189í 

Presidencia do Sr. Joakim Catunda 
(1" Secretario) 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores: J. Catunda, José 
Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Horn, 
Francisco Machado, Justo Chermont, Bene
dicto Leite, Gomes de Castro, Belfort Vieira, 
Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, Cruz, 
João Cordeiro, Alvaro Machado, Abdon Mi
lanez, Almeida Barreto, B. de MendonçJ. So
brinho. Rego Meilo, Leite e Oiticica, Rosa Ju
nior, Henrique Coutinho, Domingas Vicente, 
Porciuncula, Thomaz Delfino, Feliciano 
Penna, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, 
Paula Souza, Moraes Barros, Caiado, .Joaquim 
de Souza, A. Azereno, Aquilino do Amaral, 
Gustavo Richard, Pinheiro Machado, Julio 
Frota e Ramiro Barcellos (37). 

Deixam de coml)arecer, com causa justifi
cada, os Srs. Manoel de Queiroz, Manoel Ba
rata, Lauro Sodré, Pedro Velho, Almino 
Affonso, Gonçalves Ferreira, Ros~, e Silva, 
Joaquim Pernambuco, Coelho e Campos, 
Leandro Maciel, Ruy Barbosa, Severino 
Vieira, Virgílio Damasio, Q. Bocayuva, Lopes 
Trovão. E. Wandenkolk, Rodrigues Alves, 
Leopoldo de Bulhões, Generoso Ponce, Al
berto Gonçalves, Vicente Machado e Esteves 
Junior (22). 

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

Requerimento em que Manoel de Proença 
Gomes, lo escripturario da Caixa de AmortI
zação, pede seis mezes de licença, com todos 
os vencimentos. - A' Commissão de Fi
nanças. 

o Sr. 3 0 §ecretario, servindo 
de Z', declara que ilíio ha pareceres. 

O Sr. Presãdente - Tendo a Ca
mara dos Deputados accedido ;),0 convite do 
Seno.rl0 para a ncmeação de uma Com missão 
Mixta, composta de tres membros de cada 
uma das Casas do Congresso Nacional, para 
estudar o projecto ,le lei que dispõe sobre a 
attri buição conferida ao mesmo Congresso 
peja Constituição para resolver acerca dos 
tratados e convenções com as nações estran
geiras, nomeio para fazerem p~rte da allu
riida Commissão os Srs. Severmo Vlelra, 
Justo Chermont e Ramiro Barcellos. 

ORDEM DO DIA. 

Entm em discussão unica a proposição da 
Camara dos Deputados n. 38, de JS9í, pro
rogando a actual sessão legislati I'a até o dia 
4 de dezembro do cOl'Iente anno. 

Ninguem pedindo a p,\Iv.vI'J., encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvalla e, sendo arlop· 
tada vae ser enviada ao SI'. Presidente da 
Rep~blica para a formalidade da publi· 
cação. 

o §T. Prc§klenle - Estando esgo
tada a materia da ordem do dia, vou levan
.tar a sessão, designando para a da sessão 
seguinte 

Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a sessão a meia hora depois L1e 
meio-di:t. 

137" SESSÃO E)I 30 DE OUTUBRO DE 1897 

Presidencia do Sr. J. Catunda (1° secretario) 

Ao meio-dia a1:Jre-se v. sessão, estando pre
O Sr. ~0 Secretario, servindo sentes os Srs. J. Catunda, Jose Bernal'ào, 

de 1'" dá conta do seguinte Joaquim Sarmento, Raulino Horn, Francisco 
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Machado, Gomes ue Castra, Belfort Vieira, I Tendo :,ido l.iegaJa s:1l1cçã.J ao Fojecto ue 
Nogueira Paranagná. Pires Feneir:J.. AlvClro lei que interpre::l.Va o art. ti" das r\isposições 
Machado, Abdon Milanez, B. de Mendonç3. provisorias ra CGnstitui~ão FerJerü,I, o Poder 
Sobrinho, R~go Mello, Coeluo 8 Campoo, Rosa ErBcutivo relo llecreto citallo n, 2,056, apo· 
Junior. Virgilio Darnasio, Henrique Coutinho, sentava. com o orden(ltlo correspondente ao 
Porciuncula, Thomn Delflno. Gonçalves Cha· tempo de ser,iço, os juizes não D-proveitados 
ve3, Fernando Lobo, P3.ula Souza, Moraes na org:l.rlizaçiio judieiaJ'ja da União ou dos 
Barros, Caiado, Joaquim l1e Séluza. A. Aze- Esk.dos. 
redo, Generoso Ponce, Alberto Gonç3.l,e3, Contra esw acto recla:nal\1m muitos Ilos 
Gustavo Riclw,rd, Julio Frota e Rlruiro Bar· intcressados pérante o Poder Judiciario e 
cellos (3I). p01' varias sentenças foi declarJ.do inconsti-

Deix:lm dc comparecer. com c\ ma p1rtl- tucional o rererlllo decI'cto. T,~~s tlecisões 
cipada. os Srs. Manoel de Queiroz, Manoel somente obrig~m em especie. isto é, no caso 
Barata, Lauro Sodré, Justo Cberrnont, De- conereto dopleiCO; salvo sio Poder Executivo, 
nerlícto Leite, Cruz. João Cordeiro, PRI]ro ad ·,rb:ar, do que praticcu e:D relar;iio aos 
Velbo. AI mino AlIamo, Almeida B~'''l'eto, ;;cncl·:t€S reforGw,dcs, revog-ar o ado ,julgado 
Gonç'ulves Ferr,"i/a, Rosa e Silva, JO;:fJuim contrario a Cl'n.,tltuição. 
Pernambuco. Leite e Oiticica, Le::wdro 1I-ia- Teno.o de cumprir as aIludidas sentenças, 
ciel, Ruy Ba!'bo,a, Severino Vieir3., Domingos o Presidellta da Rtpublica en-viou este anno 
Vicente, Q. Bocayuva, L':.pes Trov50, E, ao Congresso tns mensagens solicitando os 
Wandenkolk, Felicia,no Penu<1, r,oclrigues creditas dl~ SI: 60,'$ i1. ~;) dé junbü; de 24:000$, 
Alves, Leopoldo ce Pul\lõ"~, Aquilino ,-1.0 'I 1 • li '9 ~r(1 6 1 t b 
Amaral, Vlceme :,1::cb:do, E~teves Junio;" e a';.,. l.e JU. !O e r,~ :" '"u"8, 8, (e se em l'O. 

SOllllll.t tuJo l4A:20S,S, para pag'imento, DO 
Pinheiro MilchJdo (:28), presente él:eí'c:cic, a f,:; juizes de direito e 

E' lida.. post:1 em díscus"ão e sem de~llte 5 desembargadui'e', cujos nomes C0i1St2.ill das 
appl'o'iacla, a acta d.J. sCE~ão 3.11t8rior. me!1s:J.;i2ns. 

o §r. ~'1 §ecr-eítar.l:í), servin~~o de 
ln, di conta (1.0 s:guinte 

EXPEDIENTE 

Officio rl0 Sr. Sen3.do,' Leopoldo de BuJul)es. 
de 28 do coerente mez, pedindo 30 ,-lias de li
cença. afim tle ausentar-se desta capital.pll'il. 
tratar de SUá. saude. - A' Cornrni>sl\o de 
Ccnstituição, Poderes e Diplolll:1cia. 

() Sr. :3:0 §e<eretu:J.'lo, servindo de 
2", lê e vão a imprimir, pal'3. entrar na 
ordem dos trab3.11lOS, 09 seguintes 

PAP,ECERE3 

N.13::-1897 

A Commíssão de Justiça e Legislação ex
aminou devldi1me:lte a proposição da Ca· 
mam dos Deputados, de 14 do corrente mez, 
em viJ'tude Ih q7.u1 ú aatocizano o Governo :1 
abrir o Cl'ed ito de 380:000.s p3.I'i1 p3.:,ramento 
dos oI'deoallús vell:irios e p,_,r venen', ;;.té 31 
de dezembro deste :1:!ilO, aos magistrados 
apcsentlldrl'l pelo decl'eto n. 2.0.j6, de 25 rle 
julho de 1803, e rearllllltt!dos iJ. disponibili
dade por decisão lIa JustiÇD, Federal. 

fi. C:\m<1r:J. dos Deputados elevou o credito 
pedido e dos termos d:1 re~p"cL-v<J. prop,osiç:i.o 
,ei.',f.ca-so que tev"" ])0 c' fi:", o paga~.el1tG,DJ)J 
::;ó do actual eXf:rcicio. co:ao do.:; anteriol'e::J, 
i). conta!' de julbo de 1895, rlDta da ap['~enta
doria fllrC3.da, o que está plenamente justiti
cado em face da.s sen tenças. 

D:1do, porém, que ainlla assim haja excesso 
no credico, cumpre não esquecer que se Lata 
(\e um:\. aut\Jrização da qual o Pader Ex
ecutivo us<!rá \luanto t'o!' .suff:icient~. 

Nestas conrliçéeô, []. Commlssilo niio ve in
COl!veníente na prnposiçiio meucion:lda e é 
de p.lr€Cer que I) Senado J. approve, 

SaIa d&s COffimlssõcs, ::?6 de outubro de 
lS9i. - Fcrfl""do Lob>. - J. Joaq"!m de 
801'::0.. - GOflçalces Chares, 

A Commlssão de Fin<J.ilças, conformando-5e 
com o parecer da Commissâo de Justiça. e Le
:tisldcão TC'l3.tivo ao crer'ito ,18 3S0:000S que o 
Poder Exe.:uti vo é a'utorizauo ao abrir para 03 

fim constantes da. proposição da Camal'a dos 
De[luL,dcs de 14 .:lQ col':.'mte, é de p~Lrecer 
QU8 o Senado aI'p;'o,'.) al·e[2r'].la prollo~.içj,o. 

S"la das commis<óe" 20 ele outubrlJ de 1807. 
-A... O. GOllles de Castro.-E-'on,-~itl,'lLC'iJ:a, 1'e .. 
l.i1tor.-Ramiro Ea·rcellos.-P~ Pc nna.-Lt:1:te 
e Oiticica. 
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ORDEM DO DIA 

TRA3AUlO3 Di:: CQilIi\USSÕES 

i ({) 5:;,. 3P~·esii~?;<e:.l·te - CcostCiudo a 
ordem uo dia lle traball:os de Commissões, 
darei a palavra ::'03 S"S. :3enadore~ que a 
queiram pal'~ 3.ssumpto de experliente. 

o §.-. P~re§ We:r"lI"eira-Sl'. Presi
dente. com data de 13 rIe outubro deste annD, 
apresentei o projecto que tomou o n. 26, pro· 
jecto sobre vim'as e orphü.os elos officiaes 
mortos em Canudos. 

Ate hojlJ niio foi p'lss:veI á commissJo re
sp-diva. dar parecer, e me parectl que ha· 
vendo (jTlergencia na. Inesma commissão, ella 
niio 0;],r:~ o parecer. ricando pret~riu.~~ esta 
questü.o que reputo da rr.axima importaucia, 
principalmente quando os serviços prestados 

por estes officiaes ainda est.io bêm presentes 
na memoria public.,. 

Por este motivo requeiro á Mesa que f:Wa 
entrar em ordem do dia D dito projecLO, inde
pendente de parecer, na fórrna do <1rt. 97 
visto já se <1chl'lI'em e~gotados os 15 dias con: 
cedidos na disposiçlo citada. 

G §r. Presi{}·çnte - O Senado é 
quem póde l'esolvGr sobre o requerimento do 
nobre Sen~\dor. 

Não havendo numero para votar, o nOOI'e 
Sen~,dor renovaril, si quizer, o seu recjuel'i
mento em outr<1 sessão. 

Não havendo rna_is quem pe':a a palavl'a, 
VOII levantar a oeS':;IO d.eslgnando para OI'dem 
do dia da sessã0 se~uinte 

Trabalhos de co:nmisões. 

Le,;m[a·se a sessão i1, meia hOl'a dq)ois!la 
meio·rh;],. 




