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com a Fm~enda N ncional deixadas l'or
ofticines c prílçns que pereceram cm
Canudos, p,,g, J4o,

y,ara

-

-

Da Commissão de Instrucçr1o Publica :
Sobre a petição cm que diversos nlum·
nos elo 4' 1 nnno de direito pedem que
lhes sejam fdtns jguacs conccs:ltlcs ás
que foram alcnnçndas por estudantes
das Escolas de Direito c Polytcchnica.
P<~g. 14.:!.
Sobre n proposição da Cmnara dos
, Deputados que considera validos todos
os exames já prestndos na Escola PoIrtechnica por nlumnos da Escola ~li
lltUI', P;1g. :6o.
Da Commissão de Justiça c Legislação:
Sobre o vdo do Prefeito ~ rcsoluç[Lo do
Conselho Municipal que mandou dcscontnr ID 11/o nus vencimentos dos
funccion:-~rios municipacs. Png, 145.
Sobre a proposição dn Cnmara dos
Deputados, n. 122, de 1898, relativa
oí repressão de alguns crimes c contraa
,.enções, Pag, 154.
Sobre o 11do do Prefeito relativo <Í rcsoluç5o do. Conselho Municipal que
abre o crcduo de 6:ooo$ para pagamento do trnbnlho l'alllh(tm CiviC(J
dtl Rt'jmbllca.
Pag. 234,
Sobre os projectos do Senado relativoS
ao codigo civil, c regulando a dccre..
tncão do estado de sitio, e revogando
o nrt, 53 da lei n. 85 de 1892,
Pag, 3J8,
Sobre a proposição da Camara dos
Deputados determinando que os titulas
que por lei se concedc1n nas colonias
militnrcs serão expc:didas pelos rc•
spcctivos commandantes de districto,
Png, 354·
Sobre o 'V'/o do Prefeito á resolução
do Conselho Municipal que aposentou
o 1° official da secretaria do mesmo
Conselho, Francisco José Gemes da
Silva. Pag, 354·
Sobre o vtlo do Prefeito á resolução
da Conselho Municipal que concede,
desde sua data, ao professor subsidiado Arthur dos RCls Carneiro a!i
vantílgcns confcridns pelo art. 12 c
§§do lei n, 6>, de 02 de novembro de
1897. Pag, 359·
Sobre o Vt'lo do Prefeito <i resolução
do Conselho Municipal que mandou
contar llarn todos os effeitos o tempo
de scr\'IÇO municipal a José l\lorcJra
da Silva, José Tctxeir.l Alves c Sebastião Augusto Ribeiro de Souza,
Pag. 3í3•
Sobre a prctenção de diversos negociantes importadores de nrmns para
c.1Ça, Pílg, 395 •
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Da Commissão de Marinha e Guerra:
Sobre a proposição da Camara dos

Dcputndos que fixa as forçó\s de terra
-

i

para o cxcrcicio de JÇOo. Pag. 34.
Sobre ô projecto que extingue a rc-

Sobre o projecto do Senado, n. 19,
de 1891, relativo á navegação do rio

l\li.1dcira. Pflg, 245.
Sobre a proposição dn Camara dos

Deputados que abre ao

Minist~;rio

dn

Justiça e Negocias Interiores o crc•

. forma voluntaria de que tratam os dedito de fo:853$637. l'ag. 094.
cretos ns, J08 A, de 3o de dezembro
Sobre a emenda do Senado, substitu·
de 1889 c 193 A, de 3o de janeiro de
tiva da proposição da Camara dos
1890, Pag. 009,
Deputados, n. 100, de 1898, que
Sobre a proposição da Camara dos De·
manda considerar validas todos os
putados determinando que nenhum
exames da Escola Polytechnica, pres·
commissario da armada seja promotados por alumnos da Escola Militar,
vido sem ter liquidado provisoriamente
Pag. 36o.
com a Contadoria de 1\Iarinba a sua
- Sobre as emendas· do Senado. oi pro·
responsabilidade para com a Fazenda
P'Jsição da Camara dos Deputados.
Nacional. Pag. 045•
que tratn, pelos meios que indica, de
Sobre a proposição da Camara dos
assegurar a repressão de alguns rrimes
Deputados que reorganisa os corpos de
c contravenções. Pag. 373.
estado-maior c de engenheiros, Png,
Sobre o projecto do Senado que concede
~6o. ·
a pensão mensal de 45$ a D. CarQo
Sobre o projecto n. :4, de 1895. Pag,
lina Carlota do Sacramento c Silva.
341,
Pag. 375·
- Sobre a proposição dn Camara dos
Deputados que considera como effccti- PIRES Ferreira (O Sr.) -Discursos:
vmncnte promovido ao posto de alferes
Fazenda uma reclamação, Pag. og.
de infantaria o 1° cadete Antonio
- Sobre nc&ocios politicas do Estado
Rodrigues de Araujo, Pag, 354·
de Matto Grosso, P.1gs. 09, 100, lo3,
Sobre a proposição da Camara dos
136 c 161.
Deputados, n. 125, de 1898. Pag. 408,
Na discussão do proj<eto relativo á pr"'
D• Commissão de Obras Publicas e Em·
moção dos alferes promovidos por
prezas Privilegiadas :
decreto de 3 de novembro de 1894.
Pags. 66 c 67.
Sobre o projecto relativo á concessão
Na discussão da proposição da Ca·
de privilegio por ~s ·annos ao Dr.
mara
dos Deputados que fixa as forças
Pedro Souto Maior e a ]osé Eus.
de terra para o exercido de J900,
taquio Ferreira ] acobina para estabelecer um plano de navegação a vapor
Pag. 95·
entre Santo Antonio do rio Madeira
- Sobre negocias politicas do Estado do
e o .Jogar que fica perto da foz do rio
Piauhy. Pag. 024.
Dcm. Pag, 220,
- Respondendo a uma reclamação feita
pelo Sr. Domingoa Vicente. l'ag. 296.
Da Commissão de Redacção:
- Apresen~1ndo um projecto. Pog. 319.
Sobre a emenda do Senado á proposi·
çf•o da Camara dos Dcput1dos que fixa
Sobre o projecto do Senado relativo á
u força naval para o excrcicio de Jgoo.
reforma dcs officiaes do exercito c da
Pílg, 7
armada. Pag, 388,
Sobre a emenda do Senado, substi•
- Na discussão do p1ojecto creando
tutiva da proposição da Camara dos
medalhas. l'ag. 403.
Deputados, abrindo no Ministerio da
Industria, Viação e Obras Publicas o ·POSSE - Presta o compromisso constitucional
c toma assento o Sr. Dr. José Mar•
credito especial de l:o6t$8n, para
ccllino
da Rosa e Silva, Senador eleito
p.1gamcnto do aluguel do predio onde
c
reconhecido
pelo Estado de Pemnm·
funcCiona a Inspectoria ôC Terras c
buco. Pag. 201.
Colonisação, dejonciro a março. Pog. 7•
Sobre ns emendas do Senado á propo· PRESIDENTE { O Sr. ) - Discursos :
sição da Camara dos Deput1dos que
fixa as forças de terra para o excr•
Respondendo a uma rcclamnçllo do Sr.
cicio de 1900, l'ag, 1t9.
Pires Ferreira, Pag. 29.
I
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cionacs de 4 °/1, papel ns npoliccs
pnm{:uayas ele 6 °/a ouro, dndns por
nquclle governo cm pagamento nos
pnrticulnrcs pelos prc;uizos reconhecidos das invasões. pnr11guayas cm
hlatto Grosso cm 1864 c no Rio
Grande do Sul cm 1865. Pag, r.

Respondendo no Sr. Aquilino do Ama•

rnl c chamando n attcnçiio de S. Ex,

para o art. 33 do Hcsimcnto. Pag, 43,
Dcclaromdo não ncccitnr um requeri ..
menta de ndiílmcnto do Sr. Pires Fcr·
reira. Png. 67.
Respondendo no Sr. Senador Dominsos
Vicente, Png, 67,
Dando as razões por que retira da dis-

Do Sr, Leite c Oiticica :
-

cussão o projecto do Senndo 1 n. :!3

de 1898, Png, 68,
Dando uma explicação, Pag, 78,
Non·.enndo uma Commissão para o Senado bzcr-sc rcprcstntar no Congresso
Jurídico Americano, organisado pelo
lnstltuto dos Advogados, Pag, 96,
Sobre a votução das emendas offerccidas
á proposição da Camara dos Depu•
tudos CJ.Ue fixa ao força& de terra para
o excrc•cio de 1900, Png, J19,
-

-

-

'

-

-

-

Nomeando um membro para a Com•
missão que tem de representar o Senado no Congresso Juridico Americano, l'ag, 181,
Na di seus são do 1'tftl do Prefeito sobre

Da Commissão de Marinha e Guerra :
Sobre o projecto que extingue a reforma voluntarin de que tratam os de ..
crctos ns. 108 A, de 3o de dezembro
de 1889 c 193 A, de 3o de janeiro de
1890, Png, 209,

Do Sr, Pires Ferreira :
-

Crenndo medalhns para remuneração

-

Autorisando o governo a vender a
prQzo aoa fabricantes e mercadores
attingidos pelos imposto& de consumo,
constantes da lei n. 559, de 3J de
dezembro de 1898, que o requererem,
as estampilhas necessarias para serem
sclladns desde ja as mercadorias,
P;g. 33,
Autorisando o Governo a abrir no
Ministerio da Justirn e Negocias lnte.
riores o credito de :n :250$, supplementar t\ lei do orramento. Pag, 34.
Discriminando ns tnxns <I• scllo que
podem decretar n União c os Estados,
l'ag. 55·
Abrindo no Mlnhtcrlo dn Justiça c
Negocias Interiores o. credito extr.l•
ordlnarlo de 8o:8S3$637, para paga.
menta dos ordenados que competem
nos juizes de direito que reverteram
r\ disponibilidade. Png. 68,
Declarando que nenhum individuo,
emprczn1 banco ou sociedade de qual•

o disconto de 10 °/u nos funcciOnnrios
do serviços, l'ags, 32o e 375·
municipacs. Pag. :!oJ.
Respondendo ao Sr, Thoma• Delfina, PROPOSIÇÕES :
Pag. 247·
Da Camnra dos Deputados
Respondendo a umn consulta do Sr,
Arthur Rios. Pag, 248,
- Conetituindo um fundo especial nppli·
cavei ao resgate do papel-moeda,
Nameando uma Commlsaão parn o Se·
Pag, 6,

nado fazer-se representar nas festas
cm homenagem ao Sr·, Presidente da
Republica Argentina. Pag, 256,
Nameando uma CommiB!fio para o Se·
nado fazer-se representar na inaU$U•
racão da cstntua do Duque de Caxras,
Png, 277,
Suspendendo a sessão afim de recebe'
os Congressistas argentinos, Pag. 287,
Sobre uml proposta do Sr, Quintino
llocayuva, Png. 287,
Respondendo ao Sr. Moracs Barros 1
Pag. 3s:.
•
Depois da votação do projecto do Se~
nado, n. 11 de 1899, Pag. 3§6, ··!I
Sobre o Incidente havido na Com~
missão de Finanças. Png, 371,

-

PROJECTOS de lei :
Do Sr. Rnulino Horn
-

Declarando que o Asylo dos lnvnlldos
da Patrla crendo nesta Capital para
recolher os servidores da Nação, que se
Invalidarem ou vcnhnrn n se invalidar
no serviço de guerra, será administrado
por um conselho de cinco ofticincs gencracs ou superior es do exercito c da
armado. Pag, 42,

1

Autorisnndo o governo no proximo
cxcrclcio 11 permutar por npoliccs na-

-
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quer nnturcll\, ou dcnominnçüo, poder;',
cmittir titulo!t1de credito ou obrigação
no portador ou com o nome deste cm
bmnco. Png,:61J,

-

-

Concedendo no ajudante de porteiro
da Alfandega de Pernambuco, Arthur
Hcraclio de Carvalho Guimari'ies, seis
me1es de licença. Pag. 89,
Concedendo no engenheiro civil AgJi ..
bcrto Xavier, preparador de chimica
orgnnicn dn Escola Polytcchnicn desta
capital, um anno de licença CCJm ordenado. l'ng, 89,
Abrindo ao ~linistcrio da Justiça c
Negocias Interiores o credito de

-

..

"
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I'
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f

t

f,

/::

f)

-

1:612$903 para pagar no Dr. Hen•
riquc Martins o que lhe compete nos
termos do nrt. 455 do regulamento
n. JZJ:! H, dez de janeiro de 18gr.
l'ag. 89.
Concedendo a Octavio Augusta Borges, .411 •. cscripturario do Tribunal de
Contas, um anno de licença com ordenado. l'ag, 89.
·
Declarando que nenhum commissm ia
da armada nacional pódc ser promovido sem ter liquidado provisoriamente com n Contadoria de Marinba
a sua responsabilidade pJra com a
Fazenda Nacional. Pag, 116,
Abrindo ao 1\linisterio da Guerra o
credito de 39:3S•$soo, supplcmentar
ús verbas ns, J c 4 da lei do orçamento, Pag, JJ6,
Abrindo no Mini&tcrio da Guerra o
credito de 7: soo$ para pagar IÍ vi uva
<le 1\lntheu Lowric os serviços prestados pela lancha de sua propriedade
PrflmjJius ús forças l(gncs que opcrarnm cm Nithcroy, Pag. u6,
Abrindo no corrente excrcicio, no
Ministerio da justiça e Ncgocios lnte·
riorcs, o credito de 6o:ooo$, sendo
so:coo$ para auxiliar n Associaçiio do
4Q Ccntcnario do Descobrimento do
Drnzil na conuncmornção que clla pro•
jcctn rca1hnr no anno proximo vindouro c Jo:ooo$ para auxiliar o
Instituto dn Ordem dos Advogados
Drmileiros nas despczns com o Congresso juridico. l'ng, 116.
Considernndo cidndi\os brnzilciros
(Constituição, nrt, 69, jj I a 6),
Pag, Jl7o
Concedendo um nnno de licença, com
ordenado, no tclcgmphista de 3~ clnsse
da Estrada de Ferro Central do Dra•il,
Procopio Mnrqucs de Oliveira Neves.
Pag, J31 t

-

-

Concedendo um nnno de licença com
ordenado no 311 escriptumrio da Delegacia Fiscnl llt: Pernmubuco, Francisco Jorge de Souza. Jlng. J3r.
Autoris:mdo o governo a re\'er o rcgul<tmcnto da Caixa Economica c
Monte de Soccorro da Cnpital Fe.
dera!. l'ag. 139.
Considerando effcctivan1ente no posto
de alferes de infantarin, em data de
14 clc agosto de 1894, no então 1° cadete do 811 batalhão de infant.1rb, Antonio Rodrigues de Araujo, Jlag. J8J.
Concedendo no bncbnrel Tristão de
Alencar Araripe Junior, director geral
da Directoria de Instrucção da Sccrcria da Justiça c Negocias Interiores,
um nnno de licença com ordenado.
Png. 197,
Emenda ao projecto do Senado que
concede privilegio ao ~r. Pedro Souto
Maior e outro para estabelecer um
plano de navcgnção a vapor entre
Santo Antonio do rio Madeira, atú
perto da {o, do rio Deni. l'ag. 197.
Elevando de 6o$ a loo$ a pensão do
alferes bonorario do exercito, Antonio
l'aes de S1i llarreto. l'ag, 197.
Concedendo um anno de licença no
4' escripturario dn Alfandega do Cear:i,
Arcadio de Almeida Fortuna. Pag. 197,
Abrindo ao Minist<rio da Guerra o
credito de 848:175$<>55, supplcmentar
:i verba 16• da lei do orçamento.
Pag. 197,
Concedendo uma pensão a D. Maria
Catharina de Albuquerque Maranhão,
filha do major Timoleão Peres de Albuqueryue Maranhão, l'ag, 197.
Abrindo ao Ministerio da Guerra o
credito de 25:810~ para indemnisar e
Felippe Morewcl do gado lel•ant.1do a
arrcbnnbíldo de sua propropricdadc no
l<io Grande do Sul pelas forças leg:tes
que nhi operaram. Pag, :!OS.
Declarando que dous terços do pro·
dueto liquido da venda de canhões
imprcstavcis c mctnes pertencentes ao
hHnistcrio da Guerra, ora existentes,
serão levados n credito do mesmo
l\JiDistcrio para serem npplicndos cm
beneficio do serviço de aquartcl,..
menta, l1ag. 205,
·
Concedendo a José Lobo Vianna,
ajudante do guarda·mór da Alfandega
de Santos, um anno do licença.
Png. oog,

\
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Abonando no tenente-coronel graduado
reformado do exercito, Antonio Gnldino
Travasses Abreu as quotas de n.:forma

-

Autorisando o governo a rever ns
aposentadorias concedidas depois de
:4 de fevereiro de 1891 para o fim de
dcclarm sem effcito ns que nilo tiverem
sido de crctndas de accordo com o
nrt. 75 da Constituição e leis ao tempo
existentes. Pag. 37Z•
Pros·ogando a ilctual scssfio legislativa
alé z de outubro do corrente anno,
Pag, 3p,
Abrindo os nccessarios creditas pai a
occorrcr ao pr.g.1mento d.1s despczas
feitas com a recepção do Sr. Presidente
da Republica Argentina. Pag. 372,
Mnndilndo demolir os dous armazen~õ
da alfandega de Santos, construidos
cm terrenos municipaes da me&ma cidade, na praça Antonio 'felles,
Pag. 386,
Abrindo .lo Ministcrio da Fazenda um
credito de 29:774$, constante do
n, 17 do nrt. zo da lei do orçJmento,
Pag. 395·
Fazendo as ncccssnrias operações de
credito p<~ra abrir ao Mimsterio da.ln·
dustria, Viação e ObrJS Publicas
diversos creditas. Pag. 3gs.

inhcrcntcs :í claste dúS offici:tcs superiores, Pag. :o6,
Mandando incluir na contagem de
tempo de serviço de Luiz Firmino
de Souza Caldas, official da secretaria
do Supremo Tribunall\Iilitar, o cm que
serviu como agrimensor cm diversas
commissõcs do Ministcrio da Agricultura, Pag, :o6,
Fnzcndo as necessarias operações de
credito par.1 dar execução oís sentenças
d:~. Justiça Federal, passadas cm jul·
gndo, mediante accordo com os rcspe·
ctivos credores sobre o quantum n
liquidar. Pag. zo6,
Declarando que os bancos nncionacs
de dcpositL~ que negociarem cm cambio,
instituídos nos Estados, sob o rcgimen
das seciedades anonymas, não estão
sujeitos ás obrigações do deposito de
9 uc trata o art. J9 dn lei n. 559, de
31 de dezembro de 1898, Pog, oo6.
Abrindo ao Ministerio das relações
l'xteriores o credito de ')6:946$911
para liquidar diversílS reclamaçCcs de
Legações. Pag. ~3J.
Q. BOCAYUVA (O Sr.)- Discursos:
Declarando em vigor p:ua a legisla..
Pedindo á Mesa para que o Senado se
tura de sgoo a 1902 a lei n. 407, d~
constitua em Commissão geral para a
6 de novembro de 1896, Pag, 044,
recepçlio dos Congressistas argentinos,
Approvondo o tratado entre as RePag. 287.
publicas dos Estados Unidos do Dra·
- Dando conta de uma commissão de que
xil e do Chile, firmado nesta Capital
fez parte. Pag. 288,
cm 18 de maio de 1899. Pag. 044.
Remindo as dividas para com a Faxenda RAMl RO Darccllos (O Sr,) - Discurses :
Nacional deixadas pelos officiaes e
Respondendo a um discurso do Sr,
pr.1ças que falleceram na campanha
Aquilino do Amaral, s,.,brc negocio&
de Canudos, Pag. 044.
políticos de Matto Grooso, Pags, 19
e
Declarando que o Jury federal será
composto de J z juizes sorteados dentre
·- Na discussão da proposiç~o da Camara
48. cidadãos qualificados jurados no
dos DepuLodos que constitue um fundo
Districto Feder11l e nas Capitaes dos
especial de resgate e outro para ga•
Estados, de accordo com as prescri ..
rantia do papcl·rnocda em circulação,
pções da pmente'lei. Pag, oSo.
Pag. 137.
- Na discussão da proposta sobre a np•
Declarando que o art. 13 do Cod.
provação dos v dos do Prefeito,
Commercial no que se refere a umnc•
ra{tio, rubricas c lermos nos livros
Pag. 219.
exigidos pelo art. 11 do citado Codlgo,
- Na discussão dn proposição da Camara
será executado em toda a Republica,
dos Deputados relativa á repressão de
Pag. ~Bs.
ulguns crimes c contrJ.venções.
Pag. 341,
Declarando que o montepio dos em•
pregados publicas civis da União fica
- Pedinpo dispensa de membro da com·
reorganisado. Pag. :8:.
missão de Fmanças, Pags, 31io e 364,
Abrindo ao Ministerio da Guerra um
- Na discussão do 'IJ&/o do Prefeito rc·
credito de 1.066:588$ á verba oS do
lativo á pretençiio do Sr. l\larceliino
ut, 19 da lei do orçamento, l'ag, 318,
da G:~ma Coelho. Pag, 411.

s•.

-

-
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Do Scnndo argentino • congrJ.t ulandose com o Senado brazilciro pela· honrosa rcccpçflo que dispensou aos rcprc•
sent..1.ntcs dnquclla Republic.'l. Pag.
289.

RECEPÇÃO- Nomeação de uma commissão
para o Senado fazer-se representar
nns festas em homenagem ao Presidente da Republica Argentina.
Png, 056,

RESGATE do papel-moeda- Discussão da THO!IIAZ Dclfino (O Sr.)- Discursos:
proposição da Camara dos Deputados
constituindo um fundo especial ao res·
N:t discussão do projecto sobre a np·
gatc c outro para garantia do papel·
provação dos vetos do Prefeito. Pag.
moeda cm circulação, Pags. 120, 137
21 J.
~ 144.
Sobre um requerimento do Sr. Ar.·
tonio Azcrcdo, Pag. 247,
RODRIGUES Alves (O Sr.) -Discursos:
Sobre a proposição da Camnra dos
Na discussão da proposição da Ca·
Deputados que manda reverter ao
mara dos Deputados, n. 15 de 1B98.
quridro da reserva da nrmnda o ca·
Pag. 165.
pitão de fragata reformado Aristides
Fa1.cndo umn rectificação a un1 disMonteiro de l'inlto. Pag. 049•
curso pronunciado por S. Ex. sobre
Propondo um voto de pcrar pelo fal•
negocias politicas do Estado de Matto
lccimcnto do Dr. Domingos Freire.
Grosso. Pag. 169.
Pag, 324.
- Nn discussão do projecto que regula as
Na discussão do '/JC/o do Prefeito á
regras para discriminnção das t~xos de
resolução do Conselho Municipal reL1·
seU o federal c estadoal, Pag. zco.
tiva ao professor Artbur dos Reis Car•
Sobre o pedido de demissão de diver·
neiro, Pag. 400.

sos membros da Commissão de Fi·
nançns, Pag.

369.

RUV Barbosa (O Sr.)- Discursos:
Na discussão da proposição da Camnra dos Dcpu~1dos, n. 122 de 1898,
que trata de assegurar pelos mc~os que
indica n repressão de alguns cnmes c
contravenções. Pag. 241.
Na discussão da proposição da Ca·
mara dos Deput.~dos relativa oi rep!cs·
são de alguns cnmes e contravençoes.
Pag, 290,

VICENTE Machado (O Sr.)- Discursos:
-

-

-

TELEGRAMMAS:

-

-

-

Do Senador Gcnerooo Poncc, datado de
Cuyabá cm 2 de julho, communicando
que por continuar doente deixa de
comparecer ás sessões. Pag. 6,
Expedido pelos Srs, rcprescn~1ntcs d,o
Estado de Sergipe sobre factos poh•
ticos passadas naqucllc Es~1do, Pag.
t53.
Do Governador de Sergipe, commu•
nicando o resultndo da eleição a que
se procedeu naqucllc Estado para o
cargo de Governador. Pag. 254•
Do Governador do Estado de Sergipe,
comn,unicando que a Assembléa Lcgis·
lntiva daquelle Estado reconheceu Go·
vernadur e Vicc•Govcrnador os Srs,
Olympio du Souza Campos e Apulcbro
~lotta, Pag, ~77·

-

-

-

Na discussão do projecto relativo â
divida do Governo do l'araguay. Png,
57.
Respondendo a um discurso do Sr.
Aquilino do Amaral, Pag. 43.
Fazendo uma reclamação sobre a act.1,
Pag. 54·
Sobre ncgocios políticos do Estado de
Matto GrO<so. Pag. 70,
Na discu~são da proposição da Ca•
mnra dos Deputados fixando as forças
de terra para o cxcrcicio de 1900.
Pilg. JOO.
Requerendo o adiamento do projecto
do Senado, n, 29 de 1896. Pag. 270,
CQmmunicnndo a nlorte do Sr. Se..
nador Antonio José Caiado. Pag. 071,
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45• SESSÃO B~! I DE JULIIO DE 1899

Preside•cia do Sr. Rosa e Silva

A' meia hora dopoi~ do melo dia, ahre-se o.
sessiio o. que concorremos Srs. Senadores J.
Catunda, Henriqno Coutinho, Thomaz Doi·
fino, Gustavo Richard, Jonathas Pedrusa,Joo.qulm Sarmento, Francisco Machado, Mnnoel
l!arata, Lo.uro So~ré, Beoedlcto Leite, Go·
mes do Castro, Belrort Vieira, Nogueira Pa·
-rannguá, Pll'lls Ferreira, Cruz,Joiio Cordeiro,
Bezerril Fnntonelle, Pedro Velho, Jose Bernardo, AMou Milanez, - Almeida Barreto,
Goncalvos Ferreira, B. de Mendonça Sob••i·
nbo, Rego Mollu, Lei tA o Oitlcioo, Coelho o
Campos, Leand••o Maclel, Rosa Junlor, Arthor Rios, VirgUlo Damazio, Domingos VI
cante, Porciunoula, Q. Boco.yuvs, E. Wsn·
deokolk,Folloisno Ponna, Rodrigues Alves,
Paulo.l!ouza,_Loopoldo de Bulbiles, Joaquim
de Souza, A. Aoorodo, Aqullloo do Amaral,
Vicente Macba•to, R"ullno Hoi'U, Pinboiro
Machado, Julio Frota e Ramiro Barcollos
(46).

~'

O Sr. t• Secretario d4 conta do
eeguinte

EXPEDIENTE:
Officio do Minlsterio da Justiça e Negocias
Interiores, do 28 do mez findo. transmittindo
a -Mon•agem com que o Sr. Presidente da
Republica devolve deus do• autograpbos da
ReSCilução do Congresso Nacionul, que saneclonou, e que autorizou o Poder Bxecntivo
a abrir áquollo Ministerio o credito extrnordin•rlc de 4:200$ ao cr.mbio de 27, para
premio ao alumno Josol Antonio Figueiredo
Rodrigues, de acoordo com o nrt. 248, do
decreto n. I. !59, de 3 de dezembro d,, 1892.
Arohive-so um dos auto~raphcs e oommu•
niqua-se á cumara dos Deputados, remettoodc·se·lbo o outro.
O Sr. ~' Secret(n•lo (inl61'i•o) de·
clara que niio ba pareceres.
E' lido, e estando apoiado pelo numero de
nasignaturas, vae a imprimir para entrar na
ordem dos trabalhos, o seguinte

Deixam •lo comparecer, com causa partiPIIOJECra:
cipada, os Srs. Manoel do Queiroz, Alberto
G•-7'.calves, Ooneroso Ponce, Justo Cbermont,
N. 9 Dili JS99
Alvaro Machado, Joaquim Pernambuco,
Cletc Nunes, Gonçalves Chaves, Bueoo Brno·
dão, Calado, Joaquim Lacerda o Esteves O Congresso Naclcnal•lecreta:
Junior ; o sem ella, os Srs. Ruy Barbosa, Art. 1.' O Governo, no proxlmo exeroioio,
Lcpea Troviio e ldoraea Barros (15).
permutará por apclicos nnoionnes de 4 •f,
E' lida, posta em diseusaão e som debate papel us apcllcos paraguayas do 6 'I, ouro,
dadas por aquello governo om pagamento
o.pprovada a aoto. da aessãc anterior.
Son~~odo

V, 1t
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nos particulares, polos pt•ejuizos reconheci- illuatre Senador. Entüo o orador declara
dos aas invasões pu.ragmLyo.s cm Matto-Grosso ~ue estarti no seu posto p~r. defender o
cm 1801 c no Jtio Grande do Sul, cm 1805,
itluslre Senudor, visto como S. Ex. nüo
Art. 2. 0 O Governo emittirú. npolices do será
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valor do I :000$ e fracção p1•ecisa para com·
pletar o nlor tle oada umil das permutudn.s
até 31 de <lezembro de 1001.
Parngrn.pho unico. As novns n.pollccs só
contarilo juros do I de janeiro de 1902 cm
dcante.
Art. 3." O Governo cnl.ender·se-ha com o
do Paraguny sobre o lratndo rlc Orlc janeiro
de 1872, na pn.rtc concernento ~ rlividn. dos
pa1'ticularcs, no sentido do rccobimento por
parte do Brazil.
Art. 4.' !\e vogam-se as disposições om con·
traria,
.
Sala das sessões, I de julho do 1899.llaulino .llor11,-G, Ricl""'d.-A. Maretlo,-

ffillÍS

Sonndor,

po1•

pl'eferir resignar

o seu mandato a ru,or opposiçito ao llluslre
Presidenta <la ltepubllca.
Dito Isto, lê o orador o seguinte manl·
resto:
« Cuynbit, 2G de j'!.n,ho de 1899.-Ao poiz o
n.os meus conCldo.daos o corrollgiouarios o
nm\gos :
Niio é um facto desconhecido a evolução
pol' q1111 tem pn.ssado o nosso Estado dcsdo n.
proctama~ilo da 1\opubiicn; 11iln é, poróm, de·
ma.is, a traços largos, syntbotiz[Ll~o para me·
lbor explicar a resolução que o patriotismo
ora me uconselbn, ponderando os acontccimcn•
tos ultimas.
··.
.
Na phuse conslitutiva da fórm:de<loratlva
1, Pcdro:u.-Rosct J1mio1',-Ruy Barúosa.Alva>'O Machado,- E. W:tnrlcnl<oll<.- Lopes coube o governo deata P.orçiio do terrltorlo
Trovao.-Aqu1'lino do Amaral.-B. de Men- brazileiro a um bravo militar, mas a quem
liLiiecium os requisitos indiapensaveis para
donça Sobrinho,
exercitai' na omorgencia as altas func~õos do
O Sr. A. Azeredo começa decla: qu• tóra investido.
rando que timltar-•c·ha li leitura rlo tola · Um grupo sem orientuçilo, cuja infiúcncla
gramma do presidente do Eatado do Mntto compromotlia nos olhos do povo o novo ro~i
Grosso, transmittindo o manltesto QUe o Sr. men, a puz e a prosperidade do Botado, so~ a
Sen~dor Generoao Ponco ~cabo. de publicat' na denominação de partido nacional, apoiava o
cidade de Cuyab~. do onde ali~ S. Ex. se velho g•noral.
E'" opposlçtlo a essa politica bastarda e vlo·
ach~ ausento de>de 20 de junho.
O manifesto historia os tristes acou toci- lontn, congt·egaram-se outrna elementoa que
mentos que alll se te•m desenrolado o· con· formurum o partiria republicano, cujo direcção
clue declarando a ahstonção do rartldo 10· t1vo a honra rle assumir.
A Victoria alcancada' no comlcio eleitoral
publlc~no nas oleiçOos que alll se devom rea·
de 28 de maio de 1891 elevou pelo sutrragio
lizar a 20 do moz corrente.
E nem podin ser outro o procedimento do da respectiva osaembloa constituinte, a 15 de
oltofo deste p11rUdo de11nte d~ pressão o das agosto do moamo anno, o Dr. Manoel José
manifestações por parte do Governo Federal, Murtinbo ti sup1·ema magistratura do Estado,
nos negocios pocullares ao Estado de Matto o qual, seis mezes depois, a I do fevereiro de
Groaso.
189~, por haver adherido ao golpe de Estado,
A eleição ful adiada oxactnmente na pet•- era violontamonto deposto do •eu c11rgo pelo
suasiio de que os rovoltosos se acalmas.em, p:Lt'tldo naclon•l, lortuleoido pel111 bayonetas
deixassem do lil•cr os correrias quo cnttlo da torça mtllt:w. Mas osso golpe Inesperado
faziam o quo hoje continuam a . fazer, de foi reparado pouco tempo depois pelo partido
modo que as eloições pudes10m correr calma- repultlicano de qunsi todos o' municiplos do
monte, como aqUI foi unnunclado pelo hon- Est11do quo, com as armas na mão e sob meu
rado Sr. Rodrigues Alvos.
eommnndo, ent1·ou victorioso nesta capital a
. Ora a situnçilo alii permanooo a mesma, 7 de maio de 1802, restltutndo ao Governo
senão mais aggr•v•da. Vindictns o nrnea- legal o exerci elo lle seu co.1 go o ao E:-;tado o
Qns continuam n. ser tmnunciada.;, n. ponto tia BUIL autonomia com a rosponsubllidado do
d~ Senador ver-so .obrtgado n deixai' Cuyob4, poder.
nao sabendo o pi'Opl'io pt•csitlento úo Estado Durante o ~orlotlo de sete ·nnnos a vida
o seu paradeiro. ·
do p:Lrtido republicano tom tido por norma
Nota que o St•. Senador Pires Forrolm a pratica demooratica fedAratlva sob cujos
corro sempre, com todo o oçodamonto, tod11 principias tam-ae expn.ntlido a nossa pros·
vez quo se toca no nome do hom•ado jÍeridado, a5s11gurada pela paz, pela tran·
Presidente da Repuhlioa e aiHrma que quliidado publica, pela garantia do totlos 01
·
S. Ex. obrará sempre assim atá o <lia direitos.
cm que o Sr. Presidente da ltoyublica A conquista da verdade republicana em
entender que a politica do Piauby nuo vnc 18U2 fi1·mou a nutonomln do Estado que
bem e tiver de contrariar os Interesses do ontiio ontra1•a no novo reghnon, olferecendo
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verdadeiro contrasto com outros Estados Govorno o pela assomhl<'•n 1lo Estn,lo,nos ter•
dn Uniüo, nesse tompo avessolndos pela mos do art. 0" da Constituiçiio da Ropub1icn.
deso••gnnizaçiLD politica o pelas dilllculdatlcs Niio discutirei agora cs;e facto tiio rcvol·
Jlnnncotms.
tanto que ha elo pns;nr no dominio da bis lo··
Entretanto Mntto·Grosso excedia á oxpec· ri. politica do nosso pniz como uma nota
tatlva dos mal; optimisbs, nppllcabdo avul· triste 0 ctoprimcnto da civillsnr,ão contempo.
tndos Eahlos dll' snn receita em melhora- 1·nnen 0 um orro impm•donvol do.mesmo Pro.
mentes,, para proscguir na senda trar,adn sidento da [(opublica; quero apenas declarat•
pela orlentaçiio polilic" do p>rtldo republi- nos meus conCJd:trlão• e corrollgionnrios que,
cano,
omborn. arlver:-ario dn. ab~tenção quo sempro
Eslava, ~orem, destinado torlo esse ediflclo, conilemnel, estou resolvido n uüo concorrerá
construido á custa de tanta dedicnçiio c sn- eleição que foi marcada pnm 30 do co•·rento,
critlciüs dos verdadeiros mattogros::ionsos, a e J•ec~ntementc ndlada. pu.ra. 20 do julllo pro··
sor pJ•ofundnmente abalado pelo orgulho o xlmo futuro, e esporo que mo ncompanhem
ambição rlesmedirlos do Sr. Dr. Manocl Mur· no~sc nroposito, livre o campó aos prote~idos
Unho, quo, unido ao proprio pnrti•ln que o do Governo Federai quenhi nndam ostensiva·
depuzora om 1882, e de mãos dadas com seu monto armados, impedindo o. transito nns es.
irmiio Dr. Jonqufm ;rurtlnho, Ministro da Iradas, violando o siglllo da correspondeocln,
· Fazenda, o com o Sr. Presidente da Republica, commettendo torta a sorte de nttentados contornou a peito a triste omprei !ada do •lisvir· tra particulares e até contra a força publica
tuor o novo regimen com a pratica dos mais estndoal, constituindo tudo isso um cs~Jdo de
criminosos attentados contra o systema fede· nnarchia e do perturbação da ordem publica
rativo.
e uma evidente arnoar,a de sinistros, vioten·
Desneeessarlo .; ir mais longe-todos co- tos o quiçá snngulnotentos nttentndos contra
nbooom os factos o ainda ni'~ estiio npagados a liberdade do \'Oto na clelçiio n que se vae
da memoria da população O< angustiosos e proceder.
lnmontavcls successus de que foi thentJ•o esta Bastn.o sangue ~uo jli foi derr'nmado, bas·
capital.
d
Estiio, pelo contrn.rlo, ainda IJem vivos, na tnm ns emissões njustns e os assassinatos
lembrança do todos, os moles causndoa por tios nossos amigos.
·
es<a tragedin. de sangue que tevo começo a 10 Cada voz mais so nccentúa n lndebitn. ln·
e terminou a 17 do nbri! proximo passado, torvonçuodo Governo Foilerul o desejo poupar
epilogada pel11 annullaçiio da eleiçilo proce· aos meus amigos c correligionarios maioros
dida a I do mnrço para prosirlente e vice- violencias o porso~uiçOes, licnndo no actual
presidente do Estado, elelçilo cujo processo Presidente dn. Republica " gloria. do b~ver
nllás correu reguln.rmente, sendo attendidus restaurndo os velhos· moldes da compressão
todn.s ns prescrições legnes som ~ue houvesse .oleitm•al de quo tanto abusou o p11ssado roappareoldo contra olln protesto algum pe. gimen ou de haver ropubllcanlzndo a Repu·
ranto as mesas eleitoraes como o provam as ~lica, na pbrnse nmpliibologicado Sr. Joaquim
respectivas netas, muitas das qunes estiio ali· Murtinllo; donnte da per•pectlva immmonte
- tbonticadas pelas assignaturns dos llscaes e o angustiosa de umn nova e mais sanguino·
eleitores dn opposlç•io, o sem a menor pertur· lenta tragedla, o umn. voz que os nossos ad·
baçilo da ordem publica.
versarias, animados pelo patroclnlo incondi·
Sabe e publico mattugros<enso, sabem os cionnl do Governo da Unlno, o que querem é
meus corretlgionarios, e nilo ignora o paiz, os o Poder, e para o conseguirem nilo fazem
motivosdeordemsupeJ•iorquo determinaram quest1lo do meios, julgando que todoa são
nquel'e procedimento por pat•te d" assombléa justilicavot; desde que consigam os ftus, posso
Jogislatlva. do Etitado, pois corre impresso nffirmor aos meus correligJono.rio3 que a.
. n~ Ga=eta Of!icial e fo•·um pu bllcados nos nbsteuçiio das urnas em tal coso é o passo
jornn.es da CnJutal Fcdot•al o parece•· da Com· mnts sog-uro que póde dar o nosso partido, é
missão sorteada ·p,ara examina•· ns authen· mais do que uma victorhl, é uma inspirnçilo
tlcas dt1 reteridll e clcilo o outros documentos de prudoncla e de patriotismo, sentl!nento
offlclaes que projectam bastante luz sobre a nobre e olovndo que niio sei defluir o nem
queatüo,
procuro perscrutar, mas que mo leva a que·
Nesse documento· de subido valor politico ror esta ter•·a que mo dou o borço com Cl
est1\ potente toda a verdade eloitornt o mais profundo dos meus alfoctos o por cuja
demonstrr1do á saoie1lndo o esbulho feito II prosperidade e cngrandocimonto tenho sacri·
milo armada aoa eleitores do I" do lll<Ll'ÇD, ticado " conlinunrol a sacriticnr a vida, as
para o qunt multo concorreu o ProsJdonto da energias do osplrJto e a tmnqulllldnde do co· ·
Ropubltcn Sr. Campos :ialles, oruzando pro· l'IIÇilo o até lliOSmo o suave conforto do lar,
posltalmento os braços, arvorando-so om juiz oentlmonto som duvilla superiot• e em uome
da opportunldo.de do auxilio roqulsltndo pele> do qual mo jUI!;O no dever de aconsolhat• e do

4
I

pedir aos meus nmigcs que abandonem o nesta ndssiio do'" cogltnt· do !Jom publico <lcs
lntorcssos da olygarohia som valo!' e sem lnc·
pleito eleitor~! do dh• ~o do julho.
No momento angustioso quo at1·n.vessn n. rito que PI'Otonde sou sou nomo oxplornt• o
nossa te1•ra natal, profundamente abulado o maculnr o Estado do Mntto Grosso.
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seu erudito por efl'oito !los acontecimentos

que nspbixlam a vida do qunsi todas as
classes pol~ completa puralysacílo do trabalho, devido a esse estado de inquietnç!Lo,
quo n todos sobros~lta, levando o grito de
combate, mais do que um crime, seril\ doshonra, concorrer ás urnas em !nos condições.
Que outros cevem-se do odios, nós vivemos
<lo amor ela potrla o niio queremos os po·
sições :t troco dos sacriflclos do vhin o do
sangue precioso dos nossos conterroneos,
Deixemos, portanto, o campo livro, intoi·

'

ramento livro aos nossos ndversarios; quando

''
''
~

elles opnipnrom as rosponsnbllidodes do poder
e começarem a colher os cardos do tantos
abrolhos semeados, os nnlmos e>tariio mais
serenados, o predomínio da razão restabeio·
cldo o o fogo das paixões pa1•1idarlas menos
intenso. llntiio poderei conseguir com segu·
rança e mais dotalhaclamento explicar os
motivos outros determmantes lambem desta
minha conducta politica,
Nos Estados livres n ov.poalçiio é um meio
de governo, porque elln. !Ilumina, fortalece o
Imprime energia ~ administmçiio, mas quan·
do, clesvinndo-se do seu verdadeiro flm, ntacn.
o prtnoiplo da autoridade, desrespeitando as
dellbern.ções dOS depositar! os do pQ(ler pub!lco,
torna-se um pet•lgo social e reduz n. o!cmn·
bros o edillolo da legalidade para predominar
na sociednde politica o espir1to das paixões.
Faço por Isso sinceros votos parn. guo os
nossos od versarias em breve tempo nao te·
nbam .do lamentar os funestos exemplos do
des1·e.~pelto á lo! e ás autoridades constl·
tuldas do Estado o que com as responsnbili·
dados do Governo proporcionem a Matto
Grosso a proaperldude, a pnz e o. ordem que,
com orgulho posso amrmar-lho, deu o Par·
tido Republicano durnnte os sete annos que
tem tido a hom'IL do cliriglr os seus gloriosos
destinos.
O procedimento qno ora aconselho nos
meus amigos e corroll;:lonnrios dará ensejo a
que, por uma Collz circumstancla que nílo ó
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preciso declaro.r, entre, tnlvez, para o Oo·

verno sem opposlçi\o, um eminente mombi'O
da d!Esldenoia, bojo convertida cm partido
republicano constitucional, com o qual ha an·
nos mantenho tanto nn vida privada como
publloa os m:tls solidas rclacües que multo mo
l10nro.m e que o tornam credor do todas as
minhas respeitosas detbronclns, Embora mi·
Jltondo cm campos oppostos, poderá contar
com o. mlnba coadjuvaçiio, corto como ostou
·de que S. Ex. niio sacrtllcarà nunca o futuro
do Hstado, as responsabllldados <lo seu elo·
vado cargo, os devoro~ lm~orlosos do sua ho·

J

I

No posto om que o.gora. vou coJlocnl'·JllO,

à fl•enle do meu partido, prompto n dar o

grito do alarmo no primeiro slgnal do perigo
para n Republica e para os credites do Matto

Grosso, sU mo resta rocommendal' aos meus

corregionarios a maxlma onet•gia, dent1•o da
lei, na defesa dos seus direitos, tendo sempre
presentes as pala vrn• do Tao ito nos moços de
sou tempo: «Attendol moços que nascestes em
uma ópoca que ó bom fortalecer n voss~t
alma.»
Sim, correliglonM'los o nmlgos, fortaleçamos n olmn no amor à Repuul1cn, Ui\ pratica
do nosso dovor, DI\ defesa o no honesto cxer·
cicio dos nossos direitos, "" puixiio snula da
patrla, no odlo nos et•ros, á corrupção, i<s
trniçõos o ao desfallccimento do caracter, na
tolorancia n todas os crenças, no amor do
l1em o no respeito !Is leis da honra.-G.neroso
POJICC,

ORDE!l DO DIA

Volnçiio em 3' dlscussiio da proposlçílo da
Camarn dos Deputados, n. 4, de 1899, tlxando
a !'orça. nnvnlpara o exerciclo de 1900,
Posta a votos, ó approvada n emendo. do
Sr. "· Wandonkollt, olforouida e o.pprovada
em 3' discussão, o assim concebida:
Ao art. 1.' Accrescente-so onde convier:
E de 200, no maximo, aspirantes n guardas-marinha.
E' nnuuncinda a votaçiio da emenda do
Sr. Pires Ferreira, com sub-omenda do Sr.
Belfort Vieiru, olferecidils e approvado.s em
3• dlscussilo, o assim concebidas:
«Fica o Governo autorizado a mudar a pa·
r•dn das companhias de menores para Jocnli·
dados que julgar conveniente ,., ncquislçilo do
numero tio menores votado Jlelo CongreS!lo,
Accrescente-se: sem augmonto de dcspeza.»
O IS

1",

E, "'undenkolk (pela

)-Sr. Presidente, pedi a palavrtc alm·
plesmonto para oncamlnhnr esta votaçiio,
Niio estivo presente (L sessão de llontem,JJOr
ter estado incommodado, o n<io sei oque disse,
Impugnando a emenda, o meu rlist1ncto o il·
lustre collo~<L Senador p3ln Parahyba, nem
qual a ,lustltlcoçiio apresentada pelo autor
da omondn.
O que, porém, ó co!'!O, ó que, depois da
ordem

apresontrtçUo do. sub·emcndo. npp1•ovuda,

11.

emenda perdeu todo o valor, toda a Jmpor·
tancia, pot•quo, som nugmento do tlespoza, o

8ESSXo Jlld 3 DE JCJ.IIO DE I &00
Governo pôde por fel lamento mudar a colloca·
çiio dns o>colns para cslc ou aquclle ponto,
desde que seja no mesmo Estado.
portanto, acho 'complctame6to desnccos-

dos Doputndos, n. 110, do 1808, nutorizondo
o Po~or Executivo a abrir ao Mlnlstorlo da
ln<lusl.!•ln, Viação e Obt•ns Publicas o credito
cspecinl de 1:061$812 para pagamento do
soria esta. m'tlenda, porque o Govorno ostn. ha- aluguel do prcdio on<lo funccfonou n inspo·
bilitado a fazer 11 transferoncia por. si, sem ctorin Gorai de Torras e Colonizaçiio, do ja·
no iro a março de 1808.
necessitar desta a·utot•izaçiio.
O SI\. PmEs l'ERREmA-E'pB!'a fclrn doEs· Ningnem pedin<lo tt palavra, encerra-se· a
discussão.
tado !
Posta a votos,o a proposição approvada,tnl
Sn, E. WANDENIWLK-PB!'a iüra, nilO póde,

(Jfa muitos aJiartc.,),

E' o que tinha a dizer.
Posta a votos, ó rejeitadll a emenda,
Ficn prejudicada a sub·cmen1la.
Posta a votos, ó a proposição, assim emendada, npprovada, o sendo ndoptuda, vao ser
devolvida úquclla camura,lndo antes á Com·
mlssiio do Redacçno.
·
Votação em 3" discussão da proposição da
camara dos Deputados, n. 5, de Ia99, autorizando o Podpr Executivo a abrir ao ~linis·
tet•io das Relações Exteriores o credito do
260:000$, suprlomnntar ás verbas 6" e 7" do
ar~. 12, da !e n. 560, de 31 de dezembro de
1898, sendo: ó. 6•, em moe•Ja cm·ronte,
100:000$, li 7•, ao cambio ~e 27, 100:000$000.
Posta a votos, é a proposição approvada e,
sendo adoptada, vao ser submcttldt~ t\ sancçilo
prcsidonctal.
Votllção em 3• discussão da proposição da
Camara tios Deputados, n. 6, do 1809, auto·
rlzando o Poder Executivo a abrir ao ~llnis·
torio da Guerra, no corrente exerclcio, o
cre~ito de 51:820$150, suppletementar ás
verbas 10• e 11", do nrt. 10, da lei n. 500,
de 31 do dezembro ~e 1898.
Postll a voto3, ó a proposição npprovnda, o,
sendo adoptada, vao ser suumettida b. sancção
presl~onclo 1.
Votllçilo em 3·• discussão da proposição da
Cnmnra dos Depctn~m. n. 120, ile 1898, auto.
riznndo o Potlcr E•ccutlvo a mandar pagar
a importnncia de 505$554, devida no mujor
Felisberto José do Menezes, professor do
Collogio Mllitlll', do gratificação que venceu o
niio recebau, <lo I <le janeh·o n ~o abril do
1895.

como passou om 211 , o,sentloo.dopto.dn., va.e ser

devolvida <\quella C:tmnrn,intlo antes
mlssão de Rcdncç[o,

(1.

Com·

o So·. Pre~ddcnte- Está. esgotada
a oruem do dia, o nada mais havendo a tratar,
vou levantar a sess"o.

Me>n niio tem mataria com que JOSS&
a ordem do dia da sogulnoo sessão,
o por isso designo plra n. mesma scssiic:
Trabalhos de Commiss~cs.
Levanta-se a sessão á I hora e 10 minuto
da tarde.
A

cons~ltuir

46" SESSÃO Ell 3 DE JULRO DE 1899

PJ•csidencia rios Srs. Ros(t t.1 Sllua, J. Ca·
tuncl·t (ti) secretario) e Henrique Coutinho
(3' secretario),

A' meia hora depois do melo dia, abro-se

n sessiic, a que concorrem os Srs, Senadores

Mnuocl de Queiroz, J, Catundn, Henrique
Coutinho, Gustavo Richard, Jonatbas Pe•
drosa, ,Joaquim Sarmento, Franolse~ Ma·
chnuo, Manoel Barata, Lauro Sodré, BeDD•
<l:cto Leite, Gomes de Cnstro, Belfort Vieira,
Nogueira Pa1•anngua, Pires Ferreira, Cruz,
João Cordeiro, Bezerrll Fontenelle, José Ber·
nardo, Alvaro Machado, Abdon Milanez, AI·
moida Barreto, Gonçalves Ferreira, Rego
Mcllo, Leite e Oltioica, Lenn<lro Muciel, !tosa
Junlor, Arthur RIOs, Vlrgillo Damazio, Do·

mingas Vicente, Poroiuncula.. Lapas Trovão,

Feliciano Penna,Ro<lrigues Alves, Paula Sou·

n votos, ó a proposição approvadn, e, za, Loopol<lo de Jlulhõos,Joaquim do Souza,
sendo adoptada, vne ser submetttda á sane· A. Azm·,do, Aquilino do Amaral, Viconoo
Pos~a

Mnrbado, Raullno Horn, Pinheiro Machado,
Julio Frota e Ramiro Barcellos (43).
'
CREDITO E>l'ECIAL DE ):OQI$812 PARA PAGA•
Dolxnm de comparecer, com cuusa par~icl·
l\IENTO DO ALUGUEL llO rREDlO ONDE l~UNC parlo, os Srs. Alberto Gonçalves, Generoso
OIONOU _.\. INSPECTORIA. GERAL DB TEHU,A!:i E Pouco, Justo Chormont, Joaquim Pernam·
001.0:-IIZAÇÃO
buco, Cloto Nunes, Q. Docnynva, Tllomllz
Delftno, E. Wondonkoll<, Gonçalves Chaves,
Entra em 3• discussão, com o substitutivo Bucno Brandão, Calado, Joaquim Lacerda e
npprovado em 2·•, a proposição da Camarn Esteves Junlot•; o sem ella, os Srs. Pedro Vo·

ção presidenohtl,
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lho, B. do Mendonça Sohrillho, Coelho o Parngrnpho unlco. FIM cxcluldo 1lns dlsp_?·
Campos, Ruy Barbosa, e 1loracs Barros (18). siçü"s r\11 prcsonto lei o pro<lucto da oport\çno
E' lida, postt~ cm dlscnS8ilo o sem dolm to ~uo popvontut•o ~o reallzttr !lobro a Estr•uda
do !'erro Ccntt•t~l do Brazil.
approvada a neta da scssii.o nntorlot•.
Art. 3.' sem pro gue a sltuuçilo ct~mblnl o
o
estndo
da clrculaç11o o llconsolhnrem,poderó.
O sr, 1• SoeretarJo diÍ. contn do o Governo
ompregar o rundo tio resgnto no
,SI!gulnto
nugmonto do fundo do garantia e vlce·vorstl,
O fundo de garantia nuncn podoró. serreEXPEDIENTE:
duzido a menos de metade doseu valor.
Art. 4," O ftmdo do garantlo. será constl·
Tolegrnmma, expe•lhlo elo Cuynbá, cm tuido em metal Oll sou equivalente o deposl·
data do hontem, em quo o Sr. Sonudor Ocno- tado em um estabelecimento bancaria de
roso Ponce,communicando continuar doonto, Londre,, devendo os juros do deposito assim
pedo licença para deixar do compt~rcecl' ás constituido sor incorpot•ados ao mesmo fundo.
,sessões.-A' Commi~sü.o de Constituição, Po·
Art. 5.' E' extlnoto o direito de emlssiio
dores c Diplomacia.
concedido ao Governo polua lois de 20 de maio
·. OU!cio do I" Socrotnrio da Camarn dos Dopu· rlo 1875, 18 de jlinbodc 1885 e 23 do sotombro
todos, do l rio corronto mez, romeitendo a de 1603.
seguinte
Art. 0.' E' autorizado o Govorno a retirar
do fundo de garantln até a quantia do vinte
PROPOSIÇÃO:
mil contos, paJlO[, para, por lntermo<~lo tio
Banco tia Republica, acudir ás nocessulndcs
do oommorclo por motivo de crise oxceN. 12 -1890
pclonal. Os emprestlmos serão feitos sob
gurantin !]O titulas da dlvidn puhlien federal
Jlmtlad:t o pot· prazo niio exccdento de um
O Congresso Nncionol decreta:
anno.
Art. !." E' constituitlo um fundo ospeelnl
applienvol no .rosgnte do papel·mooda, com Parograho unico, O capital o juros desses
empreotlmos· rovcrtot•ilo para o ftmdo de
os seguintes recursos:
garantia..
J. Remia om papel provoniento do o.rron· Art. 7.' A lncinoraçilo do papel-mooda
· damento das estradas de Jerl'O do propriedade lar-se·ha com toda a publloidado vosslvel e
da União.
pehL fót·ma julgada mais cunvetuente pelo
11. Producto da cobrança da divida activa Oovorno.
da Uniiio, qualquer que seja a sua natureza, Art, 8." O Governo laró. publlcnr mensal·
Inclusive as sommns provenientes da liqui· mente o estado dn circulaQilo do papel-moeda,
·dnçiio do debito dos bancos o dos omprestimos o annualmento dará cont11s ao Congresso. no
feitos ás intlustrins suba rórmn elo bonus.
relataria da Fazenda, do estado dos fundos rlo
111. Torlns o qunesquer vendas oventuaes t•e,gate e do garantia, in•llcando detallmda·
monto as rendus que para esses concorroram,
percebidas em jlapel pelo Tbesout•o,
o
g"antum de onda uma c o movimento que
IV, os soldos quo se apurarem no Orça- tonbam
tido os roferhlos fundos.
monto.
·
Art. 2." Para gnrnntla do papel-moeda em Art. 0,' Revogam-se as dlspo~IQões em
clroulaçi\o ó crendo um funrlo com os recursos contrario.
Camora dos'Doputn>los, I de julho do 1800.
seguintes:
Cm•/()S va·=- de Jllello, Presidenta.- Carlos
· 1. Quota do 5 "/., out•o, sobro todos os di·
Aug1uto
Valem ter do Novata, lu Secretario. ·roltos de lmportnr;ão para consumo, quo será Antonio Marques
da Siltla Mm• i:, 211 Secrotat•io.
percebida a partir do I de janeiro do 1900,
- A' Commissii.o do Finanças.
11. O saldo dastnxas anocadudns em ouro,
dorluzltlos os set•viços quo nostt\ ospecle o Tologramma do Pt•esidente do Estado do
Ceará, oxpedldo em data rio l do corrente
Thesouro ó ollrlgudo a custonr.
moz. comrnunlcando 'quo acab~va de sor in·
Iii. O producto integral elo anendamento atnllnda, em se>Siio ordtnarla, " respectiva
·das estrndas elo forro da Uniilo quo tlvorsido Asscmbllia Legislativa.- Jntolrndo.
,ou für estipuln<lo em ouro.
:. IV. Todas o qnaesqucr rondas eventuaos O St•. ~~· Seorettn•lo (intol'ino) lô
·percebitliiiJ om ouro,
o ficam sobre n Mesa para 'erom dl~cutulo~
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--~-------------------------------------------------·
eese;o eeguinlo, depois ,.de publicados no tando mais um protesto contra os netos do

M

D1'ar,·a itü CoHgrosso, os soguintes
P.ARECERES:

N, 120-1800

Rcdacçt!'o fi»'' I da emenda. do Sc>udo d propo·
siçno tla Ca.mara dos Depuli!d!ls, n. 4, de
1809, que flaH 11 força naval pa1•a o cxcrct'cio
llc 1000.
·

Ao art. J• : accrescento-se, onda convier :
c §
De 2GO, no moxlmo, aspirantes n
gun.rdos·mar!nbos,
Sob das Com missões, 3 lle julho do 1890.Joaquim Sarmanto,-J, Joaquim. de Sou.::a,

N. 121-1809

violencilt quo se teom praticado em t•elaçile {L
su:L terra..
Antes de entrar, porem, nas ligeiras con>ldernçües que pretende fllZOl', pede 1109
t:eus collcgu ouvil-o sem enfado e mesmo
com aquelie silencio de costume, para que
se gmve no csp!rito puh!lco a convicção •le
~ue seus co!loga< es tiio plenamente convenci·
dos lia justiça tllt causa que os representantes
de Matto Grosso defendem no Senndo.
Quanto ao seu collegll pelo Piauhy, o
Sr. Pires Ferreira, pe•le desculpas por ainda
uma vez tor do mngunr sua senslbl!idade,
ja tão malll'atada pelo mo<lo por que se
•liscutcm os negocies do Matto Grosso, S. Ex.
tem nece.,idade do não deixar passar em
silencio qualquer accnsação que porventura
•e faça ao Sr. Campos Salles.
·
A sna so!emne declurnl)llo de que preferi~
renunciar o seu mandato a lazer a menor
opposlção ao governo do Sr. Cnm~os Salles
demonstm qual. o grito de amor, de de•licação,
e apoio !ncondicionol que S. Ex. pretende
d S C
prestat• no mesmo governo o r. ampos
Sa.lles.

Rcdac•ào 1nal da emenda do Scn.tdo, subsli·
,.
t•
d
tutlva da proposiçifo da Camara 0' D"P"·
tados;.n. 110, de 1898, autori.:andrJ aPodar
'ster1•0 d<< r,. " dus ·
,. a au'·r·tJ' a0 ,~,'!'•
Eil?ecthl~o
1.~1
'"'~· Voar-ao .• Ob~.ts /"blocas, 0 credito "'" . Nestas comlições comprebende quanto d~vo
peconl de 1.061~8/N, para ~agamento do conh'llrior no seu eo!!ega vir tratar dos
alug.ucl do prcrl1n. ~?de fw!CCI~~ou a In.~P.~ .. negocias Je Matto Grosso. Mas está conven·
cto,r1a Gorat de TcHas Colom .. llçt1o, da Jl ctdo do que o s1u Estado nüo é, como pre·
11o&ro a mt<rço do 1898.
tendem os Srs. Presidente da Itepublic~ ~

°

Ao nrtlgo unlco, Substitua-se pelo seguinte :
·
Artigo un!co. E' o Poder Executivo nulo·
ri1.ado a abrir, no corrente exorolcio, ao MI·
n!ster!o da Fazenda, o credito supplementar
de 1:061$812 á verba - Ex•rc\clos lindosparn pccorror ao ~ugamonto do aluguel do
pred!o onde funcmonou a In•pectoria Gerai
do Terras· o Colonlza~ão, de jonetrc a março
de 1808, ·
Saia das Commtssõos, · 3 do julho do 1800.
-Joaqul111 S11rmen1o,-J, Joaquim do Sou:a,

ORDEM DO DIA
TnAB.U.IIOS DE OOMMIBSÚEo

O Sr; Prc•ldent.e- A ordem <lo
consta do trabnlhos de Commiss1ies; darei,
pot•tanto, a palavra nos Sra. Sonodo!'lls que a
quell•nm par~ ussumpto de expediente.

di~

O lllr. Aquilino do .o~\.n1orol
diz que· npezar de doente e prohlbldo pelo
medico do occupar a tribuna, antopon•io os
deveras quo tem como roprosentante de Matto
Grosso no seu bem-catar, vem mais umu
vez !aliar om nome do ,eu E;tlldo, lcvon·

Min<stro da Fazendo, não,; filho bastardo da
Republica, mas slm Irmão legitimo dos
rtemo.is Estrtdos, com lguaes dire1tos, com brio,
dignidade e nutoncmia ~uo devem ser raspei·
ta. tos por todos,
.
Tem notado a !ntlil!erenca com que se ou·
vem os roolamaçOes trazidas ao conbeclmento
•lo Seu ado poio seu co!!ega,o Sr. Azeredo, pa·
recendo que Multo Grosso nem no menos tem
o dtrelto de reclomnr. Pouco !mpot•ta Isto ;
as suas palavras ficarão nos Anna~s asslm
como " adm!uistração do Sr. campos Salles
llcorll nas po~!nas rla historia, com uma
ncdoa de sou incorrecto e criminoso proceder,
provado, niio pelos telegrommas·do governo
do Estado, mas pela propria ex(IOsição dos
Cactos enumerados pelo commandonte.do 7•
districto mi!ltar e !"'lo sou secretal'!o, como
se lll no Jotw<l do Gommercio, E!lo oatelal de·
clara que a ordem om MBtto Grosso está pet'·
turba la o o que é ololoroso c que as torçGs
ibdornes fi<t~•m de braços cruzados, deante
dos t\ictos que olti ·se tlesonl'olam.
o orador a.nnlysa os otnciol dos dous omclnes cttatlos, o otnc!o do Sr. presidente do
Estado ao comm•<ndanto tio d!stl'!cto, nar·
t•nndo factos horrorosos por parte· dos revol·
tosos, ao pll!so que o Governo tleclarnva-se
disposto a entrOl' em 11ecordo, uma vez que a
cnpltBl ontt•asso na suo uolmaltdalle. Hls·
IOI'ia e anoJysa o aooordo proposto pelos ro·
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vcltosos durante o sitio da cnpital nté n an· dn Fazenda um instrumento de Interesses
nullaçito da eleiçile.
particulares.
Nota que V. oxcopçiio da Not'cia, n im· o Sr. Dr. Mnnool Murtinbo, actual ~linis•
prensa desta Cnpitd tem guardado o mais tro tio Supremo Tribunal de J u•tiça, foi govor·
completo silencio, aliás excessivamente dolo· nndor do Mntto oroSHo e como tal contraotou
rosa para Matto Grossa, pois, quando a lm· com •eu irmiio o matte de Matto Grosso que
prensaseocoupncom questões insigniftcantos, constitue alli a riqueza do pobre. S. Ex. fez
como foi a das conferenolns quo teve em oonceaaiio por 19 annos pa•·a a exploração
S. Paulo o Sr. general Glicerlo. deixa em exclusiva dos scringaes. Mo p••ovaque o go•
olvido completo doonte de um acto nttentn· vernado1• do Esta•lo não tiuha escrupulos em
torlo de preceitos constitucionnea, que todos entr·egar ao seu Irmão um• l'<lnto do 1•iqueza.
devemos respeitar, porque elles siio a garantia da nossa fullcidade futura, siio a ga· OSr. Dr. Manoel Murtinbo concedeu ainda
ranti~ da rederaçiio.
noS•·· Metello lagoas e legoaH de terrenos nos
No Senado os seus collegas teom guardado 0 morgona do rio, sob o fundumonto de que se
mesmo silencio, 0 que significa um clamor ; podia conceder partidas do torra, uma voz
significo sua raprovoçüo no pr·ocodimento do quo nellas se fizesse nma bem feitoria qual•
Sr. Presidente da Republica, porque ealá quor.
· certo de que todos os Srs. representantes dos Nlio contente, o Sr. Pnos tle Barros, nctunl
Estados, assim como o orador, no dia om que chore da revolta, qulz t'llzer a mesma cousa,
se fizer em qualquer desses Estados o mesmo mandou oollocar em umtt via do terreno
que se está fazendo em Matto Grosso, hito de multo vasto uns ranchos, o reclamou essa
so levantar com igual energia o dignidade area que o Sr. Martinho qnlz conceder, mas
quo os representantes de Matto Grosso, parn quo o Sr. Ponce niio consentiu.
protestarem contra a usurpação dos direitos Fel entiloqueappareceu a opposlçiio ao Sr,
que a Coustir.ulçiio confere ao mesmo Estado ; Generoso Pence.
está certo de que, no meio de todos os seus Ultimamente organizou-se um syndlcato
ooUegas, só um desistiria do seu mandato para para comprar os seringaes de Mt•.tto Grosso,
nilo fallnr coutr11 o Praoldente amigo, mas que valem pelos do Amazonas e Pará, conati·
todos os outros viriam it tribuna para cum· toem uma riqueza paro. o p11lz.
.
prir o seu dever.
. Esses serlngaca estão em vespera de ser
ll nestas condições até agradece aos seus vendidos ao Banco de Matto Grosso, proprle•
oollegas eate silencio, porque elle é a repro- dade da famllla Murtlnbo; níio levara multo
vaçlo doa actos do Governo.
tempo que não passe para as miios do estran·
E desgraçado o Governo que, contando por gelro.
.
toda parte amigos que lhe prestam apoio ln· Mas é assim que quer o Sr.Preoldente da
condicional, contando cotn a Imprensa, com o Republica.
Brazll inteiro ajoelhado a seus pés, sabe que Sabe até que ponto o talento póde lnlluir
no parlamento, um dos poderes da Naçilo, não sobre os homens. Quem contesta aos~. Mur·
ha umn voz que se levante para deJlmdel-o, a tlnbo um grande talento I
nilo ser dous ou tres dignos representant•s, E' natural que o Sr. Presidente da Repu·
cujas opiniões respeita, mas que podom niio bllca queira tirar o palz das clroumslanclas
passar de excentricas.
em quo se acha e julgue lndlspensavel o con·
Desejaria ver que faria o Rio Grande do Sul, CUI'SO do sr. Joagulm Murtlnbo, que, por IUB
si porventura sua Assambiéa EstadotLI tóaso vaidade natural abusa, porque sabe que o
obrigada a rerorr•·ar um acto seu, a annullar Sr. Presidente da Republica bn do fuzer tudo
uma eleiçllo que ella reputava legitima.
o que s. Ex. qulzer.
Queria quo o Sr. Campos Salles mandasse Essa politica que se está fazendo om Matto
nos ruas tias cidades do Rio Grande, derramar Grosso é uma ameaça a todos os Eltndos, é
aanRue rlo-grantl8nsc, que se mnndllBse en· uma politica que oomprome,to a nossa Con·
trlnchelrar os odilleios onde funcclonaJD as •tllulção o a fedorllçiio.
repartições tio Estado, que se lmpc·Jisse o P1-evll que dentro de pouoo tempo esta si·
o governo estadoal de communtcar com o Go· tuação se desfuça; o Sr, Presidente da Repu·
verno Federal, que se praticassem todas as bllcaeaté.dlstrltiulndoseusabraçcs e óarlnhos,
vlolenclas, não só contl'l1 a lei, como contra a ora a uns, ora a outros. S. Ex. quer manter
Constllulçiio do Estado, o queria ver enlão assim em torno de si uma atmospbera de
·até onde montaria a dlgnaçiio doa llluatres apoio e de adbosões, som lembrar· se de que
representantes do Rio Grande do Sul.
esta sltuaoilo nito póde durar sempre o que,
Entrando em outra ordem de oonslder4ções om breve,ha de romper-ao a paz, seguindo-se
diz que tom neoessldado de trazer ao oonhe- uma luta quo serà tanto mala temerosa,
cimento do polz guo o Sr. Presidente da Re· quanto ó grande o apoio que agora se prosta
publica citá sondo nas miíos do 81·. Ministro a. s. Ex.

..

'
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S. Ex. devo ser frnnco, deve unir-se no Fei•reira, Cruz, .Toiio Cordeiro, Bozerril Fon.
pnt•tido que o elegeu, ilquelle qoo embargou tenelie, JoEé Bernardo, AI varo Mnchnúo,
o mandado <le posse requerido e do quol o Audon Millfnez, Almeld:t Barreto, Gonçalves
Partido Republicano Fedornl o quer esbulhar, Ferreira, Re~:o Mello, Leito e Oiticica, Lean.
privando-o do legitimo direito que tem em dro M:t.. lel, Rosn Juntor, Artbur Rios, Vlrgt•
relação ao Dr. campos Salles, como sou lio DamCLzio, Domingos Vicente, Porciuncula,
Q. Bocayuva, Lopes Trovão, Rodrigues Al·
eleito.
A concentração por seu lado entende que, vos, Pnuia. Souza, Leopoldo do llulhOos, Joa·
tratan<lo o Sr. Campos Sallos de uma me· quim de Souza, A, Azeredo, A~uilino do
dida unica e oxclu•lva no sou governo, a sal· Amaral, Vicente Machndo, Jtnulmo Horn,
vação das flnanças, deve pro;tar·ihe todo o Pinheiro Machado, Julio Frota e R•miro
sou apoio, e o que so vô ti este furor ele visi· Barco !los (42).
tações, de apoio, esse furor de ngrndar, de Deixam do comparecer, cem causa. p1u•Lici·
sustentar, <le defender a todo o te·anse o pnda, os Sr·s. Alb:Jrto Gonq;Llves, Generoso
Sr. Presidente da Ropubllea. que se esquece Ponce, Justo Chermont, .Joaquim Pernnm·
que deve suspeitar de;te apoio, quando Ira- buco, Clcto Nunes, ll. Wnndenlwll,, Gonçaltar-so •<e f•ctos como nquelles que estão se ves Chaves, Bueno Brandiio, Cniaelo, Joaquim
desenrolando no E•tudo do Matto Grosso.
Lacerd~ e E;teves Junior; e, sem ella, os
O antigo Partido Republicano Federal om SI~. Laura Sodró, Nogueira Paranagu~, Pe·
breve vae ser logrado, porque o Partirlo Ro· <Iro Velho, B. ele Mendonça Sobrinho, Coelho
publlcano vao manter n sua posso que re- e Campos, Ruy B trbosa, Feliciano Penna o
quereu e foi concedida, porque concorreu ela Morues Barros (lO).
urnas e elegeu o Sr. Cumpos Salles, que por
consequencia n~o quererá na historia daRe· E' lida, posta em discussão e sem debate
publica incorrer na pecba de traidor ao seu approvada a a~ta da sessão anterior.
partido.
Acredita que S, Ex. bn de encostar-se O Sr, 1.• Sccrctnrio {intcriM) dá
aos seus amigos e nltonbaudonal-os,paracou· conta do seguinte
flar naquellos que querem esbulhar o par·
tido quo o elegeu do direito do pedir·lhe as
EXPEDIE~TE:
gt'BQ~S do que este\ cboio o seu cofre.
O orador faz ainda largas consideraçõea a
respeito, lnscrevendo·se para de novo usar Representação da Assembléa. Legislativa do
da palavra na hora do expediente do pri· Estado de 1!ntto Grosso sobre n necessidade
urgente de qualquer providencia do Con·
moira sessão.
gresso Nacional, no sentido de garantir o
pngamento dos damnos o prejuizos causados
·O Sr. Preeldente-Ninguem mais nos
pela inv~si!o .raraguaya de
pedindo a palavra, vou levantar a sessãc, 1864particulares
e
em
nomfl
doa
<I• apollces
designando p&~•a ordem do dia du sessão se· paraguayas, residentespossuidores
no
terrltorio
da'l.uelle
guinte :
Estado, chamando de novo n attençao do
Trabalhos de Commlssões.
Congresso para uma causa tiio justa, afim de
que se,lnm liquirlados, com n respomabilidude
Levanta-se a sessão és 2 horas e 15 mi- da União, os titulas do divida ôo Paraguuy '
nutos da tarde.
que o Governo elo Brazil endestou o garuntiu.-A's eommissões do ConstitUiQito, k'ode·
ros e Diplomacia e de Finanças.,
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O Sr. •.t() 8ecretnrlo (into1·ino) lê o

vão o. imprimir pura entrarem na orelem dos
trabalhos,
os seguintes
Prelid1ncia dos Srs. Ro.~a o Siloa, J. Catunda, (1° SecretaJ•io), Hcnrigua Coutinlw,
(3• Secretario)

A' moia hora depois do meio·dla, ahre-se a
sessiio, a que concorrem os Srs. Senadores
Manoel .de Queiroz, J. Catundn, Henrique
Coutinho, Tbomnz Delfina, Gu,tavo Jtichar<l,
Jenathas Pe~rosn, Joaquim Snrmento,Frnn·
cisco Machado, Manoel Bnrata, Benedicto
Leite, Gomes de Castro, Belfort VIeira, Pires
Suando V, U

PAREOERER:

N. 122-lBOD
Em requerimento de 1 de outubro de 1894,
Al'ualclo .Jorgoe Fabrega dCL Costa, serventunrlo do offlcio de escrivão da Cili•te de
Appellacão desta Capital, dizendo-seemexer·
oleio gracioso no cartorio orimlnM, por não
~
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baver quem quizcsse accctt~l-o, visto ser
nulla a. respectivo. ronda, e o!leg-ando serem
limitados os pl'OVriiJtos do carlol'lo civel e
commerclal,cuja renda ú !ns!gn!Ocnnto, pediu
·que por Jol Jlle tosse mnrcndo, como <'SOrivíio
da Côrto de Appol!oção do Districto Federal,
um ordenado .lixo.
Ouvido o Governo, a 22 de outubro do
mesmo anno, fornm pelo M!nisterio <la Justiça romottidns á Camnrn dos Deputados as
informnçocs prestndas pelo pl'osideote !ntermo daquelie Tribunal.
Consta desse dooumonto:
Que o <leoreto n. 1.0 O, do l•l do novembro
de 1800, croou dous Jogares úe escriviies pnra
a Côrte de Appo!loçüo, servindo um n11 Ctt·
mara Civil o outro na Camurn Criminal;
Que, dosde que começou a funcc!onnr o
Tribunal, foram nomeados dive1·so., cidadãos
habilitados para o cargo de cscrlviio da Ca·
mora C:rim!nnl, os qunes ne!lo não toem por.
mnnec!do por serem !ns!gniRcnntes as custas
que lhes competem, do modo que tem servido
eomo interino o da Camnra Civil, ora reque·
rente ;
Que os custas que este sorventuarlo percebe, como ot:crivão da. Co.m[lra Civil, fornm
muito reduzid&s, a vista do nova Ol'gaulzncilo judiciarht que supprlmlu as cartas de
Eentença e outros netos pelos quacs aufeJ•üt
vantagem ;
Que, por taes motlvos o attondendo ós circumstancias do pa!z que tornnm a vida dif. fic!l, é de ,lust!çn que a cndn um dos escri·
viles do Tribunal se deve marcar um vencimento_pelo menos !gunl no quo percebem os
e~or!vues do Ju1•y e da Policia.
Baseada nesta !ufhrmnçilo, a Camarn dos
Deputados approvou lt proposição n. 2, de
1895, sujeita ao ex•me da Comm!ss[o de Finanças; dispondo o seguinte:
«Os escriviies da Côrte do Appellação do
Distrlcto l•'cderal (art. !•) percebeJ•ilo desde"
data desta lei vencimentos iguacs aos fixados
ou que v!.rom a ser fixados para os escr!vães
do Tribunal do Jury e da Rupnr·ticiio da Policia do mesmo di•tricto, ficando o Governo
autorizado (art. 2·~ a nbJ•il• o nccessario Cl'e·
dito para a su<t exocuçiiO,»
A 30 de junho de 1897, a Commlss1ío de
Just1ça e Log!,laçilo do Senndo opinou pe!11
approvação da propos'çiio, propondo que o
art. 1' fosso subst!tu!do pelo seguinte:
«os escrivãos da Côrte do Appollociio 1Jo
Dlstr!cto Fed•ra! percebo!•ilo o vencimento
annual de I :500$ > e que fosse suppr!mido o
nrt. 2".
O poi•ecer funda-se na opinião do presidento do Tribunal, nclma l'oforldo, e, no

recto de se tratar elo uma despcza nova,
snlvo o parccm• da Comm!ss[o de Finrrncas
~uo t~mbcm foi mandotla ouvh• a respeito.

hsturlado o O.B.!!Umpto. ponstt osto. CommiHsü.o

que não proocdo a nllegoçilo de que foram
muito rcduzldn• os custas do escrtvii.o rcqucronto, como !nform~ o pre,idonte <lO 'rribunnl, bastando consldornJ• que a Côrte de
Appollnciio, sondo o tribuno! de superior
!nstnnc!n do Districto Fodm·nl, pelo cnrtor!o
do c!vel, unlco estnbo!ecido nos.e tribunal,
trnnsilam todos os feitos om g1•au de re•
curso, avantajnndo-so assim n11 percepção das
custos, que devem ser turçoSIImonto pngns.
Accrosco que essa informação é do 18 de
outubro do 1894 e que o Con~resso Fedaral,
tendo em vista os trabalhos dos runcc!on&J'ios
do fôro no Dlstrloto Federal, votou n lei
n. 225, de 30 do novembro de 1894, quo augmentou convenientemente os custns o snJarios dos que, em razão do sou amolo percabem romuneração como Ferventunrios de
justiça, e o Poder Executivo pAio dcoreto
n. 2.162, do 9 úe novembro de 1803, expediu
o re~ulamonto pnJ•a cobrnnca do custa< judiciarias da justiça local, sendo estas nugmen·
todas em justa proporção, como oompensaçilo
dos trabalhos Jbrensoo.
Desses proventos partilha o actual escrivão
da Côrte do A[lpel!oçito, ora hnpetrante, (tabaila 4• .do c tado decreto), Q[O parecendo
justo que o mesmo tenha o ordenado ftlo, que
impell'a, quando os demais funcolonurios de
Igual categoria no Dlstrlcto Federal não
gosam desse JltvoJ•,
Considerndns estaS rnzoes e mais a clr·
cumstnncla muito digna do ponderação no
momento notual-do que ni<o convem onerat'
o Thosouro Federal com rosponsab!lldudes
novos, é n Commisslio de parece!' que seja
rojeituda a dita proposlç1io,
· ·
Sala das Commissiles, cm 3 de julho <lo 1899.
A. O, a,mas da Castro.- Rod1•igues Alvos,
relator.-Poraiunaula.-F. l'un 11 a,-Leila 6
Oiliaiaa. -Domingos Vicente,

A Commis•iio do Justlca c Leg!slnciio examinou a proposição n. 2, do 1895 vinda
da Camara dos Deputados. Funda-se em ln·
(o1•mação do pro;idente do Tribunal Civil e
Criminal, o qunl, nttendendo á !nsumcieocla
dos rendimentos dos oUic!os o esoJ•ivilos do
clvol e do crime e informando sobre a petição do um dos osor!vilos, acha do justiço.
que ao lhos fixe vencimento pelo menos igual
no qne percebem os esci•iviles do Jury c da
PoliCia.
·
·
Ora, quanto soja uma despeza novn, a commissão não acon;o!ha a rejo!çiio (salvo o pareoer da comml~s!o do Finanças).
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E', p01·tanto, de pnrocor que soja ena ap- la.tot•,-Porciuncula.-F. Pcnna .-Leite e Oi.

pl'OVlllla com os seguintes cmeudns:

.

O art. I' BUI>stitua·se pelo seguinte:
c Os escrlvii"s da Curto de AppellnciTo do
Dlstrloto Federnl perceberão o vencimento
annual de I :5UO$OOO.:.
Supprlma-se o art. 2•.
Sala dns Commis>ües, cm 30 de junho do
1807 .-J. Jo(I(JUim de Snu:a, ~~~lator. -Fc1'·

ticica, venchJo,-Domin!]os Vicente.
A proposição n. 69, deste nnno, da Camaro.
dos IJcputtulos manrlo. cootlnuar n revel't!jr

em beneficio da Associação Geral de Auxlllos
Mu tuos da Estrada de Forro Contrai do Braz!l
as multas impostas nos empregados da mesma
estrada, conforme o decreto n. 707, do 30 de
agosto do 1800, tio Govct·no Provlsorio. tlcnn·
tio om relnçiio a isto, rovogndns as dispas!·
tumdo Lobo.-Gonçcil~:~cs Cluves,
ções do regulamento vigente.
O nrt. 1• dosso docroto determina que,
N. 123-1899
omqunnto não fôr instituidn a caixa do soe·
A proposição n.OO, de 1896, da Gamara dos corras a que so refere o§ 6' tio art. 7• tia lo!
Deputados pretendo quo -continuem a. ro· n. 3.397, do 24 do novembro de 1888, fica o Mi·
verter em lienoficio rla A•soclnção Get·al rle nialerio da Agricultura autorizado a entregar
Auxilio; Mutuas da Eatt•o.da do Forro Cen- por trimestres vencidos,áquella Assoclnçilo, a
tml as multas impostas aos ompt•egndos dn importanoia nrrecudada das multns impostas
mesma 11strada, conforme o decr•oto n. 707, ao pessoal da dito. estrada, como auxilio pra·
de 30 do agosto_de 1890, do Governo Pt·ovl· stado pelo Esto.do i• realiznçiio dos fina huma·
sorio, ficando em relaç~o a isto, revogadas nitnrlos tlessa utll a;sociaçiio tle benet!concia.
as disposições do regulamento vlgonte.
O art. 2• estabelece que a mencionada aS·
O rogult~monto .em vigor dn Eslt'nlla do soclaçilo será obrigado a opresontot• ao Go·
Forr·o Contrai foi approvado pelo decroto verno os balanços nnunes de suas operações
n. 2.247, do 26 de março de !SOU.
e respectivo relatorio, de modo que habilite
Entre as pooaa ct•eados para a punição dns a ser apreciada a applicaçiío dada no auxilio
Jllltas disciplinares commottldas pelos empre· cedido.
gados ostá a de multa até um meztle vonci· ·o nrt. 80 do decreto n. 2.247, de 26 de
mantos (art. 79 do rogulamentc).
mar~o do corrente anno, que approvou o re·
Dlspoo o ar!. 80 deste regul11monto: • O gulumento vigente da Estrada do Fet•ro Cenproducto t•esultanto da applicnção das mui- trai· do Brazil, mand11 que o producto resul·
tas nos empregados ~ertl rucolbi,lo 'nos co(\'es tanto da npplicação das mullns aos emprega·
da thesournt•la o constituirá um fundo para dos será recolhido nos corres da tbesouraria
ser npplloado um recompensas oxtraordina· e constituirá um fundo para ser a)lpllcado cm
rias, nux!ltos aos ompmgaliOs, para seu recompensas oxtt•aordinarJos,nuxthos aos em· ·
tratnmento,quando vict!mns de nccldontca no pregados para o seu tratamento, quando vlset•viço, enterramento dos que f•llocu•om ctlmns do aooidentes no serviço, enterramento
por .idcntlcos motivos o cm auxll!o ti Asso· dos que fallecerem por identlco motivo e em
ciaci!o Geral do Auxilias Mutuo• d1L Estrada lLUXilloó. Associação Gm•al deAuxil!os Mutuas
de Fet•ro Central do Brazil.• E' esta t!ispoHi· tln Estrad<L de Fert'O Centrnl do Braz!l.
çiio qne o projecto revo"a, mandando rn•' Estaa.,oclaçiio, funtladt> em 1883, com o flm
verter ns multas em beneficio da Aa;ooiaçii~ de promover a cooperação e solidariedo.do do
Geral du Aux!llos lllutuOll.
todos os empregados e oporarios da estrada,
Ouvida a Commissõo tio Obras Publ!cns, foi 110 intuito de poderem ser soccot•rldos efficsz·
esta de parecer cm ~o de ':!ovembro do ~ago mente os que ae Invalidarem e auxlllar as faque entrasse em dl~cussao a proposiçuo e m!lins dos quo Jallecerem, tem desempenhado
fosse appt•ovnda pelo Soando.
perfeitamente 11. sun mlssiio, ti qual nllo devem
A' Commissíio tle Finanons do Senado niio sm• indUI'orentes os poderes publicas, pois são
parece convnnlonte a sua adopoilo por onten· conhecidos os beneftclos que geralmente pro·
der não só que não ó opportuno nto~iHcar o atam e•sus associações.
·
regulamento da E&tratla, depoi~ das nutori· Em 18ll5, esta soclctlado po•sula 2.203 con·
zaçOoa ooncelilda• para a sua ul!onaçiio, como socic,s, ,nrrocarlou um~ t•oceita total de
porque da•ln a oonvoniencht deslas modifica· 133:500$080, ou mnis 37:98ó$371 que om 1894,
çõo•, melhor ;ol'in rovogar d" umn vez o tendo despendido 42:0~2$029, sondo cm au·
m•t. ao do rogulnmento pnrn fazer rovertol' xil!os 5:007$920, em funornes 2:100$, cm pen·
o prmlucto da.s multas cm favor da receita silos 28:310$340, olovnndi>-se o sou cnpltnl
gernl.
social ó. elfrn de 364:208$691.
E', portnnto, do pnrecct• que sojn rejeitada n A commissilo de Obn• Publ!cns entende
proposição.
que os uctosde benellcenoia o cu.rltlado do vem
Sala dos Commlssõos, 3 de julho do 1809.- set•pratlca~os do pt•oforencio por part!~ulares,
A. O, Gom11 do Oasl>'o.-RodriguCI Mws, ro· cumprindo no Governo anintnr o esptrlto da
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nssociaçüo, quo melhor sabe preencher os seus nistrnções com sétle na. cldndes daCampMlba,
Ditmumtinn o Ullcrn.ba, tendo, quanto ao ser·
deveras humnnitn.rlos.
A AHSoclnçiio Gerai do Auxilias Mutuas da viço o possonl, u. mesma organização das üd·
.
Estrndn. do Ferl'o Contl'al rlo Br111.il merece as ministrações de canelo do 4" classe.
sympathins tio Congresso pela probltlnde com com o Intuito do melhorar o vencimento
que tom sido admini<trada. O decreto tlo Oo· do pessoal pretendo a proposlçtio nppl!car ils
vorno Pt•ovisorio, que so mnndn, vigorar. ha· sub-ndministraçõ(ls as reg-ras estn.holoo!dns
bllltn o Executivo a tlscllliznt· a applicaçilo rlo no nrt. 305, do decreto citado n. 2.230.
producto <las multas, c deBtlo que o totni Em virtude destas rcgrns, as ndmlninlsdestas for entregue liqnella n!'socinçiio, ficarú
tmçõos dos correios po~criio passur das oins·
a adminlstraçiio da Eitrnrla Colltral oxo· ses
inlorlores para as suporloros, preencbonncrado.llns 1lcspozns com o~ nuxiHos o. quo se Uo as
::ooguintcs condi~ões: as do 411 cln.sse
t·eroro o art. 80 do t'egulamonto citado.
ás de 3 qunntlo aprosonta.l'om, no
Si for realim<lo o orrondamen to d;tS ostra· po-sarão
pcJ•iudo
do
:-:1 nnnos,
rendo. superior o.
das do fe1•ro da Uniiio, como propoz a Com'25:000$;
as
tlo
iJn
pa.~•n 2n, qunntlo, nomesmissão rlc Obrns Pnbllcns, a dispo,içilo do pro·
a renda tor suporim• a i5:000$; ,
jecto da Camara pódo ''r revogoda, porque omoas purio1lo,
do
2n.
para
111 , quando o. ren•la. exceder_
com olla niio podel'á allcgar direitos atlqmrl·
do
150:000$,
tnmbom
om igual pot•iotlo.
dos, o niio seria rlo bom conselho sobrecarre·
gar nquollos estradas com onns quo pos<am As adminlstt•nções, diz mais o citado nrtl·
embaraçar mais tnr~e a acçiio dtl sua arlmi· go, podot•Uo set• uinda elevadas do classe
nistrnçilo caso venha ella a pnssor a par•· quando tiverem movimento de correspondeu·
oia, pelo monos igual no da que tiver maior,
tlcular.
A' vista do exposto, a Commissiio de ObJ•as entre ns outt•as ropartlções da classe suPublicas ó do parecer qu~ a pt•opos\çuo da Ca· perior.
mat•:t dos Deputados entro em dlsoussüo o seja Para podot• osclarecor com exactidão o Se·
approvada pelo Senado.
nodo sobro o augmento do despeza que a pro•
Saio das Commissões, 20 uo novembro do posição aearretn, o relatot• deste parecer soll·
1896.- Ju!lo Cltmnont, relator.-J. Cordeiro. citou pessoalmonto do Sr. director geral
tios coneios informações niio só sobre o movimento da receita e despcza das sub-:lllmi·
N. 124- l8DG
ni<troções, como sobre a conveniencla dos
alvitres suggeridos na proposição.
A proposlçiio da Camnra dos Deputado>, Infe!lzmnnto, apezat• de decorl'idos muitos
n, ao, do 1808 prescl'Ovo em seus artigos:
di·•S, estas informnçilcs aindA não foram mi·
• Que os vencimentos do pessoal das sulr- nistrndns, niio podando n Commlssito aguaradministrações do correio com séole nns ci· dai-as para niio demorat' mais o cumprimento
dados de Uberabl e Campnnha seriio rellltlvos rlo seu dover.
li. lmportancla do cada uma dellas e de acoordo Consta, entretanto, do u !timo relatorio pu·
com a regra estabelocitla no art. 305 do de· bllcado 11elo director gernl que a renda da
creto n. 2,230, de 10 de fevereiro do l89G, "tb·ndmmistraçiio da Gnmpnnha, em 189G,
que desde já lhes •orá applicadn com o' foi do 171:009$785, incluindo n emlssiio de
nugmento apenas, de tres prntlcantos e do um vales postaes o quo " dcspoza olevou.so a
fiel do tbosouroiro.
105:897::;085, Inclusive o pagam•nto dosses
Que a sub·administraçiio de Uberabn é per· vales; quo a renda da rle Di>~mantlna foi no
mittldo •mittir vnlos postnc.'l até o maximo moamo anno do 17:899$769, o a despoz& do
tle 10:000$ pagavel~ nns administro~oücs 4G:OI7$794.
de S. Paulo e Capital Federal, ficando neste Nüu encontrou o. Commissiio dndos ospe·
ponto a.ltm•ado o urt. 152 do decreto n. 1.092 ciac:i sobro n sub·n.dmiolstração do Ubora.hn.,
A, tlo lO de abril do 189·1.
mas do um quadro annexo tiquollo rolato·
Que sejam ct•ondos na sub-atlmlnistraçüo rio o demonstrutivo da receita o despeza dns
do Diamantina mais tres lognres do pr:ttl· Ires sub-admlnlstraçoos, verlllca-so que em
cantes e nm carteiro,
·
1895 a t•ccolta gorni foi de 1!6:419$768, o a
Quo seja trnnstorlda <lo Ouro Prato pa1 a despezn de 170:114$588, o om IBUG, tol tio
Bollo Uorisonto a ntlmlnlstrnçüo do· Correio 131 :017$0.J4, o a dospazn de 198:025$fi96,
e aulot•tzndo.o Govor•no a adquirir um prmlio N•Jsto quadro nõ.o ostil. incluldo o movimento
para nello funccionnr 11 roferltla repartlçilo. do vllles jlo,taes.
I~ flnnlmcnto que o Govet•no abrirlt o cro·
Por estes tl:tdos Stl deprohentlo que as subdlto necJSillrio pa1·a oeeo>·ror nos onus m·oados admlnlstt•uçiles da Campanha " Ubot•aba, com
pela )Jresento iol.
n :tppilcaçiio do art. 303 citndo, tm•lio do me·
Para convenloncia do serviço fornm ct•eatlas lhorar de classlfica~iio, sondo augmentados os
no Estado do Mlnas·Oeraes troa suh·adml- vencimentos do pessoal, ~em levar om conta
1
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o nugmonto desta, com a crcaçiio 'do prntlcnntos c ftul do thcsouroiro.
E' bnstnllto esta consldcroçiio pnrn, cm
vh;ta. do nos~n.s circumst.nncin.s finnnccirns,
não podor n Co!_llmlssiio opinar pol:c ll.[lprOYil·
çiio da propostçno.
. o art. 152 do decreto n. 1.692 A, do 10 de
abril do 1H9·1, n que se rof•rc a proposiçüo,
dispõe que: «o valor maximo dos vales postacs nominncs sol'li de 1:000$, quando tiverem do ser pagos nas administrações de·Jn

classe; do 500$, quando c tiverem do sor nos
outras administrações o su b-admini~tructles;
de 200$, quando o pnga.monto tivm· Ioga r n:ts
agencias do 111 classe e de 100$ nns do

zu. e

su. classC.3, cujas rendas comporta.r;~m es::e
serviço e forem para isso autorizadas.>
Niio convem quobJ·nr :c harmonia desta ragra, croando em lavor •las ~ub·ndmiuistra
ções uma disposição excepclon:tl, que niio '"
coaduna com a nnturezl\ do serviço dos corroias.
A lei do orçamento da despezn para o corrente exercicio autorizou o Governo (urt. 25
lottrll D) o transferir para a agencia do correio de Bollo Horizonte o pessoal dD. do Ouro
Preto, que for• necossn.rio, sem augmonto
de dcRpaza, D. juizo !lo <liNctor geral dos correios.
O Congresso destn•,u·te attendcu, qunnto
posslvel, à ldóiD. que se contem no nrt. ol' da
pt•oposiçiio.
Por tncs motivos ó a Commissiio do parecer
quo deve ser esta rejeitada.
Saln das Commissües, 3 de julho de 1890.-

A. O. Gomes dt: CastJ•o.- Uodl'i!fues, .Alves,
relator.- Porcittncula.-li'. Penna.- Leite
e Oiticica,- Domingos Vicente,

i;,

t25- 18oo

A Commissilo de Finanças vem apresentar
porecer sobro o projecto n. 24. de 1805, que
lhe Coi enviado pelo voto do Senado dado ao
requerimento de urn dos sons membros, llpl'e·
sentado na sessão •lo 13 do junho ultimo.
A approvnçiio que o Senado lm drHlo nas
di!Torentcs quostoes que cll:t tem est.udado,
in11ue ao ser chamada n emittlr juizo sobro o
assumpto, que eslutlou com maximo cuidado
e o pal'ecet• prolixo o redundante, tal voz,
prova sou poodora.do e minucioso estudo c
habilitarA, pensa ella, ao Sonado " p~onun
ciat' seu voto •lefinitlvo.
O p•·ojccto n. 2·1, do 22 da julho do 1805,
(quasl quatro r>nnos) passnu pelos IJ•amilo•
reglmontues acompanhado tio •ubstitut!vos
c de longos pareemos da CommiR8tio do Ma·
rlnha o Guerra o do outt•os embarn.ços, que
•liio a r.<>ltt dD. sua lmpot•tancia, malot• do •JUO
j). primeira vista pat•oco o so atlguro11 a sous

dignos autores, militares !lo morochncnto.; o
do nllnS Jllttentc!:l,
Só loto ó bnstnnto pnrajustificat• o hlstorico
quo S•:t faz nos to parecer, ncceSSiii'ÍO ãquclles
que, não tendo 1guul tempo par<L fazer o
mosmo o&tuclo, teem tlo dnr seu voto no pm·
jacto do ant!g:c dntn, quej~ !levo ter Jeito esquecer quanto hn so !lado, hiBtOJ'i"o aindD.
necessnt•io por achnr..so nllo om ultimn dis·
cussão o porque o Senado pel;t contlnnço nas
Commi~súcs quo elege, acceita quasl sem pro
as conclusõ~s propo:;tas.
O projecto prirniliYo !lc 11ivor;os Sona!lorcs
entrou em d1scussüo om 25 de julho o no !liDo
seguinte foi romcttldo ú.s Cornmissõt S tio Marinha o Guerra o FinaDÇ!tS, só constundo pil.recer d:c primeirD. !lest:>s om 25 do setembro
com o n. 107, concluindo pot• um substitutivo
que tem o n. 5-l,
Ern 4 1\o junho de 1808 ciltrou cm 2" dls•
oussüo com o substitutivo da Commlssiio o o
Sr. Senador Piro• Ferreira apresentou como
emenda substitutivo o projecto n. I, do ·I de
maio de 1898 que este o outros hovlnm nprc·
sentD.do,
Foi em 5 de julho rojei~ulo o art. 1" do

"
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substitutivo !la. Cammlsslio e furam <lccla.rados pl'ojudicados, o projecto Pl'imitivo n. 24

e o substitutivo apresentado como emenda.
Contra esta decisão da Mes:• do Senado
mantida pelo Prosi•lente recorreu o Sr, Senador Pi1·es Ferre!r" pal'n o Senado, que ro·
solveu que D. •·ejoição do um sub.titutivo niio
impc!'tn a dD. materla ·Pl'iucinal, sondo por
isso em 8, approvndo o pro,iccto"n. 24 e pre·
judicados o sub.tltutivo e emenda.
Entrando em 3" dl>oussüo em 13, rosolvou
o SenD.do, a requerimento do Sr. Seudor Se·
vcrino Vieira, q110 voltn.s:;o U. Commissão de
Marinha o Guerra, quo em 24 do outubro
de 1898 deu novo pal'ecer com o n. 142, opl·
nando pela preforencla do projecto n. !, que,
no penso.r desta. Commissü.o, sondo rojcitu.do,
niio oxlstiD. mais poi•a que nqueli:c Comm!s;üo
que jó. havia se pronunciado pelo de n. 5-I,
preforisso o de n. 1 po,·gua melhor atlcndc

1!.>
'

'"'"

;·:·
'~·,. .
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e ampara os interesses mWtal'es dos inferiores
do exeJ•cito, w'1o obstante tra:c1· um c.:rto omcs

pm·a o 7'/tcsozwo que a

niCSllllt

C!lnlmisstro

sem aconselhai' po1· isso tt l'cjeiçao.
Flnnlmonto, om 13 do mo' P'"'a!lo, voin a

me11eiona~

esta Commis>ITo o projecto n. 2·1 quo, duJ•nnte
quatro annos, nii.o conseguiu SOl' lei no Se·
nado.
O intuito, o fim do p:•ojceto ó pol'mlttlr
que os sargentos, que snttsfizerem as cxi·
goncins da Jei n. 585, do U do setembro do
Jl'(50, reguln.dorõ. ,Jo ncces5o aos postos de
oJIIclncs o niio revoguda ató a.gora., possnm
sot• prot~ovillos,
O docroto de 3 de novembro do !80J pl'O·
IOOVCll no pt·lmoit•o posto do exercito 1.51()
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inferiores, oronndo umn clnsse desconbocldn c dnu.'i annos, pelo menos, dtJ p1•aça cffectiva·
de otnclnes, oxcorlonrlo o 0undro dos do prl· no ];;:col'cito; no m·t. 0", § 1°1 gua, parapreon•
moiro posto o impedindo promociio omqunnto cl1 imento das postas vagos no cxOI'Oito, oTnter·

e:ses mil e tantos olllciacs estiverem Uf.:'gre· var·se·luro nas p1·omoç17e~ as regras seguintes;
§ JG Os JlOstos do alferes o segundos tononles
se dto .PrecncMdos pelos sarmmt 1s, pelos cadetes,
!JU8 tauorem scJ•vido por algum tempo de o((i:
ciaes
in(driores c p:JlO.'l alumnos d: escol~t nu/i•
cl:1ssc dos sm·u~neos, que satz'sfl::crcm a dt'spotar,
na
(rJrma dn lei rospectiua; § 2, 0 Os postos
siç((o dot artigos ,f:J·', fi'' c 7'' tia lei do 1850
ti prcjutlicad? .po1• ,rargo tempo, o quo, aldm. de elo tenentes, primoil·os tenentes o capilir~ts sercro
ICt pravc UIJlllta~a, coH~rr~ pa1·a o cr1(ta· conferidos por antigHidade o os drJ. rnajorc11,
quacJmtmto do estimulo zndiSpansauot cl vida ten~nta·Coi'OIWis o. c,;ronei•, metndo por cm·
milita,., delta afastando auxiliare.~ ele 1'Cco- tiguidada o meta do par merecimento.
No art. 7°- Qua a.~ concliçücs dos art1. 5°
n!tecida
1'ocaçlt'o
11ara a cal'rcira das armrts c
.
.
c
Ou
podem ser alteradas por seruiç03 rele·
por tsso pr·opoom que os promo-olrlos cm. 3 do
acçOes elo brat~ura o intellipencia do•
vantes,
no~embro de 1894 sejam divididos dm dous
uidamcnto
justificada.s tJ publl'oarla1 em ordena
twupos, o primeiro dos que ti"crcm Slttis{cito
todas a.'f e:oi[JCilcias da lei da 1850, o segu»clo do din do commanilanttJ cm chefe das (urças
elos que tlrTo so. acl~arcm 11cssas condirües, que om opcr.tçrjcs c guando ndo {fJr possitu1l pr1!en ..
para rweenclumento das vagas nas t 1·es armas chor por outra fOl·ma a 'UU[Ja do1 corpos, gutJ se1
coHcOI'rtJrdo conjunctanumtc com os of!lciacs do acharem em presença do inimigo ; no nrt. 8·
p1·imciro grupo, na ra;tJo de met1tde das "'aga.~, que a antiguidade seja contada para os ac·
os srn•gentos guo lH>Ift:ltJr6m sati.~feito tlfJHellas ctJssos da data do decreta que conferir o po1to
clausulai, o gue os of!icirtes do SC!Jtmdo grupo ante;•ior ; um igualdade destas, da elos po~Jtos
sà poderao ser conte.mpl.aclas nas vagfl8 guando 1trUoriortJ1; o guando aintlt' sejctm eguaes, de&
p:tsmrem para o pnmcaro grupo, ]JJT /la'l)ercm do assentamento de praça•
A
maior
idadtJ
tJ
por
fim
a
to1·te·
determi·
satisfeito rts e:rigendas da lei.
Cita o. Commis;ilo ns palavras da mensagem naJ•d (& prioridc!dO, guando toda& as Clroum-•
do 3 de muJo doarmo findo do ex.Pro>ldente slancial at~terio1·cs forem iclenticas.

gndos, não pnssarom ~ eO'ectivos ou 1ilrem
inolmdos nos quadros dos cor•poa.
Pensnm os s!gnntarios do projecto que a
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da R<~puLiica para recordar pensamento muito No exercito bl'nzileiro não ha postos de
commlssão, nponas durante a guerra do Pa·
justo e e'onomico.
·
Sã.o estas: Por decreto de 9 de novembro de rnguay, poln nocessldndo de orgnnisitr cor·
JB!U, fiJram promouidos ao primeiro posto pos do voluntnrlos, abriu-se uma excepç~o.
m tis da 1.500 of!iciacs, alt!m eüJs que compor· A lei n. 1.246, ele 28 de juubo de 1865, que é
tcn.·a o quadro do exercito. O o:r"ccsso p1·ove· n que fixou pnra o exorciclo elo 1866 a 1867
m'eute dessa promoçtfo foi augmentado com a as lilrças de terra, no art. 5' § 4' consigna:
graduaçao aulori;,rd' pela lei n, 350, do 9 do a confdrlr dttranto a (JU!!rra po11tos cm com• ·
d~.4cmbro de 1805. O ·numero de of!lciaes do missao.
primeiro pnsto e:cccdtJntes elo gttarlro cstr! rcdu- Estes, terminadna guorra, cessaram.
A Coust.ltuiçiío só rlt\ •o Govm•no o direito
3ido a 1. .182. Suppondo guo Só abram annual•
mente 100 tJ(tgas nesse posto, ad rlagui a on1e do prover os cargos federaes; o do crenl-os

•'

annos, mais ou meHos, poderd llaoer promoçtto
alferes ou segundos tenentes; o gua tl inconteslaoclmcntc um granda mnl porque mata toda
aspiraçlfo c e.stimulo dav praças, isso grrando
o nosso c.r:erclto dtva ser constituido por vo·
luntariatlo sem premio,
Part' attcnuar tlto yravcJ inconvcni~ntc lcm·
bro a providencia tia ser o Go1:emo auto~i=ado
a preencher as vaga.t do p1·imeiro posto POil.
MEIO DE PROMOÇÃO, NA PROPUltÇÃO DE
UM TII:RÇO.
~crd uma proviclanc~a j•1sta, de heticjicos cffo1tvs c guo po11co onerard os cofre.~ pubUcns.
A promoc•io só pódu daNo quanrlo ha vaga·
d~

i' .!

I 'I '
:1

'

não bnvondo, prlncipalrnonto om numero ta;
mo.nbo, o acto foi lrregulot• .e ni'io ele vla sor
appr·ovndo.
· O clccroto doO do setembro do 1850 om seu

1',

promov•do ao posto do al(a~•es ou sogundo to•
jr8111a, sotn tor completado. 18 annos do idade I

nrt. 3' ~lspõo: guo nenhum· milit1u' p~durtt sor

pertence ao Congresso.

Nilo havendo vagas pa1·n mil e tantos offi·
clacs, a suo promoçilo oq ui vale á ct•eacão de
cargos militares o poderia te1• sido nnnullada
sem offensa de direitos, que não s~o adqul·
ridos por• uctos offonslvos da constituição e
leis em vigor, praticados por poder ou auto·
rldade competente.
Mas alum da promoção foi ta por dccroto
do 3 de novembro do IM94 tor sido justillca1a
por serviços relevantes, por actos de ·bra·
vurn e intolllgoncla, na formo. do decreto
n. 772, de31 d~maroo do 1851, que nppr·oyou
o regulamento expedido pur~> exccuçiio da
lei n. 585, de Ode •etontbro de 1850, ~ue, nu
&l't, 17 §§i' o 2", dlspen>n, quando as pro·
moções são feitas por tues motl ros, us ex!·
gonclns dos nrts. 5" e 6", n lei· n. 350, do O
de dezembro do 1805, npprovou o octo do 3
de. ·novembro do o.nno anterior, mandou
ainda vraduar 110 primeiro posto, cona di!

SESSXO EM 4 DE 3UL!l0 DE 1890
raito ao soldo o a ctap:t cflrra:'lpondcntcs, d.~
p1·aças o cw·praças elo exercito que, Clll ef·
f'ectiva• serviço de guctJ'ct, {oJ'cw~ »clle cmn·
mi11n'onadas atd 3 de novcm~ro tia 1h04
determinou quo 1t antiguidade dot al{cl'cs p!'o·
movidos a 3 do mesmo me.: tJ anno scJ•ia con·
tada tia da'a em que foram commissionado.~, e
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<Iro do exercito o ao quo a nctuall~ado, as
CJrcumstnnclas elo palz, rrclamaado lt.rgas e

justas ro1lueçaes, so oppüom.
O rolatoJ•Io do honrado Ministro do Guerra
mm;tru. que o numero 1lus prnçn.s de pret,
promovtrtas n officlacs, oxcodcntos dos quadros
e por isso ag~regadM, ó de 1.093, Incluindo
quo So entenderia assim tambem cm rclaçiln I 07 graduados.
cwt que foram gl'Rd11ado1 por cffcito tle1ta
O relntorlo que ó de maio r"fcre-se nntu·
lei autm•izundo o Go,,cr"no a abril' no exercício ralmemo.t\s occurrencias do oxorciclo ftndo
de 18D:J a 1898 ·o credito nccassario para ex- o por Js,o o relator clo>te parecer procurou
ecuçao da lei.
mais novas informações pa.t•:t podar trazer
Em v1sta dus torminnntcs disposições das com exnctitlüo á Cornmissõ.o o ao Senado soleis do 1850 e 1805, os ofilciaeB promovi<! os gurns c precisas.
contam antiguidade para as novas promo· E' as;im quo pódo affirmar que ntó o flm
ções.
do paesado existiam 1.070 ai fores oxcoNilo foram os 1.500 o tantos offioiaes pro· dentcs dos quadros das trea armas, sendo

movlrloa ao primeiro posto porque tiveEBe o 004 0.9fJI'cgarlos o 106 grarluwlaJ, com os
Governo vugas pariL ellea, o numero foi além quaes so doa pendo a quantia de 9.88.9:0508:
do que comportaVR o quadro do exercito, a -8.521:299.~200 com tlquellos c 8GI:75G$800
p1•omoçiio só ae juaiiOca na excepção do com eaws ·na razilo do 301$400 mcnsaes ou
art. 17 do, r•gulamento elo IS.\ I e 7 da lei S:Gtif!$800 annuaes com cada um elos prl·
de · 1850 (artes do bravura, •erviços rele· meiros e·281$400 rncnsaos ou 9:412$800 """
vantes); e, sendo assim, estiio todos igualados lluaes, com cada. um dos gradundos.
em condiçõea.
A dilToJ•onça vem de que estoa, segundo a
Não ha contestar que o excc~so doa pro- lei n. 350, de 9 do dezembro de 1805, EÓ toem
movidcs de 3 de dezembro de 1894, augmen· (1irctto a soldo a etapa e os outros toem todna
tado com a nomeação dos graduados por ns vantagens pecuuiariaa, que, entende o Sr.
autorização da lei de 18D5, creou uma ai· Mlnlt~tro do. Guorru, devem ter os gtadundtJ&
tnaçilo difilcil, vexatorla para. os sargentos porque esU(D BqU1j>arad01 aos eff~Ctit•os em
que, satisfazendo as cxlg•nctas dos arts. 3, pri-vilegias, 9arantias e isCIIÇúes, cm t:irtudc da
O c 7 da lei do 1850, n. 585, ftcam privados rcsolu;ilo d'' 11 do junho do t81JG o /oi n, 850,
de promoção, sua aspiraçiio, incentivos e elo 9 dtJ clc.:emln·o ante1·ior o st'.}eitOI d comestimulo, mas Isto é a oonscquencla .do acto pulso!'ia JlOla resoluçao de 23 dtJ ma1·ço de
que se approvou sem tomur-so na occusião 1898, de q·•o trata o decreto "· 103 A, de 80
·
mais propria. uma providencia para evitar o do j 111eiro de 1890,
mal, que muito tarde quer se remediar, que ~1 o Congresso qulzer adoptar uma proVI·
ent'ratjueceu o tllltimulo e matou as nspi· clonei~. Isto ó, si entender dividir em clous
grupos osofficinos excodontcsdo quadro para
rações.
. A quadra anormal deu causa ao mal, pro· concorrerem conjunctamento com os do pri·
texto para. netos que o Congresso homo- meiro gt•Upo, na. razão de metnde elas vagas,
lo0ou, que clovara.m ~ despeza, que ainda os sargentos quo houverem satisfeito ns clnu·
será augmentada bl o projecto n. 24 fôr con· sulas dos arts. a", 5' o 6' da loi de 1850, ó
ve1•tldo em lei,
multo mais aeceltavel, preferlvol e oconomi011
Embora o parecer n. 142. de 24 elo OU· a IJén lombt·ntla pelo Sr. Ministro da GueJ•m,
tubro de 1898, da Commi•são do Ma1•1nlm e n qunl U, em tres -vagas, preencher uma por
Guena, opino pala preferencin elo substitu- trans(er~ncia dos a!I!JI'cgados, outra pol' pro·
tivo n. I, na. opinião destn Commi•süo, a tlis- moçao elos al(CJ'cJI at«muos c a tcrccim tarnbDm
oussüo do Senodo limim-so no projecto n. 24, por p1·omoçao dentre os inferiores o al{r:res
visto quo aquelle foi rejeitado cm 8 tle julho graduudos que n1a1's mcl·ccet·c:nn.
Esta medida de cqutclndo, j~lembrnda pelo
do 1898.
.
A auto!•lzaçíio, DI\ fó1•ma do projecto, pnra ox-Presl•lente Dr. Prudente do Moraos, trn·
novas promoçõea, antea de estarem os claJ•os zondo menor nugmonto do dospoza do quo o
que so torem abrindo no oxorclto occupatlos ~uo l'esultaró. da proposta do projecto, satll·
pelos aggrcgadoa, Importa cm mante1• um tal'll de algum modo aaph·açoos do um grlln•
nugmento J.crmanonto <lo despeza, om sus· do numero do mllitat•es.
tontar po1• mllitos annos uma dcsconllecida Dcsonvolvltlo, como paroce, o assumpto, 11
classe tio ollioiaos, um numero elo offioinoa COJnmlssilo deixa à Btlbodorta do S:mudo uc·
que níio ó •trJctivo do ox .. rolto, em conoervar coitar o quo enton•lot• elo melhor,
aggrogaclos olOclues oujo numoro já ostt\ Som apro,entnr propootll, porque qualquer
11ondo reduzido e, neste cnao, prolonga<' a anor· quo ft1ça não poderá deixar do augmoutar
malidadc, ó o mesmo que augmontar o quu- uospo~n o a Commlssilo nilo nbre oxcopqiio 1\

ICJ
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pratll'll'.IO. Eu dLlSo qne S. gx., assim proco.
dm:<lo , violava um preceito constitucional, pot•quo a. intervenção de que, t1-ata
o art. 6' 1 niio ó umn faculda1le concedida ao Podor Executivo, mos uma medida
Snl11 dns Commlssõos, 3 de julho de 1809,- obl'i~Moria,
imperativa, taxativa, por Isso
A. O. Gomes do Castro-Domingos Vl'cente- que, si lho ó pt'Oblbido oxpressamonto poJa
reirLtor-Rodrigtws .Alucs-Pili'Citmcuta -Fc~ Constituição nilo puder intervir nos Estados,
liciano Pcnna - Leito c Oiticic.~.
na 2" parte, quan<lo Iii?. - salvo - a dia·
E' !Ida, posta cm discussão e som debato posição é igualmente obrlgatorla, o esse npprovnda a rodacçiio tlunl da omond11 do salvo - comprebendo as bypothesos do estar
Senado a pl'OJ'O'içiio da Cnmnra do' Depu- a ordem publica perturbada, do estar altetados, n. 4, <lo 1809, que ftx:t o lbrça naval rada a fórma r••publlcana, ou de se pretender
para o oxorcicio do 1900.
altoral·a, factos que se deram realmente em
E' lida, posto em discussilo o sem deb:;to ~latto·Grosso. Accroscentei, entiio, que S.
approvnda a redncçilo final d" emenda do Se· t•:x , o Sr. Presidente da Republica, assim
naao, substitutiva da proposlçiio !la Camnr<t procedendo, nilo só violava este precoltocon·
dosDe~utados,n. 119, de 1898, autorizando o stltucional, como ainda mais, estava servindo
Poder Executivo a 11brlr no Mlnistorio da ln· lnter"sscs de naturcz11 puramente privada,
du;Ma, Viuçiio o Obrns Publicas o credito que, longe de justificarem seu procedimento,
especial de I:061$812 para pagamento do pelo contrn~•io, o, tornavam mais digno do
•
aluguel do predlo onde fuucolonou a lnspe· I·opuro.
ctorla Gorai de Terras o Colonlznção, do Jn· E para justificar esta Pl'oposlçilo ligeira·
mente, disse que o Sr. Dr, ManoeiMurtlnho,
no iro a março de 1808.
como governador de Matto Grosso, b"via
contractado com seu proprio lrmilo a cess!io
ORDEM DO DI~
per mMs do 16 annos lia uma das maiores ri·
quezas do Estado, o que ora a fonte dos re·
cursos
da classe pobre, assim como no Pará e
Tn~DALUOS DE COM!d!SSÜES
no Amazonas a borracha ó o recurso dessa
classe.
O s... Prc•ldcJltc-Constando a
ll:s1!11 propoaiciio fôra lançada aqui ligeira·
orJem do dia de trabalhos de Commi55ões• mente, e venho hoje trazer no Sonado a
darei a palavra nos Srs. Senadores que a quei- prov:1 cabal o completa de que alia é inteira·
ram para us9umpto de expJdiento.
montll verdadeira.
Em 1890, o Govet•no Provlsorio, onde
O 8~·· Aquill110 do Amoral sabe-se perfeitamente que llnba entrada
(1)- 81•, Prosldento, qullndo ltontem tlvo oc· larga o Sr. i•r. Murtlnbo, sobre o quul o
cas!io de t1•atar dog negocias relatlyos ao Sr. Dr. Martinho exercia a maior inlluen·
!lstndo do Matto-Grosso, entre outras propo· cia, pois que era medico awiatente ~o
slções que enunciei. <leclarel que o sr. chefe do Governo Provlaorlo, e medico
Prosiolonto da J~epublica, nilo intervindo, nsslstento de grande oonoelto, aquello em
em virtude da roclamoçilo do presld,,nte quem o Sr. Marechal Deodoro depositava a
•laquelie Estado , para manter a ordem muior confiança, acreditando mesmo que e. sua
alii completamente perdida, Interveio mais vida desapparecerla no momento em que o
tarde do um modo indirecto, que pro<lu- Sr. Dr. Murtlnho o nbundonasse, tola cou·
ziu elreitos muito directos sobt•o a poli· fiança que ello e a sua !~tmilla deposlbvam
ttca <le ~!atlo·Grosso,qual o <lo cont<•Jbulr para nos seus talentos, na sua lllustraçilo e pronquc 11 nssembléa estn,Jo,l cnpltulasse denote clencia do medico, nesse Ooverno em quo
da lmposlçiio dos revoltosos, annullundo uma S. Ex. tanto influiu, principalmente em re·
eleição legitimancnto J"eita. Sou, uli~s. o pt•l- Jnçiio ao •ou Pr'.'Sidento, o Sr. Marechal Doo·
melro a p•·oolamurque a assombléa oco podia, doro, foi concedida ao cldndilo Thomaz Laniio devia tel·o folto, e st alguma justlftcoçiío rangolrn, pol' 10 annos, uma corta area
tom poro seu acto, é justamente aq uella que bastante grande,de terrenos em Matto Grosso,
o direito reconhece em outr11s ch'cumstancias nus proximidades 1la Ropublloa do Paragusy,
o cm outros roloçürs lia vida, em que o para oxploraçiio do matte.
tomar, " arruaça podem d11r log&r {L pratica Nesse contracto o marechal Deodoro tinha
do umar.to pot• sua natureza nutlo em dit'Oito· Imposto, em uma de suas oiausulns, que o
mas que na occasliio niio podia deixar de se1: concessionaria nilo poderia Impedir que os
moradores <inquollaa regiões continuassem a
colheita do matte, o unico recm·so de que,
(l) En.tu dltcli\'So ni\1) l'ol rovl!lto velo oral}or.
como pobt'Os, pediam lançar mão,
regro. queso impot.,quc ó,si nãoputlor1liminuir,
não olovur, su.lvo casos cxtt•a.orU.inn.rios o especincs. pcnsn o. Commit"são que o projecto
n, 24, de 1895, devo ser rt~jelt:~do,
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Em 1893, o Sr. Manoel Murtlnho M-pro- A concessü:o oro. de 1800; ó cloro que em
prio marte o.ugmontou esso. ~troa, cstondon- 1804 nlndo. falto.vam 6 annos por" terminar;
<lo·o., e nü:o contente com L•so, no. clausulo. qual n ro.zão, p01•to.nto, porque o Sr. Mur2• do contracto colobrado com o proprio Ir- tinho sois annos antes do terminar o prnzo,
milo, o Sr. Fro.nc•sco Murtlnho, que or.t pro· entendeu quo devia conceder maior proros!Jonte na Companhia Mo.ttc Lm·o.ngeira, os· gaçiio7
tnboleceu que ílcarla concedido no concessio· O Irmão do Sr. Dr. Manool Murllnho, pronarlo o dh·elto de expolllr, de expulsar da- sidento do. directoria, Incumbe-se de oxplloar
quellns regUles os habitantes que alli já cs· no relatot•lo apresentado ó. assembléa gorai
tlvossom do longa data, e que a oxploracü:o em 1895.
do mattc ftco.vn sondo um verdndclro mono· Diz c presidente do. dit•octorlo.. (U).
polio, de unlca e exclusivo. propriedade do. Isto se1s nnnos o.ntes do. termlnnci!o do con·
companblo., compo.nblo. cm quo ss. Exs. sü:o- trncto.
·
intere•so.dos,
E, niio contento com Isto, S. Ex. ainda
Em 1894, nilo contento o Sr. Dr. M~nocl tem n ingenuidade do <lcclnrar nessa rela>turtln bo com fazer taes concessões, cm der- torio (LiJ).
·
Togo.r mesmo um neto do Governo Provisorio De facto, o pt'Csidonte da companhia, alli
quando oro. o.lndo. du vldo•o si esse neto tinha chegan<lo, obteve todos esses favores que aco.sldo po•atlcado pelo Governo Provisorlo na bel do mencionar, derogando-so o.tb um acto
qualidade de Poder Legislativo, ou simples· do Governo Provisorio e amplian<lo·se favo·
mente o.dmlnlstratlvo, não contente com ho.· res que não podiam ser ampliados sem grave
ver ampliado os direitos do. companhia ac- prqjulzo para o Esto.do de Mntto Grosso.
crescentou o.lndo. que fionvo. reduzido de Nesse relato rio declara-se ainda (Lcí),
1$ o. 800 réis por cada 15 kllos o Imposto; e Reluvo. noto.r que Isto fazia o governo de
oomprometteu-se nesso. clausula a não mais Mntto Grosso depois de levantar o Imposto
levantai' esso. to.xa em circumstancln ne- sobro couros e pelica, que constituiu. nessa
nbull!a ; e ao passo que assim pr~cedlo. em ocoo.siiío, o aln<la constitue nctuo.IJ)len!-<', um
relaço.o •i companhia em que era mteresso.do dos gcneros do commerclo do mo.~or tmporlevantnvn o. 12 '/oo o lmpo>to eobre couros e to.ncio. do Esto.do do Mntto Grosso, uma do.a
pelles, o que actualmente constitue uma das rontos de suo. rlquczo..
maiores fontes de t•lquem do Estado de Mo.tto Mas o que foi este contracto celebrado pelo
Grosso.
.
·
sr. Manoel Murtlnho com seu irmü:o Fran·
Ainda mo.is, nes.•a mesma occasião o Sr. cisco Murtinho, diz clara e positivamente o
Murtlnho, nocedendo a uma reclamação lm- relo.torio apresentado pelo conselho fiscal,
pertlnento da companhia, determinou o se- conselhO fiscal de que foz parte o Banco de
gnlnle: tendo sido descoberto um novo her- Matto Grosso que, como diase e repito, é de
vo.l na margem esquerdo. do rio Dourado, e propriedade· da JlLmilla Murtlnho.
que nü:o esto.n compreheodldo na coo- Diz o rolotorio, o. pagina 28: (LG),
cessü:o feito. pelo Governo ·Provisorlo, mais Esta trlennlo foi, justamente, o do governo
tarde ampliada pelo Sr. Dr. Mo.ncel Murti- do Sr •. Dr. Manoel Murtinbo. (Continua "
· nho, o Sr. Francisco Murtlnho, presidente da leit111·a).
companhia, solicitou de seu Irmão o arreu- Diz aludo. o rolatorio, o. po.gina 29 (U).
do.mento desse terreno, com o fundamento OSenado, porém, ni!o julgue que o Sr. Dr.
de que não convinha á compo.nbla tet• vlsl- Murtinho se limitou a Isto-a conceder todos
nbos que ftzoB!lem a mesma exploro.ção de estes favores absurdos o prejudiclaes nos ln·
mo.tte, porque aquellc direito era seu cxclu- teressos do Estado quo ellc o.dminlstro.va.
slvamente.
O Sr. Dr. Murtinho, opresidente do Matto
E o. companhia ainda foi attendldn neste Grosso, foi o.deanto: concedeu, como já
<krldoratum.
disse uma nova árco. em arrendamento, á
Para mostrar a lnoonveniencla do proce. margem esquerdo. do rio Dourado, reuniu esta.
dimento do Sr, lolnnool Murtlnho, como ~o- propriedade ás propriedades do. compo.nbln,
verno do Mntto Orosso, nanuello. occnsiOCo, e fez ·com quo o. clo.sss pobre de l\lo.tto Gt•osso
eu v.ou ter um pequeno trecbO do relntorlo ficasse completamente privado. do unico ro•
do conselho fiscal do. companhia, de quo fnz curso do que podia dlspôr, ficando o proprlo
parle o Banco de Matto Grosso, que, como Estado projudioado em seus lntet'Cssea.
.
todos sabem, odo propriedade do. fnmilia Dco.nte dostc rela torlo,o.prosentodo p_elo conMurtlnbo.
·
soUto fiscal o pela proprlo. directoria da comAntes do ler, farei uma obsorvncilo: a con- po.nbia Matto Lnro.ngelra, 011té.· demonstrado
cessilo Coito. pelo Sr. mnrccbnl Doadora crn cabo.t e co.thegorlcamento ~ue S. Ex. no Es·
por 10 annos, e o Sr. Murtlnho cm 1894,com tu<lo de Matto Grosso nilo fez uma admlnls·
a ronovnçilo do contracto, ampliou-o. por traçü:o das mo.is correctas; S. Ex. aproveitoumas sela.
se do sua posição, como govet•no do Esto.do,
t'lcuado V, Jl
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do Mntto Grosso, pois S. Ex. sabe Jlerfeitamont.o, o deixa vot• isto om um rios tolegrammns experl:dos para Mntto Gt·ooso, que
n scls:io dos pnrtidos nn minha tort•a tinha a
mesmlt t•nziio que teve nn C.<pital Fedoral. ·
E, umn vez fJita a mi silo om ~Intto Ot•osso,
llcou um poquouo grupo sob as ordons do
St•. Mnnool :>tnrtinho, o a maioria passou-se
para. o Sr. Gcnnroso Ponco, como pn rtido re·
publ:cano.
Ji~ntrc.lnnto, S. Ex, pt•usta. mii.o farto contriL nqncllcs quo são seu."l amigos, quo lho
foram Ienes, que lho prostarnm toJos os set•vtços imu~innvciH. tanto na. Cnpito.l Fcdorn.l
como no Estado do Mrltto Grosso, que con·
cor1·ern.m pat•n. swt eloicilo, o auxilia. uma
turba de indivicluos, Uc!::crdciros,cujo movol,
ou o repito ulto o bom som, não ri a politica
de Mntto Gt•o•so,niio ó,siquer, a politicugem:
ó o in terosso rle natureza pnt•amente privada.
Defronto da c~pitnl, Sr. Pro,irlonte, existe·
vasta área do terras de primeira qualidade,
torms ~uo so prestam perfeitamente á cul·
tm·a da canna, que ó t•oalmente a lavoura
que melhor viugn no meu Estado.
Estabeleceu-ao em Matto Grosso um fazenthil•o riquissimo, o l'undon ali uma usina
escolhidos adrede, ó. sun. vontade, continuar conhochla pelo nome rlo llalcy, que é um dos
om sou commorcio, porque n Companhia primeiros estaueieclmentos agr1colns que ha
Mn.tte Lo.rnngeira ainda ntlo asUl suHtdeu- neste pniz.
temento rica, ape~~n· dos cloYados proventos As torras que este fnzondoiro, o Sr.
tirados do.s concossõo.< por S. Ex. feitas a sou Pnos de Bnrros, o chefe diL revolução,
Irmão Francisco 1
tinha, constitulam uma pequena ú.roa,
E esta conjoctum é tanto 11n.is fun•lo<la,
Ha uma lei em Matto Grosso pala qual o
quando ó corto que S. Ex., senrlo membro do Estatlo conco~te metlianto uma contribuição,
Supremo TribuD!ll do Justiça, m~<ltdou ha uma ároo de terreno poquen:c, mas em legar.
pouco 1'"' " Matto Gt•osso um manilosto po- onde nilo haja moradores com a suo. posso
litico, cm que declat•ava n sous patricia:< que fundada.
n politica duquollo Estado devJB subordi·
Este fazondeirà, cuntando com o seu nome
,nar-so ~ dh·ee<;lio rio centro.
e com o sou dinbeiro, reclamou do sr. Murti·
Optima maneira rle rospeitat• os princípios nho muitas luguas de terreno mesmo om
ledora ti vos é csl:t, do subordinnt• a ]tohtlca face da r.apitni pat•a nugmentnr o seu domido Estado 11 dlrecçilo do S. Ex. na Capital Fe- nio. Esse Jogar tem muitos pohres, ha nhi
deral e n S. Ex., que é membro do ~upromo immensidado do pequenas engenhocas quo
Tribunal do JusLiça, mas qno tom o vrostigio llom vindo de avós n filhos e natos, e quo
de irmão para iusunar no Sr. Mintstro da produzem a poquena lavoura que sustenta a
Fo.zonda. e csto, por suo. -rez, arrancar do capital de Matto Grosso. Pnra isto mandou
St•, Pt•esidonto da t\epublica moriidas que o St•, Paes de BBI·ro~ quo se fizessem pequenos
S. Ex. o Sr. Dr. Campo9 Sulles hn de ··ta- ranchos o nllegnu que oram bomfeltorias pam
mental' m!lls tnrd.~. pol'QUII é homem de bem, o fim do obter o. concossü.o.
porque r\ homem honesto, P' rquo nada. lm
O Sr. Generoso Ponco oppoz-se tenazsobro o sou passado, hn rio reconhecot• que monto a essa concessilo,
foram muito adianto do quo deviam it•, ~no A conccssiio Jbi t'elta pelo Sr. Murtinbo.
S. Ex. foi multo longo nas concossilos foi tu;
Desde osoe tempo o Sr. Paes do Bat•ros que
ao partido dtt CO!lCCDt!'UÇÜO,
militava na mesma politica do Sr. Generoso
Estas concessões v•1o coompr-mettor ntó <L Ponco o guerreou fortemente o dahi orlgi·
probidarlo <lo sua admhtistraçiLo, por Isso que nau-se ossa l'Ovoluçiio em Mntto Grosso.
S. Ex. j!l tem f<~llo concessões ~uo niio devia
E' preciso que os Srs. Murtinhos se !em·
tm• feito,quo o compt•omettou;quo compromot- hrom que ~la:to .Grosso niio ó propriedade
tem ato a sua proprla conscloncm,porquo S.Ex. sua, quo é um Estado do. Uniilo, que não póde
deve estat• magoado Inteiramente por. seu ser venrlido, quo nitopódo ser arrendado,niio
proprio procedimento cm t•oiaçiio aos nogooios pódo ser dado em concossiio a to.vol'da famillo.
pnra !lworccer uma omproza cm que tinha
cn.pitnes, S. Ex. oontJ•actou com seu Jli'Oprio
irmão va.ntagons quo pr~j udJ cm vn.m o ~~~t:uln,
cn,io bem estar est;tva. confiado á :-;uu. g-uarda.
Portnnto, concluo quo o Sr. IJt•. Mn·
noet Murtinbo aproveitou-se tla Htm posic;fio
do presidente do ilstatlo Mntto Gt•osso para
fazor commcrcio.
Qunl ll.J';tzJ\o porque, hoje, que S. Ex. osfú,
separado tlc Mtttto Grossooucha·:m occuprtn•lo
alto. posição nn. magistr.1 turn bra.zi leirn.. onde,
aliús. S. Ex. devo abstoN;e do intervi!• tiio
dlroctnmonto om qniLiqum• pnlll.ica, o muito·
monos na poli tlcn do Estndo do ~Iutto Bros:o~Oi
qual a. raziL'l porque quan~oS.Ex. doixn ver
nctunlm<'nte os seus zelos pnlo.~ intorussos de
Mn.tto Grosso, u.o ponto do ngit:n• alli umn 1'0·
voluçno. como a. que cusrLugmmtou a, minha.
terra, que privou um porlol' lPgisltttivo 1!0 l~s·
tarlo do exef•cet• suas n.ttri!Juiçües, que collocou n. propria 1ht•ça. fe1lornt em sitt:ução me·
llndrosa.
Segundo o enleio que li honlom doanto do
Senado, qual a razão pot• quo não se ha fio
acretlitar qne S. Ex. ~uot· ainda mn.ntor-se
no Estado de Matto Grosso como cholo poli·
ttco, com o fim rie, por mr.io de govurnadorcs
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Murtlnho. O Sr. Presidente da R·•publica
O Sr. Ro.nalro Dnrcello• (•)deixou derr<Lmnr·so o songuo b•·nzllolro em St•. Presirtento, si não fussem as refor1mcias
beneficio do interesses inconllls•avels o, direi que o iliustro Senador por Matto Grosso fez
mesmo, indeaontcs. E é J?OI' isto quo insisto hontom ao meu

E~to.tlo,

quando tratava. da

desta tribuna e inslsth·e• sompro que tive•• physlologla gorai da politica do Brazil, cu
niio viria accupar a attmÇli.o do Senado.
occa.PJiõ.o.
E' p1'eciso que S. Ex. recuo desse plano
H'' do, porem, permlttir-mo o Sonar!o que,
inclinado, cm que o collocou o Sr. ~lurtinbo. autos de constatar algumas amrmações feiNo dia om que S. Ex. reconhecer o ter· tas pelo íllustl'e Senador a respeito do asrena fnlso que pisa, ha do recuar o os seus sumpto propriamente do seu Estado, eu
amigos de bojo serüo seus inimigo> encarni· apresente algumos conalderaçilcs relativas ri
politica geral o om resposta o. S. Ex.
çados.
Os seus proprios actos de hoje ser-lho-hão
TraQJtndo a altitude que, no entender do
lançados em rosto pelos seus •migos porque illustre Senador, deve ter o partido repuS. tcx, n:lo podori• mais cont:u• com cllos, o blicano, na n.ctunlidnde, S. Ex. aeha logico
porque por sua vez parece que não vae cor· e natut"ai quo o Presidente da Republica,
neste momento, deva manifestar-se como
roctamen te.
S. Ex. pretendo cousa que ó imposslvol; chefe de um partido, como o seu eseolhido,
porquo no regímen repl'esentatlvo a forç, do como o seu aleito, julgando o honrado Sena·
Governo consiste "" opposiçüo c S. Ex. rlor, provavelmente, patriotla como ó, que
acredit~t que é possível manter por algum aram ossas as necessidades da Republica
Braziieira, atlm de poder desembaraçar.sodos
tempo esto apoio da Nação 1
Este apoio da Naçilo não é passivei, ellc é muitos obstaculos que tom encontrado a feephomuro; essa adhusão ha de passar e deraçüoo o desenvolvimont oda nossa ConstiS. Ex. ha do ftcat' com seus amigos natu- tuição.
S, Ex. quo niio é homem de partido, ~ue
racs.
Jú. disse o repito : não tenho motivos do niio achou nos actuaes agrupamentos poltti·
desgosto P"ra com a· sr. Campos SaUes, anão coa do !lrazii loga1• para collocar a sua con·
sorom os negocias de Malta Grosso. Conlto· sclencia de bomem pulitlco, volu, entretanto,
ço·o dosdo os bancos da Academia, nunca of· do uma maneira completamente contradicto·
fendeu-me, nem a pessoa de minha familiu ; ria com n sua propria consclencia, dizer bon·
niio t·milo motivos para assumir no Senado o tem que a situação do Brazll exige um
Jogar do opposicionista ; mas aqui não estou Governo do partido politico, um Governo
proso a quem quer que seja, cumpro ·um absolutilmonte part1dario, um Governo, diga·
dever.
mos, de fucçilo, porque partido e facção siio a
Desejo que S. Ex. seja o mais feliz n11 sua mesma cousa.
administl·ação, que leve como a barca do
Oro, a loglca o que me diz1 Diz que aquello
Cosnr, a hren do IMndo a seu destino. Mas que aconsellm a outro a ocaupar uma situa·
não ó pelo caminho que seguo q1w S. Ex. çíio, a deve desejar paras!. Nem seria censen·
conseguirá seu rlasidoratum,S. Ex, ha do jó. tnnoo com um impulso prop1•io e consciente
tnr-se arrepeudido dos netos que tom r•·aii- aconselho r uma si tuaçiio e conservar·se em
cado a favor do um pa1•tido que ha do aban- outra.
donnl·o, depois de haver conseguido tudo o Ora, S, Ex. tinltn·se manifestado complo·
que desoja.
tamen te Isento d" necessidade de unir seus
Muito em breve S, Ex. ha do lamentar-se esfor•ços nos de qualquer agrupamento poli·
pelo convenlo que o Sr. Ministro da Fnz mdn tlco.
fez com o governo do Rio GrandJ do Sul e,
S. Ex. não necessita para bem servir, paro.
então, toril do pedir npolo para sustentar-se bom desempenhai' sua funcçiio, do flliar·so a
duante do temporal que se prepam para sou esta ou Jiquelle agrupamento politico t ...
Governo.
OSrt. AQUILINO no Alo!AilAL-Quandohouvor
Por hoje, Sr. Prosident~. ora m1111 propo· o _partido constitucional, estarei Já, Por orrt,
silo uniMmente explicar os factos qne cs~io nao o vojo,
so dando e trotar do assumptos que dizem
O S1t. RAMmo BARCELLOS - Mas S. h.,
respeito ao Estado do MM to Grosso, mas que
se p1•endcm tão Intimamente a antros oS· em cont•·adicçiio llagrnnte com a oraçuo no·
sumptos, quo me snril dosculpn<lo to1' feito tnvol que fez daquolla tribuna e nn qual
q un lque1• nllnsiio a algu.:s dolles, com estr·a· omlttiu as proposições quo estou recordando,
nbeza do nobre Sonndor pelo Pa1•nnil. Tlnhn exigiu como condição essenoial do be·
necessidade do referir ossos !netos para mos· neilolo para o paiz, lle salvação desta Reputrar que Matto Grosso está sondo victlma de
um plano que o arrastará para um abysmo
·Bem fundo.
.
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bllco. o da consolldaçilo do seu Estado, que o e o seu Ministro d•1 Fazendo, nffirmou que
Cheto da Nação fôsso um Presidente parti- nquolle não tlnba remedia slniio curvar-se,
darto.
respeltoso,deonto deste, porque a sua numAinda aoam aos meus ouvidos as pnlavrPs dndo, a sua Incapacidade, a sua falta do ccdos. Ex., atnda julgo estat• ouvindo justa- nhecimento em mnterlaa finnncelrns o obrl·
mente o contrario do que s. Ex. disse hon· gavarn a estar proso ao domlnlo da vontade
tem.
do ministro.
S. Ex. declarou outro dia: os homens da O SR. AQUILINO DO AMARAL- Niio foi isto
conoantraçito estão no Eou pupol, (reforlit·SO ó. 0 quo eu disse.
Interpretação do art. 6') ; estão no sou papel,
silo coberentes com aquillo quo som pro O Sn. RAMIRO BARCELLOs-Appello para as
sustentaram, Isto ú, que o. appllco.ção deste notas dos S1•s, tacbygl'aphos o para a Iom·
artigo constitucional deve ficar a arbitrlo do branca do Sonodo. O honrado Senador, hon·
Poder Executivo, nilo póde ser lnterprotadn tom, dou como motivo do forçada situação
de um modo casuistlco.
do ProsiJonte da Republica ...
Hontem, s. Er., mudando cornpletnmonto O SR. AQUILINO no AMARAL-A superior!·
•le ldéas, disso que o Prestdonto da Ropubllc~ dade do talento do Ministro ...
logloamonte só póde ser apoiado pelo partido o sn. RAMIRO Bo~.naELLos-Bem.,.
que o elegeu e só deve apoiar-se no part1do
que o elegeu.
O SR. AQUILINO Da AMARAL-Mas Isto não
Ora, é preciso que ponhamos de lado com- é nega.r talento no PreSidente da Republica.
pletamento os fuotos que , 0 passam em urna O SR. RAMIRo BAROELtos-s. l!x. julga
época ainda multo proxlma para estranhar· que a capacldnde do Presidente da Republica
mos easa diversidade deoplntõos... ·
mede-se por um eatnlão tal ...
OSn. AQUILINo Do AMARAL-V. Ex. estil O Sn. AQUILL!NO no AIIIARAL-0 talento o
figurando contraJicQlles.,,
a capacidade teom gradações.
·
0 Sn. RAMIRO BARCBLLOS- Nada estoU 0 SR. RAMIRO_BAROELLOS-.,. que o COI•
figurando, estou lembrando ntllrmaçõoa fultaa loca sob a dlrecçao, sob 11 responsabilidade,
por V. Ex. perante o Senado ; estou relem· na bUilservlonola ii vontade dos lntu.ttos de
brando as proprlns palavras do v. Ex.
um do seus ministros, O honrado Senador não
OSR. Presidente aa Republica apresentou podia ser mnls cruel o n~m em parte ulguma
o seu programma á opinião do patz. Este do mundo se poderli ma1s cruelmente apro)lrogramma foi lido por todo o mundo. o veltar um oppoalolonlst.a de '.!m meto de ata·
Presidente da Republica não pódo obrigar a que como o desta a!Hrmaçao que s. Ex,
quem quer que s~ja a fazer-lhe opposição ou acaba de confirmar.
a dar-lho apoio.
Isto disse S. Ex., hontom. Mas hoje S. Ex.
As oplnioes do apoio dos. homens poli- acabou a sua oraçiio declarando que ó um
tlcos nascem do procedimento daquello que admirador do Sr. Presidente da Republica,
tem em suas mãos oa destinos da Noção, no que presta-lhe o seu apoio, nlnda que nilo
momento.
seja homem de partido, que nunca o offendeu
Ora, eSIJe programma foi comb~lldo pelo pessoalmente, nem a nenhum dos seus pahonrado Senllilor I Nilo foi.,,
rentes e por isso não tem motivo para r.,aer·
o SR. AQUILINO noA~IARAr.-V. Ex. tenha lhe opposlçilo; occrescentou <1ue s. ·x. não
n bondade do dizer-me qual à razilo porque 0 tinha praticado acto nlgum·quo o arnstaaao
partido da concentração, de aocordo com 0 do terreno em que aa collocou, S. Ex. fuz
~r. Presidente da Republica na questão da Isto só por cate motivo.
mtervonção, nilo votou nelle 1
Agora, nós outros, dn concentração si
O Sn. RAMmo BAncELLos-V. Ex. ouvirá; apoiamos o Presidente da Republica é por
chegarei a es•e ponto : ogorn, estou mo 00 • cortejarmos o sol nascente, é para f&zcrmos
cur,nndo das contrndlcçõns que, me pnrece, barretados no Poder I
ex atem nos seus discursos
Ao mesmo tempo, S. Ex. estrnnbára, o
Tratarei do assumpto p~r todus ns faces, longo silencio do partido republicano em
O honrudo Senador bontorn levou o sou vista dos acontecimentos que se davam em
espirita de opposlção ao Presidente da Repu· Mntto Grosso. E S. E~. condcrnnavn niio só
blfoa no ponto do déprlmil·o em sou talento ·O silencio, mas a poslçao que Unha tomado o
o na sua C.\pacldndc, rcnlrncnte accelta e partido.
,.
rooonheolda pelos homens politicas do nosso Ha,portnnto, contradlcç[o noste ponto, por
palz.
parte de S. Ex., porque velu condemnar o
S. Ex. hontom, queremlo crear uma lncom· procodtmento do Governo foi onulll1 daquellos
· pattbllldtule entro o Presidente da Republica ncoontoclmentoa e no moamo tempo om sua

,

SESSÃO EM

4

DE JOLUO DE

18()9

21

~

responsabilidade de Sanador veiu dar-lha seu
apoio.
· Então, si S. Ex. julga que é patrlotlco,
que o seu procedimento ó correcto, nilo fa·
2endo opposlç[o no Presidente da Republica,
porque ra,.ão S. Ex. quer empurrar os outros para essa opposlçiLO i Pois, julga S. Ex.
que n opposlçiio so faz por cnyricbo lnJI·
vlduali ou quo se faz opposlçno, ou se dó.
apoio, a não ser por interesso da Republica,
por interesse do momento, por Interesses resultantes de situaçõe• creadas por antecotlentos, de que multns vezes não tivemos
culpa?
O SR. AQUILINo Do A~IARAL -A logica
manda quo VV. EE. estejam em opposição.
0 SR. RAMIRO BAROELLOS-A logica Ó uma
cousa que niio existe entre o discurso do
hontem e a terminação do discurso de boje.
s. Ex., hontem. reduziu a posição do Presl·
•lente dn Republica á de um méro instrumento oflllmãosdosou secretario; boje, S. Ex.
•leclara que não no~ta o seu apoio a um Pre·sidente tão nullo, quo niio tem capacidade
para dirigir por si os dostlnos da Republica.
Quando estava S. Ex. na verdade, hontem
ou hoje 1
O Sn. AQUILINO· no AMARAI, - Hontem e
hoje, porque não ha contradicç~o entre o
que eu disse hentem e o que disse hoje,
0 SR. RAMIRO BAROELLCS - Niie: então
S. Ex. p1•atlca o noto mais imp•trlotico, que
podia praticar em 5ua vida: rló. apoio a um
Preslrtente que ni'io é Presidente, porque na
llngua11em de s. Ex. hontom, o verrtadeiro
Presidente da Republica ni'io era o Sr. Dr.
Campos Salles, ora o Dr. Murtlnhn.
s. Ex. foi, portanto. multo lncoherente :
mas niie faço cabedal disto para responder a
S. Ex.

Senhora•, a situação da Republica, desrle a
proclamnção della até boje ou nttl pouco
tempo, tol o. situação de uma crise permannnte, crlae determinada pala falta absoluta
de orientação a•lmlnistratlva. Oo males da
Republica toem provindo desta origem. Uma sucoessão de erros administrativos
em todós os ramos dn ndminlstrnçilo publica,
trouxoram ii Republica esta orlse, aggravadn
actualmente pela crise economloa, Isto ó,
pela desvalorlznçdo dos. nossos productos,
daqulllo quo constitue a nossa riqueza.
DI verBas perturbações da ordem deram-se
no palz. De norle a sul a ordem foi multas
vezes pertur.bada : fr•cto este que aquelle
que estuda a historia dos povos niio póde
eatrnnhar, porque 1111 novna organlzaQües niio
n1111cem perteitnq, não sabem tilo bom armadas como aahlu Minerva da cnbcça de
Juplter.

Todos toem de pagar o seu tributo aos
erros e ás lnsufficiencias dos conhecimentos
humanos,
Senhores, a Ropubllca chegou ápresidencla
do Sr. Campos Salles completamente necessitando de uma harmonia geral no selo do
paiz, do só da manutonção da ordem, mais
do que isto, precisava a Republica da paz,
que é couso multo dilferente da ordem. .
OSR. A. AzEREoo- Dizia-se exactamente
Isso, ·quando o Sr. Prudente de Moraes to·
mou conta do governo.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Póde-se manter a ordem e não haver paz, a paz dos esplrltos, a unica fecunda, a untca que póde
produzir a felicidade de uma naçiio.
O SR. AQUILINO no A31ARAL- Era justa·
mente o que ae dizia, quando o Sr. Prudente
de Moracs tomou conta do governo·
0 SR. RAMIRO BAROELLO!-Senbores, dada
a eleiçilo do illustre presidente actual da
Republica, velo a primeira reunião do Congresso.
E' estranho para o nobre Senador que o
Congresso niio estivesse lmmedlatamente dividltlo em dous campos oppostos, rancorosos,
em uma guerra de fogo o sangue, perturbando a admlnlstraçiio, perturbando as vlstal
do Governo, c com esta ciroumstnnola multo
de ponderar, deste modo não podia o governo
oontnr com maioria decisiva para levar para
deante o seu progra.mma admmlstratlvo.
0 SR. AQUILINO DO AMARAL- Niie i no
nosso reglmen o Presidente da Republica uito
preciza do Congresso :para levar per deante
um programma administrativo.
0 SR, RAMIRG BAROELLOS-Senbores, si DO
nosso reglmen o Presidente da Republica não
preclznsse da ac~lo do Congresso para levar
por doa.nte a sua. administração, nós erramos
por termos crendo na Coristltuiçiie o Poder
Exeouti voe um Congresso.
0 Sn; A, AZEREDO-!SSO mesmo OS posltl·
vistas querem em relação ao orçamento.
o Sa. RA~nno B.\ROELLOS - Bem: mas,

como não me con9ta ·o.indo. que V. Ex. o o

sou oompnnbelro de ·representação tenham
feito adhosiio a esta doutrina,,.
O SR. A. AzEREno-Não, da minha parte
não.
0 SR, AQUILI!'IO DO AMARAL-Nem da mi·
nba.
O SR. RA~IIRO BAROBLLOS-,.. niie posso
attt-lbuir nem o aparte de V. Ex., nem o
aparte do sou lllustre collega de representa·
ção, a uma con-tradlcQ~o dnqulllo que desejam.
·
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S1nhores, os homons politicos teom respon- bras que a desordem, que se nota em· Matto
sabillsado p•ronto a Republica.
Grosso, so estenda ao seu Estado •
o Sn. AQUILINO no A>IAnAL - V. Ex. ,·, Isto não tem nnda de det<rhnento. V. Ex.
que niio esta procedendo logicamente om re- está crcando phanta~mas para combatei-os.
lação à Constitutçito do SilU Estn~o; està pre· 0 Sn. RAMIRO BAROELLOs-Vou a este pongondo doutrinas que lít niio se admittom.
to, mos antes ha outro.
0 Sn. RAMIRO BAROELLos-CbogaJ•ei ahi. V. Jlx. dbso: cNesta ópoca em que todos
Nilo estou pregando doutrinas que lá niio se eo disputam as grnços do Presidente da Readmitiam, pelo contrario, estou JJregando publica ....
doutrinas que ia siio cm·rontes. V; Ex. o verá 0 Su. A. AZEHEDO-E não é Verdade I
<lentro om pouco.
O Sn. AQUILINO DO AMAn.u.-Jsso não ó
O Sn. A. AzERED0-0 positivismo quer a ver;lnde ..•
dictadura financeira.
0 Sn. RAMIRO BARCELLOS-V. Ex. disse-o
O Sn. RA>nno BARCel r.os- Senhores, o hon tom com todas ns lettrns.
procedimento dos bomon~ politicos quo foozem Senhores, eu não proteoto por mim, nem
porto do Congresso do Brazii é um procedi- protesto pelos outros; sel·ia mesmo fa1.cr um<L
monto que abi fica comoo maior exemplo do o11ensa a todos os meus !Ilustres collegas do
patriotismo que se póde dar, principalmente, Senado vir rApoilir uma asseveração tiin in·
om }laiz da l'nça latina o, ainda mais, na justomenta feita pelo illustre Senador por
nossa Amarica do Sul.
Matto Grosso.
Por acaso niio ha de, mais tardo, o nobre
Senador arrepender-se, fa1.or contricçiio o Sn. AQUILINo Do AMARAL-!ugonua o,
da asseveroção deprimente que bontern fez talvez. menos verdadeira.
com ros}leito a todos os homens politicas do 0 Sn. RAIIoi!RO BAROELLOS - Niio digo in- ·
seu paiz 1
'
genua, digo apaixonada.
S. Ex. nttribue esta calma, esta paz even· S. Ex. o.ttribuiu o silencio do Senndo ao retunl, este de,ejo de auxiliarem o Governo ceio com que todos estavam da miio poderosa,
nos acertos da ndministrnçiio, em retirar o não do Sr. Presidente da i~epublica, porque
paiz da situação nffiictiva em que se vê cm este ora um Presidente quasi que neutro!,
uma crise finnnceira e cconomlca ; S. Ex. era um Preaidento mcroumgio.,. (Riso),
ottribulu, tudo isto, mesmo ató as relações UM Sn.. SENAOOil.- Uma sphyngo, ..
necessa.rJas, obrigo.torina qua.sl, dos homens 0 Sn, RAIIIROBAROELLOS-... iligamosassim,
politicas com o Sr. Presidente da Republica,
do Sr. Ministro da Fazenda: o Senado
a um desejo princi pnlmento humilhante dn mos
tinha
tal receio de que o Ministro da Fazenda
na.turezo, da dignidade bum:tna, dop1•imento
fclsse
intervi!•
em negocias }leouliaros ac.e dif·
do caracter dos representantes do Brnzil.
forentes
Estados,
que todos os Senatlores cas. Ex. não póde suppor que lbe perton· Jol·am-se, niio tinham
a corogem de refeça.m n si só, o censor, as fu!g-urnções do co.·
rir-se
nos
sucoessos
de
Matto Grosso, com
racte1• de fina tornpern e que niio tem que•ins
medo
que
o
lobo
lhes
chegasse
em cnsn.
para a bajulaçiio. S. Ex., positivamente, em
01·n~senborcs,
eu
coiloco
os
~enadorcs
depalavras fogosas. como um ferrete do ignoante
de
uma
ou
outra
amrmaçao:
ou
por
demlnla, lnoçll sobre os homens politicos que
toem relnçOes com o St•. Prc,iilonte da Repu- sejo de levarem ou'mprimontos o festas ao sol
bliCII, que procurnm as suas reinçõol, este que n~tsceu, ou /'ola 1•ecoio covarde de que "
ignominioso stygmn : viio liL para o facto de miio de um min atro, <le um secretario viesse
curvnrom-so, de levarem os seus respeitosos a pozar em seu Estado, o Congresso cal:tva-so.
cumprimentos iL grnndezn dn posição que Ora, senborea, na boro em que S. Ex. dizia
isto, a CamÍlra dava urna prova <lo contrario,
S. Ex. occupa.
.
manifestava-se positivumento nu votoçiío do
O Sll. AQUILINO DO AMARAL• -Mos v. Ex. um requOJ•imomo do informações, dirigido por
me pormitto um npnrte 1
um representante do Matto Grosso lu; a C11·
E' simplesmente uma justificoção, que rnnra esta vn, nessa mesma hora, protostnndo
que niío tinha receio de nffirmar sua opinião,
v. Ex. me permlttirá rnzer.
relativamente no caso do M11tto Grosso. Isto
O Sn. RAll!Ro BAROELLos- Pois não.
quonto 11 Camarn.
O Sn. AQUILINO DO A>rAR.<L- Hontom Quanto ao Senado, Sr. Prosidonto,-lm mnis
fulloi claramente e expllq uoi o meu pensa- do que isto: o !ilustro Senador por S. Paulo,
mento: eu disse q'Ue o Senado Fe conservtt si· quando levantada aqui a .PI'imoira accusoçiio
lonoloso d•nni.IJ dos acontecimentos de M~ttto do estar o Governo lnt•.r~lndo na pulltica do
Grosso por um eievnd 0 sontimunto de patrio- Matto-Grosao, pediu n palavra, lallou lougn.
tismo, porque temo cndn um de oOUij mem- men to sobre o ussumpto, apresentou do-

SESSÃO E~l

4

DE JU!,HO DE

cumeritos, e declarou nf1e julgt\vn o Governo
corfecto om seu procedimento.
O Sa. Jtonaioucs AWEs-Apoiado.
O SR. itAMmo BARCI<LLos-s. Ex.,nttl ilqlo•
não veiu fhzer umn. retmtnçüo no Sanado•
desta opinião que emittiu, o que me \ova a
acreditar que, niio só S. Ex, como seus il\us·
tres companheiros, manteem n.inda cm suu:
consciencin. osta mesmo. posiçii.o.
O SR. A, AzrenEoo-0 nob1·e Senadol' por S.
Paulo nem podin. lh?or outrtL cousa. umn vez
que l'oi o defensor do Prcsldeuto da Repu.
blicu, devia dar ngor''· um 11poio.tlo, como
í6z.
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São agrupamentos do ci<ladilos que se dls·
tnncinm uns do outros por principias politicos
tli!fer<ntes.
Qu!Ll o principio politico om dlscuSRão nn
Rr·pub!icn, actualmente i
NonhuiÍl i nenhum, :-:~alvo n. intorprota.c;ão
do al't. 6' tln Constituição.
Quuos os pt•inciplos pol!ticos qno nos estão
separando no momento ?
Só podiu haver cm quest·io o o.rL G' th
Constttniçü.o.
Eu compl'ebendel'in que um pnl'tido rovisionil'lta Uu. Con~t.~tuiçiio. com tnc:s e tul~:-; Ct;tmloH.
qtttJ um Jlfl.l'tiilo o.polo~L'ita tln. republicn.
unitaria, ou 'la tl'nnsJ'ormaçiio do rcgimen
presiU.encia.l para o rogimen pa.rln.mentaristn,
comprctwn~lorin. que isto constituisse divi::üo
politica entre os bomens.
\1ÓI'n dabi, não vejo absolntamouto um
principio politico cm discus;úo que os fitça
divergir, n. não ser o al't. Qn da. Constituição,
VnmoH, pois, ó. qucst11o do urt. fio,
Senhores, quanto uo rrt. 0". quai é n opinião do St·. President'' da Repul<Jicn!
Elia foi manilestndn em eou programma
quunrlo S. Ex. aprcsentou·tse ús urnn.s, e não
em mais do que a ntHrmnçiio d11 ll'ndição por
c-Jio nmntida na tribuna do Senado, quando
1

0 SR, RODRIGUES ALVRS da um aparte,
O Sn. RAMIRO BA.RCI::LJ.os-Ain,la mais, senhores: Jwntem S. Ex. all!rmava categorica·
mente aqnillo em que eu não po>so, por mais
que sej:t o. venornciio quo tcnb:L pelos conceitos de s. Ex., nm·edilln•.
S. Ex., querendo fazei' oxcopçiTo do ii·
lustre Senndm· po1• S. Paulo, d"ciarou qno
o~ outros SennttormJ pt•e:·wnt.es, que pcrtouccm
ao Partido Ropulolicauo, mnntinluom-so silenciosos, não porque deixnssem de reprovnr
o neto do Govcmo i11tervindo no.politlcn elo
Mn.tto Gro5so, niio; mas que oste silencir,, s.
Ex. podia. garantir ao pniz quo era um
brado de reprovação cont1•n o Pnil•1· Exo- ~onntlor.
cutivo; que csto silencio representava um
S. Ex. atnrmou sempro, desrlo a p1•imeira
clnmot•.
vez que tmtou·so da re-g-ulamontaçü.o ito
J\1ns, S. Ex. nflO tovo, nbsolutnmontc, a. nrt. 6··, que esso o.rti~o mio tiniu\ regula.conftrma.çito desta suo. nssorçiio, o ngo1•n., pot• mcntn(•iio; que nilo se podia fazer sobre e!le
honra de todos os meus collegns do Senllilo, lois casuisticas, que era precbo <loixai·O tal
declaro que desnflo a que S. Ex. obtenh~ a qual está, ao criterio do Prositlento daReconfirmação dostu opinião, quo S. Ex. hon- pulolica.
tem em!ttiu com tanta segurn.nça,
Era esta n opinião do ii!ustre represenEla aqui, porta.nto: si S. Ex. uii.o tiver o. tante rlo S. Paulo, entiio, e era ta.mbem n. do
confirmação desta nssorçiio, que atirou com i!lustre ropre~entante do Rio fio Janeiro, cujo
tnntn. seguf'lLnça no Semulo, S. gx, torá de nome poço permissão para declinar, o Sr.
reounr do terreno nvançndo.
Quintino Boc:~yu,n; e loi a opinião que
O Sn. AQUILINO no AMARAL-Conforme.
sempre teve aqui a bancotla do !tio Grande,
0 SR. RAMIRO BAUCELtos-Confot•mo, por• c muitos outros Senadores prt·scntcs.
Pois bem, na unica quo•tiio politica quo se
•JUe I E' quel!tilo do Jacto.
pÓlio snscitnr,.o Sr. Presidente tht Republica
O SR, AQUILINO no AMAUAL- Esperemos uno pódc ter do nós outros sinão apoio.
dcsenrolnr·se o resto.
Quanto ao Partido Repnbiicano, este niio
0 SR, RAMIRO BARCEr.t.os-Jsto quanto nos tem, cm tacto. o.lgnm publico, manifestado
membros tio Pnrti<lo Ropubiicnno que aqui se comp1•omisso formnl, ro\ntlvnmonto no arnchntn presentes.
tigo 6
Quanto nos membros do pnt•tido dn concen- E' vmlndo que o ex·Presldonte da Reputração .. ,
blica, o Sr. PI'Utlonto de Mornos, entendeu
Eu digo ynrthlo ropuiJ\icnno o pnrt!1lo da sompro que era mn.tcria urgonto o. regula·
concont1•nçao pura acompanhar S. Ex. nn nr- mcntnçíi.odo nrt. 6'
gumcntnçiio, JlOl'quo estou convencido, e Mns esta opinião, que ó individual, quo é
o.provoito a or.co.sii'io pnl'o. 1lizm• mais umn d'lio. niio pnreco nctunlmente ser jnlgnda ob·
voz qno no Brazil não lm partidos po!lticos ,iecto urgente, do muneim a. le,•ur. o Partido
tormndos. Aqui no Congresso não hn partido Ropuhlicnno, que so l'ot•mou no redor do
S. Ex., deu-lho apoio, tligo ou, não parece
politico dotoi·miDildo.
mntsrla u1•gonte pura osso partido.
O que silO partidos pol!ticos I
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Não interpreto .sloilo po1• ost~ maneira n. O !Ilustre Senador, portanto, ha de perncçiio politica do Partido Republicano no ter- mittir que lho diga: o Presidente da Repu·
I<IJCJI mio b•·Jgar!t com o Ministro d» Fo2ondn
reno das idóas.
por
Cllu;a "" insinunQJ1o de S. Ex., feita
.AI\lstndo o terreno politico, fica o da nrl"
l10ntem.
minJstração; o neste, é tiio nooossario. a mi"'
nha ooJLdjuvnçiio e n. dos meus amigos ao Go·
O Sn . .A. Azmnmoo- Nem ha raziio para
verno, como a duq uolles que o elegeram.
isso: os auxlliures, quando silo notavols, de·
E nem elles podem deseJar outm cousn, si vem ser attondldos.
realmente nmam o. Republica, si <lesejam o O Sn. RAmno BAno&LLas- Está v. Ex.
seu progresso, o a pa?. nocessaria, para que rospoudondo melhor do quo cu ao illustro
esta ndministrnçilo seja protlcua.
Sonodor.
0 Sn, AQUILINO DO AMARAL-Mas que nilO V. Ex. emprestou-mo até uma phrll.!le tal,
que peço no Sr. tnchygrnpbo que tome nota
custe multo caro.
0 Sn. RAMIRO BAROEL!,os-Só quel'omos qu 0 do aparto de V. Ex., porque mo dispensa de
~ Republica ~proveito, que saia do> embam· mais oxplanaçaes n este respeito.
Vamos agora aos factos de Mn.tto Grosso.
ços em quo so nch~.
Senhores, pelo prisma, através do qual nos.
ss. EEx. nos· levaram a um terreno dif' ó apresenblda a situação de Matto Gro.sso,
ferente, porquo é isto q uo o patriotismo pelos !Ilustres representante daquelio Es·
exige,
ta.do •••
Nii.o mo julgo lncompntlvol com qunlquer O Sn • .AQUILINO no AMARAL- Pelo com·
dos illustres oollegas paro apoiar as boas mo· mandante do dlstrlcto militar.
didas de administração,
Portanto, não tem Jog••r a acerba nccusn- O SR.. RHrmo BAR.C~Ltos- ... nós vemos
çilo que hontem o illustro Senador por Matto uma sltu~o politica unlcn., excepcional e
Grosso quiz fnzor nos politicas da concontl'a- não conhec1da em parte n.Jguma: e que ó,
nada mnis, nada monos que o seguinte :
ção e tombem aos do Partido Republicano.
o que so est!t f•zendo no paiz ó um exem- Em tudn a ~arte do mundo, e aqui mesmo
plo digno de ser observado e seguido em em diversos Estados, tom-se ouvido a grito,
outros paizes.
os artigos da imprensa, os discursos da trl·
E oxalit a Republica possa contar com o buna, queixando se, em nome da opposlção
bom senso, com o ,juizo, com a acçii.o dosa~ suJfocada peln prepotencln de um Governo,
palxonadn de seus homens pol!ticos nos mo- que nilo ndolxa respirar, que nito lhe 1lloulta
mcntosliitDceis, como este que est11mos atra- o conquista do poder pelo meio Jogai das urvessando I
nas, etc. ; mas um governo, armado de todas
Senhores, eu, conhecendo, como conheço, as vantagens que o poder d>i, tendo em suas
de perto o Jllustre Presidente da Republica o miles os Jogares, os empregos, a pollclu, a
igualmente o sou digno Secretuio da Fa- lei, o dever de manter a ordem-gritar que a
zendn, posso qunsl garantir, ntnrmo mos mo opposlção nilo o deixa, que niio j)óde goverao lllustro Senador por Matlo Grosso, que nar, quo nno tem força, que abandona tudo,
aquelle guadro que desenhou hontem,aquolln o que quer dizer 1 Quer dizer que elle nilo
espeoio de nnlmatogrnpho, em que apresen· tem a maioria no Estado, porque, si tivesse
tou o Sr. Presidente da Republica fazendo a a mn.lorla, teria a torça.
sua humil<le roveroncia ao sou see~•etario da E do que se queixa este govor:t~o 1.
Fazenda, niio colho para fomentar entre dous Quelu se do que, niio tendo elJe' ·•lementos
ptrlotll.!l da ordem rlelles um c1umo ou uma no Estado para defender-se, (o posltlvnmento
Intriga. que determine resontlmento e ln· declara quo nilo tem elementos pnra defen·
compntibllldo.de.
dor-se, para Fe podet• sustentar) o poder cenO Sr. Presidente da RepuiJUcn. tem bas· tral nilo nzesso mais do que 1sto : mandar
tanto patriot;smo, bastante tt~lento e bastante dizei• que cnão consente que, emquanto du·
Intuição politica para comprehender que a raro poriodo legal, seja qualquer autoridade
nossa. Constituição, quando lhe dou secreta- deposta.•
rios para auxlllal·o na administração, foi
com o Intuito claro e visivel de J\lcllitar 110 Esse governo queria mais: queria que o
supremo rcsponsavol P>la administração ela Sr. Prosldonto da Ropubllea se to••nnssa poll•
Republica oH meios de chamar os homens do ola, delegado do policia, força de policia: queto.Jento o competencia do seu pnb J>ara au- ria que o Governo Jlodoral substltulsse em
. :xlllal·o, pOl'qne a Constltulçiio niio exigiu tudo o Govorno do Matto Grosso •
que fôsso um homem omnisciente aquolle O Sn.. A. AZEREDo-Eu grito oxn.ctnmente
que tomasse conta da admlnistrnção, da pre- eontr11 a lntorvonç~o que o governo Federol
tom tido •.,,
·
l!ldenoht •.
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OSa. RA~nno BAROELLos-S.)!:x., gritou, ollo voto desta ou dnquel!a maneira, é abritom gr•!tado a,;ó póde gdtar pela lblta de ln· gar n maioria da nssomb!én a niio lltzer o
to•·vonçilo.
quo el!a quizar.

(Troc.tm-se muitos aprtrles ontre os S1·s, A.
,(:a>·edo o Vicente Machado, O Sr. Presidenta
,•aclama altençilo.)

Isto é que niio estlt. nas mãos do Sr. Presi-

dente di\ Republica, O Presidonte ·da Re~u·
bl!cu nilo pódo h' fazer o pol!c!amento ilas
senhores, 08 fuctos de Matto G•·osso siio .loca!itindos do Matto Grosso; Isto portenoe no
ainda de dnta roconto.
governo do Estado.
Opeccndodo Poder Executivo central, so- O Sn. A. AzEnEno- Pódo atê mandar
gundo n opinião dos illustres Senadoras, é guardai' uma casa partioular.
niio substituir· se ao governo do Mntto Grosso: o sn. RA~Ilno BAROl~LLos-A Corça federal
mas isto seria n mn!s porlgosn dos lntervon· não ntncou.
çaes o contra esta intervenção eu protestaria, 0 Sn. A. AzEnEDO-Nilo se fnUou om ata·
no mesmo momento, o protostnriam todos
aquelles que nlio quorom quo se ostabeleça C<tr, fu!lou·so em guardar.
esto procedonto perigoso em ro!açiio no O Sn, RAmno BARCELLOS -Guardar o
art. 6" da Constituição.
que 1
O quo pede o governo de Matto Grosso? O Sn. A. AZEREDo-A casa de um Individuo
Qno o G~vorno Centrnl tomo couttt tle loJas que se dlz!a ameaçado.
as pos!çoos; que !ntorv•nhn do mane~ra a'
·
substituit•·se ao governo do Estado.
O s,n. RAMIRO BAROEttos- Quem o nta0 Sn. AQUILINO DO AliARAL-Ond~ ouviu cava·
V. Ex. isto?
O Sa. A. AzmnEDo-0 vulgo.
O Sn. RA>uao BAROEttos-Isto eu ouvi O Sa. RA~nno BARCELtos-E V. Elt. o que
hontem, ante·hontem e todos os dias.
entende 1
.
·
O Sa. A. AzmnEoo-Tem ouvido mal.
O Sn. A. AzEnmDo-Entendo que, si o Go·
O Sa. RAMIRO BAROELtos-SS. EEx. que- verno Foderal julga.so com o direito de mauriam que o St•. Prosidente da Ropubl!ca or· da~ ató guardar us casas p~trt!culares, com
deuasse á. a8sembléa de Matto Grosso que ma10~UL do raz~o deve f•zor o mesmo em
não praticasse acto pelo que julgou nuu 11 rolaçao aos poderes constitu!dos.
n olelçilo e docidlu que se deviam fazei' novas O Sa. RA>IIRO BAROELos-Aiguem póde
eleições.
acreditai' que o Presidente da Republloa mnn·
Naturalmente, ó o que ss. EEx. queriam. dnsso daqui guardar a casa de fulano ou
SS. EElt. queriam que o Sr. Presidente da ciornno 1
Republica fosse fnzer a policia...
o Sn. AQUILINO DO AMARAL-Está eserlpto,
O Sa. AQUILINo DO AMARAL-Querlamos O sn. RAMIRO BARO&Ltos-Po!s então tudo
que clle cumpr!sso a lo!; mais nada,
que esta escripto póde am•editar-se 1 Garanto
O Sn. RAMIRO BAI<OELLos-Cumprhido a a V. llx. que nõ.o é exacto,
lo! está o Sr, Presidente da Republica.
Senhores, ~m M•tt9 Grosso. o que si dll e o
E!le não e obrigado n substltuir·so ns auto- segu!nte:-Sao !nd!Vlduos Investidos do poridados locnes· ó obri "a•Jo a mantel·as em der que, abandonados completamente por
suas posições.'
"
grande maioria do cidadãos que os co!locaram
Agoru, si nestes pos!ça,s, as autoridades nesses Jogares, quorom. a todo o transa que
nno toem força para govornar, só ha um ca- o Go,·erno Caça reVIVa!' esse apoio quo
minho a segui••: ó abandonarem os !ognros, tinham.
.
.
oujns Cuncçiles niio sabem dosomponhar.
Senhores, nada Sal que demonstre a ln ter1 ençUo politica do Pt•o•ldento da .Repub!lca
o Sn. AQUILINO DO A~IARAL dá um nparte• nos
negocias do Estado de Matto Gro8110 •
O Sn, RAMIRO BAROKLtos-Na hypothoso ss. EEx. entendem que ha ataque contra
do Matto Grosso,ú isto: manter o presidente, a Ol'dem, conll•a a pol!cia e contra a Coroa do
nilo deixar t!ral·o do cnrgo antes do prazo Esta1o. Ora, neste caso ao Sr. Prc•ldente da
Ioga!;' manter a assemb!óa,,,
Repub!lca e que compete tomar providencias 1
o sa, AQUILI!<IO 00 A>tAllAL-A nssemb!ea Mos que pr,Jsidento ó este do Matto GroSio 1
n~o ó um dos podoJ•os do llstado 1
O Sa. AQUILINO no AMARAL -Temos o
O Sn. llAmno BAnOULT.os-E'; e 0 Sr. Pre· ort. 8" da Constltulç.1o.
sidento diL Republica ostl\ di.posto c estnrJI o Sn RA~IIRO BARO~LLOS-0 nrt. 0" e um
sempre a mautur a assomblila.
nrtlgo do excepção. O que ó verdade ó que ó
O que o Sr. Prosidcute da Republiml uiio um governado•· quo não su be usar das suus
pódo ó tomar cada Deputado o fazer oom que attr!bu!ções, que não tem policia, que tem
Sllnll.rlo
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apenas 23 soldados e niío paliemos exigir que
o Sr. Presidente da Republica viL cnidnt' dos
negocias daquelle Estnd '· Na opinião dos
Srs. Senado,.es o art. G' da Cou<tltuicão
obriga o Presidente da Republica n substi·
tuir-sc n. toflos os governadores dos Estados
quando forem ineptos.
Essa theoria nii.o vnle,
Eu podia deixar complotnmon lo do h>!! o a
quostíio pessoal quo foi levantada pelo illustre
Senador po1• Matto Grosso. S. Ex. atacou 11
personalidade do i!lustro D •• Murt.in ho, Socretnrio (lu. Fnzendn., e do seu irmilo, fJUe ó
membro do Supremo TribumLl Fodnral ; o o
fez de modo que, a ser interpt•otndo como
S. Ex. entende, deve-se attl'ihuir, como ftjz
o honrado Sona.dor, certo:-; factos a motivos
aoprovndos de interesso individ1:a!. ••
0 SR, AQUILINO DO AMARAL-A quostão não
ó pessoal.
0 Sn, RAMIRO BARCBLLOS- .. , a motivo;
de commorcio, a des~jos do obto!' um situação politica para fazor lbi•tuna, decilll'ando
que todas estas questões "'tavnm ligadas ao
Interesse commoi'cial da fumilia Murtinho.
S. Ex. niio póde ncgnr o que disso.
Senhores, esta questão ó tão esanbrosn., ó
tão delicada que devia deixnr pnssnr• om
silencio, porque niio ó propriamon to os to o
cnso de que se triLto.
Entretanto, conheço o iiJu;tro Sccr•tai'io
da Fazenda desde a meninice ; fomos collegos
nn Escola do Medicina; ncnmpanhoi mais
ou menos toda. a. sua carreil'a em suu. vidn.
civil e polltica, que ó moderna. Nuncn, senhores, alllnda nquelle talento pri vilogindo
do Ulustro Socrotario da Fnzondn, t\quolln
erudlcõ.o notava! e muito nióm do vulgni',
qualquer macula mornl que pudesse nutorlzar a ntllrmaçiio do illustro Soaador por
Mntto Grosso, de que S. Ex. ostnvn tomando
uma attltude propicia aos seus Jntorosses o
de soa. fnmllia.
SonbOI·es, não fltltnm exemplos na historia
do Parlamento Bruzlloiro de,to manejo cnm
nue se tenta desacreditar n situnciiu politica
dos individuas, tl'a.zondo no selo do Pa.r·lo.
manto a suo vidapai•ticular.
Niio til.ltnm oxomplos na historia do nosso
pnlz das discussões levantadas contra homens
politicas, cuja memoria estó. hoje completo·
mente livro de somelhnntcs nccusnçõos, homens que deixaram suas familias pouros,
tendo vivido em pobre1.n.
Eu creio, senhores. que não proclso dizor
a quom conhece o lllustre Minl~tro ria Fazenda, que o meu illustro colloga tom uma
aptidão tnl o tnl propal'O, que ser-llto·IHL
fitei! gnnbnr nn·tnmonto meios pa1•n umn
vida livre tio nccesslda<le,, como pariL ~tlcan
çar uma situuçiio do fortuna consldi!I'nvol.

E' S. Ex. muito conhecido no Rio de
.Jnnolro, onrlo ó por todos subido que S. gx,,
ni1o sõ como tucdicn, ma!'!

tomuom como ongo-

nbeiro, quo ó pi·O!ossor da Escola Polytechni~a. tom cnp:Lcidndo pn.t•n gnnhn.l' ~un. vidn.
em qualcJUOI' toPreno honesto, como nquello
que mnls honesto fô<' o com grantlo vantagem.
Nunca. conhnci em S. Ex, o menm• do.wio
Jo Cll.ffiinho Uo. honostidndo o da recti1lfí.o;

e niio m•n JlOSflivel quo um indivilluo que
tom tanta nptidii.o, tantos molas do u.'lquirit•
fortuna., potlesse chegur il situnção a q no
tem chog:ulo, si não tivo~I:'O por tli os rcqui·
si tos quo !:!O ronnem no meu nflhro cnlJLlga,

"'

. I
.

.

'

que tom nesta cidndo tLIII nome conhecido o
nome fJUO ó hoje rc:;poltndo pelo

rt~timudo,

Bruzillnteiro.
senhoras, não estou n par 1los tores do Sr•.
Ministt•o du. Fa.~endtL, nunca cogitei disto,
mas sr.i qnn só pela sua O.l'to rlo curar, peJIIL
sua proflssiio llo modiro, olle pórlo fuzor
unuL f'o1't11na torh)s os u.nnos. Sei ttunbern
quo S. Ex. ó tmbn.Ihnrlot• o dedica-se com
ntlnco 110 trabalho, quo ó cumpridor dos sous
deveras.
Ni'ío mo constn. qne bouví!sse necessidarle
pítrrt c-.;te C•.Jlle!-!tL ele t~o.JIIr do ca111inho ontlo
u. fat•tuniL llw sorri, ando <·Jia. vem ao ~eu
encontJ'O, para. tomar desvios t•scusos, como
são os dn. doshonesth.lrule; o do que modo'1
A' custa. tlo sncritlcio do sangue dos sou~
co -cstn.doanos!
Croio que o Senado fará com migo justi,;a
no St', Minlsti•o da Fazendo,
O Sn. AQurLINo ''" A~IAn.tr. - Nlngnem
atacou a houui·abilidade rio S1·. Wnbtro da

·.·

i'

~Jr

J

~'U'l.CllliO.,

0 Sll, RAMIRO BARCELLOS-V. EX. atacou
quando disso que tudo is! o tbl Coito pela ftt·
milio Murtlnbo, cboflnda pelo Sr. "llnistl'O
do Fazendo, o quo tu·Jo Isto não ei'a mnls rlo
qno um meio do apotlern.r-so essa l'nmilin. do
governo ~o Matto Grosso, afim do protngor
seus negocias bnncarios o os da Compnuhin
Mntte Lurang11irrL.

O Sn. AQUILINO no AMARAL - En rl isso
que ollo nttenrlia ds suggcs!iics do sou

irmilo,

O Sn. RAMmo BAllCELtos- Tiio criminoso
ó quem prai.ica um neto p<n' si, como quom
o pratica pot• suggcstno do outro.
O Sn. AQUILINO IJO A>I,\JtAL- V. Ex. dig~
si o que acaiJoi do ler nii.o ó verdade.
O· Sn., RAMIIto BAnORU.os - Não catou,
como rliHso, enft•onhnllo nossas couso.s, para.
dizor quo niio ó vordude o quo V. llx. Jon.
Po<lurllt pedir os clocumontos para tor a
pi•ovn. Mas, na minha con~ciencia o igual-
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mente na conscloncia da mnlorla do S9nadn,
V. Ex. niio podoró...produ'-11' a convicr;iLo do
que, quor o nobre Ministro da Fazenda, quer
o seu i\lustre Irmão, se desviassem do caminho ela honra e ela honestidade. Mos hei
de habllltar·me; hei do trazer provas evidentes, afim do fazer a eslo respeito as nocessarias consldoraçues com um pouco mais
de sangue trio.
A questiio, disse o honrado Senador, ó que
de facto houve uma conccssiio pnra explorar
horvaes, falta pelo Sr. Manoel Murtinho a
um dos seus Irmãos.
O Sn.. VICE:'\Tg MACIIA no - Niio ó oxncto ;
ostou autol'izndo a informar que não ha con·
oossão alguma.
0 SR. RAMIRO BARCET.I.OS-0 ljllO houve a
oste rospolto om l.Iatto Gro,so,rolativamento
aos hervnes foi medida tomada pelo Congresso
Estadual, cujo presidente ora, na occnsiiin,
o Sr. Generoso Ponc•, hoje accumulnclo do
elogios pelo bon•·nrlo Smndo1• n quem rr•S·
pondo, porque S. Ex. declarou qu., o motivo
da luta ou da divorgcncia do Sr. Genm·oso
Ponce com o St•, Manool Murtinbo tinba
sido a questão dos hcrvaes.
O SR. AQUILiNo no A~IARAL-V, Ex. e>tá
enganado. Eu dl.sc que um dos motivo> da
dlvergcncla fOra a concessiio de terrrts do
outro Indo do rio.
0 SR. RAM!nO BAROELLOS-Mns O que eu
djgo ú que o Sr. Generoso Panca nol!lsetempo
era chefe politico, era o presidente da as·
sembléa, o quo quer dizer que a medida lhe
pareceu então logltlma. E si não oro, V.Ex.
ila sna cadeira devia proftignt• niio sómento
a famllla Murtlnho, mas o Sl'. Generoso
Poncebque cm chefe politico o presidentn clct
assem lóa, uaquelln occnsiilo, O honrndo Se·
nadar elogia um e amesquinha o outro,
quando para set• justo, pat•a quo o Senado
não oconsldoro apoixonarlo devia eensnm1•
amhos.
O honrado Senador levon a sua palxiio no
ponto de dizer que o governo do Matto Gro;so,
que ora o Sr.Manool Murtinho,dera ti Compa·
nhia Matto·Larangelr n n racultludo do só pugur
800 róis por cnda 15 kllo; elo llorva·malto,
naquella occnsião, o olevúra o p1•eço do im·
posto do couro o rle pcllos, que o1•a o maior
cummerclo de Matto G!'OS~o, n 12 n/n•
Mas, •enhot•es, como ó injusto o espll'ito
quando está apaixonado 1
O bom·ado Senntlot• ,iulgon que o presidente
do Estado commotteu uma injustlçn pam fa·
vorocor a Companhia Ml•tlo·Larangdm,
quando o preço d1t hot•va-matto cn 4$ ou
4$200, no maximo, o, portnnto, o imposto
de 800 róis equlvnlia a 20 "f,.
Niio !J~ no Brozlt rnotnrln prouuzlcla nos
Estodos que pogue somulbnnto imposto ...
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borracha paga maio.
0 ~lt. R,"!IRO BAHOIOI.LOS-,,(a dizer: ó.
excepçiio da borrncba taxada p<~los Estados
do ParU. o Am:lzonns.
Senhora:;, a lHrvo.-mn.tt·~ no meu Estn1lo
pago. 6 "/ no Parn.nO. ...
0 Sit. VICENTE MACIIADO- 10 !'eis por J<ilo
o 150 ré is pol' at•rob.t,
O SI<. RA,IIIIO BAncEt.LOs ... -"no Matto
Grosso pngtt SOO réis, mais elo 20 "/u, em re0

;

loçiio no preço da. occosião. Ho,io, olln. tem
maior pl'eço. Portanto, pagn.va QUO."::!i o dobro
do qu13 JlO.gnvo.m ns outras materins produ-

zilla nos IMa•'os, S. Ex. ncha 'JUC roi um
proscntc régio, est•t, fuito á Compnnhit~
~Iatte·Lnmnjeim

!

O S~t. AQUILINO no A>~ARAL- Mas então n
Companlüa pagava mais.
0 SR. RA,IlllO llARCl<LLOS- Quanto á COll·
cessão do torras paril u. exploraçii.o de borva.mntlc, o ~ovorna matto·gros.sonso procedeu
muito Htbinnwntc.
A nr!ministrnçii.o federnl, durante o tempo
do Govol'llo Provisorio, tinha. !tlito vat•lns
conces~ões du terrns. Vutadn. a ConstituiçU.o,
as terras p.1ssaram parn. os E~tndos i o o
unico meio que os Estados tiuham de prlr a
miio naqulllo que lhos tinha escapado, oro·
ju!ta.mento o do nm accordo com os conccs·
isonnl'ios, para serom cbamndas ns terras lt.
jurls•licçiio pt·oprin.
Eis aqui um acto rle politica lutolllgonte,
trn.nsforrnndo pela paixi\o pnrtidarla em um
acto erroneo o ate'! em doshonestitlndc.
o Sn .. AQUILINO no A~tAHAL- Ningucm
ctmsurnu ter sido chamndo para o dominio
dos F:stados, o direi to de r...er estas coneos·
~õos, V. Ex. está lnvot•toudo tudo.
0 Su.. RAMIRO BARCELLOS- A concessão
pnra uma companhia ~XJllornr lntelli·
(rentcmento os hervaes, ora uma necessidade
~uo ti 1. hn o Estado do M:Lt.to Grosso, assim
como tem o do Paraná e o do !tio Grande
do Sul.
O fJtH~ havia cm l\fntto Grosso, não era o
~ue dis,o S. F.x, 11ra umn uarbat•a destrui·
ção dns tlarcstns dn. lwrYtl, A cxplm·açü.o por
pn.rticulnt'4lS quet• di:WI', llcat• o. arvoro ostra~
gn.cln. Elles ilerrib11m ns ar\·orcs para ttro.rem os gnlhos, apenas as extremldacls das
frond11s, do modo quo our!e existe cs ta OX·
plornçiLo, o vegetal fica estrngndo, morto o
a!Sim tlcn. pt•ojudicnda uma riqueza natural
que niio pnrtoucc srl t\quHllos que babitom
cortn. l'cgiiio. dn Estn1l~, .que não pertence só
n moio. duzU\. dc1 indtv1duos, mas tambem
no Est11do,
·
Eu poderia dar o tl!stomunlto do mol'adores da roglilo hervntelra, po1·quo nolln nilo
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resido. Mas nqui so acha o mou illustre
companheiro, o Sr. genornl Pinheiro Ma·
obado, que mora nnquelln rogiiio e que pótle
per•feltamente nttcstar quanto toem sido es·
tragados aquelles hervaos.
O Sn. PINHEmo MMCH.<no -Apoiado.
0 Sn. RAMI!tO BARCE!.T.OS- gm Matto
Grosso, nilo so podia proceder divorinmento,
porque as circumstancln.s são o.s mosmn!l, o,
portanto, era du toda a convenlencln nüo se
deixar arrrlinnr n grande· riqueza natural
pela devastação a que se nolmva exposta.
Não foi um neto arbrtrario.
Mns deixemos de parte esta questão tn·
conveniente ; pormltta·me o i!lustro Sena·
dor dizel·o, Inconveniente por ser pessoal;
]JOr ser um ataque contra a hono<·abili·
dado dedistinctos cidadii.os brazllelros o mntto·
grossenses; deixo do Indo, e niio tenho outro
romed!o sinão daqui, deste Jogar 'que oc·
copo na tribuna, declarar nlto o bom som :
continuo a consldornr, c o nffirmo, quasi
gue posso dizer em nome du maioria deste
Senado •••
UM Sn, SENADOR- Nii.o hOUVO protesto,
O Sn. RA~uno BARCET.Los - ... que os 11·
Juatres cidndii.os, accu!ndos do ompreg&rom
lllelos politicas em beneftclo dos seus intet'·
esses individuaes e fortuna de suas famllias
Jlão siio capuzes do somoi!Jantos processos
para mantorem·se na nltura em ~ue toem
sido collocados na sociedade br•azileirn.
Quanto á quostiio politica, aproveito a occaslão pnra dizer no Senarlo: o sopitomonto
dos paixões, a cordialidade actualmente ex·
llltento entro todos os homens polttlcos, que
tllzem parte do Senado o da Camara, estabo·
tecida cm redor do principio suporior da sal·
vnçilo do palz, victlmndo pela mesma ter·
:rlvel crise economlca e financeira por que
tem passado, ó antes um symptomn que depile
lllll fo.vor do cornoter dos 1opresontnntos lira·
zileiros na actualidade do Congresso, do seu
.,atrlotismo, dos altos Intuitos e dos elevados
conceitos que ciles fazem das nocosslrlndoH
publicas no Indo da competencia o do patriotismo do chefe actuai da Naçii.o.
Qunosquer que sojnm as interpretações que
og esplr!tos irrequietos e desejosos de oppo·
sicilo façam em relnçüo a esta procedimento
o a esto nceordo, estima mosmo, entro os ho·
ll!ens politlcos o os diversos podoros publlcos,
ncho, Sr. Presidente, que ó digno, ó nobre e
ó patrlotico nl'rontnr a deprimo nela do some·
lb~tntes conceitos, porquanto niio é com esses
viíos temoros de rfospopulnridado que os ho·
11\0ns, ~ua toem rt•sponsabllldade poiitlcn, hiio
do rJelxar do cumprir· o seu rlever.
Quanto á quostiio de Mntto Grosso, npezor
dos vatiolnlos do lllustre Sanador que proco-

deu-me na tribuna, acredito que o lhcto ha
de, noco~llm.riamento, to1• o desenlace natural.
O dOileniace nuturnl já ao dou. Um dos
chofes. justumcn to aq uello do maior prestigio
para SS. Exa.,a.tirou o sou manifesto, dando
uma >orie do motivos pelos quaos abstinha-se
.lo pleito, motivos que niio posso qualificar
do outra mnnoira sinão do muito nobt•os, do
multo oiovndos, do muito patriotlcos.
Já lomos, já sabemos, já co11bocemos qual ó
o manifesto do Sr. Ponce: abstem·se da luta.
Os advorFnrlos vão nuturnlmente eleger o
seu can11ldato e com esta circumstanciu, que
alndu maior pr<~zer mo dá, de ver termlno.da
a quostiio: ó que o iilnstro Sr. Ponce ter·
mino. o sou manifesto rasgando os maiores
elogios que se pódom fazer a um homem
politico.,.
O Sn. A. AzEnEoo-A um homem que não
é politico.
O Sn. RA~nno B,\.RCELtos-.•• declara quo
não tom receio algum da eleição de seu
adversurio, nbstem·se até com prazer, porque
wm nella a maxlma confian~n: é um homem
dlstinctissimo, capaz, tem todas as qualidades
para fuzer um bom govei•no.
Sr. Presrdento, que melhor situação do
que esta podia ter Matto.Grosso I
O Sn. A. AZEnEoo-Que melhor situação!!
Isso ó uma verdadeira pilheria de V. Ex.
0 Sn. RAMIRO BARCELLOS - 0 homem de
maior prestigio no l~tado, segundo confessam
os iilustres Senndores, apres,mtn o manifesto
declarando que Mntto Grosso nn1a tem a
perder o•. m a sun abstenção, porque o elda·
rião que va" ser• eleito pelos seus rui versarloa
é mais do que digno de ocouprr o Jogar de
presidente ; que confia nelie, que espera que
lilrr\ uma exeellonto administração.
Pois, senhores, no momento em que aqnelio
quo està perto nos acontedmentoa, que está
enfrente dos factos, declal'a que a luta está
termlnndn, que a .luta ni!o tom mais razão
de ser, que o caminho" seguir ó o da abaten •
çiio, mesmo porque esta nbstençdo nii.o pre·
.iUdicn o Estado, que vne ter no eleito um
presidente de conta e medida, porque razão
continno.riio os illustt•es Souadorea n. tbzer n.
guerra nq ui, onde temos tnnta necessidade
de paz, P•lra quo as nossas Commlssões possam
estudar, auxiliar o Governo ua sua marcha 1
Nilo vejo a razão por r;ue, terminada ló. n
guerra, com applauso gorai e até com gaudio
do !Ilustre chola do partido, Que se abatem,
o lltustre St•. Ponco, os nobres Senadores
cstojnrn aqui a fazer uma guerra posthuma,
atacnudo o Presidente da Repubiic•, por niio
ter Intervindo.
Vejam como fez bem o Presidenta da Repu·
bllca om niio ter irJtorTinclo I
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A sua não intervenção na lucia part!daria
deu este beneficio: o chefe advorso veiu
compr!mentar o sou nutagoniHta, osperando
del!e a paz, "tranquilidade e o progresso tle
Matto·Grosso.
0 Sn. A. AZEREDO dú. um aparto.
0 Sn, RAMIRO BARCELLOS - Não SO está
tratando do Rio Orando; nii.o estou dizendo
que a guerra está ncabad~t,
O Sn, A. AzERF.DO rlít outro aporle.
O Sn. RAMIRO BARCELLos - Mas V. Ex.
contesta, ,inl~a apoct•ipho o manifosto do
Sr. Ponce?
Si não julgn, dovc estar de accordo com·
migo, V. Ex. esta aqui a quorcr revi ve~
uma guerra que estO. acabada em Mntto
Grosso.
Julgo, portanto, Sr. Pros!d•nto, pot• mais
que os illustres representantes d.l Matto
Gro•so quelrnm rovtver aquolla revolução,
que e!!a está morta e aeauada, ató com gnudio de ambos os partido,, como declararam
os seus cholas. Acho que o Senado ni\o devia
perdor mais tempo com o estar acirrando
aqui uma questão o levnntB-ndo adias, que
niío tem mais razão de ser; parece-me loto.
O Sn. A. AzEnEno di1 um apllrte.
O Sa. RAMIRO BAuoELLos-Como um nmuto
e pr;igoeiro tlaqu!llo que estit feito, eu virei
annunoiar aos povos e ao Senado que a pnz
já estil feita om Matto Grosso, lerei o mani·
festa do sr. Ponco, e todo o mundo ficará
convencido de que estou d!>.endo n vorolnde,
porque trago a ordem ;lo dia do genernl em
chefe; clec!nt•nrci mais que os seus auxi!lnrcs
na politica já estão cm desaccorde Co.·m elle, o
que sorti uma nova perturbaçiio para Malta
Grosso. E direi tudo isto para responder uo
nobre Senador.
Tenho concluido, Sr. Presidente.
O lilr. Pre .. lclente-Tem a palnVJ•a
o Sr. Pires Ferreirtl.
O lilr. Pire"' Fers•eh·n- Pnre·
ce-me que. pelo Regimento da casa, já niio ha
numero de Senadores presentes pnra poder se
discutir qualquet• maioria.
sendo assim, peço a V. llx. que me gn.
ranta a palavra nn hora do expediente de
amanhã.
O Sr. Pre,.ldente-0 nobre Sena·
dor eslt\ enganado.
o Regimento exige numt~t•o para abortum
da 'essilo·\ a d!scussiio do qualquer assumpto
póde ter ugar, soja qual fôt• o numero de Sn·
nadares presentes, mamimc nü.o ha.vendo mo.·
teria alguma na ordem do dia.
·
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O Sr. Pire" Fe••••ei••n (')-Serei
bro<o, Sr. Pro;!dente, pr!ncipahnentc vindo
ti tribuna depois do ter ouvido o ll!ustro
representante de 1\lntto·Grosso,que ba pouco
acabou de fullar.
Tive o prazer do ouvir. hontem S. Ex., o
hoje tombem, e comparando o que <!isso o
nObre Senador hontem, com o que disse boJe,
enoontro·o om completa contradicção.
S. Ex. bontem pt'Ocuroupor todos os meios
co!locar cm uma poslçiio d!mc!l o !llustre
Presidente da Repub!lca, sómonte nm satisfa·
ç:Lo nos aous o.mlgos de Matto~Orosso, o nii.o
porquo o iilustre Presidente da Repnblim
tenho por factoe pt•ovoearlo essa mó. vontade
quo S. Ex. manifestou hontem, o que boje,
contriclo, vem bater nos peito~, conhecendo
no honrado Pre.identA ria Republica um
homem criterioso, honrado, cujo passado ga.
rante o seu presente e o seu futuro.
Eu niio penso, Sr. Presidente, que o il!us·
tro representante de Matto Grosso, homem
es•encln!ment• liberal. acostumado ás grandes
illéns, viosse descer no torrtmo do. perAono.~
!itlude, procurando fo1•ir a honorabilidnd~ do
Sr. Ministro da Fazenda e de seus irmaos,
como envolvid'os em negocin.tas que pudessem

trazer o augmonto de sua fortuna pnrtlonlar,
l::;to, senbot•e~. posso afln.nç=lr, foi uma
violonoia nos ltab\tos do iilnstre Sanador, por·
que s. Ex., honesto e honrado como 6, com
certeza nilo verá no pas,arlo do Sr. Dr. )[a.
noo! Murtinbo e de sous irmãos uma nota
que possa ser qualificada de indecente e itn·
moral, como am•bou de provar o il!ustre Senador pelo Rio Grande l!n Snl.
Mas o !ilustre reprosentanto do Malta
Gt•osso devia pezar bem a responsabilidade
de sua accusaçiío, o fazel·a seguu·, poraute o
Senado, de documentos que comprovassem
tudo que de grave S. Ex. ve!u trazer ao eonbocimento do pu!z.
Mas o honrado Senador nilo o fez, e eu,
neste momento, informado, posso garantir ao
Sanado que vou combater a S. Ex. com os
factos.
A gravidado da accusaçiio, St•. Presidente,
foi de tal ordem, me Impressionou por ta!
forma, embora tivesse certez:t da bonorabi·
!Idade dos distlnctos cidadãos aqui accusados,
quo eu fui obrigado a procurar, niio só na
mlnlm oorrespondenc!a particular de amigos
dri Matto Gro"o, como do pessoas desta Ca·
p!tul, documentos que pude»etn contt·ariat• o
'\uo disso o illustre Seuador, o Sr. Aquilino
(o Amarnl.
E, para contral'inl-o, pco,o l!conQa ao Sr.
Pt•esiilente rio Senado, par:t ler us notas qno
pudo tomar, as qunes tlevem ser tomutlas
{') E1io diiCUI'SO nio fal rovlato llllio ornliot·,
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pelo tnchygr•apho d~ Cnsn, porque nílo posso
oonfial-as • pessoa alguma:
«0 contracto do <lrl't.mrln.monto tlos hor\•acs
fui feito, nfto com o Dr. Frauclsao Mm·t.inho,
mas com a Companhia Jfntte Ln.rangoit·n.~
Si o illuatr•e Senador por Mat.to Grosso tivosso lido o r•ogulamento do Dnnoo Rio o Untto
Grosso, regulamento nPPI'ovndo pelo Governo
-Provisorio em um decreto, vm·i;~ q Ht) .a cl'caçilo deaso b~nco teve por fim ospooinl o prlncipnl desenvolver todos os rrunos de servlco
em Matto Grosso, todas ns Jndmtriaa que pudossom trnztw vnntagl?ns ao m•n.rio JlUblico
daquoll" Estado e da Uuliio.
Bnseailn nesse contracto, n Compn.nhl 11
l\In.tte Ln.rangeirn., que, dt! Jw. muito, tlnhn
um contracto, dado no tempo rio Governo do·
cahido, como aqui nmançou o i! lustre Senador•
pelo Paraná. procurou osso banco, cm vista
das clnusnlns do sou regulamento.
Ahl nohou ~runridn, porquo a dir·ecçilo o!olio
tombem ora filha de Mntto Grosso, e tinha
Iotoresso em que tod~s as industrias alli se
desenvolvessem, para que nquollc rieo o pras·
pero Estado não contlnuas,o com ns dlaJculâarlos Jlna.nccirns,quo.de hn.muito, porturb.\m
a sua marcha progressiva.
·
Accresce, Senhores, qu() a intlustrio. (le
liervn-m~tto no E;tado de ~latto Grosso
tinha uma concurrencia formidnvel na Ropnblica vizinha, o Pnrnguny, não ~ó pela qualidade do fnbrlco, como pela oxten~ão do sons
l1ervacs, o como porque, <'Bhndo rio nbaixo,
olforecia um dlspcndiomuito menor lie trnnsJOrte do que dos hervaes do Esta,!o do Mntto
Grosso.
Toolos nós anLemos que a nggr·emiaçiio do
cnpltaes pam este o aquollo firn, quer s •jn do
Ea.nco de Mnlto G!'OSRO, que pcr·tenco o. muitos
acl'!ionistas o niio ú. ihmilia Murtinho, quer
soja de um syndicnto, precisa rle gararrt.LIB,
quflndo so propõe n deHerrYoiver as industrias
dcst.~ ou dnquolin l'ngiilo da Republica.
E' o que tom acontecido corn o Banco de
Mntto Grosso e com a Companhia Matto Larangoira., pt•ocurnndo por totlos oR maios
lcgafs fuzot• com que sua concessü.o, flada om
tcmpos r.nssndos, rccoiJesso n.utori~noaes do
Governo do Matto Grosso,que lho trouxessem

rnaiOl'OS vn.ntngt~ns, parn, cmtüo, pnder• tit'HJ'
mr~f m•cs ro!mlt,ldos,
E como o Sonndo sou Lo Jrontom, pela Imprml3a, de 40:000$, quo tinlHL, o E~todo, dessa
Jn~ustrla,

pn,son a tor 270:000$ nnnunes.
E como ó que o lllustro Senarlor niio quorin que ·o• poderes publico< do Mntto Grosso,
!8Jiresentmios pelo Sr. Ponce, como presidente da nssomblé~ <iUO decretou esse sor•viço, o pelo Sr•. Dr. Manoel Murtlnlro, como
pre.•idente do Estado o cholil do Exeeutlvo,
st•ncolonando a lei, como ó quo o illnstre Se-

nadar• queria que esses responaavols pela
nltiL aolminlstr~çilo daquella p:trto da Republica ticus;em parnlyzn~os, deixando parnlyzndn. toda n~uella fortuna que prcois~va. ser
explorada 'I
Nilo vlnm eiles sou vlsinho Pnrnguny tirar
dos hervaos n maior• parto da sua ronda,
tanto quo oJ mntte do P~trnguny tuve tempo
de custar uma, onc;a. em ouro a arroba?
Todo esse d"'envolvimcnto da industrir> do
matto na republicn. visrnha ora um estimulo
i••m os tiilios do Estado rlo Matto Grosso
pro2ur•n.rom pelos processos modeJ•nos aper•
feiçonr o fabrico r! o rnatr.o, do modo que olle
puJossn sel' oxportrvlo sem os vícios quo an·
t.criot•mento tinba, (jU:tndo nas mãos dosses
pequeninos lavradore:~; pois quo, como dillse
o nobre Senn.•lor, esses pequenos lavradores
com t:wJhdnde tlllsiHcavum a herva-matto,
porque nílo tinham a rnsponsabllld!lde que
tem, por oxornplo, hoj.l, a CompanhiiL Matte
V rrangeira, a cargo do B~nco do Mntto
Grossa.
A Cornp~nlria ~latto Lorangeira, apoiada
pelo Banco Rio c MnttoGrosso, que niio pertence il famllin ~lurtinho, o sim a um sem
nu moro de ~tcolon istns, tenf10 o.hl apenas os
os membros dn olbtincta farnilia Murtinbo
201:000$, quautia excessivamente pequena
cm vista do cnpi tal do banco, que ê de
7.500:000$000.

Dostc modo, onde está o domloio da familia
Murtinlro no Banco l!io e Matto GrDsso, a
niio ser o rlomlolo da honorahilldade, da actividade o do procurar fomentar o desenvolvimento das industrias no Estado de Matto
Grosso 1
Er:t justo que capltao; empreg-ados nessa
companhia, quo possuo m~clrlnas do alto
valor, custeundo sorvl~os nnqu•llas Jonglnquu.s p!ll'agc~ns, sustonta.n,lo um pessoal enor...
mo, putlesscm te1• vo.ntagons que nüo fossem
do futuro pcrtur·bndas.
·
E assim,~~ companhia. procurou ncautolar-se
com um contr11cto o, no moamo tempo, desen ..
volvor sons haveres, priJcurnndo adquirir
nova zona que niio pudesse ser estragad1L uem
concedida noutros que viriam, talvez com
mnls vantag-ens pnra elles, mas não para. o
Rstndo, pot•turbat• esta nggromlnçito, quo nüo
tinha custndo poucos fincritJcios aos n.cciorristns do banco-Rio o Matlo Grosso.
Pois hom, islo que a assombiéa de Matto
Gr•o>so pntr•iotlcnnronto ro"olvou por maioria
do sous mombros, o.itn. rosoluçilo que foi
snnccionad" poJo Governo tio Estado naquelie.
ópocn, ó Jrojo consnrada, é boje corro! em nada,
como um<~ IJsuollnçiio d~ ramllla Murtinho il
pobreza do Estodo do ~htto Grosso.
Senhores, todas as industrias brnzilelras,
nesta orr nnquella zona da Republica, siio
Jevndns a atreito pcl' d!JI'orente; meios; ou
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pelo snlo.rio ao ompregnrlo flscnHr.ndo nn.·D.l'rocudaçiio ela rnateria que con~titún a indu."itJ•i:t, ou poJo ::;yatema da. tlivbií.o rlo producto
l'ulJricatlo.
E' assim quo uu EstuUo do PornauJI.Juco,
que ó um Estudo essenci<Limcnto ns:mcnroil·o,

;·'
!

Que interesse linho n familia Murtinllo ern
quo o Sr•. Motoiio se apodm•asso tle grande
quaut.idado de turronos no E;tn<lo do ~Iatto·
Gro~so, quan1lu di.-;.to HÓ podiam rosultnr vn.n·
lagens paro. o Est.ado, quaos as que a.dvem do
soJ•om as ter1•as n.rrotondns o plantadas 7
er:;tu. industria ó desenvolviJn. com o que a IIi
Pois não so viu a proprlo. accusaçiio do iiso cluunnm os hwratlorcs, CJUO são o.-. liumcns lustro St•nadol' em rolnçiio no Sr. Pnos de
pobr os, que nfio tecm o.s tenas, mns q uo o. Bnrros, que depois do ter empregado enormes
cultivam por coma do tm•ceiros, senil o que cnpitnes em m:tcbinismos dos mais aparfel•
est('S lhes prcst:tm ns machinns, OR capita.os, çondos. orn mnchiniamos apropriados á pro·
l!Jos ruzem nrlen.ntnnwmoa de ;;etwro~ paro. ducçiLo do cauna, superior ó. quo elle podia
sat.israzrw 11 toda.:; us suo:.; neccssillndes.
tlrnr em suas fnzendus, qniz alargar ns suas
E' o quo ~o clú. om Matto Gro.s::;o. Em logn.t• zonas, o qno fld prohibillo pelo Governo1
do!ila JlOhrrzo. ter :-.icln t'1'poliud:~, como diz o Não está neste fl1ct.o uma 1hlta de patrionobr·o Sc•JmJor, eu g:tl'anto qufl ellít Jbi arre- tismo?
gimentado; no seutillo de melhor J'csultnrto
Não se Jlrccurou ntropbim• uma, grande
obtm· do sou trubo.llt.1, sr.m, comt.udo. serem sommn do capitaes deste IJrazilairo, cmpt•ogadcRpr·czodos os intoro>scs gerue, do llsco os· do.s cm mnch1nismos o em possonl para. desta<loal.
on \-'olvol' n industria assucareirn no Estado
Um:~ das m1trns accusn(:Uus qu,~ fez o illus- de lolnttn·GJ•osso, atlm de que olie pudesse
tre Senntlnr á 11Dll11l'übilidlldll do t:idndãos o. supprir os Estados tlo Prata com rnai:~ ta.quem se referiu fui quo, procut>ando meios ciirdndo <lo que os Estados a<Sucurciros do
indirectos do mnndm• co!Jocm• rnnchos nestn Norte da Republica 1
ou naqnollu. ~itunção úlll MnLto·Grosso, pt•oE, entretanto, se condemnou isto e se
CUI'UI'am depois nrlquirll-os como pn.trimonio dist;o aqui qno so d1lra por divergoncias po1lo familiu, espnliawlo os pnbt•os que 1th i liticas entro o St•. Paos de Barros e o illusha.bitllvnm.
tr•o Senn<lor Genoro•o Ponce I
Ox:dú, s1nhoros, que o Est1l1lo llo Mo.tto
Não ficam aqui ns nccusaçõos. Disso mais
Grosso, com t!mtos miJhn.rcs de leguns qun- S. Ex. que a fan<iiia l\lurtinlro procurou
dratlas de terras, pudesse sempre encontrar apoderar.. so úos granües sut•mgues que tiquem quize.:~sse u.poderu.r-He dCtlla.s ptu•a lu.- nham sido dc;cobertos cm ),latto Grosso, nos
vral·as, porque então, mais pronunci:Hilt o rnnt•gonH do Tnpajós.
muis evidoncintla, havia tlo ficar a grande ri·
Pois Uom, estu. concessü.o, Sr. Presidente,
quoza duquello JMarlo.
pttrtoncc não ú. t'n.milia. ~lurtiobo, mas sim a
Pot·óm est:L nccusncü.o ~ne fez o nobrl1 Sono.· um itnlinno chnmndo Passirn,quo a obtevo ha
dor ó som fundamonto,e trnr. a. pós si um in,ins· tempos; do pois de ter ido explorar essa zona,
tiça. muito grave, como vou provar n. Sunudo, t•equoreu o. concessão.
No llstatló de Matto Grosso hn uma com·
A coneessilo comprebende essa pnrte rosnda
mbsií.o tle torrns, e estas conccsf!Ucs niio silo aqui está nomO.Jlpa (imlicanclli cm um mappa.)
A sun extensão U miLior do 'lU(' n do
foito.s som serem lega.llznllas por essa com·
mi.ssü.o rlo oog,Jllh(lil'OS E sú dO]JOis {]jj loga- muitos Esto<los tio Norte <la Republica.
Este italiano que possuo a concossilo tem
lizadas os torras do Es la, ln de lolatto Grossu é
quo o p!'esidente u.pprovn o neto, :ii não ha. procurado por todos os modos !ovar a ell'cito
a snn realização, no que não merece siniioos
reciamuçiio.
Orn, si a flmlilia Metclio obtovc to< las essas meus uppinusos, porque omn.is urn ostran·
tm•ruu, após exume consciencioso oju:-:~to desta goiro quo vem concorror plwu. o (lesenvolvicommissiio de torras, quo com certeza. niio mcnto do urna inrluatrin. que, com cerrem,
desprozou a lei qne regula cstll mn teria, pot•.. icvuriL Ma llo·Grosso n um futuro muito
guuto eu, qual era. o crime Llo pro:-idonte dn prospero.
Matto Oros:m, como do nctunl ou 110 outro
Vendo as difficul<iados rtuc encontrava,
qualquer que o substitu1t., logalil:ando usLcs procurou o Banco Rio e Mutto·Grosso, por
mtermcdiu 0110 sei do quem, mas que, om
titnlos 1
Noio ~·atá. nhl, St•. PI'Otiltlente, um fact.o tempo, po<ior/J. sor dito no Sanado, para ronli·
annlogo, o tlo St•. coronel Maltwh·os, impor- znção do seu intuitoi o bauco tinha. capitnes e
tanto :G•t.end~il'o um Matlo Gl'oMo, quo Ieg-11· estavanutorrza·.to pelo seu rogulnrnonto a fo·
lizott g-rando quantidallo do torras pn.t•a seu ruontn.t• mu.is estu. iudu~trio. uo E:Jtttdo do
domlnw, do nccordo corn a legislação do M11 tto·Grosso.
Quorn l'oi o portn<lot• tla negociaQiio com o
Matto Grosso 1
Nilo catiL <Lhi a lei do Estndo do Matto Banco d'' Matto Grosso, o banco podoró. dizer;
Grosso " respeito da donçiio de torms a mas po<lorá o i!iustro representante, nn '"''
opinião, suppor que isto orn um crime 1
!rnmigrantos nus tronteirns 1
o
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Não I Acho que em dovor de um filho estrada que Jlgue o Paraná. ao Estado do
de Matto Grosso procurar levar a c1felto o Multo-Grosso e s. Paulo.
desenvolvimento dest.n in•lustt•la, que vinha
Tendo percorrido o Norte do Esta<lo <lo Pntrazer a riQUCZIL OQUO!lO pOVO, Olazer COm qne rann, Vi q \10 ,OSp!cndlr[OS CILtnp•rS estavam dOS·
·o Estndo do Matto Grosso'" pudesse uproson· tltuidos ·de gado pl'incipalmonto, e que on·
lar com os mesmos explondores do opulencia tretrLUto pódo ter• alli grande descnvulvicom que se ostentam os Estados do Pará o do mento, rompendo eSI!a cadela que nos prende
Ama.zonas.
ao estrangeiro que nos vem fornecer ato a
Nil.o pMo ser levada a e1foito oss11 nego- cnrno om condiçoes tüo diiDcois.
ciação e agora., segundo sou informado, o
Proourel os representantes do Bonco Rio o
Sr. Passln procura obter da nctual nssemblórt Mntto·Grosso e fiz ver a vantogem do retira.t•
do Estado de Matto Grosso nutorlzaçiio para daqnelle Estado centenares do rezes para os
essa conces,iio pas~ar its mãos de um syndl- campos do Norte do Paraná.
.
cato .estrangeiro.
Um officlal que serviu nas ftleirns do meu
Esse podlrlo sotrrou franca opposiçüo ria commnnrlo no Paraná me elisso que tinha tra·
nssemblón, pot•que tnlvez niio visse lJem acau- zlclo ele Malta-Grosso cento e tautns rezes
talados os interesses daquella região da Re· com pequena dcspeza.
Mostrei a.o B•nco o. necessidade de mais
publico..
Ma.•, pergnnto: que tem do commum a fa· uma via decommunlcaçiio,por meio da qual so
milln Murtlnho com essa concossilo de set·ln- poderia trazer gado par. o nosso consumo,
ga.es em que figura um estrangeiro 1
llbertanelo nos das poins do ostrangoiro o con·
Só so jiodia oondemnnr os Sra. Murtlnho correndo assim para o levantamento do cam•
si não pudesse o banco d is pôr ele momento de bio.
A direcção do banco lmmo•liatamentc con·
cnpltaes para transacções ao sou alcance.
Mas,.Sr. PreRidcnto, o banco não so1frou o tJ-actou com osso coronel, creio, que pela
catncllsmo dessn. época, .
quantia uo 25:00()$, mandar vir do Estado do
Nestas conclições, me parece que a nccusa· Matto·Grosso, das t'nzendas por elle indicadas,
ção do nobre Senador, sultindo deste ponto 500 rezes, que devem estarem caminho.
Ora, amnnhii se dirá que foi a ramllia Mut'
capl tal que é n politica, vem resvalar no ter•
reno da yersonalldado, procurando chocar n tinho que assim procedeu para augmontar a
reputaQno deste bnnco e fazer talvez com sua fortuna. particular, quondo a direcção do
que o Sr. Presidente da Republiea possa du- b"nco está proourandoprestar a )latto-Grosso
vi dar el" honorabilidade do Sr. Mlnlst•·o da mn dos mais importantes serviços, &Mista·
Fazenda, que oi•o precisa., para enriquecer, zendo a uma das mais palpitantes necosslda·
mais do que a suo. sciencln modica e pórle-so des, fncllltando a sabida do gado daquelio
dlzor que o sou recoituarlo ó disputoclo em Estado e assim Mastando a concurreocla es·
se11 ~abioote o pago pbilanthroplcnmente, trangeira,
.
som que s•ja por elio oxlgielo,
Ainda mais, depois de torvarias conferencias
Quem conhece do pe1•to o Sr. Murtlnho, nãO>Ó com o Banco da Republica, como com o
sa.bequoeile nnscionciaéumaalavancaforto, Banco Rio e Matto·Grosso, porque sou solpara razer grande fortuna na Capital da R•· dado e desejo ver aquelie Estado frontoh•o li·
publica, o não vao fitzer negociações, tanto gado mais rapidamente ó. Capital Federal,
mais que ó conhecida a sua lealdade para libor·tando·nos da travessia por territorios e
com o Sr. Prool<lente da ltepublica e para aguasdarepubllcaArgentlna,podendo-sefr;zer
com os seus concidadãos.
pelo nos>o proprio pair. o consumindo a pro·
Repellida por esta fórma, Sr. Presidente, duccüo dos nossos P"triclos, o que se dnuY
a occusação •éria trazieln hontem à trlhum1 ó.
Hontem, quando li o nrtigo sobre Matto
honorabllldade deste cidadão, ou estou con· Grosso,na Noticia, deparei ta.mbom com o se·
vencido do que o nobre Senador exhiblró. guinte :
· rovnsdavordode do quoaca.bou do avançar.
cO Sr. cot•onol Abreu Lima, digno cbel~ da
O nobre Senador resvalou do terreno vor· I" secção da repartlçiio do estaclo-malor do
dndelro da questiio para o terreno da po- oxerclto, apt·esentou um projecto ao Sr, MI·
" lltlca.
·
nistro da Guerra que resolvo um grande
Para provar, Sr. Presidente, o PI'Ocedl· dcsidcratum, Isto é, o. construcçiio de uma
monto do Banco Rio Matto Gro•so, vou oitar estracla estratoglca ligando os l~stndos elo Pa·
um facto dado, ha poucos clias, e que, feliz· raná e Matto Grosso, e podenclo as de•pezas
mente, a 1'/oticia do hontem vem trazendo. nccessat•ias ser feitas dentro do orcnmento.
Nós sabemos com que dlffiouldndo noe viaEste Importante melhoramento, tüo util om
mos, na contlngoncla do pl'ocurar caminho caso de uma invasüo dessa ultimo Estar!o, soril
para o ERtado do Matto-Grosso JlOr via de feito mais ou monos da maneira seguinte:
Partindo do ponto mais alto e nnvegavel do
Montevidéo, pelo Rio Paraguay.
ABSIID, se entendeu leva.r a ell~ito uma rio Paran~. proximo ás Sete Quedas, 1nals ou
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monos nlls Ruinas de Ou~ireiro:',, a~rir·so-hn.l
·18D s~::ss.to l)I 5 DE JULHO ne 18!.J9
umrt cbt:·aJo. ~m direCQitD no IJI~utry, bollo
·
rio, muito I:avo;.(nVel, ll~ 140 metrot:~ do l:t1'· 1 Prcsitlcl!cia dos Sr:~ RrH c e S'l"tJ c J CatHil·
gUl•tt e 5 tnat1·o:-; elo JH'oJunilLdndo, o ~u;d vao
da ( ~ .\ , ,.' !
'
de:5o.gunr I ·:;un. c moia.ac1mn do r•orcl'Jdo ::;nlto
1 &crt.:tm Hj)

'

das S1)to Queflll.~.
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Nesse p!Jnto, ubrindo·S,\ tnml;em uun r.s·
A' moln. hora depois do moio·din. nhre-so
trnda de c~rca do Qnntl'O l··guas, cntraNm·IHl a ::·e.;siio, n. que concot·t•cm o:; Sr.,, Manool d·1
no E~ttvlo cle Matto Grosso.
Queil'OZ, ,J. Caluncln, Heilrlqn;1 Cuutinho,
Com twm tnl'mn. do 50 ~old:vlos ]ll'fl.tico~ liu~tnvo Riclw.rd, Hanllno IIur11, Jonn.th~;s Po·
llOH traL;tlhos de campo o r~o un~ llc·~ hO· rl!'osn, .Tonqui111 Slll'meuto, li'rnnci~eo Macha·
mens at•r.nolt·os, conseguh··!:C·hll. totlo o tra·. r\d, :\Irl.llool R·11ata, J)mro Sol1·ó, Benedicto
bnlho aciJ:tU.. »
L·!itc, Gome; de Ca~:.ro, Bellbr·l, Vwir.r, NoAf111Dtlc illu::!Lre tnilit.ar, ncaLo.nJo de ehc· guoir.t Para.nnguú., Pll'CH Jo~m•roir.r,t:ruz, João
gnr rln comrnbsã.o que lho foi conlintla no Cordeiro, HezrJJ'l'il l<ontoncllo, .Josó Bor·Jmr•Uo,
nlto Pn.J·tná, n. do exnmc lln co!onirL do Alraro Mncli.L•lo, A.tJdon ~lJlanez, Almeida
Iguar-:sú, w1o quer se limitar a i~t); e, co:no B li'J'Oto, GonçalVl'S ForJ•uira, Ldte o Oiticica,
distincto c·rllr·lal que ó, do estado maior, pro- Coelho e Campos, ltrJ~n. Junior, Arthur Rios,
curou lruer um import~rnto SUIJt!iidio pa.t a Vil'gilio namnzio, Do!ilingos Viceuto, Ro!lri·
Jevar-so n 1'1Tcitoaconstrucção tle~a estr<uln, gues Alvo~. Paula Sout.n, .JoarJulm do Souza,
· · .\. Azorodo, Aquili11o do ,\uHu·aJ, Ytr:onto
com p-:.•quono cIospendio: a. f:S t 1'0 dn SOI'VIriL Mncluulo, Pinlwit'o Machado, Julio Frota. e
])ara. noo;r;os commnnicnções com o E,taclo do
Matto Grússo, dan1lu ao mesmo tempo s11hid" ltamlro Bat•cellos (38).
pelo intm·ior nos innumero.; protluctos que
D.dxo.m rfc comp:trocer com ca.tlsn. pll.rticr
nquella zon• niio pó•Jo •xpm-tal' pel' difficul· padn., o• Srs. Albcl'to Gonçalves, Generoso
dndc e c:arestia de transp.1rte.
Ponce, Jn~to Chcrmont, Joaquim Pct·nam•
Coroprchondc-so qur) Matlo GI'O~so nüo po- buL~n, Cleto Nune::1, Q. BocayU\'a, 'l'homar.
dern expul'lnr gaclo ombarco<lo para o Br·a· Ddl!no, E. W .. ndenltolk, Gonçalves Chaves,
zil, p~lu. Republic·a Argentina, da qual soifJ•e· Bneno Brandão, Cainllo, Jonquun Lacerda o
t•ia gl'nntio concurrt>ncin; já ho. :.,:a.do cmb l'· E:;tP.ves ,Juuior i o sdm ella, o~ St·s. Pe1lro
cndn, wns sómcn te ató ll co.pi tal do Paa'ilgUn y, Velho, B. doMendonç-n. Sobrin lia, Rego Jfello,
St~gundo sou inform~do.
Leanflru MaCJe!, Ruy B.u·Losa., Parcmncul a,
Pois, b.. m; com pequeno despendia pokr· L~tpc::~ Ta•ovilo, Feliciano Pt:nun., Mo:o.es Bar·
se· hu. COIIStJ'Uil' n.(jUella t?strarTn. t!sT.rntt•gicn., ro.s e L<:opoblt) de liulttõcs (23),
ligando o~ 1lons Est~dos, ticu.mlo :\latto t1rOl'i 0
E' Iitla, pJstn. cm di~cussão e sem tloba.to
com o seu futuro muis amplo, mais Íl'an.'o, app1•ovada a. acta dn. ~essilo anterior.
mnis dc.sPnvolvitlo cm to1\os os ramos tlil
riqueza c quo bom •lit'á. o nomo d,. fumllia
Murtinho. a nucm so ~ner contlomunr como
O SI•, I·l Sect•etar-io tlà conta elo
.,
1
SC'guinto
1\UlOJ'tL dA fSjltiCU OÇÕe.S CSCUS•S,
Te11lro dilo,
EXP-'n!E);1'E:
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Pl"""'l<lcntc- Si ninguem

mo is pmlu a l'ttlnvro,
( Pll!Wt ).

Designo
guinto ·:
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lm·nntnt• a soss;lo.

Omcios:
Dnus do i'' Sect•ctario dll Camara 1los Depu·
ordem tio dia elo sos~[o so· tactos, de hontem, remottenclo as seg1lintos
\'CU

11' discus~ão llO projecto Uo Scn>~.Uo u, n,
de 1800, eletcrminandn qno o Govnno, no
proxlmo exul'~.:iclo, permnt:nú. pm· npolices
N. 13- 1800
nnciunno> ele ·1 '/• J>apel, llS npoliccs pnrn·
gunyas tlc 6 "/• ouro, dnrtus por• nque!le Go·
O Congr·esso Nnclonal dccrotn:
verno om pugtLmonto nos pnrticu)[l.ros, pelos
prejuizos reconhccillos 1l11s invasões para·
Art. 1. 0 E' o Poilo1• Exncutivo autorizaria
gu:.yas em MlLtto G!'osso, om 1804, c nu Rio a vendai' a prazo, aos lilbricant'1S o morc.tdO·
Gmndo do Sul, cm 1805.
res n.ttingidos pelm lmpostns. 1le consumo
cnnstnntcs
da ioi n. 559, do 31 ''" d•zemLro
Lovnn!a·se n sessão ús 3 horas ela tnrdn.
do i 80S, que o requurot'àlll, n• os~tmpilllas
nccoss:trhL'i pnl'.~ serem scllt'LdO.'i dosdo já 11S
ll!Ot'eadorlas q no ti verom cm doposi to na
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EugtJnio

Gonçal1J1~S

1.'olo'irdw, Sut•vlnUo do

§ !.• Os f"bricantcs o morca<lores que se 2 :::;om·otnrlo.- A' Commi~siio do Fmunr,as.
quizorcm aproveitar tlo beneficio dosto.loi ,iunUm do Mlni~tm•io tla Fazenda., de hontem,
tarlio no seu requerimento 11ma doclar·n.c;iio tr;,nsmittiudo n ).fCtbugom com flUO o Sr. PI'O·
authentica da natut·eza, quanttJn1lce vnlm· no ~i lento i.la. llepubllcn. dnvolvo dons do:; n.u·
mer~ado dos mercn.doria.s que tiverem em do· togm.pbos dnt'e::iolur;liO do Congt'I.'::!SO Nacional
posito o tlll somm~ om cotam pilhas pelo qual que sanccionou, n.utorlznndo o Governo tL
RO constituem dovoJorcd IL FaZl1nda Nacionn.l. mttndar restituir ao ci!lild!iO Agostinho Josó
Esta declaração ficai'~ avorb.tda na rormrttção Cabral a qtmntia de 3:000$, com que fui oiJrigntlo a. entro\ I' pitl'n. os corres pullhcnt!, qnnnrlo
flscai compotonto.
§ 2. 11 As o~to.mpilhas lhos seJ·üo i'ornecidns Lhesour•oiro do. Thcsoul'arin. do l~nZtJnda do
metlitLnte ns:;ignatura do um tm·mo d~J depo- Minas Gorne ..;, om sub~tltui\üo do igual qmt.n·
tia. flcsa.ppnl'ocida. t'r:.udulonln.monte do cdisito.
§ 3.• O pnga.mcnto da somma tlovltla soril llclo duquoll:t thcsuuraria,- ArchiVO·Se um
feito por quota< mensaes cobt·~veis ~tli o dia dos nutug'1'11.phos e communiquo-l:lc ú. Camn.rn.
10 do cathL mez, dtj mo~o qu ·' a 31 do dezt·m· dos Deputados, remettendo-se-lbo o antro.
bro do corrente anno esteJa elio iotogrnlmeute Outro do Prefeito do Districto Fctloral, do
eJfeotuatlo,
Iwntem, solicitando, autorizado pela lei 1\\1\•
No co.~o em que, até o •lia lO de ca~la mez, nieipal n. 40S,de t7donovembrodels07,o
a qnotl\ devidll. não tiOj•t. paga, repu tO.N:iO·hiin aforamento pet•potuo, fót•n do hasta publiea,
vencidas todas as restautos o procoder·so-ha tlus torro aos e predios d~ Quinta da Boa-Vista
O. cobra.DQ!\ cxecu tiva..
cotl!dos tempot'llriamonte pelo ~inistorio da
Art. 2." Ficam isentas do Imposto do con- Fazonda. O. Prefeitura, visto o SJ', Ministro
sumo as merc;~.dorius o. qno i:iO l'llí'tlJ'e o § :W ria Fazenda ter declarado que só com auto.
do art. 2 da. nctnal tarifa em vig-or.
rlzaçü.o do Porler Legislativo poderá o afora·
Art. 3.• Os fiscaes ospeciaes tios impostos monto l'cn.lizat•·se com di:;p!~m;a. da hnsta
de consumo soriio nomeados pelo Wnbtro publica.- A's Cummissões d(} Constituição,
da Fazonda, indepontiente do proposta.
Podoros.e Diplomacia o de Finanças ..
Art. 4.' Revogam-se ns tlispooiçõos em
Outro do Dr. J. Au~usto Ferreira da Costa,
contt·ario.
Ministro Plouipoteociarlo dos E<tados Uoirlos
Camnr~ do.< Doputatlos, ·l d" julho de 1890. do nruziljnnto iL su.uto. Sú o cm miBi:iii.o na-Carlos Va; do Mv/lo, Jll'O:~illenta.- Cctrlo.'l H.ussin., do '.!.7 de maio ultimo, u1fdrecondo um
.Augulto Valentll ele Nr.vao.c;, Ju secretnrlo.- oxomplar do Ort;amento o R<·lato\'io apt·cson·
Eugcnio Gonçalucs 2'ourinl~n, servindo ch1 t11do pdo Sr. \V1tto, Miuistt•o das Finanças, o.
2' secret~rio,- A' Commissão de Fiuauças. Sna Mage,tude o lmpomdor da!tussla, para o
corrente ~0110. - Mchive-so o agrade~a-so,
N. 14- 1890
11

iti ;

I

desta lei, mediante tts condições seguin- Augr•sto Valmuc do Navac .... In soaretnrio.-

''

,,
•i
.,I
li'

I

i

1
'

O Congresso Nacional resolve:
Art. !.• E' o Poder Executivo autorizado
a abrir no Miuistol'io da Justiça e Ne~ocio'
Interiores o cre,litode 21:250$, :mpplument11r
{Ls seguintes ve•·ba< do art. 2" da Joi n. 500,
do 31 de dezembro de 1808:
N, 20 - Diroctorht Gomi do
Sande Publica - Uespezns
no Estn1lo das Abgün~.....
1:000$000
N, 21 - l'·•cnldatlo do Diroito
de S. Paulo - iJosp.,Zit com
cquipu.ra.c~ilo Ue vonciJIJOntos,
do accordo com o art. 3u
n. VI da lei n. SOO, du 31
do tlezem~•·o do 1808.. .... •
10:200$000
N. 22 - Fttcultlado tio Dirolto
do Rcctfo- J,iem, idem...
IC::l20$000
Art, 2." Jtovugum-so as tlisposiçüos em
contrurio.
Camnra tios Doputatlos, ·1 de julho de 1800,
.... Carlos Va• do Me/lo, lll'OSidonto.- c,trlo•

o Sr·. ~l' Secretau•io (int"rt'no)
IIi o vae a imprimir para ent1·ar na ordem
dos trabalhos, o sogumto

'
_I

I
'..

r..,,•.

.

PAUI~Cim:

N. 120- lSOU
Depois do hnvor n. Commh.lst1o do Mnrinhn.
o Ouorra. oxnminndo dc~to.lhn.(lnmonte, como .
1110 cump1·io., o. Jll'oposiç11o iniclatlo. na CJllflttrn.
tios Deputados, fixando ns Jhrçus Ue tel'l'O. pr1.1't\
o oxcrciclo vindouro, vem omittit• seu ptlrO·
col' u nconsollwr no Sonndo u tlcliboruçilo, que
jul~a por eilo devo sot• tomada,
Bu.sotu.Ja nn proposta ouvimla n.o Congresso
pelo Podet• Executivo, conttlm n proposicüo
Lo,lmJ os artigos quo na primoll'n. ~o OUCI·U·
Ll'lllll o algnus wais, quo l'ol'!l.lll nccr.•scuntu..
dos, r·o;;ulluH1o o modo pm• quo duvo sol' !'oito
O ::iOr' 10 mlli!U.l' para O. 1'vl'IIIUV110 do OXOl'CitO
to~o o apoio, porque niío devo

o que mol'ecem
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por innis tempo ser ndindn n mo<lirln que no l- n•ulos o o dits colonli1s do nliona<los o provllos se visa tomm•, som tluvidn. indlspomnvo\ rloncia a. respuito dos orlitleios r~~poclivos
como o melo Ullir.o 110 so conseguir quo alio o tnrnbom sobro o prdl'lrnon!o portonclmte
ton\ut cm t•en.lldn.!le o otft~~t!vo quo an11Uid· no Ho:~picio, mrmdando revogar o Uocrcto
mente pre:;ct•ovem nt lei:l de th.n.çiio tio for- u. J.l2 A, do 11 do .Jauolro do 1890, tomou a
Conuni:jsü.o conhccilnonto da Mons:r,.om do
ças.
Sorla., todavia, mais ro~ulnr quo, sondo el.3as St·, PresHicnto <.ln Itepnblicn., unviadj~ no
disposições rio C:1!'nctor p::n•man~mto, coosti- SI', Presidente do Senado um 26 do agosto
tuissom loi espacial o nii.o pa.rto de nnHl., cuj11 do JS!JG, cm rospost'l. O. que, cm !O rio mesmo
dul'nQti.o nílo cxce:to iL do oxot•cicio n quo :;e uwz o anno, lho J'ô1'n dil'tgidtL dando aciencia
tio havm• o Sona.do delibAt·ado ou vil• o Govoi'DO
I'o!ore.
Dous reparos ontcnrle, porém, n Commisslio a rcspflito do rel'orldo projecto do lo i.
Ainrlu. que nes~m mons11~om o sr. Prosi·
dovm• fll.ZOI' com retnçüo ao art. 5" e ao sou
ri ente tLL H.opuhllcn., rofot•indo-so ú Assistonca§ 1'.
Nosto se p!'cscrovo o n.bono da. gratificação ~IcJ.ico-Lcg rl do Alienado~, ontotHln quo a
dé volunta.rio.;; ás praças recruta.d.as no antig-o oxocuçü.o dos serviços respectivos duvo tlca.r
regimon. ·
solJ n. nlçnda do po!lor publico, a. Commissüo
Mas, estando este abolido iln quasi doz nn· nttcn,lentlo ó. alta. impm•t-Lncta jm•Idicn o so!
nos, todas 0.'3 p1•aça.~ !'ocrutndas dUI'n.nto elle, ciu.l da matot·ia om ~ncstti.o, complexo. do sua.
jó devem forçosamonto ter terminado o sou natureza no que rospoita ÍL·iibordade indivitempo, e, port1mto, assa. tllsposiçiio ú, pelo dual o nos el[eitos qunnto Ít f.omii:a o oí sacio·
dado, pensa que devo ~Bi' ouvido o Governo
monas, ociosa., sem mais ra.zílo de ser.
O art. 5" dete:·mina que us praças quo fo· actual sobro o projecto o por seu iutormodio
rem excusas da stn•viço, se couccdcró. nas co- a Admlnistruçiiu da Santll Casa de Mbori·
louias da Uniiío um prazo do tot•ras do I, OSV cot•diu.
ares.
S<tln dns Comruissãos, 5 do julho do UWO.
l~sta disposição, slmplesmenlo como ostu - ..1. O. Gomes c/1) Ca tto.- PwciunculJ,
formulada, pódo oo•igmar para o Governo om· roJator .-Rub·igue:l:1tr.:es .-Feliciano P~nna,
bamços ~~Jrios no l'uturo, por·quo, uu1a voz de - Domingos VicCJltc-Leitc c Oitwica,
posso dos ti tul<'s daq no lias torras, trotam
logo os seus donos de vendei-as, mesmo por
pror,:os insignlficantos, a partlculat•cs, quo O St•, A. Azct•cdo iombra que na
assim em pouco tempo serão possuidores do vesp1•I'a., I]Uaudo oravn. o sou colloga. pelo
muitos e virito exigir o. entrega dos rospocti· B.io Gr·ando do Srll, pedht a plllavrn nilo sóvos torr·onos, já então e .a por~ã.o cunsh.lom- mento pnt•o. rubatet• alguns dos pontos desse
vcl. tlca.ndo desse moJo a. Jci inteiramente dl~c,n•so, como pa1·a. esclarecer os successos
burlada.
úo Mal to Grosso. E nüo tivesse ainda pedido
A' visto. disso pareco imprescindivol que n. palavr~t, pt1dil·a·hia dopoi.-t para responder
seja reth•ada ils praças que obtiveo•om aquel· ó. conclusiío do tlisCUI'SO do S. llx.
las titulas a facul<lude do tt•ttnsferil·OS a ou· Ainda que e;tivo"e em dosaccor<lo com o
tros, podomlo isso fuzet• o Govot·no no roguln.· Sr. Seno.dur Pouco, não doi:mrht a tribunn.
monto que expedir sobro osto ossnmpto.
~111'11 tratar do; acontecimentos que se ost~o
Sem ombtLt•go, poróm, dessas obs ·rvnçüos, dantlo na au.L tot•t•a, fJOl'iJUO nii.o é S. Ex.
o! a Commlssiío de pat•ocer que o Senado devo quem dotormlna. a •.ua posição na tt•lbuna,
appt•ovar a p•·opostção da Camnra,
mas a sua conscwncm de republicano e do
" I 11 10 18n 0 roprosontanto de Matto Gros;o.
sa1a d.as comm ·tssues,
- 5 ""
. u. to '
" • Pouco .so llto dó qne
o St• • Sen adar P once
-Alme1da BarrGto.-aostt Jwuor,-Bill(rJrt
.
1
Vieira com restricçõos -Pires ~·rrllil'a
·Venha IDJO ou a.manhu. npphtutlir o novo oo..
, '
, •
_
v
•
voruo do Mo.tto Oros;:o, unm voz que S. Ex;.
E lhlo, posto om dt~cussao o sem debato pcmstL quo assim IH'osta um sox•v,ço Lml ao
appro~ado o t•oquorlmouto constante do so- ~statlo cm QUo ~·ascou. Tivesse rle lazer po.
guiuto. ·
httca po:;soo.l, t1vo:;so do oscoliler entL·e os
Srs. Ponco o j!urtinho, escolher· h• som hesitar
PA.UgOEit:
aquollo que foi mais sou amigo, o niío seri!L
ao St•. Ponco u q uom ostnrla n defende!'.
N. 127- !809
Hn no discUI•so do St', Rnmlro Barcollos
outt•a.s observuções os qun.os tem obrignçiio
1'ondo sido submottldo no ostuolo dn Com· do respondor, tn!LS doixu.-ns o.o seu collcgu. de
missão de Finanças o pt•ojocto tlo Sünntlo, t•oprc:.;eutnçt1oi toUavill, deve lembt'Bl' que
n. 12, do lSOtl, quo passa 11. Mhniuistt•ac:üo ceuvulando o S1•, Dt•. Campos Sniies ao hou:
d!L Santa Cas;, de Mlsoricot•dill tio Ri• do Ja· rndo Sr. 01·. /llurtlnho para Ministro d11 Fn·
noiro O IOrVIQo do Uospioio NIICIOU!Li de Alie• zoudt1 1 S, Ex. l'oi pt•ocut·ur na ct~pucid<ldO uo
1
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Ecu illuslrc contot'I'i'Lllco nm nuxiliar digno o Mm·aü:1 o 81•. g'!!l\Cl'!ll Cllicor~o, inflnenclrt
ct\pnz do prestnt• os sot•viços do quo s. Ex. tnlvez incommwlotirn e contr.~ o. (JUIII o lwn·
necessita. ne!:ite momento o quo sô um homom rntlo St•. ox-Pl'C::ildcnto reogiu tio muCo lbl'de gt•andu capacidnrlo pódo pr·estal-os.
mal, pon1lo tio p;trto o bOU velho n.migo
S. Ex. tem um plono, o que rnro nconto· ogovoruundo dnlli por dcnnto intoirMnente
ceu nos Ministros dn Faze11dn, mesmo cm POI' :,j
épocas no1•mnos; orn., devendo o SJ•, PrC'Si·
N11o ó dcmnis, portanto, CJUO, no inicio do
dente da Ropubllca estar id··ntificndo com o seu ~ovorno,1lSr. Dr. Cn.m pos Sallcf',precimndo
sou Ministro <la Fnzoncla, ó claro quo S. Ex. do um ilomon do notn.vol mbm•, rlo com·
devo procumT' attoudol·o cm tudo que o petcncia. mUiscnth•el o que tiv1:sso umtL
honrado Miniotro desejar, porquanto os seus idóa, um pensamento, um plano, cmfim, do
serviços siio lndlsponsavois ao.~r. Pt•csidoute tulmlnistrncão tla pasta tlu. Fm~endn, o t•rcorda Republica.
rcmtlouo St•.Dr.Juttquim ~Iut•linho, nito posm
Isto está muito longe <le merecer a at!t•i- deixnt• de sm· iufluonci:ulo pot• S. Ex., que
buiçiio que J'ez o lllust.ro Senador pelo Rio lho IIIOI'cco toda. :t confla.n~~a o muito justa·
Gran!le Uo Sul n.o seu collog-a 1lo ropresonta· mentu, pürquo o !Jonl'Udo St•, Minbtro 1l1t
çiio, dizendo que o seu collegll.cstava fuzendo Fa.zontla, nii.o só ó mo gmndo tnlcuto, como
uma Intriga junto no Gov<rno do Sr. Dr. ó um homem du sa.ber qu~rm·, o nesta terra.
ú uma. gl'a.nde quu.lidado saber querer o o
Campos Salles.
Quo os nomfs <los Minioh•os notuvois jun- actual Ministro du. Fazenda. u. po::suo into ..
tos a qualquor Governo ficam insct•iptos ate gralmoute,
na. historia., é um facto incontn!ltn.vol. 1~ nem Doixnn•lo de patto esta nnaiym, onlra o
podia deixar do sor assim, porquanto os ho- oradot· atratnr da >itunção do Estodo do ~!<. tto
mens do grautle ttllento sabem imprimir o ÜJ'OEso. que diz sm• gl'n.vissimll.
cunho pessoal da snll intcllcctualitiatlo nos Perturbada. n ol't!cm nlli, cm comt:~lO do
facto.-; mais notnveis ll:L ntlministt·a~üo c Un. nhril, o não podendo continunr· no governo,
politica.
desprostigindo, o Sr. coronel Antonio Cesa!'io,
E, si não fu~s~~ ism, Lle que sr.1•viria o no mo S. Ex. lançou mão do meio mais expedito o
tle Sully,ministro tio llont•iquc IV; lticboliou ma. is promptn pnrn pns::a.t· 110 nmu. vez (J go·
tcr;a dcsappnrceirlo com o nomo tle Luiz XIII, vorno do Estudo IÍs miio> do St•, Pre•idcnto
que niio foi munos digno do quo l!cnriquo IV e da Republim. E Iili o quo S.Ex. fez, como so
Luiz XIV,que dou nomo a um seculo, mos não vô do ::cguintu tclegra.mmn. que vae Jet•:
pôde ovitn.r ns ~lorias de Mnzzo.rini o depois q;CU\'o\D,\, 3-Senai!Ol' Azovcdo-D:1nnto dJ
a de Colbort, o or;:nnizador das tlnançns manlfe,!n
pet•tmbn(üo da ot•dcm pul•licn o da
france2as naquclla época.
nnnrehln
cm
que estão murtas localldarlcs do
Entre nós mesmos, no tempo do impr·rlo, E•tntlo, nas qunes
forças t•ovoln·
niio se pódo negn.r o prcrlominlo ljUB teve cionarins ru·mn.dns,permanecem
impedindo
o t'unccionn ..
Josú Bonlfacio no espirita de D. Po<lro I; na monto do nutor•ltladea constituidns
e pcr·turRepublica, durauto o novorno Provism•io, hnndo a paz o tr•~n~uilhhtdo dos seus
thi testemunha elo qu:mto o Sr. Dt•, Jluy tantos: estando o pr·opt•io gm·crno tolhidolmLiBarbosa tinha intluencln •obre o ospir1to tio or:;:onizn.r olomeutos do roucçiio contrn.emo
bt•avo marechal que proclmnou a R •vublicn;
1lo nnn.l't·hln., o ttHltlo o Prcsidenlc do.
depois viu·se ulnti<L a asccmlellcin quo o Sr. estado
Republico.
negndo n. este governo g:n·nntlns
bariiu do Luconl\ exerceu no espirit' deste constitucionlleR
quo pc,t• vez~:s requisitei para.
no"o gloPioso marechal.
J'CStn.IJelcc:n:cntu
ot•i.lemj tenho resolvido
No governo do Marechal Flot•iano Peixoto abantlonnr hoje o litL
governo
de, te Est:1do, tlo·
exerceu verdndaira inlluonci11, iudiscutivel pondo-o nns mü.os llo mrsmo
Pro~illente dn.
prestigio o seu primeiro ministro da mari· l!opubllcn, uma vez que niio eslüo
pre>ont.os
nba, quo til! quom oxorceu do t'ucto a· l'l'csi- nestn. ~;qJito.l o 3' vlcu-prcsidtnto do
E:itudo
doncla da Ropubllcu, ató que o maJ•ecl~:~l c o P1·esideuto tla As;embién I.cgislatll'a,
pudesse assenhoronr-so das posições de sou nii.o o quiz ncce!tur o Prr:siUento dn Camnra.o
cargo, tomando·as como !!10 comp:la
Municipnl da Capital, coronel Pedro Coles•
O Sr•. Dr. Prutlento de Morues começou tino
Cot•rêu da. Costn, que ó o ultimo tios
tlmldo, publlcnndo um mnnil'csto, que et•a meuasub:-t!tutus
COil!:itltucionnes. Não proYô
uma o.pologia tio governo do seu o.ntccnssot\ o. Constituição Estndutd
um cnso somelhunto .
u. quem teceu os maiores elogios, a ponto
A'"im,
tonho
lavt•ado
o mou protosto pcdo sor necessnt•in. a intervonçiio do St•. ~nnn· l'nnto n Na~·ü.o. SILUi.lt1.çõos.-Amollio
Ccsario,
dor Q. Bocayuva pn.t•n. quo as cousas nii.o 2 vico-pr·esldeuto do Jt;stlldo.»
J'ossem tüo extraor.llnnt•ins do ponto quo paAh! orsttl n couciliuçiio tiio proclam:1<ln pelo
recosMm más á proprla N1u;üo 11 •• ,
honrado
Scm\tlor pelo Rio Gt•nntlo do Sul, o
Depois disso, ó '"uidn a lnlluoncil\ quo
oxorccu no governo do Sr. Dr. Prudonto do molio por que S. Ex. <111 por liqultlutln n
I
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qncstiio cm ~lntto GJ•osso •lo modo ~uo "om menta, ~ue clisputnm o governo, ombora. se
siqncJ' nm reprct:;ont·1nte do Estndo tm·á mnls digofl no Scnn1\ll que niio hn pr~rtitlo,
Emquunto fo1• assim, S. Ex. irU. tendo o
o direito de fl~llnr no Cong~'éSso porque,
S. Ex. ó quC'm d1Z 1 rcprcscntn. 1sto umn 11 ;\n. apoio rlüs rl'pt·o~cntnntes rln Nnc;üo no Conl'UVO} uçiio,
gresso, mas no dia cm quo S. Ex, th·et• do
Antes elo I'OtiJ•n.r-so, dO\'O Lornnr em consi- mnnlfcstnl'-So por este ou por aquelic grupo,
dcrnçü.o o modo pcrt.• que interpreta. o' sou approval'ó. oontltusiasmo sincero do npolo o
c!lllcga o silencio no Sen:ulo, que no seu do /Lt·t~uo.
cutotuler ó n. uffirmnçiío catcgorlcn. rln. politio" do Sr. Pl'ooiuenlo dil ltepu!Jiic>.
ORilllM DO DIA
Niio ú assim ~uoJ comprchondo o ornrJor o
silencio tio Senn.do o,to.nto nü.o comprolunHlo IHVJ.DA. HO GO\'EnXO DO l'AitAGUA Y A l',\.JtTl•
q11o quizera l")ne to1los os seus collegas s·~ lo:
CGLAitiCS, r•gr.os D.\~1N03 CAUSADOS PELAS
vn.ntlt:-:BLll11 contJ'fl, o E~ütr\o rlc Mattn GJ•osso o
JN\'AS<ii·:O Dll 180·1 E 1Rô5
vics~cm rlizor dn trlbnnn. flUO o SI', Pro~idento
dn.

I

5

ll(~}lllbliM.

cslú, intoimrncnto dentro da

lei ; qno os succcssos !lo M:Lito Gros::o silo
muito natu1'nes; qno n rcvohu:iio ~o pn~sou
muito natnpnJmcntc c que n paz puhlica niio
JiJi pcl'tUI'bada.
Quot• o ot·n•lor qu' ,·onha à tribuna' doSo·
nn.do ~ustontnr os actos do Govet•no Federal
CJ~1 Matto ~ro.sso o cholO do Pa1•tido Ropuhllcano, o Si'. (J, Bocayuvn, cuj11s relnçül!s
p~ss,oa•.s co~ ~Sr. Presidente do Republica
~uo mdt.scull\'CIS. QU('P ouvJI·o o convoncor-so
do que renlmonto ostú gr•itantlo sem r·azão·
qucl' tlcm• com·cncidn do fJIIC quem r:stú er:
rndo ti o governo do ~cu Estado,
Quer quo Ycnhn Ii. tribnn" o SI'. Dr. RUl'
Ba.rlJosa, o luaclt·,· da. opinião nacional na jffi ..
prensn, o cujo procedimento tem s:do o de
um vel'dadc\ro pa.ll•iota cm favor das cnuso.s
couslitoclonaes c ndminls~rntivn• na Repu·
bliciL. Quet• que S.llx. venha i• tribuno dizer·
lho que não tom ruziio, quo o Eslado do Mntto
Grosso nüo tinll!l. o direito dn reclnmrLrcontra
o neto do Sr. P•·esi•lcnlo dn Republica.
Qtwr quo o c;pit•ito insuspeito o patriotic·
do l~oara.r.lo s.cnn.dor pelo jlal'o.nhiio, cn,io. cao
fJU.culado, cn,JOS t llontos vccm do Irnpm•io
trazendo UI~ nome glol'imw .pnra. n lt:!publil'o.,
rptot• qno S, Ex. venha tL trtbuna dtzct• :
Núo tentle:; rnziio !
Quet· quo vonbnm contostal·o, dizer-lho
~ue tudo que so clt:í dnndo n<L sun ten•a é
leg-•11, ó lugitimo. Quor, emfim, ~no toLlos os
sfU:l collcj:rns procutlam igualmonto o ontiio o
orador calur·HC·hn. esmagado poJo. f01'QiL do
tnlunto !los sons collega~; ma.s o::;tU. cct·to que
isto nii.o SUCCú .l!lri'L,
ll, si u n:a provi•loncia, um protesto pot•
pn1'tO do CongL'esso nüo lbr lln.lio, ho. J~ ob·
sol'Var que outros Sonntlorcs vlr·ito gritnt•
c~n tl'n. intcl'~clllçíio nos S{JUS Estlu.los, t•epalltndo o dc.;oJO do Sr. Pt·esldento da Ropn·
Lliea. 1lo lilZtH' pn.t•a si um p:1l'tido uma. n,..,.grcmia~·ilo que po~m ~ntil:)fuZIH' us 'suus n. ..
l'a~~~es t'ulu!'ns, pol'~lle outra nüo On oxpli·
cnr,•ao qu~ sr1 pOdo Um• nosto momento nos
dous parttdos que oo doglodiam no plll'liL·
1

Pl-

Entra em 1" di•cussiio o pJ•ojccto do Se·
nado, n. O, do 1890, lle~crmmando quo o Go·
verno, uo proxlmo cxorclcio, permutará por
n.policc.~ nllcionA.e~ de 4 u;u pnpol, as apolices
pnrnguayns de G 0/u ouro, dn.rlas por n.quelle
governo em pagamento aos particulares,
poJo; Jll'ojuizos reconhecidos d!lJI inva;Ocs parnguay:cs em ~latto·Gros•o cm 180·1 e no Rio
Gmuuc do Sul om !865.
O !!iiJ•, VIcente Machado(·)-

Sr. Prosidontc, cu n[o tenho necessidade de
combnler opl'o,lccto que ora V. Ex. ncaba de
suj9ito.r ó. discussão, mas vou fazer apenas
uma llcelnroçiio de voto, isto pot• conside·
ra.çiio aos slgnn.t·trios do mesmo projecto.
V, Ex. Slbo, Sr. Presltlente, que, de nc·
corda com o Regimento do. Casa., na primeira
diScussiio dos projectos suhmcttldos a debltc,
so estuda a utilidade c n constitucionalillade
dos mesmos.
O SR. LEITE E OJTITJC.\- IMo ti inconsti·
tuoionnl.
O SR. VICE:lTE MACII.\DJ- Esto projecto
niio tom ut•iidnde, niio tem opportunidade,
c é, como ne>bl de dizer o honrado Sena·
dor Alngôns, inconstilueional,
1~· adntlrnvel, St•. Presidente, que, nmpa·
rado c prestigiado polns assignatut·ns do li·
lustros ropre;ontantes da Nnçiio, fos!O pre·
santo ú consh\oraçilo do Senndo dn Republlca
um p1·ojecto que mntula. o Governo d~ Ite·
publlcacocompar n dlvidn do um p~iz e;trnn·
goiro.
Si as condiçü s aet.uncs siio de verdodeirn.
ongustln, cm rclnçiio ú.s nossas finanças, ou
não posso campruhondet•, como nostas con•
dtçOes .<o pcflc no Congresso que couunotta
uma lllo~alhlndo como osta I
Os portadoro; dos t.ituios do Po1rnguny niio
podem qnornr levnl' o paiz a os to sncl'ificio,

i
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sncrtfiaio que roYol" d~ p~rto rios portadores pnra dopols, quem snbo? ir dlplom~tlcnmonte
destes titulo; ató lill111 rio patriotismo.
roclnmn.r· do Plll'nguay qno ~ntr·o com u im·
Si fossem portruloro~ de titnlos do uma. 1 portancín com quo devia entrar?
divida. ela Nacilo, c que vlesse.m pnrlir lllllll.
Compl'Ohondo V. Ex .. Sr. Presidente,
melhoria. do sítua.çilo, si o:-:tn
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ro~so

má, n\nd11 comp1·ehcnde o Sonndo quo posiçiio sex•ia. a. do

assim o molhar cnnéolto n•o bOrla o do procurar n nctun.li,lnrlo '[).tra l'liSolvm• o ca...:n,
quando o nosso P"iz luta com dtlllcnldndes
cxtrl_lordinn.rins.
O que diria o munrlo rio nosso critorlo Jegls·

lntivo, si, estando nós nn rogimon 1lo (tmdiug
loan, tendo nece.~sirhttle de pedir 111nrnt01'ia.
]l&r,t. ptt.poamouto do" jul'os u nmortiznr;fi.o !ln
noRso. divlrln, commottcs~cmns n. insnnia do
oncampar n Uivrdn. de um p::t.iz estrnngoiro Y! por um fncto do qnnl nenhuma rospomm.bi·Sr. Pr•e.-.:idcmte, ou ct"eio quo por· honra do lirlade cabo a.o Governo da Republica, no
cri teria logislutivo,do e.-.:ph•ilo de patriotismo governo do pniz.
~esta

Casa do Congresso o projecto devo ser

repelli.to logo nn. primeira. di~·cu:-;~ão.
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Governo Jlrozltoiro, si ti vosso rio se coltocar
nesta sltunçiio, do h• renovar talvez a gouer·
ra com a Republica do Paroguny, do il• fazer
cstromccel' ns relnçõos do nmlzn.do que existem
entre a nossa o nquolln Republica.
E tutlo isto, Sr. Pt•esidonto, nggr;L\'O.do por
esto Jil.cto, quo devo cn.lo.r no animo !los re·
presontnntm1 diL Nncii.o; o que tudo isto viria
n tona, tortos estes inconvcniontcs so dariam

E, Sr•, Prosidonto, ou disso qne o projecto
Cl'O. inutll, quo o projecto nttontnvo. contra o.
fortuna publica, mns tarnbom alflrmcl que o
projecto era inconstitucional.
Póde o Congre~so, por• meio de uma Jol,
som viola.t• }lrlnclpios constitucionnes, ohri·
gar o paiz n. chamar o. si os compromissos do
um governo estrangr·iro? Aprovcitur n. fortunl\ publico, 11 contrihui~iio do imposto pnr•a
pagamento de uma divido que não é da
Nação!
O notnvol or•gão de prrblicidarlc O p,,;,, cm
considerações sonsatlssimus, bojo, a toca e
combate o proJecto que V. Ex. acaba de
srrbmotter a rlobato; faz saliente o erro do
governo do Importo, que colt. cou em posição
. possima aquelles que tinhnm sofl'rido viotcn·
cios em suns proprledndes petas invasoes
pnragrrnyns,nn. ex-provlncia de Matto-Gro>so
e na ex-provincta do Rio Gr·nndo do Sul,
. E' exncto ~uo, si o governo de outüo fosso
providente, sr cnlculnS!o,como dovia c·olculnr
quo dentro rio espaço, nliús muito dilatn•lo,
· nüo seria possivot no Pnroguny cnnstituir• o
sou CI'Odito, do modo a pudor• occol'!'er n
todas ns nocsF.sldn<los dos encargos que havia
assumido pela guorra: do certo, farta ,o
mesmo que foz o govor no nrRenttno, nccCl·
tando om prnzos do terras, cm lotes. o pn,...n·
monto do urrra rlivida,do prol'eroncia a titrrtos,
quo, ILJlf1Zn.r da promessa rlo pagamento om
ouro, nii.o podet•inm ser pagos, c os ppJ•tu.dot•es desses trtulo> não terinrn ronrlade qun·
Jrdnrlo alguma, JlOrqno o Pnrngrrn.y, ainda
meomo 20 unnos depois do guerra, o depois
do reconhecimento dns proprlorl11d<s que
fornm damnlflcntlns pelos invasões, nilo po·
det•la. pngar o:-;so. dtvlda.
Entoo, porque o governo do importo errou,
. porque a nosB11 diplomllclo, que intervolu no
caso, nilo teve lntuiciio segura dos t11ctos ha
de o Govomo brnzilotro, bojo. ncarrotnr ~orn
este onus, ohamai'aslopagnmonto da divida,

.:

Sr. Presirlontc, ct·ciu que o projecto, apczar

rle ampnJ•nclo,

~:amo

clis:;o, por

a~signaturas

tlo illustros comp:1ntrelros doota Caso, niio lo·
grnrá, siquer, h• iL Commissã.o po.t•a. ostn. in ..
torpor sou parccnr.
E', como disw, do necosshlade que não do·
mos esta tristo prova no pnlz, do que, snspcn·
clcndo o pagn.mcnto de juros do. no8sn dlvida
exwrnn., obrigando as companhias cstrangci·
ras n entrnrem no rogimen do (uiiditl[J, pro·
cumndo cor·tn1• fundo nas rlospozns publicas,
eliminando to1Ia" sor·te do gastos quo podem
ser atliados, entrando em um reglmon de
scvor·o ecouumla, commottamos, entretanto,
esta gr11ndo falta de irmos pagar umll divida
quo não é do Nnçiio, do Irmos pedir ao contribuinte bi•azilolro troballro, esforço, cm be·
noflcio ria rortuna publico, o o resultado dessa
contrilmiçiio ser applicado ao pagnmcnto de
juros o nmot•tlzoçiio de uma divida que niio é
nnssa.
Eu, Sr. Prosidonto, pcl•l conshlernção que
mo moroccm os illustros slgrratnrtos do J>ro·
jecto, tinha nocossldude do fnzor· cstn~ observaçõos pnra declarar, como declaro, que voto
contra o pr·ojocto desde a I" dlscufsiio, por·•
que oito o nltamonto lnconvonronte, porque
oito ti inconotltucional,
Ningucm mais pedindo n palavra, encerra·
se a <liocrrssilo.
.

.

Posto n votos, ó WJeltado o pro.tncto,

O Sr, Pre,..hlcute- Estó. esgotada
a nratorln da ordem do dia ; o, nada mais
havendo a tr·ntnr, vou lcvnrrtnr a sossiio.
Por falta do matol'ia designo pat•a ordem
do dia da sossilo seguinte :
Trnbnlhos de CommlssOcs.
Levnn ta-se a sessão ás 2 horas da tordo,

',o
'

1.
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P 1•J .>itloHcla ,z,s S1•,ç, Ro:M c Si/e~ r' J. Ca·
tund r (1~ ~·ec,t·tari 1)
A' meiu hora tlppois do meio-dia., abro· se a
.... sessão B quo concorrem os Srs. Senadores
Mnnool do Qnoiro", J. Catnndn, Thomaz Uel·
flno, Gustavo Itiehnrd, Jonathns Pedroso,
Joa~uim Sarmento,
Frn.nci:-;co !\lncluulo,
Lauro Sodró, Bonediuto Leito, Gomes de
ca.~tro. Bellbrt Vieira, Nogueil•a. PO.I'!lO:tguá,
Pires Ftwroira, Cruz, Joüo Cordoh·o. Bezot'l'il
Fontcnollo, José Bnl'n:udo, Alvaro Jlnchndo,
Abllon ~lilnnoz, Almeida Bn.rretto, Gonçnlvo:;
Fcrroh·1~, Rego Mel lo, Leito e Olticica, Coelho
Campu::~, Leandro Muciel, Ros;t .Junwr, o\rthnt•
Rios, D•lUJingos \'ic~nto, Porciuncula, Rueno
Brandão, Rodrigues Alvos, Paula Sotu.a,
Leopoldo de BullJ<jos, A. AZOI'odo, Aquilino
do Amaral, V1eento Machado, Rnuli110 Uo1•n,
Pinheiro MochO<Io, Juho. Frota o Rnmlro
Burcollos (40).
Deixam <lo comparecer, com causa partici·
pMa, os Srs. Alberto Gonçalves, Henrique
Coutinho, Generoso Ponco, Justo Chormont,
Jouquim Parna.mbuco 1 Cletn Nunes, Q, Bocayuvn, I·:. Wandenltollt, GonçaJvc·s Cllnves,
Camdo, Joaquim L•tcm·du. e E~tevm; Junior; o,
sem clla., u::J Srs, Mnnnol Ba.ra.ta., Pedro
V<dho, B. de Mon<lonçn Sobrinho, Rny 8 ..,·bosa, Yil•gil io Damazio, Lopes Trovão, Fcll·
ciano Pennn., Mornes Barros o Jonquim do
Souza (2i).
E' Ilda, posta em discus<~i:o e' sem debute
approvada a neta da SJssiio anterior.
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<lados de Di1·eito <1~ Republico pela lei n. 31·f,
do 1805, e regulamento n. 2.220, ele 1896,
parlem que, consoante com o que so concedeu
nos 0!3tudantes dn.s Fnculclndes 1lo Direito e
Polytechnlca. lhEs tw.io.m concedidn.s na regall11s da. logisl:u;ii.o antoJ•ior .- A' Commisl!ü.o
do Instrucçiio Publica,
Requerimento em quo Fr~noisco José Gomes da Silva, pcdo qne Eojam presentes í1
Commis~ão de .Justu;a e Le~lslaç1iu o memo.rinl ncompnnlmdo do qunt1·o documentos,
quo ún'orccl', l'OII~tiVtl.ffiOUte no vl!to d~ pro ..
tt'lto ilL DiRlrlcto Fcdtora.l á resulU~iLO tlo
Comolho Mun1c•pal, quo n.posentou o r~quo
rente no ca.l'go de l" otllclnl da Sccrctn.rul do
Conselho.-A' Commi:isü.o alludidn..

O Sr. ~fi Secretnt•io (interino)
Jô o v1io a· Imprimir para entra na o< dom
dos trabalhos, os seguintes
PAREOEit.RS:

N. 128de1899

A Commissiio de Finanças n quo foi pro·
sente o. proposic:ilo d:L CamRra dos Doputados
n. 8 do correu to nnno, autorizando o Poder
Bxooutivo a concsedm• ai to mezes de licença.,
com Ol'<leoa<lo, ao juiz substituto de sec•:ilo <lo
i'iauhy, Dr. R•ymundo Luotosn Nogueira,
om vist~ <lo att.-sta•lo de mole<ti" que sorve
llu apoio tl. pet,içiio dn•lglda. à Cn.rnaru. o sobre
n quttl funt.lnmentou ésta. o. sun. resolução,
nada tem n oppilr (I proposição o ó d•' pn•
rocer quJ o Sonndo a upprove.
Sala das Commiss~es, om 5 do julho de
O Sr. l'·l!ile<'t'etarlo d1i conta do 1899.- A. O. Gomes do Castro, - R11miro
seguinte
llarccllos, J•elntor.- Ro<lr~'gucs Alo".- Do•
ruingos Vicent~.-Leitc o Oiticica.
EXPEDIENTE:
N. 129-1809

Ofilalo da Mesa da Camam dos Deputados
Congresso Legislativo do Estn<lo do Minas
Gernos, do 3 do col'routo mez, ropresentn.ndo
no CongTesso Nnclouo.l, do nccô1·do com a in·
dicn<:ilo uppt•ovailn. po1• nf]uelbL.. Cn.mm•n., em
SCliSf10 t.ll!Stl~ d11.t0. 811bi'O 1\~ llOCOlitiidu.!.le::l da.
dcCI'Ctução 1le Uffillloi, reguln.d1ll'll dn. impor·
taçiw de mortas o bacollos do vidoir.IS OUI'O·
péas o do outras procodoncias, cm 01·dom a
promunit• n v\ticultm·a nadoOI\l contl'n. a.
lnvuailo da. phylloxeru, etc.-A' Commissi'i.o
de Commorcio, Agricultura, Industria e
Al'tos.
Repr.•sentnção •m quo varies nlumnos do
411 a.nno do <lirolto, quo CUl'S!\I'nm o tu nnno,
otn lBUü, quando começou o. vlgomt• o l'llglmon do onalno ln~tallodo pnra llij l'acul·
!LO

A' Commlssilo do Flnnnoas fol pre.lente a
JH'Oposiçiio da Cnmnrn do; Doputndus quo
estabelece um fundo PSpoclal destinado no
rosA', te do P" peJ-moedn, constitnido pela
rmlrlu rle clive1·aas proVI\1\ioncius e mn rundo
de ga.l'll.Olin corro:-ponllonto o. cir·aulnçiio tldn·
ci11rio., formado pot• uma. ~nota ele 5 u/u ouro
sob1•e todos os dirdtos de <mportoção, saldos
<la mesmn ospoclo <~xcedontes das obrigaoúes
olo Thosouro o out1·ns fontos de renda ospeol·
ilcnrlas no pro,iocto.
Do pnreoor <I" illustrn<la Commlssilo <le
Oro" menta d" Cnmnrn, sobre o assumpto se
evidonoia que o projecto con•o>pondo ics io·
tonçõos formnliulas Jlelo Poder Executivo
om I!IW\ Mensagom o.o Congresso No.cionnl,
P<ll'a o IIm ahnej"'Jo da rollllbilltnçiio fluau•
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-----------------------coirn dn R.i•lntblicn,
u;lllt
mcrJiclni:l como t>m
1lo Mnzlltt ).I !li bt•, quor
sr1nclo

dns

neom~snrlns 1't oxecut:;"lo fio .c;cn PT'Of:'l'nmmn.
Sob o influ~o de tnl infor·mnção o !Cndo
dePcjo sen mio crrnr ohicP..o; :tO p;ltriotico llS·
forço elo Governa no ~tmti1lo do molhornr n
nos~o. sHunçiio, a co~nmi~sfi.o do Financns

achaque niiusm•!!l prudento n.ltcr11rou emon·
dnr n propo:~içiio e ttf;!lOI'Cihn. ao S,mndo a
sun. npprovú.çüo, tal corno \'oiu da Camnrn dos
Doputndos.
Sala. das CornmhEUos, 5 do ,lu lho de JBOD.
-A.

o. Gom..:s do r:ast;•(j,--Rrwlir:l nf1'CCltrJS,

rolntor.-

RodJ'I'yuu.~

Alv1!.\',- lJomintJOS Vi·

oente,-Leiu a O.tidca, com

restricçt;o~.

N. 130- 1800
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A' Commissiío tle Finanç:cs foi tlovolvitlo
por voto •lo Sonndo a I'oquerimruto do ,;r.
senntlor ~larecbnl AlmeirliL ll'Pretn o pOI'O•
cm• n 51. elo corrtmte anno, atlm rlo ser ro·
con:;iderado, it vista do novos dooumentos
que devia otrcrocor para instruir a petiçiio.
0.~:~ novoJ rlocumonto.; ~~onstnm do uma carta
elo Sr. General Snn.res Neiva, commandnnt~
tio 4° rlistricto mil\tnrllil•igirla no Sr. Senador
José de Almeida B•rroto, · attenrlcndo iL r·e·
quisiçiio verbal por este Senador lillta riquolle
general o acompanh:mdo um omcio do coro·
nel Victorino dos ~antas Silva, Comm:~n<lanto
do Asylo do ln validos dn Pntr·Jn, Nrst•> intormnçilo conflr·ma o raf',rido Cüronol tudo o
que alldga n. paticionaria. om sua pjjtiçiio, rolntiYnmeote no seu esln-lu de pobr-eza. No
1Junl do sou otllcio, nccr·escentn o comman·
dnnte <lo Asylo de Jnvalirlos da Patrln:
hum c1mo t1 cM·t,, por iuformaçih: mini$·
trada.9 pelos olficil:es tfe::to ol$!J/O, Q!JO OS fi·

f;
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,,
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lhos da mesma vi uva, ncimn citados, falia·
, ceram durante a revolta do 1804, om canse·
quondn tio ferimentos rcc-,hi<los em comb~le,
no Esturlu do Rio GrnndP do Sul.
Qu1mrJo 11.~tn. Commissiio la.vrnu o pa.recer
quo o Senado mandou rPcnnslderar, á \' i.sta
tle norns dooumontos que lhe •ot•lnrn arre·
senta·Tos. ni1o o t:Jz nl ignoro. no ia rlo ostado
do pobreza nm quoao en~ontra. a. peticionaria,
mns, ton,Jo em conslder11ção a impos-•ibilidnde
em quo Si\ nchn n Nnçiio do soccorral' com n.
rentln publicn n todas tt.'l viuvns que so encontram om condiQõos Jlonticns,
Muitos milhares rle cidntlilos morreram na
guerJ'<t do Pn.rn.gnn.y, deixnn~~o vi uvns o or·
pilão; pobres e outros muitos voltar>Lm nos
seus labores c do pois falluoeram, sem nuncn.
havn!'em peznrlo sobro o Tue>ouro.
0I'a, o marido da suppllcnnto dopols que
voltou tio Para~uoy, onde, alir\s, ni<o praticou actos do extra,rdinnJ•in uotorieda<lo o de
onde não velo inutilizodo para o tr•nballro,
viveu sempre amparado pelo Estado, quei'

~reg:Hlo

co:no t•cculhido ao Asylo do Invrdírlos dn. Pn.·
triu, onde, rcs:t a suo. fó do nJ!/oio, t:Ji vnrlns
vezes proso po~· insuboJ•dinaçilo o outrn.s
faltas.
A quo titulo, pois, tcr.i. o Congro.~so do
cone' lo!' a pensão podida!. A tir,ulo •le po.
lmw.n. nllogado e pr'o\'llllo?. Pot• ~ emelbanto
runrlo.meuto. om bravo ternpr.l, C.it.Jrla. o ThesourJ ti·a.nsfcwmado cm caba cie ca~·idatlu o os
impostos convortitfos em esmolas.

Notn. aln•ltt o. Commi.-;s~o do lo"iiH\OCUS que
o atto;tado tlc morte de do•>s fill~e·s d~ peti·
ciona.rin. pOI' torimontos rocobldos em et.>mbato
no Rio Gra.ndo dn Sul, est1i. foi to do mn.noira
irr·cgula.t• o uüo olfereco garantias l!o nuthen·
ticirtndo,
Qunndo otllcinlmente se tem do provar ~
morto .te quem tenhtL thlleclún p.;r f•JI'imen·
tos re~cl·ido3 ern combnto, elevo-se e:tlublr
o!t nssont:Lmontos cios n1•chivos ou. em fnltn.
d1!stes, nttcstnrlo:~ elos commn.ndnntes das
torças om ~ue hou,·er swvido o lnllocido.
O nttostar!o .!o coronal commandanto elos
i nvu!Hlos. é um nttesta.do 410 r:w,·r di.:fJr n não
um• nfllr•maçüo que nos dü certeza do facto,
com cuuho oiHciat.
A Commissi'io ela Finanças mant.óm o acn
parecer o consirtorn. quo, mto se tT•at:trHio i!e
vi uva do cidadii.o collocndo em condiçõBs ex·
ccpcionnes do serviços oxtr•aordlnaries á Pa·
trino niio comp·)rtondo o ostu.do tlnonc~h·o
tlo pniz ostonrler-se iguacs pensões •1. todas
ns pe8soas quo so encontrt1m nos cnudicõos dn.
requerente, sorh injusto acquie>c;r ao pediria.
E', do novo, a Commissito tio Flnan~as do
parecer ~ue o Senado lndollra n poti~iio.
Sala das Comml$sões, 5 do Julho de 1809.
-..l. O. Gomes rio Ca.stro,-IlamiJ•o JJarcet~
los, J't>la.tot•. -Rodr(q11os Alues. - Dcmingos
l'iccnta.-Lcito o OitiCI'c{l,

ORDEM DODL\
'I'RAJIALJJOS

1)1~

COMmSStlto"S

O 8a•. I•••eoolden to - Con>tanrlo a
ordom tio dia do trab:rlhos do Commissõe3,
darei a pnla vra nos Si'S. Sen~dores que a
queiram pnra assumpto do oxpedlonto,
O lila•. Leite e 01 Úelca () -O
Sr. Sonodoi' .loullino do Arnnr·nl ce<leu·lbe a
palavra P""" justlrlcar um projeot o do lei,
O Senado devo estar lomb>·ado da camp•nhn
que levantou nesta Cns~ om l'nvor do Asylo
dos ln validos da Pntrln.
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De,do que se occupou. rlos!it qno;tõo, pro· r porque acl'C li ta qul ó umn instltulr;ão que
curou demomtJ•at• quo 1.inh·1 ha vi1lo gr:t vo perteuco n urna clnsi\C qne pt•ecisll. ser nc;1lhHIJ
inju~tiQtl no di!lll i no que a~ havlrt druio ao á S'Jmbt•a rhqurJihL IHHJOIIlt.JI'ita institui'.'iio.
patrimonlo rio Asylo, J1cnn1lú ollo ~~~lmlhndo
Out'l'ora. ilcz;contnvu·so do sol!lo das praças
deste pa.trimorlio, em fllVOt' rlo nmot institUi· t!omnrlnha, crê que um úin, para sot• appU ..

',''I'

(:ã.o que na·la tinha com o fim pat•;r. Qllo cado an pntPimonio tlo Asylo dos Invu.lido-;

' tinhn siU.u lnslituido o Jlll.tl'lmonio: n Associnçiio Commor·cial do Rio rle .Jan:rir•o.
Ultimamente, o g,nndo deve tor clnlreclmenta do facto, a questiTo rui Jcv•da n pu
blico pelo Jom11l do CommercirJ, O ornrlor·
101 obrigar lo o. discutil·a pai' n.qucllo Ol'f:riía
do prrb:icidudo o teve nece.<8ldat!o do ir· prov:cr jlOI'anto "' tribuno:•s a verJade dn< assorsues que emittiu no ~eno.Uo.
Recebeu }Jrocuraçü.o do alguns doJa~yhvlos
daqueJJe cstallelecimento o Jov11ntou a.
quest;lo pora reivindicação dos sous direfio<. _
.
. .
.
A quostuo.esfa .<ujettn a Justrca ~oileral o
clla ba de vrngar•, porque a cru;aó.rustn,
Vem dizer " ultima p:clavr•a wbrc cssn
campanha, porqua, comocnnsequencia.da.sentnnf•a. que espora 0 patrimonio ha do voltar
par~ 0 Asylo.
'
Nilo quer que o patrimonio constltllitlo
pell1. gor oro ·idnde ll·L Ntw:'[o Br1.1zileira vá
pa.l'it os clofrc~ publico~, soni'tel' u.pplic!tCiiO im-

mediato, que o1·~ prolo.::er aquollos qun 80
invalidarilm no serviço da putrm, e por Isso
julg-ou conveniente da.r destino no asso pntri ..
monio, osslm como firmar cm lc•i 0 mo•lo
pelo qual ba de ser ndrn!nistrarlo aquollo
Asylo, quo, nctualmento, po~a sobre os cor1·es
puulicos, JrOr rlisposkiio d·• um <locroto.
Portnnto, o projecto de lei quo vrto sujeitar
{L con;ide!'ação do Senado u dos sou< collogas,
o,pecialmente os que fnzem puto rlas claesos
mrlitare•, devo ser bem acceilo.
O ASylo, tenrlo um pairimonlo sou, corno
tem, deve SOl' ndminislrado por officinos militnres.
d
Estes deverilo arrl~cnda.r to o. a l'ecelta. o
dnr lho a necessaria appllcac<1o, visto que o
pall•!monio devo ser oxcluslvamentc desti·
nado a rnelhoNr as condiçües de üla dessas
velhos eervidores da P11trJrr, o, portanto,
devo escapar it adminlstraçiTo do GnVi·rno.
Sendo entregue a unr conselho, sujeito a
um Tribunul do Contas o no gst~tdo·Maior do
Exercito, o resullai\O serr\ mui to mnlhor.
g• por is!o que o nr·t. 1" do projecto dclormina que o Asylo ser;> admirrlstr.rdo p·rr um
corpo do Eslallo·Maim• do EEerclto e dn Mn·
rlnhn Pl'cslrlido po1• otllclaos.
Estes officlnes nilo se nogarilo n adrnl·
nlstrnr grntultamonto aquolla insl!tuiçi•o,
que lhes pertenco do dh•oJto e de fttclo,
No projecto que rtpresonta, procura IIU·
gmtmtu.r o po.tt•imonio do Asylo, mcdhmto
coutribulção de !orlas as praças do oxarcllo o
do todos os omclucs superioras o genornos,
Son:~.tlo

Y. II

tia Pn.tria.
.
Até 31 rio rlezemlrro do 1808, lo! feito este
desconto e linha produzido som ma avultada,
qtrc, nclualrnontc, niio tom destino o quo ostá
rer.olltirla. aos corr·es publicas.
Esta fJUantia devo ser convertirla cm apofioes da divi1la publica p11ra augmontar o
patrirnonio do Asylo e rriio sabo Jlll'IJ"e e•to
1lesconto tii.o humnnitariofoi suppr·imiUo,man·
dando so abolil• o desconto auterlormonte
OJi:tnl:elecidn.
bto frli Coito, Cl'Ü que em !SDS.
O pl'•'jocto manda oontirrrrnr esta dispostç~o. um pouco attenrrarln, par•> nugnrentar o
pal1•irnonlo do Asylo dos lrrvalidos da Patria.
•
Ju 1gou quo n~o crn. lnconvenicnta, que
absolutn.monto .n.u.o arroctav:t os vcnclmontos
das classe.; . mlllttu·es, cle~~ln f!~O to,I~.s os
n.?~ 0 ~· 11 ~ 'llB I do mn.r~o. unn vor.sa._~.JO t.la.
t trnmn.Q.LO da Guerr.L tio Parn.guny, .1s~lm so
solcmnlzasse esta ~1ttn.. . .
.
Formula o Jli'O.Jccta c\~ sogurnlo m'{lo :
100 rérs. no soldo rio Iodas as praç1S; 1~ •. no
dos oqtcJn.es subalternos ; 2:~. ~o dos officw.es
superwrfs e 3$, no tlos otllcmes r;cnaraos,
atlm dcl, com est11s pequonas qunntrus r.mnl·
das, serem ndquiridus npolices da divi~a publrca dcstlna~ns no nugmento do patrrmonlo
do Asylo.
O Sn B&LFJRT Vmrru-E' urna eontribulçiio insignificante,
0 sn. LEITI~ 1.: Omcrc,,-)!as, Iodas essas
pnrcellos, embora pequenas, doscontndos om
um eó rncz, dnrüo, ontretnnto, qrrantin. 911 m.
cionto para qne so possa augmenlnl' o ptll'l·
monio do Asylo, com mais nJ~umas npolices,
o, pelo meoo<, rle<envolver a instituição, no
que frir poJSivel, com 0 ronrlimento dessa eapi tal, de modo qne a in,tltufçiio seja o quo
devo sor, um titulo de honra parn 0 paiz c
r:iio um motivo do vergonha para toda a
Nnçuo.
O Sn. PIRES FEnrtEIR.l-0 malar rlesconto
que V. Ex. c;taboJceo ú o rio 3$000 'I
I) Sn. LEITE E O!TroroA.- E uma vez só no
nnno.

O Srt. Pmms FErmEmA.-E' inslgniflcant.9,
Pór\o ser do 3$ caria maz, o quo produziria
36$ por nnno.
O Sn. LErTm E O!rlcJcA- Nilo qui?. aggravaro dcscomo, llfrgrnvanflo em mntor slmma
o; vcne!montos dus cl11sses ID'rllturos. Po1•
Isso estulroleco uma quantia poquona, quo
ll
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nl>Solutamonto nno nltom o vnloi• dos seus
vencimentos.
O projecto consigna mnis outra disposiçrro
que julga 110 vontngcm,
Pola consulta quo lez a diversos mombros
dns clnssos milltnros o pnlo que leu no relatorio •lo Sr. Mloistro da Mnrinhn, lho pnrece
que lm todo a inconvcnioncla em que o Asylo
dos Invalides soja o mesmo pnrn n mnrtuba o
pnrn o exercito.
Sobe que jtí lm nn ilha do Bom Jesus, o erli
qno comprada, uma tbzendn pnrn Asylo de ln·
volidos da Mnrinbn, dlstincto·dodo Exci'cito,
como outr'ora estn vn. determinar! o, em vbtn.
das quantias, que niio foram convorlidas orÍl
npollces, dn cronr.~ü.a 11o primitivo pntrlmonio,
que estubolecin. qnantin. :'t parte, para o A!)ylo
do lnvnlid"s dn Marinha.
O nrt. 3" do projecto mnmln. quo o Governo,
no novo roÀulnmento que dou n lnstitulçiio,
divida, septu•e os dous asylos, do oxorciLo o
dn mnrinha.
O Sn. BrewonT Vmm.~-Pot•que.1
O Sn, LI'ITI~ E OITICIC.I. está informado de
que ha Inconveniente na uniiío.
O Sn. JoÃO Cono1~mo-Núo ha nonhum.
O Sn, PmRs FreimEmA.- Si n marinha o o
exercito se unam para. n defosa nacional, n1io
sei qual a rnziio por que niio se hão do uni!·
quando recebem o boneflclo que a Naçiio
Jbo> fnz.
O Sn. Br.xrenRJL Fo:-ITRNP.LLE-Apoiado; si
se unh•nm para a defesa do paiz, porque nilo
se hão de unir cont1 n a. dos;;t•açll?
O SI\. PnEsmr.NTE-.Htençtio.
O SR. LeiTE E On•tctcA- Não ha Inconveniente algum em que na mesma ilha haja o
nsylo para os lnvallrlos dn marinha e o asylo
pam os invaliflos do exeroito. A despeza
corre poJa mesma verba i os odlfioios apenas
é que são dlstiuctos.
Declara que este projcnto é apresentado debaixo do ponto do vls1a em que se tem collo·
cado na campanbn do protegei' o Asylo dos
lnvalldos 1Ja Patria, tornnl·o instituiciio que
sojn um titulo do honra porn o paiz, do modo
quo ollo pos~:t offorocm• :10'i velhos sorvi1lOJ'es
da Nação, iuut.ilizatlos pomo t1·n~alho, o con·
forto o o abrigo que a Pnt•·ia lh10s deve e quo
a Nae,ico ~ra·ti!cu·n ,i4 demonsti•ou quorer
dnr·Jbes,
E' claro quo, submottondo o projecto fi
nprecinçü.o do Sonndo, (·SUL prompto o. n.ocei·
tnr todns as mod ,tJcnções fJ!W os seus noi.Jros
collegns, membros du• cJa,sos militaro",julgr~rew convonieute ]Jnrn o fim a. qno se aos ...
tlnn, pura melhorar a insti tulçr1o.
Submctto o projecto li conslllera•;ãc dn

Co.so.,

SENADO

\'om á Mosa, ó lido o o.<tando apoiado poJo
numero !lo u.ssiguatuJ·ns, vne n imp1•hnit•
pnm ontrar na. ordem Uo3 tralmlhos o SO·
guinto
PRO.JECTO:

N, JO -JB90

O Congresso Nacional doere la:
Art. I", O ARylo •los Invalides da p,,trla,
crcaolo nost.a capital pal'a rccnlh•r os servi·
dores da N1tçii.n que ao Invalidaram ou venham tL se lnv1tlidn.r no ser·vico do gucrJ•a.,FOrit
administrado por um conselho de Cinco ofllclucs p-onorncs ou superiores do exercito e
d11. rnnt•inhn., nomeado pelo Governo parn.
sot•virem por dons :l.llnrJs, Pl'C!Sirlhlo asse
conselho pelo chefo fio E>tndo·Mnlor do Exor·
cito ou du. Marinha, altet•nada.monte,rtcslgnn.·

•lo poJo Govnrno.
§ 1.• Ao conselho Incumbirá ndminlstrar
o patrimunio do Asylo, arrocauar toda a sua
receita, applical-n ao cu<teio da instituição o
no melhoramento fios erliflcios e das condições
do vida dos asylauos.
§ 2." O conselho prestará annunlmento
cont11s dn. sun. udmimatração, Mnrlo essas
appi•ovadns p:~Jo Tt•ibuual rle Coutas, com o
dll•o!Io do revisilo por ossA Tribunal.
§ 3,' .\s sobrM vortftcadus nnuunlmento,
rlepo·s do apura•lns as rosponsnbilidadus do
con,eilto, quanto ó.s dcspeza" feilas o fi já
cont.ract.ll!lns pnra. o anno so:::uinte, sorii.o
rlestimldo.s ao augmento do fundo da iustltuiçiio pela compra rle apol ices dn divida
publ!l~a constitntivois do sou pu.ti•Imonio ln~
allenavol.
Art. 2." A receita do Asylo dos lnv<tlidos
•la Patrin será constitulun:
§ I", com a renda do seu patrimonio ;
. § 2·•, com . a qu:tntia. consignada annualmento na lei do ol'<)amento i
§ 3", com a quantia de 100 róis do soJ•Io
de todas as praças, de 1$ do de todos os oill·
claes o subaitornos, 2$ de todos os omclaos
superiores e S$ do dos officlaes genoraes,
dcttcontados no dln Jn do ma.rço do curln. o.nno,
para >orem espocialmcnto applicndlls no nu·
gmento do patrimouio <fo asylo;
§ .jo, com n.s don.çõos 1~itas usJmntu.neamente
por partlculnres.
Art. a.' O Governo oxpedlrá novo regulamonto para o Asylo rlos lnvnlldos, de modo a
constltutr, no. illml!o Bom JosuH, as aecommo·
daçOos neoo>Surins para ali i sorem acondlclo·
na•lo• os lnvnlidos •lo exercito e da marinbn,
e-n cdillcios sopnl'lldos.
Art. 4." O Governo fariÍ convortoi' cm apo·
llces da divida ;rubl1ca, em augmento do patrimonlo do Asylo, as. q unntta• arrecadadas
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pelo Min!stol'in da Marinho. om fltvor do nrvlo, para honra. e gloria. drL rulmlnlstraçüo
Asy!o, utó 31 "" dozombro do tsas.
su~ror~n do Sr. Dr. :;amp••s Snlie•.
l;ontrrruarr\ nmun.ba na lrorn do oxporlionto,
Saio. das soss1los, 6 do julho do ISaJ.!Ht.la
~que, dusrle .irt, porlo oo Sr. Presi!lent:J
LeittJ a Oiticica. - Bel(ol't VicfJ·a.-Almcirla
Barreto.-Piros JiCI"I'Cira. -Rosa Jnnior.- tio o wscr•ovm• com a paJnvrn.
Lauro Sodi'C .-Be::ar;·il FJntonel!CJ. -Julio
Fr()(:.L .-i1lvaro Jllachado,

,

'·

...
•

O liir. Aquilino do Amm•niHn.vin. pedhlo ~~ palavt•a comnntecedoncia pnra
responder n algurrs topicos do discurso do
dlstincl.o Sono.•lor pelo Rio Grnnl!o do Sul,
que infelizmente nilo se acha presento.
Gun.rdal'ú., pOis, ta.cs refi ..xõJs para momento
mais opportuno.
·
Ló ao Senado um iolc~rammn reconto do
Mntto Gros~o, o declara que o sou crmtexto
é bastante o!oqnonto pnr•a o fim de tlollnir a
sltunçiio tristíssima om que '" vti nqucllo
Estndo, em virtude.do procedimento con·
domnavel do Sr. Presidenta d• 1\epnblir.a,
o tnnto mnis digno do ropnro qunrrto se hn
manifestado contradictorJnmente, or·a mnn·
dando quo a forca federal cruzo os br.•·
QOs, o.nto os ln vasoros da r.o.pita! o outras
locali•larlo3, oro. orrlonanllo que as tropas federaes intorvcnham, pnrn go.rnnth• o governo
lllo•gnl qno succode áqnollo quo foi compelll·
do n retirar·se, em presença de o.busos e lt•o·
polias que nüo póde cantor o punir omcaz·
mente.
O orador lamenta que ns sconns quo toem
por thoatro o sou Estado, bojam •ido provo·
caclns ospecin.lmonto pela ncção do governo,
relembra no Sr. Pt•osidonto do. ltopubllca
acto• passados do sua vida pulllicn, já na
Europo., já no Brnzil; e till'minrt doolamnrlo
que o Presidenta da Republica ha sido desleal,
niio 86 nn. sua propago.ndn. como no governo
do S. Po.ulo e ainrlo. no. llirocçiio suprema elo.
Republica, nilo •• tem rovo!ndo loal aos prin·
cipios de sua propagando..
0 81•, Pro•ldento _Eu chamo n.
nttencilo do nobre senador para 0 quo diz 0
art. 33 do Regimento.
0 art. 33 diz: «Ó prohiLirlo nttr!bu!r mns
intenções, usnr do oxpr(!s.;;úas· dcst•ospeitosns
parn com os senndor·os, Deputados e Chefo
âa Nação, ou nnmcar o membro drt Camnt•a,
cuja opinião se approvo., ou impugna, niio
sondo pormittido indlcal·o sou•lo por melo
indrrecto, salvo o ouso do vor~ar .n q.uo~tilo
sobro omondafl, I'!Ollrlo necessarJO di::JCl'llnlflnr
o nutor pelo nome.»
O Sr~. AQUU,JNO no AMAnAI. (continwrrrdo)
dedtLm rruo 111i.o ostfl. nl tri Uuindo mús inton·
ções, osló. attl•ibulrrdo factos ostá por• canse·
gulnte, fór·a <Indisposição r~glmontrrl.
Llmi!o.·se 1\s observações expostas, para
que llquern conslgnadus nos Amracs do So·

O S•·· Vleonto l\lnehndoSr. Prosidonto,oo.pai:rconado e injusto discurso
que acabo. do ser pronunciarlo pelo iIlustro
Sonnrlor por Matto·Grosso, niio pó:! o ficar sem
rt1Spoiita.
•
S. Ex. pediu a pala Vl'n. C!, oxcusanclo-se
pelo. ausencio. •lo illu>tro Senador pelo Rio
qrnndo do Sul, a que~ dovirt responder,
tormulou tremenda. ob,Jurga.tm•in contra o
Ironrndo Sr. Pr.•sidonto da Ropublrcn, cJro.
gnnrlo a nffirmar que S. Ex. havia intor·
vindo,il!ogul o lncon,titucionalmouto, no Esta,Jo do Matto·Gro~so.
Sr. Presirlento, do ha multo que vê o Se.
nado pcrlóJitnmentA desvirtuada esta questüo
chamada de Matto·Grosso. Os nobres ropre:
srmtantes daqu~~uo Estado, orn. queixo.m-so
de que o Sr. Presidente d:t Republica inter·
veio na politica r! o Mo.tto.Grosso, ora quni·
xnm:Fe d1t não intorvençiio do mesmo Sr.
Prosrdento rio. Republica.
E,rrominalmente, eu tenho do appellar para
o i!lustre Senado!', cujo nome doclrno: o Sr.
Azoredo.
Da primeira vez que S. Ex, so levantou
nestrt Casa, pam trntar do tal nssumpto elo·
clnrou qrre o crime do Sr. Prosidence da Ro·
pub!icn era se tor mantido em complota nou.
t.rnllclndo, obrigando a esh mosm:t noutra·
llolade o sou doiogado mllilal', quando o sou
dever, n suo. obrigação, era ii' cm o.poio dos
poderes do Estnrlo, nlli nmençnrlos.
Do outra voz, S. Ex. Yolo ti tl'ibuno. o se
incumbiu do desdlzer.se n si mesmo: S. Ex.
velo e confessou pornnte o Senado, que tinha
havrdo lntet•vonção dos por! ores feclernes cm
Matto·G!•osso, que o comrnandante do dlstrlcto mllito.r havia intervindo com sun nuclo·
r!rlade; mas o Senado snb' que estn afilrma·
~ao do·il!ustro Senarlor por Matto-Grosso Iili
liCOmpnnhnda desta outra: «.,,paro. gnran•
tlr a ordem o para. gal'.nn~ir o funccionnmen~o dos poderes constrtnrdos do MnttoGros~o»o.

O Sn. ,\. Az•n•oo-Niio tacho lornbrança,
O Sn. VIcr<N'r·m MACHADo- v. Ex. atHt·rnon Isto aqui. Disse que o S1•. general enmaJ•n hn.vJn. intoJ'VIlldo em Ma.tlo·Grosso
e havia into!'vindo evltnndog rande ca~
tnstroph·•, m•ltando quo o. cnpitu!nçlio dos go.
voJ•nistns do ~ru tto·Gro:oso chcgr1sso ús ultlmns
consoqUN!clas, pol'quo S. Ex. snblo. que cllos
se haviam rondido ú discripção dos vence·
dores.
O SI\. A. AzEI\EDO- E' coasn diversa.
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O Sn. VJCI~NTE ~fACII.\no- Sr·. Prrs!<lrnlc,
nesta quo~tfio, s,•gunlio vejo e con!Ormo tem
Visto 1. Scnndo. o Sr Prcsirlcnto fia Repu·
blicn (', nccwmdo do in~crvit• o de nü.o intc1•vir,
om do man{lllr no do!ogado militnt• que llHUl·
ti\•(lsso neutt•alirlndo. o om do

lll<lOdflr

fJI'6

\'icçii.o tlo que as ot•dons do Sr. Preshlonto t!n.
Ropnhlicn no sou dnlog;rdo mili'nrot•a:n no
liCilti.lo do niio doiX•II' nhslllut:nnonte HttontnJ• ennt1·a. l1 lllÜOI'idnjlu cnnstitnidn, lagltilllllln mto iu\'estida do podct• 111 E~tn.,lo jlu
~fatto Gro3so.
E, S1·. PJ'llSidcntP, cm1tr•t isto ~no cllz o
iii u-,tN S•ltliHIOl' pOJ' l\Ia.tlo Gros~o, ti1lla n.
Comf itnição do tinu Estnrlo,n'lsognr•n per:'eitnm•mto n pJ•osouçrL rto no\'Ol'no daqnollo g:;.
tn.do, •lo coronel Antonio Lo:to do l·iguoiredo,
quo nr<L mumbi'o dn. Cn.m u·~t MunicipBI da.
CtLpita\ e l'u\ investido das funcçõus do pt•osidontc d1L mc~nm Camnm ~Innicip:d.
O Sn. A. Azr.tti!:D:J-P~.H;o n. V. Ex:. o fnvot'
do t·cpotir os lermos 1l1t Cnnstituiç·[o.
O Sit. VJCI~NTE MACJJADo-A Const i tuiç~ o do
Malto Grosso, om sou nl't, !7, § 3•, so Lcm
mo lorubro, tt•atand!) da. snhstitui1,üio tlo pl'osid!lntu do gstnúo do :\Calt•) Gros!'<IO, di~:
~o prosirlen to Mrá suiJ3tituido, na sua fnltn.
o impediruentiJ ..;, p~·lcH tl'tjS vico-pJ•osidontos,
oleitos no. mrsmo ter11po o poln. mesmn. fór•mn,
poJo pr'O:iidonto do cougrc~~o d.-. Est!ltlo a poJo
pr·esidonto fln. Camat•n. Mllnicipaltln. cn.pitnl,))

este sou llolcgn.do m1litnr mantive~so innltcrada n orclom pu!Jiicn, d...rJtro do Ellrvlo do
Mntlo-Gross'J,
Quontlo ó qtw os illustrfls .;onarlorcs tcom
ras;io 1 Quundn pctlem a, into!'vcn~~l1o do S1•.
Pn>sidonte dn Ropublicn, on rJ11nnr1,, clnmam,
quando gr1tnm contrn n interveuçii.o '?
Sr. Prcsiltonte, o~ to fnctn, po!'óm, j.'t foi
aqui lnrgJtmcnte rlelm.tirlo; nii.n lionvo m·addJ'
Quu oocmpasso n. tl'ihunn. dcftmdc·nlln os actos
do GoVOI'OO cm rolução n .\J;ttLo·GI'o~~o, qtw
~;lo tivesse exposto torlos o.; fuctos: t'cl·n o
rllustro Sennrlor· por S. l'nu!o, fel·o o i! lustro
Sonatlor prlo Hio Gr·antlo do Sul, •.
O Sa. A. Azertrmo - O honrado Scna·!or
por S. Paulo leu to!egrammas.
O Sn.. VICENTil: ~IA.CII.\Dn- Leu toh~gt•nm·
mas e nlllt·rnou n correcç;lo tio prL,ccdimenlo
do Sr. Prcsir.cnto t!a!lcpul,lica.
lfo,io, Sr•. Presidente, levanta-se o il!ustr•o
Senador flOr l\htto·Gr•osEo cnccusrt o Sr. Pro·
( DiJ'i[Jillrl-J·Sc ao Sr, .tl • .t1;t:ra·lo) l~stou ou
sldcnto ria RopuiJ!icn. Accusa-o cm termos n1lo ro1.etindo, com toJn, o. Jeotldn.do, com toda
violentos, em tel'mos opnixoundos, ncga,nrlo ~ flolo!;rJurh, o quo diz~ Constituição po!itictl
no alto dop.ositario da nuroridude publica do E<t tdo de V. Ex. ?
deste pniz, cousa quo nindn não houvo quem
O Sr1. A. AZ8R~oo-Estr'•, sim sonho!',
ne~m~so a S. Ex.: cu.pacidndt•. pa.tL•iotismo e
absoluto rtJspelto t't~ suag tr•;ldiçüo ..; do repu· O s,, VIC>:NTr•: M.\Cif.\oo-roi; Lorn; tendo
blicnuo honesto, elo repulJ!icano pr•op:rg-nn· o sr. Antonio Cusarlo, ficgnndo vico-presi·
dista, quo estes, sim, forum os d·•grllos polo;; d r!ntc, que o:;tn v: L em exerciéio, dcixnrlo o Oo·
quaes S. Ex. clwgou O. prcsidoncin du. Hcpu· vorno, o tm·co\ro vico·pl'!!SiJento não o sn bstl·
b!icn, o niio oqucl/es a que so referiu o hon. lula por au:;cnto d!L Capital ; 6 scgun(lo suiJS·
rado Senatlor pm• Mntto-Grosm, o SI'. Arrni· tituto constitucional rlo Sr•. Cesn.t•io ora. o
Uno do AmnJ•nJ. (.!poiarlos,)
pr•osidonto da assomblén do E:st•do rio Motto
MllS a minha presença un tr•ibuua, Sr. Pr•o· Grosso, o Sr. Ganet•oso Ponce, quo não acceitou
sldente, tem por flm,prineipnlrnonto,amr·rnal' o GO\'crno, pt'I·~uo níio qniz,o tnmbem porque,
um Jilcto om contr·n•licçiio 110 quo foi nrl!t•- dtti'llllto o exorcicio do· munrlnto log-islati\'0,
mndo om aparto pelo il!nsti'O Sonadm• por S. llx. não por! ia ~cccitur nquollns funcçües.
M~tto·Grosso, cujo nome declino, o Sr. Azo·
O S1t. A. AztmE o-V. Bx. est~ enganado;
rcdo.
o!lo
podia accortal'.
s, E.'\,, apnrton.ndo o di:::;ctn'.-30 do sou com·
pnnhoiro do ropro..:ontncito, vciu nfllrmn.r O SJt, Vrcr·:N1'1~ MACI!,\DO-Podio, pcrdcodo
qu11 o Govm•no du Motto·Gro~so ora Glwornn o mnnr!nto.
iJiegalj o, ~UOI'Ondo t·cfol'it··sc no orndor qno
0 Sit. A. Azr.:n1mo-~ILLS podia..
nosto momento ocr.nprt ú tt•ibnnn, dl:-;se S. Ex.
O Srt. VIor~NTg MACIIAPo-F'oi convhladn o
quo a suhstilu!oiío ha.vin h ido tiJitt\ ttlu tnmul·
tunrlaml3nto como, durnnto a t•uvoltn, !i.Ji presidente dn r.amnrn Mnnlcipnl dn Cnpitn!,
l~ita n. i:iubstltuiçlio do Govorno tlo E:>tr~~.io do O qual l'CCUSOll j foi O SOU ~Bg'lllldO, CJUO Ó SOU
Pnl'llllri, polo cautl!lilo rovoluc!onnrio qno RUbstituto, O nin ta hflUI/0 J'ecusa; 1i.>i•SO ll.O
lmvln so a poder;~ do no poso da.; urmn:-; da :m. terceiro, nindn sou substituto, quo o.ccoi t·~u o
prema adntini~<tt•ttÇt1o do Estudo.
togai', como c.msta rio to!egr•,lJnmn passrvlo no
Nü,o l F.m Ma.ttc-Grossa a nnarchln. foi !Oitn. Sr. Presit!ente da ltflpULiic,, jll·!o Sr•, gonel'lll
11oJo prcsidtmto do E11tado, que ubnmlontJu Camnt'tL, c(•mma.ndu.nto 1lo distr•icto.
sou Jogar qnnndo so sontl;l porfoitrunonto
O Stt. A. ,,z~ntwo-~fo.s om quo comlküos
I{[U'nntldo pelas autodilndes JOrJo1·oe8, quando lbi isto ! 'I Onde ostn isto oscr•ipto n11 Corrsli·
tinha. ctn•toza, C}IHllllio tinhn :~ prol'unrla con· tu!çiio do Matto Gr•osso 1
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O Sa.. Vwt-:~'l't·: MM II \DJ- V. Ex. VM vm•.
V. Ex., S1•. Pl'e~illontn, f1UC O jul'istn.. o
jurista dlstlnato, s.tbo quo as Coustit.uu;Üt!S
nüo pmliam u.h;olu tamou te, pot• disposkiH13
cxnrcssus ou por omiíisiíC.J, levai' um E~titllo
1\tó á nnnrchia,
O ultimo ""b,titulo ~o Pl'esidr,ntc do Multo
Gro•;o ó o Prosj,lonto ún Cilmara Municipal.
Siso qui7.Cl' interpt•itnr p:davrn por 1a.
}O.\'I'n, DO pU d:L lcttr•n., coma·so tliz, a Conslitui~,"ÜO do Mlltto Gt·ü~St'. tulvm~ pu•lcs:o;o ter
rnr.ü.o o illu::~tre Scn:tdl'l' que mo ILJHl.rtt!a,
Mas, o illn!:.tro Scmai.lor Silbe QllO ('::;tn. intcrpt·ota.ç;1o ó absut·,lu, nfi.o so coaduna, nüo
se compatlcco com o.-; rnelhql't!S pr.ncipius do
honnencutJcn, o h•iamos ate à amLrchia., si tal
interpretação pw.Icsso set' cous:L.'.)l'llllo..
O Sn. A. Az~n>:oo - Mns ó o que existo.
nctuo.lmnntc, cm ~1atlo·OI'usso: é rL tlllllt'chia!
O Sn. VJCE~'I'& ,!ACIWJO-A substitu!çiio do
Presidenta do Estudo O uma funcQiio inho
rente ao car·go que occupa. o Presidente
da Comam ~luniclpal lia Cupitnl.
E, uma vez qní', cbogarlo o momento do
exercer• cstn. func1}ã.o, c!le não n. c·xercn, Í]Jso
(actu, deixou o cat·go rio pt·csit.lcnto t.la Camnra
).IuniClipul o :1. t'nn~·çii.o rne H:1r exorcidn pot•
nquello fJHO nssumo a pre~idcncltL rla Cnmnta,
Isto ó que ó <lii'Cito, Isto ó que ó ronl, isto
ó o que e:;iú. cou~agrndo pot• lOUús os princi·
p!os de hormoneutica.
E, Sr. Prcsidcute, fui o.IJu.,ivarnento, roi
tumultn<::f'nmr~nto, foi !Ora do todas nR tbrmulns que so che;;ou a m;ta situação no b:s·
ta~o do MaLto·Grosso! N;io, Sr. PJ"esiúontc.
Eu por\crla, nlr'>m do apoio do uma po!'ÇÜO
1le t'nctos dn.•.!os o occorr·idos n:L vida do Im·
pel'IO o da H.,lpllblico., chllUIO.t' om auxilio <lo
r1ue digo us dbpo~içücs clns Constitui~o~ s dos
outros Estndos, como a 110 E!itntlo visiuho
do Matto-Gt·o~so, o do Goyn.z, cm iJIIO ta.mb.lUI
n. ultima sub;,tilulçoio t\ commí:ttida n.o prnsic!onte dn. cnmnr1t municip:tl ou ;vJ ~cu ::illb·
stituto leg;Ll.
Mas, Sr. Presidente, V, Ex. tambcm sabe
quo osto systomn. do subslituiçüo por mürn·
b1•os electivos das cama!'as rnurlicipncs,iá. no

tempo

elo

imperio

~o

dtl\'0.

em

l'(llu(;iio

aos

CILI'g'OS ju,JicmPS! C:->gotadn. n li::ta. dtS êllp-

plentcB do juiz municipal pnl'a nssumit· a
''ara do juiz in-:n ao prosldonto da cnnwra
munlciJ•Itl (I, Ri ('Sto niio ncct•itn.vll, recorrin....
so no sou immmlio.to, ao Yicc-prcsitleuto, tto·
pc. is /LOS outt·ns \•orendores. nn. ordem !lu
votnçi1o, !ntlo ~u ntó uos supploutf's dus mes ..
mos vet'NLJ!o!'es. bto nii.o ó um Jitcto novo,
isto ó Ullla conm u:t.turul, acccitt~ o con~a
grada pCllos tilctos o pei!L boa int·n·prctaf,~iio
dos pritwip!as 111.1. consti tuh:iio de Matto 0t'0850,
l,)Xamllos uu at•ligo 'lU Ocito i,

J lii.IIO IJI<:

!SOl!

Nilo s11i, Sr. Pl'e-iitlonío, si o~ nobres Senn.·
nr,:mmm o Prn:;itl1mto 1la Roj.IU·
blica. pat• csles litctos o ~uo CJIIOl'ill!n quo n.
n.nn.t•chlll la vr<~s:so no Estw\u do Ma.tto Grosso,
1le:3do fJUo se collocam n.o l:do do pt'C::lillento
reslgnHinrio •• ,
O Stt. A. ~\zrmtmo-Qtt.Jm n f1triz niio !O·
mos n(·,:;, fui o Pl'esir!entc tln RepuiJiica.
O Srt. VtCI•:s·rg jf,,cnAoo- .•. p1•e!Criam
(ó n. rn.zü.o pnHJllll dig-u quo qucr·inm n nnn.r· ·
cltlu.J, tfll\'ez que n poder fus~e pa.1•nr nn.s
miios tlll eommanUnnlo do distl'ido ou do uma
jnuta f.dt;t p:1r o.cclam.·,;;io pupnlflt'.
~iin ora i:; tu mesmo tuumltuurio? X<1o oro.
hito uma. annrchin, 41110 S:-i. EEx mosmo do·
\'iarn comh1ltcr, do\·la.m evit:tr ? E pot•quo so
JH'ocu1·n uma solur,·•1o lcgo.l, pot·qno pt•ocur·a.·
se t•espoitar n disposiçoüo constitucional do
csto.tut11 politico tlo Matto Oro~s,1, SS. EEx.
icl'ant:un·'e c npost.rophnm o Sl". Pr.'sidonte
do. Republica (ponnitn.·me V. E.t. dizer, Sr.
Pl'cshleu t.o, não ó úlfcma., V. Ex. mesmo OU·
\'in) utó com os maiores doe!: tos!
Hoje, S1•. Prr.sidonto, n. pt•oposi to da ques•
tii.o IJIOI'tn, tla fJUOSl<iO liquid<t.J.t de ,\latto
Gt·o.~so, pol'quo de facto olln. estA lirtUit.ludu, o
Sonudo ouviu o ncervo do injustiças utii'<Hius
contl'/1. o honrndo l're~it.lcntu do. H.epublicil,
E' Jqsto, cJ l't,g'Ui:l.t' isto 1. o o
A ~itnnc:i1o du ~Iulto Grusso, C!tt llls~e,cstú.
mortll, cstlt ntllfL t:itunçüo liquit.lalla.
O Sn. A. AzlmEno- Rrsln qno V. Ex. o
1liga,
0 Sn. VICENTE MACIIADO-Siioos fados qno
o rlizem; é o Sr·. Gencr<~Ho Pouco, ó o pr~si
rlc~nto do Eitt:rlo, silo to1los nquelles quo estavam no ln do dos q no,u tú ontüo,era.m os rapl'(lS(Intuntesda politica dominn.ute em Mntto
tiros.;o, f1UC :lflh·nuun isto.
Sr. Presirlente, V. Ex. Yiu lido nqni po·
rnutc o Senado, com tutla. n. solemnitla.de, pelo
1\lustro Sonndot• pot• Mol.to Grosso, o mnnl·
te:; to doS!', Gt•nm·osn Ponce.
O Sn. A. AzimEoo-E o qno tem o manl·
fL'::ilo com o caso coustitucioJ·:Ll?
O ~r-.:.• \'rcE~TE jJAcn.\no- V. Ex. reserva.·
se o rlireito do tocar om to· los o3 pontos da
qrwstii.o tio ~Iattn-Grosso o q ucr por t'orçn.
dlamnl'-lno ao pouto da questii.o constituclo·
unl, uo qual ji• toquei, o sobre o qu:rl já d1sso
bn.stauto '(
:\lns \'cm o St•. GoncJ't)50 Pünco o ntira. um
manit't.!slo no pniz, nos S:!us corJ'oli::donarios,
nos seus nndgo;;, d.,clnwudo os moL1vos por·
qtw se ai.Jstinlta. do )lleito eleitora.l. S. Ex.,
~uo ti o chola do pitt'\i!lo, di!se quo so nbs·
tinha pai' 1hlta tio '-'a.ranttt\S, Si'. Prcshlento,
qnnndo todo o mundo espcm.va que o illu::~tre
cheio úo lllLrtitlo ropub\icauo do Matl.o·GJ·osso,
o nosw collcoga. Semldor Gonel'Oso Ponce, l\:j•
doro~. ~uo
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sumisse a posição que lho ac.msolhavaa vio- <lido a compostum, com que se devia expor
lencfa que oflo dizia oxlstlr em rei<Lciio nos aos nltos poderes da. Nnçiio.
factos de Matto-Gro,;o, S. Ex. acab.t por do· Não quuliftco, niio posso QUII!il!ca.• o acto
clarar que a o'cofl1a <lo futuro pt•o;!<lonto do do prcsitl•mto resignata•·Io do )latto Grosso,
Esta•lo, J'acto em torno tlo qual tlnh•m gy. llüpondo por telogrrunrn11. nas milos do Pro•
rndo todos os ucontocimcntus, or·n. uma. es· sidonteda Republica podoros que lhe conto.
colhn patriotic;~, tinha rccnhi<lo sobt•o um rit·am os eleitores do Matto G1•osso,
cidaJüo emfnonto, quo havin do g.trantit• n Ou ó uma pllhoria, o a pilheria não rg
paz, o. tl'MJquillida.tlo li. Jhmiiill mr.t.tto·gt'os .. compadece com n. sftunl}iio ; ou ó n. revelacil.o
sonso, o ató hypothccou a sutt co•dju vuçiio de uma complotu. ignora.ncin. do seus devores,
ao que la sot• ofmto?
uma porlO i tu. ignornnch~ elos melindro::; tla sua.
Dns duns um11, Sr. Prcsi•lonto : ou o Sr. posição,
Gonet•o::o Ponco m·a. :porteitamento sincero, E, Sr. Presidente, om qualquer dns duas
ora porfoitnmonto leal na afilrmaçüo quo hypothos_!ls niio <i ~bsolutamonte invej:1vol
.thzin, em rolnçr1o o.o caudida.to it Pl'iJsidencin. a sttuaçao tio prostdeuto res!gn11tario do
do Estndo do Mt~.lto Grosw o, neste caso, nii.a Matto G1•osso.
ho. via mnis rn.zii.o do sar pnrn. levrmto.l'·so o O Sn. A. AzmnEoo dó. U<n aparte,
alarido quo se lovnnlnva: ou S. Ex, ostavn O Sit. VIO~NTE MAOliAoo-E porquo V, Ex.
antecipndumonte pr.·p>rndo pnra uma posiçiio diz Isso! V. Ex. diz iHso porquojó.tove o•ilro
monos digna do um homom politico, e não dia a coragem de afil>·m~r que ou havllt abansol, niio posso comprehondor a que vit•fam donndo o governo do meu Estado 'I V, Ex.
aquollns expressões.
quet• a expllcaçiio disto! Eu nõ.:> desejo vir re·
v. Ex. sabe,~··· Prosidouto, sabo todo o !atar no Senado, uma questão jt\ conhecida o
paiz que a questão do Matto.Grosso, da qual julgadn, uma questiio vencida, em que olleM tom occnpado o Sonado cm sessõJS conse· ctivamonte o nobre Senador com a sua pai·
cutivas, fo•·mou·sc em torno de um facto; xiio niio é capaz de descobrir para mim uma
foi a oscollta do cnn<lidato a preshlencia do situnçiio meoos l'ogulo.t•,
Estado por parto dos parti tios do Mattollrosso . A conscloncia de V. Ex. sabe disto, tanto
que determinou o caso chamado do Matto que, jornalista, republicano, homem de parGrosso, 1t sltuncilo om que osti1aquofla ro- tido, homem cheio de responsabilidades, mal$
de uma vez n!firmara a correcção do meu pro·
gfilo •'a Patria Brazilolra.
codimento.
·
.
Pois ha esse momento <Indo, om que a conQuer V. Ex. agot•aattribuir-mo incorrec~1o,
ven~ü.o de um partido, os proceros, os seus
cholos osoolhcm um onn•litlnto; vem o outro pcwque houvo um mom 1nto, houve um
chefo contrario o di~ que osto candidato ó instante om que eu, cedendo ó. prossiio das
honesto, é capaz tlo as~egurrti' o. paz e n tran· armas e das circumstaucias, vendo doante de
quillldade em Multo Grosso, o quo pareceria mim cort·er espavorido o responsavd pela
a todos, o quo ostnva impondo, ó quo a quos· ordem militar, quo ora o commandanto do
tão ostú. morta, tl que a quostiloJosapp:trecou, dlstrioto, níio tive outro remedio,para manter
minha autoridade, siniio •lesloc.r a stlde do
Pois bem; tlopois disso, Sr. Presidente, vem 11governo,
e de accor!lo com o que pre·
o Prosldolite <lo Estado de Matto Grosso, em celtnotva adentro
Constituição
do meu Estado I
oxerclcio, decl~rat• que por lillta de ~tll'antlaa
V.
Ex.
oump11ra
este
procedimento
correcto
n:1o pódo exercer a sua autoridade consti- com o daquelles que grttam contra violeuclas
tucional e qno l'OIItmcia o sou mandato, do Govorno, mas que, a despeito desses gritos,
dlzondo om tefogl'amma no S1·. P•·esldento desses
clamores, dizem que o s·•U partido é
da ltepublica,em telcgramma ao Pt•esidonto do tão f~rto,
tiio poderoso que bit do esmagar os
Supremo Tribnnai Pedoral o em tobgramma seus adverila.J•Jos
na:i urnas, o nod1a. soguinto,
ouvindo ~~ imprensa, quo dopõo o PO'I,Ir, que om· um manifesto a.tira..loJ o.os seus o.mi;;m•,
lho deu o povo do M11tto Grosso, JlWI mitos do renunciam os direitos do sou partido poli·
Sr. P1·osi lont·.> tia Republica!
tico, aconselltan•lo a niio pleitear o. eloi·
Hontem. quando o !Ilustro Senado•• pnt• QÜ.O'
••
Mu.tto Grosso lati esto telegramma., confesso
o
Sn.
A. Az~nmno~E V. Ex. oro. capaz <lo
quo fiquei pennlfzntlo da sltuaçiio a que so
pfeitea••
a
oiolção no Paraná 11
tinha o"ndomnndo o presidente reslgnntarlo
do seu Es!a·lo. Em umu. questão •órla, em o Sn. YicmNri: MACIIADo- ... e, mais tio
uma questão gravo, orn umll. quo:~tito que, que isto, vóm proclomlll' a excel!onoia do
como dizem os illustres Sctl!ldoroa por Mutto candidato contrario'/
Gr.. sso, diz respeito ti autonomitl e á indo· U111 S!t. SmN.\DOit dit um aparto.
pendenofa do sou Estado, o deposiht•io da au·
torJdade pubiictl vutfta most1•ar perante o o S1t. VloGNTm ~lAOU.\oO- V. Ex., por mal.~
pnlz que Unha perd!tlo ~ liub~,que tinha per. quo quolro. nilo mo o.rrastnrli a Ulll terreno
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oscOl'L'og-ndio, o hei do ovitt\1-o, porque não
mo domino. o. po.ixü.o.
V. Ex. bom srtllo quo no Pnro.ná tem so
ploitmulo oleiçües cm o;:cnsiües mais procartas.
1
Eu sinto qnc, para doliJnder o neto do PrC·
si~cnte cln. Ropnblica,L'osso noco~so.rio. o. minllu.
pi'OSC!i11;3. no. tl'ibuna, prçsenr.~a quu não illnmlu:t do mndo n(•nhunJ o dc!Ja.tu, (tu!u ap!Ji t•
do.-:) mo.s não mo Ol'iL possl vcl vm· n. accusn.cno
apaixonada o violrJnta foila. contra o Sr.

}800

·17

gm relnçilo ó. segunda parte, Sr. P1·osi·
dentl', !I ovo declnru.t• que siulo·mo const,t·nn·
gidu tloa.nto das phr~os do que usou o illustt•e
I'CJlros~nti.lntu 1lo P.H'Itmi. quando se rcfmiu
n sua l'dlirada do.quclle Esta1lo. ·
Entrelttnto, direi sobre tlmbos os pontos
algumas palrtvl'J.S, de modo quo possajusti·
tlcnr n

min~n

ottltude nn tribuna neste mo

monto.

o honrado Senador alllrmou que cu, tondo

atacado o Governo em rel11çüo ti. nü.o intcr·
Presidente u:c RcpuiJlico tlc:or s·Jill resposta \'O:tçii.o no E::~ttLdo do ~Intto·Groli~o. dca.nte
imm1HI io.tn. n.ttcnta O. li u:mncitL do mou illustt•o du. requbh:ü.o feita. pelo se11 }H'csideut,o, tinha
collo~ont o St·. Rnmil'O l3a!'CC1lns, que ó f'JUl'ffi vindo mnls t1Lrdi) recouhcceL' quo esta iuter·
tem mn.utillo com o uobru So:J;Ltior di~:~cn:;s;1o VOIIÇÜ.O tinha-se dado e que eu Ozet•a. :1qui a
sobrtJ os negocias de :\lutto Grosso.
npulugin. do acto do S1•. Presillonto do. Ro•
Ro1lmontc, seria do cstJ•nulmr que o nobrt! pu1Jlic11.
Senador por Ma.tto Gross1) vicsso dizor umas
Nilo ha, Sr. !'residente, nbsolutomente, no
tantas cousa~ tõobre o procedimanto do Sr. meu modo do proceder nesta tribuna, incobcPrcsldcnto da Republica, ttLXaudo o do i!Ioga!, rencin. cm rolaçi'io nos ncuntllcimentos ele
e ::oUro a atHL pe:~~oa, que tlldo o paiz conhoco Mutto Grmso.
como de um corl'octo reptLblica.no, do um Eu rlls!o no meu p1•imeil•o discurso que o

(

·'

potdot<L lnt••mcroto o do um notavol esta· Sr. P<•osidento da Republico. tiuhnlllltndo ao
dista, e não tivc.~.;;o it)lmediata coutcstacão. compromisso, o.os s1ms ilevel'cs, níi.o o.ttcn(Apoiado•).
dondo li roqulsiçiio feita. pelo presidente do
O nob1·e Senador o Sr. Aquilino do Amnrnl, Estado quando ameaçada a Asscmblén. no
vindo ufih•mni' que o Dr. Campos Sulles ó um cxercicio de suas runcçõcs.
Etite pedido do pt·CSidonte rlo Estlltlo tinha
inc!l.paz, do:;doo tempo 1la. mon .. rchia, ollo qno
foi um gt•n.nda o tp.lontoso propagandista da. Hido t'olto de ncc01•do cum 11 Constituição.
Republica, que i Iluminou corno i.Jrilho rlo sua A requisição foi feita para que a ordem
pulavrn. o pal'huuonto do impet·io; usseg-n- fOsso mnntida. orn m:nha torra, e esta é u.
l'nndo que S. Ex. quer mnllJarntnL' n. tlUtú· nlllt•mnçúo quo continuo a faze1•, po1•que, si o
nomia dos Estudos, cllo que nesto l'ccinto, Sr. PI'C>idcute da Ropuhlica tivcS<e tomado
com olevaçilo e com eloquenclo so oppoz ó. as providencias <tuo " ConstitUiç;éo deterl·ogulamontO.t;l10 do ll.l't. o··, que vinha 1'cril' mlnn, cortamento teria slrlo sufr,•cndn aro·
de mar' o a ti:lderaçiio; o nindo. dizomlo que volução o nii.o se teriam commcttitlo actos
ollo lbi ridicularizudo no Em•opa, qunndo todo itlcgne<, mnod11ndo nnnullar ns eleições só·
o pnlz :m.bJ como 1:,1 t•ocoludo o julgado nas mente para. satisfazer aos revoltosos, acto
grantles cupltnos do Volho Mundo o ole1to tio que, nlum do bumilhaçiio do Estodo, traria
Povo Rraz1leh•o, pnm nlta" mngist•·atum da aindn a desordem para Mntto Grosso. (lia um
Republicu, clomon.trou simptesmunt" que a ap.u·tu).
quost1io de M"tto Grosso é uma questiio tor- O cbefe politico no Estodo rle Mntto Grosso,
minnda e t•osolvida. corrcetnmouto, o que os o Sr. Sonndor Pence, nilo propoz neto algum
qno sobre olln. qnot·om Jitllat•, accusundo o uos re voltosus.
honrado Prosldouto da Ropublicn, só doo ex- Decta••o no pniz que o Sr. Senodor Ponco
pansão ~~ swt paixão o, uü.u dirol no sou o1.llo, neobumn proposta rez ao Sr. coronel Pnes
pt\ra. uií.o melimh·ar os nobres ropre~euta.uto.s de llol·ros om rolo~iio ''politica o ó. conci·
linçiio em ~Intto Grosso.
ilaqudlo E;tado. (Jiuilo bem; muito bem).
Houve um lntormc linrio, ó corto. que por
si
entendeu dil•i:;lr·SO ao< cl:elos dos rovol·
O 1!11•. A. AzoJ•cdo- (')Sr. Pl'e;i- toso~,como
presto.t• um serviço, não
dente. Deus pontos do discurso do iilustre no p.trtido "quorundo
que
portencia,
mos ao pl'oprio
Senado<' pelo l'arauil mo ohrlgam n occupor Estatlo, quo se aciU\VI\ ern uma.
eitunçiio do·
a tribuna noste momento.
lot'OSit.
Primeiro, n. reforoucto. que S. Ex. t't!Z ROB Então, dirlglu·so nos chefes <los revoluclo·
mous discursos, outenden<lo que eu atnqu•i o zuu•ios,
o St•. coronel narras. l~to 10i no li lo.
delimd1 o Govemo; o outl'O ponto é n •uh· 13. Eu jó.
stitui9iio Jegnl pelo actual prosidnnt~ que repetir. disso nesta tr1buoa o sinto to!' de
esti\, <hzem, na uirccção do Estodo de Motto
O Sr. Po<ii'O Celestino onte1Hleu-se com o
Grosso.
Sr. Metollo, quo ero o chol'o mteleetual da
t'OYOI u~iio, o ro~olvorn.ru chegar n. um accordo i
e este ~ccordo foi Mto no ui~ 13 ; m~~ cous11

48
multo

~iffc:·cnlo ~o

os ncontccirnontos minucioso monto
oh 1.
llescr•lptns, om te!egrammns, rodnma.nrlo, do
o~ rovolto-:;o3 con tontCL vnm.so com o rcro- occordo com a. Con~tituiçl1o, o 11 uxilio ilrt f11rçn.
nlwcimcnto do nosso cnnclhlato e ''·o engc- ro~~er<~l, o.quo tintHL direito, o no qno S. Ex.
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que o que so diz Jll·l'· Sn\les

nhoiro ,Joiío Folix: Peixoto de Azov.ctlo. Mus não ottondou, expedindo, nos~o dlll 6, um tocomo o Sr. cor·or.el Pedro Ceh:f>tlno .:ol'rôa. IClgrrunmo., IJUO o honrado Senador por
da Costa, que c1•a o lntérmed1nrio o que é o S. Paulo, leu nestn. Cns1, nconaellmtHlo nlndn.
nctunl prtsi,lcnto da Cnmnra :\funicipal dn umn rot n. noutralidndc entre os grupos po ..
capital do Estado, c~ta.vn por esfo tacto, peln. J;ticos, como si pudes~e hnver twut.r;LJidudo
lei cloitnra.J, incompativol com o carg-o do em um momonto om quo a m·dom publica.
vlce·pt•osidontl), n.o quul clle Hn cnn!lldato, estava. comp!otnmcnto n.Jterndo.; como t:i o
:t assernblóa não ro onhecorin o Sr. Pcolro dever• <lo Pr·csidento da Hcpnbllcr fosso acon·
Celestino, c entiio l'.!conheccrin. o chefe dos ~olhnr osso act.o CJ•iudnoso, P•JJ'quanto, n sua.
revoltosos, o St•.AntonJo Pnes de Bru·ros, que l obJ·ignçiTo era prc::tut• aos l~odot·~~s constitui·
era cnnd1dnto dos dí.:.sidontcs no ca1•go do d0s do g':ito.rJo o n.uxilio a que ellcs tinham
1' vice·prcsitlcnte do Estudo.
d!r·eito.
Pedram ainda mais os revoltosos : quo so lllns isto nilo se fcr., o quando o Pt•c~sldente
garantissem ao Sr. cor·onol Salomão Alves do Estado, j;i cm neto do do3espero, no dia O
Ribeiro a cadeira ~e Uoputmio Fc•dor•al nas de abril, slnilo mo f<L\hn a momorin, ~uantlo
proxlmns eleições, porque, ficando como o. rovolu~.!io se approximava. ou jiL sitlu.va !L
1' vice·preshlonto o Sr. Antouio Pues rle cidn~o do Cuyabó; quando o St•, coronel Annarros, que ora o clrelb ti~ revolução, clle tonio Ccsario reclnrnam ~o novo, cm termos
querin. quo foss:1 n um dos chefes, o com· encl'gicos, dignos o olevados, do St•, Pr•eslmundanto dn l>rignda de cavullt<ri:r revol· dento rlu RoJJUblica aqnella intcrvenç<co da
tosa, o Sr. cor·on•f S>lomiio Alves Riuciro. força ferlcrn1, tornando S. Ex. respons"vol
gnrnnti1la a etuloit·n. dd Doputa.clo nus pro· pelo sangue derr:ttnado cm Cuyabá, o St·.
ximns C!leições fedo!'nos.
Presidcnttt drL RopubL:ciL respondia. com a
Alti csti1 a proposta toita no din 13, ~uo energia qno lho cr·• natural. <iir.cndo quo ora
niio püdo ser «!.:ecutrula cm virtudoda am· o juiz, naquolln que;tiio, do momento dn lnbiçã.o que crescia no c~tmpo dos l'evoltosos, ú. teJ·vtm~iLn, e rccommonrltt.va quo os poderes
proporção que o clcsnnimo reinava entre ts constituirias do E!'lt!Ldo fossem garantidos.
sitiados pelas tlifficuhlndes do BC•fUisiçiio de Entrotnnto, não pro;tmr, corno ora ~o seu
rnnniçtios o armas e poln. carencia do vi- devo!', o auxilio da fr•J'Çn. fot 1erol. de mo·Jo
veres. ·
quo o pr•osldont·J rio E>tuo\o e a Assemblti• pu·
Ahl o•lit, Sr. Pr•osidcnte, a prime:ra pro· rlcS<ern suffocor a roV<•Ita, que tinha rohen·
posta (oita polo inlermeilinrio, que niio lo i Indo no dh 10.
autorizado pelo St•. 8orm~ot• Poneo a enten· O Sll. Do>u:o<aos \'JCE:o<m- O que prom
dor-so com os revoluciomt.T'ioR.
tudo isto ó quo o prcsirlouto não tinha. mo.to·
Rompido, pot•ém, o a.ccor•Jo 'lue so preton- rin. no E$tat.lo, r~arn. governar.
dia faznr nosso ~iu, o movimento rovoluci~- 0 Srt. ANToNro AZErtEoo-Quom tem maioU:\t'io continuou, o bomb1udeio prosoguiu nos ria é 0 governador do E~pirito Santo!
dias 14, lf o 16, !Ltó que, à ultirnn hora,
quando os rcvoltosoi ontont!ora.m qite tinJHlm O Sn. Do~u:o;aos VIogNTt~:- Nfio estou tt•a ..
o direito rio lmpôt• dcs~e a renuncia do Pro· tondo do governutlor do E<pit•rdo S:mto.
si~ento quo ostHV!I em cxorc\clo, n dos Vlce·
o Sr. ,\~Toxro At~Rr.oo- Pois cu estou
PresidentEs, a do Presidente da Aswmb\é<L c tratan~o ; cotou ropetintlo .•.
a do Prooidente da Cnmnra Munlclp11l, até a o SR. DorrNC:o" VtcENTI~-EIIe niio ó meu
uma ln·lomnizaçi\o do guerra, immornl, quo amigo; sou seu :utvor.iut•ioi mas lá nü.o faze.
niio so 11;1de jfunn.it:~ compreilentlúl' ontro mos revolut;ões.,.
grupos pol ticos, quo ili>putnm o poder, e DUO 0 SI\. ANTONIO Ar.rmr.oo _ Tttlvez que
so julgam no direito de lornutar uma revo· v, E~. se cst·'n encaminhando paJ'a 0 mesluçilo, potrm·lmu<lo a or~cm o reclamnn~o
""
~epois umn Jndemnizuçilo sem titulo algum. mo fim doo revolto,os rio Matto flro!so 1
Ato o d\11 16, porém, nnnhuma mnnft'•SLU· O Sn.. DoloiJNOos \'ICEN1'E- Pó·lo V. Ex.
ç"o hon vo por parto do do\Pgndo do Gover·no suppôr o quo quizcr. O que digo ó que o
Fcdoml no Estndo rio Matto Grosso, no sen- presidente do >cu !Modo 11iio tinira maioria
t!Jo do lutcrvh•, cvitnndo a pertu 1·baçiio dn para mnnter-so no govorno. Quorin o apoio
ordem,
da t'or1;~o. JCdornl para. esmagar os seus ndvel'·
Entr·elnnto, n ro,l!Lrnnçiio do Pt'C>idQnte ~o mrios t
•
Estado !la via sido feitas >lemnomeuto no <lia O Sn, A:o<r.>Nro AzEnEDJ-Sr. Presidente, o
O, havendo o Sr. coronel Antonio Cesnr\o !tparte do lllu•tre Sormtlor vo\u indlcat• que
tJ•uzldo no conlrooimcnto do Sr. Dr, Cumpos S. l!:x. ó OJlposlclonistu no sou Estudo.
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O Sa. DmmNOO!I VJOE~TE -Sou ; preso-me
do .o twr i m;,a niio suu revoluclormrio.
O Sn.• AN'l'ONIO Azmumo - Entretanto, os
honrarias Sonndorf!s que toem do suu ltLUo os
gtlvernos dm seuS' E~:~tfl.!los, preciMm o.ca ut.ular-so com esto apn.r•te, com c:::Lul!l obsm•va~~õos,

qnc significam quo IVJUOl!rs que não

dlspliem il~Jr.sos governos }lDdem, cotuo um
Matto Gr·o~so, promovm• urna. re\'olnt;iio o tu.zcr ll~Jpenrlor sua victot'ÍIL unicamente tla.
u.ttitudü do St•. Pl'e .. idento

d1~

ll('jJUIJ!lca, não

intervmclo.

1E00

40

perturbar a ordem c depor os po•lorcs pu·
blico;'l
O Slt. Dom :-o oos VJCE~-rg-A pt•imeirlL couSJL
quo Jitz um pi·üsidente, ó const,·nir umtt mu·
ru.llJ(L tlo iJrrJIIZil etn torno Uo. ndminstrnção.
0 Slt. ANT(1:\'IO AZEREDO - Ló. nüo houve
essa murullm.
O Sn. Do:o.IINGos VtCESTE- E' o que Ucvio.
ter !'oito.
O Stt.A. Azlmer.o- V. Ex. ,!ir.- ú o ~uo
d'JVia. tur• feito, o,enh'•!lanto, di~so t~1mbem

O Su.• Do~IINGOS Vtcl!::\'1'1·: ~ Pót.lo traduzit• que o:-; r•wo!Losos teem direito du fu.zCl' a. l'C·
com() qu!1.o1' a mini! a. obs;!t•vuçã.o i tom lod:t vo! ut,:iio !
Nii.o :.:ei como r'..lsponJcr no nobre Sl3uadol'.
a li bct·dado.

O SI:., Ar~-ro:-·ao A~ERNDO -Si ·todos os OfJO·
sionista; nos li:stados, pud,s;om, cotno os dlssiduntoH do Mti.tlo GrosHo. t•evoltn.n,lo-so, contar com o apoio do Governo VoJor,IJ, ontüo
os Scuu.rlom..; que contn.m com os govm•nob
dos sous E1:ll:nllos poditLm rc~m· por cUes, por·
que a iJnet'Vtloç:io d1Lr·stJ·in., do modo o
mais :;olt~mne; dal'·SD·iiL nellcs o que acon·
teceu e t:st!'L acontec11ndo cm Maüo üros:-io, e
isto l:ie n.JastrHI'in. do ~ul no norte, de modo

qu'J ns

po.::i~.o·ões

tlou.I·htm pcrfoitamonto

~t·o·

cu.dns:
0 81~. DOMINGOS VICI~XTE

S~t. A~TO~JO

dá outro n.parto,

AzEnEno-Sr. Presidente,
é a sogunf.l.1 intorroguçã.o que se faz aqui, a
rõ~peito riu. 1Urr;u. rio go\'orno do Estado, o do
presti~io do presiJonte que dirige o Estacto
de Matto Gro;,o I
E' re:a.lmente curioso, Sr. Prc::~idente, que
!;to dê, c que EO roproluza !
Do ma.ueh·n qno o governo, que tem pot• si
um pJ.rLitlr:-, quo dispüo incout~::;tlvclmt:nto
do oJünldltos oloitoraes }lo.ra voucot· umn.,
duns, dút. vezes, e sowprc, em um pleito regular, logituno, uot•mn.l, deve estar p!•ep&·
rado pnra su!focar as rcvolu~õcs que surgi·
rem de um momento pa.rn. ouLI'õ, o que contam em l:iCU J'LLvo~· com o a.poio do Governo
Foleml!
E• rca.lmontc curioso !
E e1n I'eia.t·ii.o ao E:'ltndo do Mn.Lto Gross'l, ó
oxtraordinn.do o procedimento dos Senad01•es
'JUO pousam desla lürma.
Nii.o p:Jsso n.crctlitn1• c1uo 03 mous illu:,tl·es
collegas nüo conhoçam a IOJIOgrnphla do Es·
tado do Matto Grosso, a sua pequona p:•pulaçiio dissomlnarln pot' aquello vn>to tet•t•l·
torio. por o.quot:c torritorlo cxtmortliuu.rio,
colossal.
E o prcsi•lento do Estado, que niio po:lia
cõuta.r cum tt revolução, lmvlo. de ter lut sua11
orden> uma policia do Ires ou quatro mil
homous na capital, para resistir " todos os
movlmeutos scdtclosos que rompessem para
O

"J

SIHI'~clu

V li

OS~;, DoMJNoos Vm:sm- N!lo csto11 lho
podint.lo l'Osposta em cansa nr.mhuma.
O Sn, A. Az•ntmo-Estou certo que V.Ex.
oito mo pede cousa nlgumn..
O Sn. DomNGOs VtcEN'l'g- Pú:Jo dizor isto
com canhcc11ncoto de c; Lusa., púJo alflrrnn.r.
O Sn. A. AzEnEoo-.\tnrmllt' o ~ue?
O Sn.Do~mwos VJCENTE-QIIe não lbe peço
couso. algumn.
0 Sn, A. AZEI~EDO-POiS nüo Ó O ql!O OU
estou dizendo 'I!
Pois cu ainda. cspcr~J pedlr ~~lgUiun. cousa
1\ V. Ex,; o si purto:lsc f.1t.Or, or•a o seu voto
cru I'clnr;ão !lOS uegocioc de Mntto Grosso, u.
SUt\ opini1i•) valioso..
~!as, Sr. Pl'csidento, o govcJ•no do Milito
Gro.-iso, eomo V.l!:x.,sa.Uc, po1s quo ó conhoceüot•
niio l:iÓ rlu.s cous:~s politicns, como d;IS admi ..
nistrnçõcs dos E:~tndos, dtL vusti.r.lü.o dos torrl·
torios de cuiln um dollt:;, digo ou, do v& V. Ex.
:iabct• ~uo, pelas coadi~·ões esp'eci:1us das
distnncius em que bO t:c!Jarn as localithule:J, o
governo tia 1-ltltto Gro3:iO nii.o Jloàio. t.or ml\is
do ~ue aq ulllo q uo tinha, I. 200 homons, pat•a
JU.zer n. su:L dorc~a o do pcdcr legislativo do
Estado.
O St\. Do~uNaos VJCE~TE - E nch~ pouco 1
O Sn. ,\. A>E!tEDO - E a pt•ovn do que foi
pouco, U quo os revoltusu:!l voncerlltn.

Mns esses I .200 homcn~ uii.o :,fu> 1.:200 ho·
mens pngos poJas c(Jfcus do Estado; são 1.200

homens levantlldo> pelo; polltir.os da Capital
pm•a. deronderO!II o !oieu cor1·eligionnrio que
estava no oholla do EsLudo.
0 Sn. Do~UNOOS VICENTE - E' Oque ( U
disso: 11 opposl,üo t\ a maioria.
0 Sn. A. AZIO!tJCDO- Nüo Ó tal !L malol'iB,
ostl~ V. gx, a imistit• em um nssnmpto que
nüo conhece. Os revoltosos constituem nmu.
massll lnfurmo, lovn.nto.tlu. nas usinas do
Ito.ssy, Concoição o 8. LourençO; niio são
oloitm•es, o a tn•ova ó que, sendo levautatlo~
7

.,..

:;,r

,.,"
,.'
",,1'
.,

...

"

, I

''

'

I': I

·I

. , I I,,"
.,

:I·r:I i

1í0

ANNAES DO SENAilO

1,.

.j

r:

'

'

" I'

I

j .
11·

:.r .

'·

[.:I :
;I

•

! '!':,
'

I

:'1

! _.

I ._,

'

! ....

•·i

:

,-.:

,:

'

I

•

1l'''II'

I}·

"o I

, ' I·~
I'
I !l'i::
·i I

, :ri '

lI

'.

'
:1

I
'
I

(

"

I

I

,

•

-- 1\

;

-I :

'

I;

'

~'

•'

'

J

'' r

Ü·l:
I 1 •:,

:

;

.

dos municipioA do Santo Antonio o Rio
S. Ex. incumbiu.so do dizor ao Senado
Abaixo. essnR dnas locnUdnclcs reunidas, nno corno s:~ fnz!o. o. suhstitui~·üo do govm•no .do
deram no; dissiduntos m11is de 000 votos.
~stado do Mntto Grosso.
sondo o sr. Antonio Ccoa.l'io, 2" vi~o·prosi
Entrehnto, vem-se dizor: Icem o. mn.io·
rlcntc,
o nii.o podemliJ pussur o governo no
l'in.l Maioria de capangas, de Jl(oHr!.~, du o~·
trnngciros, Clllllrog::ulos Uus~o.s usinas, do :i", que se nchn.va ausento o que niio nccei·
turla, nem no pt•esidunte 1ln. A:lllemblóu, que
cspcculo/lores.
era. o S1•. Se nu dor P1lnce, que so aclm retiE sl estes constituis;em n maioria do Es· rado tia capital, desde o clio. 20 do mel. pn.stndo do Matto·Grosso, ou não quizul'a ser fmdo, tentou, untcll do l!ummunica.r ...srJ ~om o
ropl'esontoute de lá.
St•. Presidente da ltllpnLlicu, pussm• o govcr·
no ao pre~hlento d~t ();uunra Municipn.J.
O Sn. Do~l!,oos VIOE,TE d~ um npnrto.
Ellte, pnrém, o Sr. curouel Po1ll'o Ctlostinu,
O Sll. A. Azmmno- Os npn1•tes do nobi'O ontomlcu
devia occeit.nr o GoYct•no,
Senador mo desviam completnmento do e, então, oquonüo
Pt•u
.
.;itlento
tio E~tado dirigiu~se
miuhns ob~m·va.~~ões.
ao Sr. Prcsirlentc 1la. ltopub!tcn, passando
Ejú não ó 11 primeim V07. que S. gx,, ha- o Governo tlircctamento n. S. Ex.
bihnente, gentilmente, interrompe o fio de
Disso o nobre Son~rlor quo um qunlquor
minha oração, o que ü um:L couso. maldosn, vr.roador ostttvn em condicOes tle ucceitHl' o
porquanto, sou novato nn triuunn, o estes IJOVCfnO do Estado; ou nmJ·moi qu:, o govm•no
desvios p!'l"judicam imrnensn.ment~ o meu u.cceito nos tas condições era i Ilegal, o dOntinúo
pensruneuto, de rnorlo a. dizet• nqmllo qur' a ntnrmul-o, na cren~o. de que nenhum do
niio devo o quo não queria diZJl',
rnPus tllustt•es coU1)g'tlS pmloriL sinceramonto
alllrmar
quo ou cst.c·,jo. em el'l'O.
M(LS 1 o meu pensamento om J•eferit•-mo exCom
eJfeito,
si quo.lquol' dos vor~ado
aot"'mcnte ó. intcrvençüo do genol'nl Camnl'lt,
que S. Ex. o Sr. Senndor Foto Pumni\, l'Os diL CILmnrn Municip:~l de Cuynbil póclo
oxot•cor as fLtncçUos elo pro ldonte du Esta.• lo cm
havia dito qno ou tinhn louvntlo n.qul.
lugrtr
do prosulonto da Camorn ~lunicipal,
Niio resta duvida, St•. Presidente, olio, no
que
nüo
se Uemittiu, quo uilo renunciou n.
dio. !6, teve umo. intorvençáo bonollc:.; com·
surL
in
vcstidut·a,
tam bt!m amanhã, si por um:t
parecendo no pa.lacio, ten:lo se entendido com
os rovottosos, clie J'osolvon evitar que olius qualquer eveuLuo.Udade, o St•. Pt·csitlonto du.
conseguissem os abusos que eu enunciei ; RepulllJca deixar o sou logut•, si o St•. Vicc·
concordando, outrota.nto, S. Ex. com a nulli· PI'(ISident.o do. ltopublica DI10 O BCCCittll' 1 Si
dado dus eleições <le Mutto Grosso, pOI'qUc honvot• impcrllrnunto pOI' parto do vlce·pl'eSi·
em um tclogmmmn no Sr. Pros1dente du donto do St nnllo, do pt•esidento tln. Cu.marn.
Republico., S. Ex. dizia quo os chefe; poli li· ct. s Doputndos o tamuom do prcsidon!o do
cos ji\ estavam ao entendendo a respeito do Supremo Tribunnl Fodero.l, os q11aes silo 0::1
sub<titutos lo~acs do Presidenta da Repu.
um nccordo.
E como o telogro.mmo. do Sr. ~linish•o do. blica, at isto se tló1•, pergunto cu: qualquer
Fnzeudo., oro. positivo, cutegorico, em rola· um elos membros do Supr.,mo Tribunui po·
gão lt. nullidude da eleição, o general Ca.mo.ro., rleri\ acccltar legaimunto a presidonda da
que niio é um sujoito pouco intoiligunto, llcpuulicnl
·Si bouvernlgumScnndor que mo nffirme que
comprehenden u situa.çíio, e disso :
mcmbroK<Io Suaremo Tribunal
qualquerclos
« O r;uo o Governo Foclerul deseja é sú o.
póde
legolmontc
investi Na rlo cargo d11 Presi·
nullidade dn oloiçiio, portanto, lilWnllo-sa
aente dal\cpublicn,uma voz que o presidente
isto, no mais eu nü.o posso consentit'.»
Aqui está n lntorvenç11o benuficu elo Sr. go. do Tribunu.l :-;o ,iulguo impedido, então eu me
ner<~l Cu.ma.ra; intet•vtüu evitando :;ómente convencerei do quo c:stou cm arro o do que o
esws outros abusos que os "ovoltosos qu01•ia.m actual governo do MILtto·G!'O.:iSO ó um g-ovol'no
pro.ticnt•,em t•elnçiio no presidente o ó. Assom- Ioga!.
Antos disto, poróm, não. Eu continün 1~ffir·
blrio. do Estado.
mnn<lo
quo é tão logo.! o governo notuul do
O outro ponto, Sr. Prosirlento, do cliscurso
do nob1·o Sonadot• ú a eubstltuiçiio legui do Estado de Mntto OI'IISSO como o governo revo·
lucionario cio Estnclo do Pllrllml durnnto o
presidente.
Queria discutir pelo prisma quo tinhn pro- movimento do IB\14,
voa 1do o nssUJnpto; ora o mou apn.rto. Mns, Sr. Presidonto, esta quostiio ela lcgaiidado
S. Ex., no correr do. sua OJ'nçlio, usou do ó muito commum: nqui mo~:~mo, ha )lOUcos
phrasos que mo Jmpodom nu.lulutamente do tlws, deixou de hnvor se::.sii.u, porquu 1 uii.o
respon lor·tho no tom do npllrto com quo tendo curnparecidu o Pre.~ith~.ato do Sena.do,
havia interrompido o oou discurso,
uom o VICo·Presiilonto, n01n qualquer elos ao·
Cabo-mo, port:.nto, dizer sómonto que a orot11rios, viu-so o Sonodo oompletnmonte
~ubltltuiçüo ó illegol,
acophalc, o nito ~ouva melo do obtur alguern
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quo pudesse Jeg:tlmente tom:cl' a cadelm qu.;
V. Ex-. tü.o dignamonto occupa.
Entiio, como t'1 quo, omqu1.1.nto uqui, tw
no~~o. vida. intelra, roconhecemos qrto um
.. Sonarlor nii.o pórlo presidi!• a scssr1o do Sunarlo,
pol'quo o lteg:imonto o vodn, como ó que pO·
demos vor pro~JhJn"ado quo um vororultJI'
qualquer da Cnma1·a Municip11l de Cur<~bil
Jlódc lo~almentc acceit.u· o governo do Est:cdo 'I
E atllrma-oo isto coro cort11. vehomoncia,
com corto calor, com corto outhusiasmo pouco
vul~m·, rJunndo r'1 1'u.cto quo elite vui'oador só
assUmiu .u governo rlep()j:J rios tulogt•arrttnn.s
dos Srs. Pl'P.ôidonte 1la !\e publica c Ministro
drL Fnzonila, uconsolhanclo o:-;to :teta, ponuo 11
Sr. Dr. Campos Sallos o conunarJdrLnto do
districto m1lltur prompto o p1·oparado par:c
g:crnntlr csto voroadet• no sou governo.
O Sa. DoMINGos Vrc8NTE - Este vcre~dor

1890

()1

O Sa. A. AzEitEoo- Sr. Prosl<lonte, do·
clnJ•oi quaes os motivos pur q110 julgo Ulogal
o Oovot•no do .\lntto Gt•osso.
Di:-~o o nolJI'o Sonntlor polo Paranil., que o

Governo U mnito lcgnl. e o mesmo vae dizer
o meu illustro amigo, Sonudor pelo Rio
Grande <lo ~ui.
O SI<. ltAlnRo !l,\RCEr.Los- Vou provar,
e V. Ex. vuo concordnr.
0 SR. A. AZEREOO- Quando V. Ex. me
prov!Lr isto ho. do !iunbcm li1zer·mc o favor de
provar ...
O SR. RAlrlf<O IlARCELtos - As hypotbesos
flgura1las por V. Ex., ui'i.o 'i Chc:;ar•oi Jú, i
hei de tornu.l·us cm consider•açiio.
O S11. A. AzERIWO- Sei perloitamonto
q uo V. Ex. dispõe do uma gt•ande intclll·
gHncin. convenccdoro.; soi quo V, Ex. dit~püe
estavn, ou nüo, cm cxerclcio '~
do ext1·uordin"rla habiliilado do tribuna.
O SR. A. ,\zEttEoo- Ern exercício de que! O Sr.. R.unno BAncELtos- V. Ex. está.
0 SR. DOl!INGOS VICENTE - Da prcsidcncia rasgawlo sedas, eu não mePer;o estes elogios.
da Camnm Municipal.
O Sr1. A. AZEI<Eoo- V. Ex. merece-os,
O S11. A. AzEREDo- Niio estava ; cu estou c a prova ,; o quo vamos vm·: o Senado vae
contando a historia direito •••
ftc,lt•convt:mcido, dentro em pouco, á. vista do
que
vno dizer o honrado Sonndor pelo Rio
O S1t. Do~nNaos V!C ENTE -Pergunto si cllo
uranrle
do Sul, que tu< lu que eu dtsso niio
estava no ox .rcioio da proshlouciLL do. C<ttem
raz,io
do sot•, tanto no quo ulz respeito
maro. Municipal!
ó. substituição do Govel'Oo, como no que diz
O SR. A. AzEtteoo-N[o, sonl1or. v. Ex. respeito 1\ mlot•vonção quo S. Ex. já a1scutiu
não ouviu! Ah1 cstt\o m•l: si V. Ex. ti- aqu1 tar·~-r•lffitmte, mas que eu uindrL niio dis·
vesse ouvido, ufio mo terL~ iutcrrompido ou- cu ti, porque hei do pt•ovn.I' ao Sanado, quando
tra. vez. •
csti ver menoR fatig<trlo, hei do provar, dls·
O Sa. Do!.nNaos VICE~TE - Eu estou ou· cutindo o ponto constitucional, nois não estó.
dtscutid;L a intet'Vúnção em lb.co do art. 6•,
vindo.
o St•. Prcsitlonto da RepubliCI\ intorvelu
O Sn. A. AzERmoo-Prosidento da Cumnrn quo
no
Esturlo
Matto Gro;so, quando niio devia
Mnniclpul rio CuyaiJil, ó o Sr. coronel Podre int(jrvir odefugia
ó. intorvencii.o quando lho
Celestino Corri"' da Costa.
cumpria fazol-o.
O SR. DolrtNGOS VroENTE -E oste ~assno
Hol do demonstrar isto nqul olat•amento;
o oxerclclo 1
apozr\r da. disposicão, que cuún. um sento, de
O Sn. A• .AzEREDO- Nii.o passou; o que dizer quo o Sr. Presidenta da Republica torn
não quiz foi tomnr conta do govorno.
toda n raziio, e quo absolutamento nenhuma
o Stt". DoluNoos v1ogNTE - Nüo paS'OU o t'i!Ziio tom o humildo orador que ocoupa o.
oxorricio, o não quiz tomar couta tio Go· tribuno. noste momento,
vamo 1 t
Sr. Prosidento, o nobre Sanador pelo P&·
o SR. A. AzEnEoo _ Nü.o qu!z, 0 nii.o era. t•nnil, l'('ÍtH'ind.o-so. como o honrado Senndor
obrigado.
pelo !~to urande do Sul, ao mo.nifosto do Sr.
senndor Pouco, nconselbnndo o. o.bstençiio no
O SR. Doml(oos VICCNl'm <lt\ um npnrto.
proxlmo pleito de 20 do corrooto, disso, como
O SR. A. AzEn!~oo - V. !Cx. niio ,, oh ri· o IIDnt•ado Senador pelo !(lo Orando nlllt•mou,
gado a fnzot• o que uiio quor.
que n questão estam liquidada o que nós
niio tinhumos mnls n direito do contmuar a
O Sn. DOhi!NOOs VICENTE- Pot•quo'clle niio tliscntiJ• 0 ussurupto.
n.cceitou 1
St•. Presidonto, nito compt•ohondo qno u
O SIL. A. AzEttEoo-Porquo niio ó obi•igudo quostiío est•·ju liqul•in<ln, como affirma o
a ncceitur.
.
11 obro Senn.llor peJo PtLro.n!'l..
O SR. RAlrtRO R.mcELr.os- E' obrign•lo
Pois, pódo esta~• IIquiuadn umn questiio
pelo. Constltuiç1lo do Malta Grosso, ó umn de constitucional, quando sobre clla ainda nilo
su~s funcçiles. Poço u palavra.
i houve um pt•onunclameitto, de modo quQ
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E estou cot•to rio ~110 m11it.os dos nobt•csSo·
ninguem mais tenha o direito do f•llnr Rohro 1nncloJ'l'S,
duntrode~ii, hiiu 1lo !hzm·-mo o. ,Jll~·
o ns;umpto?
Pois entoo, pr.lo simples facto do vir um tiÇIL Uo julg-nr quo uiw estou doHmdo111lo in·
Sono.llor dizer no. tl'ihunn. do Scn!.ulo quo umn. tH•\~So mnl entontlitlo o quo nü.o visn,
qucstiio cst~ liquidadl1, nenhum ot•ndot• mais ocCU\lllllllo o. tribuno., outro nm í::iinão o Uo
dofoml"r o meu Etitado,
pódo della occupnr-sc!
Ontle est~ o direito quo tom o Senado!' rio
Sim, St•. Preslclonto, não tenho r~almnnte
so occupar !las causo.s quo Uizom respeito outr·o intoros ..;c ~inilo o do llofender ~Io.tto
nos intet•csscs gerns,nos intercS5PS Utt Fodorn· Gros~o, dofontlendo n. fcdcrnçii.o, o c.::;pero que
n.imlu. blguns dos mous illustrcs collo;.!US
çilo, nos intcres:o;es do. Republica'!
Pois, por\'enturn., o Sr. Sonad )r Ponco venham commigo fawt• o. mesma do!'e:m,
estt\ tito altamento collucatlo ~no hasta 11m q nnndo ti \'OT'om rJe rorurlN~o :tos seus J•:smnnircsto de s. Ex. nos ::;cus amigos elo Es· tados, que niio podem, nutb cctlo ou mais
tn.Uo, ncon~clhnndo que não conco}'l'U.I:l As tllrdu, deiXO.l' de }lll.SSIH' po\n.s i1UgUSLÍ:LS pOt'
eleições, po.T'a que o ;~ssumpto cor.stl!.um.on<~l que esta passando Mu.tto O!'ossu.
do. intcr\•ew;üo mn MILtto Grosso ~~stt1Jll. l1qrn· O SR. Dom~nos VICENTE- Grntn. noticia.
l.!ldO '~
para mim! V. Ex. g•••nnte isso que osl~ di·
Oro.. St•. Pre::~ldou to, El'l uma bu<L vont~llc zcnrlr1 '(
incondiciono.l, om rolo.cão n. tJSso caso po,Jc
0 SR. A. AZEREDO-Ató lu,Sr. Presidente,
ndmittir scmelll"nte al,surdo.
nilo
mo t•o:dg-narei a. cnlm•·mo, doem em bom
Nilo, niio csti• liqultladiln. quest;.o do Mntto
os
opnrt.'s
quo qulz.rom, opn1•tes do móf•
Grosso o não so litluldnró. tii.o cedo, pOI''l"" o
ou
não,
apat•tes
!lo intores~o ou niio, porquo
pronunciamento do Congt·e~so ainllo. .nau ."=iO
póde fEUor; mos ou esporo, Sr. PL·csulonto, não e~tou aqui trat.:llldO do minha JHIS.'scm.
que ello se !•ró. dentro de algun• tempomnts,
O Sll. Do::'lu~oos VICJ~~'l·r~-Croio que nin·
E' pnssivol quo po.rn. o anuo. dopoiil do l~i gucm lhe foz osso. luju~tic;a.
tns as olei~;itOS fbltet·nc~, os E:.tndos .PeS$:tm
O Sn.. A. Azt~rtEno-Niio l! ,justo quo,quanp1·onunoia.r-se a. I"espoito d11H u.coutecunoutos do se vem defenllor os interessas do um Es·
tio Matto Gt•osso.
t(ulo, se eiitr~,ill constu.ntementc a galhoftu·, do
Não pot•co o. csperançtL, ~1·. Pre.:;idr'nle, do modo a. sacrillco.t· o:-; ma.is ;tlto.:~ intoN~::;os, Stl·
ver o.inda cnll'O Cl."' meus J!lu:-;tres collogn:;, mente para ser nfp•atlavol no Sr. Prc!illcnte
.
defon;ore< do E;to•lo do Matto Grosso, .na cot·· da [(,,publica.
tez,; do que tatnbem cstarol com ollos na
O SR. Do;~,uNaos VtcES1'J~ - l.:iso •tem cn·
hora da o.mnrguro., em q~u os b:o.us l·s~ndos clcreço'l
victimndos, como o meu, b<LO do v1r aqUI faO Sn. ,1, AzKnEoo-Cumpro o mou dovm·,
zer o protesto que estou fnzonllo contra os
o.
gt•ade
ou uüoagl'ado, tcnlm ou não teuhn.
actos o violencins p:·n.ticndos poto Rt•. Prc;J.
nndoreçrJ,
dente tia Republlcn, em ro!nçii11 no EstOtitJ do
A minha posiçiio ó o;t•; e otó quo nlguns
Matto Grosso.
cstüo hont•allos Seno.'lOL'CS sotrt·a1n pl~la t;na politica.
O SI\. Domi:ao.< VICRNO'~- Mos ontl11
no Estttdos, t'ullard so8iuho, cUIUIJI'indo
esses netos'/ Esti\ ó que é" quostiio.
o meu dovor, sl'm tot• a mo.smu. nutoriUat1o
O Sa. A. ,\zEttEoo-Sim, Sr. P1·esidente; que outros tot•iam, na Uofezu. do. focldro.~ü.o.
o que •ntualmcnto so estiL J'os<nn:!o DILmlnlto
Tenho concluido.
terra nado vale, porque to os tcem os olhos
voltados pnm o Cuttcto, nondoo Sr. PresiO l!iiJ•. Unmh•o llaU'ccllo" (1)dente da ltopublic> di< a noto.
Sr. Pre,itlento, po1· poucos momentos oCDo mo1lo CJUO Mnttu Grosso scH'Ó. a vjctima. cuparci a. tribuuu.. Nüo tonho intonçüo {le
de todas a.s obsel'vnc;Oea duq nolles que, uii.o so immiscuit·-mo no novo dcLu.to quo lc\·o.ntou
compadecendo do. situttção nngu~tiosaem rruo o lllustro Senndot• por Motlo Gl'o•so, I'O!ati·
e:-~tá. u. minha torro, o não ~o o.mercinmlo, ~~ vnmonte ú questüo dn. !ntor\'oocilo, limilo.t• ..
quor, do direito qtn Jcrondo dosh \l•ibnna, mo·ht:i :to fucto nct.uo.l do Govot•no constitn~
rovoltnm .. so todos, quo.ndo ~o llefundo esse cional, ou nü.o constitucional, Ct:itti.bclechlo,
Estado, tendo-se, por necossidntle do accusar o neste mornonto, cm ~Ia.Lto Üi'O::ISO.
Sr, Prosidonle da Repu bllcn.
Sr. Prc:;hlentc, pol!l (lxposh:ii.o clttl'll que
Niio nccuso o Sr. DI'. Campos Sollcs pelo foi foi lo pelo !Ilustro Senador pelo Pnron~ e
simples gosto do quere~· nccmol-o. Fnço-u pelo lllu~tl'o ~tllltlllül' que [lCilht\ do ::;nutn.r-so,
cm obe~icncia,om cumpt•imentll do um dovor soLem o Senado o V, Ex. q11e, no Estndo do
sogrndo, faço-o por~< 'atisl'ozor• • mlnlm con·
soluncla do republicano e tio t'Cill'C'ontnnto
(I) !Nu Lli-:curliO noiu foi I'O\'Mo 1•olo um•lot•,
Estado tle Matto Grosso.

ao

!1':
'

'

,.r.·
.
I: ·.

I '
.'•'

...

i·

.,

;.;
i'

,.

'

I'.:
I

•"
;.

'·.,.,
'

.
SltSSÃO EM
~rn.ttn

Gt•osso,o segundo Vico-Prcsirlonte ;t.bnn·

danou o Gowl'nn o julgou que
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Como '~1Jei;, a Constituição de Motto Grnsso,

oca- no sem nl't. li, diz:

minho mais lcgnl n seg-uir wJt1·ogn.r o Go· • AT"I.. 17. -Para substituir o prcsi·
vet•no. de quo o~tam. investido, no Rr. Pl'c· dontP, nn sua flt.ltr1 c impedimentos, serão
sldonto dtl !Vlpnblicn.
eleitos sinm\tancomnnto c pela mesma fórma
do sttt e\eiçiio tre .. vica·pt·esidentes, com a
o Sn. A. A:mrmoo- ~laia ogt•n•Jrwel.
11
Q.SR. RA~Hno RAncEr.r.os - Di1. s. Ex. design:u.~iio <h I11, :l e 3", os qunus servirão
que ó o m1tis n,:tra·!avol, mns nfio sei si ó durante o mesmo poriodo govern~mentn!.
• ~ i." No !mp,dirnento dos vice·prcsi·
m:1is ogrn.1laYo\ á pnlitic!L que V. Ex. rc}WC·
1\cntcs
suec~?ssivo.mcnto chamados ao
senh ne:;te momento, ou si ao Pt•esidentc tln uo"ernosoríio
do
ilstntlo
o prcsi<lente do AsaemLlóa
Rcpublicl\.
1-egi;!ntiva e o prcsidon!e tln Camara Muni·
O Sn. A. AzT·:ntmJ- ,lo Presidente da cipal da capital. »
Republion.
O vico·prc:;itlon lo nhandonnu o governo,
O Su.. R.uurw BAllC&:Lws - Bem ; em o prosidonlc da. O.'l:lemblótL uii.o qui r. ncceit·ll·o,
todo o caso, V. Ex, e.;tü. ponctra.n1lo om in· o presidenta do. C;LtW\ra l\lunicipal dccl[\rou
tew.~ües t1llioi11S, o !lar-me·i:t o direito do niio accoil:lr.
Senhores, si a Constituição de Matto Grosponolr.tt' nns inten.çücs do 2° Víco·Presidcnto
so,
que ot•gn.nizou a. sun. vida. intima polido ~Iutto Grosso ..•
licn., determinou f)UO no PI'03idento tln. ca.O Sn. A. AzErtr.nJ- Pódc·o fazer.
lllftl'il. <la sua capital iucumb~, alé-m dos suas
O Sit. RAMmo B'RCELLOS .•• que entr·ogou funcçües pJ•oprins do Conselho, que assuma a
o Governo no sr. Pre,!d•nte da Republica. prosidcncia rio Estndo, podia e!le continuar a
sol' presidente da Comara ?
Não faço ; não tenho este direito.
Pat•a mim o 2" V!co·Presidontc do Matto El'n preciso dcsvirtuar·se completamente o
Gro..-so níto fez mnls do quo c.lmmettor um preceito constitncionnl. Eu entendo que as
t'uncçiJos publicas nii.o são pt•oprlerlndcs lia.
r.rro, natural monto pm• in•urrtcicncia de es· individuo:
'e!le póile ounilo uxoJ•ccl -'B; oms
tudo da propria Constituição do seu E!tado,
quando
o
[ll'esidento
dn Comopa !'enuncio o ex·
ou por falta de quem lhe nvivoutns•o a me- ePolcio de su:t fnncçiio,
ello niio ó mnis o pro ..
moria. rol11tivnmonttJ ó.s noç1ics tln. responsll·
sidcnto
rla
Camnt•n.,
bilirlado que teem nquel!cs quo são iuves·
Si o presidente 1\n Camar:t Municipal tio·
tidos das :cttns runcçúcs do dir!~:ir • politica
clarn.~:-u qun não reuniria aCamara., nem por
d·l um pi\!Z ou o gOI'crno de um 1\stnrlo.
i'so deixava de existi!' Comar•.c Mno!cip:r.l.
Senhores. procnrn.r deixai' ncephnlo o g0o Etle rol eleito para oxot"Cer uma funcção; si
vcrno 1!o nm Estaria c procurai-o prcpDS!tal· não o fllz, será. substitui•lo pm• outro.
mBnto, nilo ó um nctn para louvar-~o. Ser.\ um
Si o PI''Sidente ria Camnrn Municipal do
neto llg"l'ado.,·el 01.1 bom u. um pa!'tido, o. muitos Cnyabic Tleclarasse que niio presidiria a sas·
pnrtidnrios, scr·ã. do convonlencin, mns nii.o são. o sou immer!iato o Jilr!a, isto oclol'O.
pó.lo ser urn neto seriamente convonlcmto no Em ~btlo Grosso nilo se faz mais do que
Estarlo do 1!a!to GJ'osso nem ~ Republica, se pt•ntira em qnalquer outra p1rte. A soeic,
Felizmente, senhora:-~, o-tolern·ammn. quo vou 1l•1de ó quo osenhora das funcçües. Portanto,
lêt• e flUO ó cópia do l.elogra.mmB passado pelo sl o presidente nii.o quizor acooita.r, set'á suh·
commllnrlnnto 110 TlistJ•icto ao Sr. Preslllente stitu!do.
da 1\opnblicn, vos deixo ficar trunqnillos
UM SR. SJ'N.\ItOR- Sem·,Juvida; tonl o seu
sob1•o a nnnl'chin., quo so dava no P.sttLdo flo subsl.itut.o le~a!.
M.1 tto Grosso.
O SJt.R,\>!IRO BAacr;LLOs-Substituto legal
• Tc!ogrammn do Cuy:tbá. Em 5 tio julho. tlU nqttellcs n quem immodinttLmonto incumbe
-Sr. Pre,!ilcnlo r!;t Ropublico. Cumprinrlo nRsumir o. pNsidotlcin. da. C.tmn.rn; o quP thrá,
Dl'«lem V. Ex. oJIIoiei v,woatlor l\fanocl E.;. parn depois nssum!t• a presldoncin. do Estado.
colnstico Vit•ginio, quo nlionccolton go~o'OI'IIO i .-\gora vou respowlor ao ~·,·mac Lia honr.'1.tlo
~
olficiel coJ•onel Antonio Leito de l'iguo!rodo, Senatlor.
qno nccitou. dec\u.rllndo .. rno n.ssumil' admi· Si o Pr•os!rlcnto iln Republicl\ deixasse de
nistrtH;iiu amnnhii. Deixei tlo olllclrtt' Joiio runcciolllll' o si hOUV09SO o !mp•dimonto de
Uantlit.lo Lmto P01'•1ira Gomes, }lOt' su n.chn.t• todos os snbatitutos, ató o !mpml!mento do
au~onte 1lesln c !Indo, Cont\nnn. tt•n.nquilln PJ"csldonte do Tl'lbnnal .Superior, no presipopnlnt:iil), ~cm mnnor nltet•ttçiio ot•dom. Ro· dl'nto do l.t•ibunal, quP, entii.o, runccionns~e,
soh•Hl-t .:a·ifm ~overnn.monbl 1\est 1 E'!it:Ldni cn.berltt. a. llrosidoncln. tla Ropubllc,\, }lOJ'que o
l'o.,:ta-mc flllinimt• V. l~x. poltt.s sn.b:n.~ me· l'l'ibulllll Jrii.o pótlo •lelxTn' 1le ter presidente.
Uidns tomnt!n.-; cm tüo ct•iticns cit•cumstanci:Ls.
O honrado Sun•dor, portMto, tem pró godo
SntHlnçJe3 - Gomotat C11mara, »
um" doutrin• ~rl'll~a.
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ANNAES DO SENADO
O governo de Mntto Grosso ostfl

DIIS

miíos Lo/to, Bezerrll Fontonelle, Rego Mc!lo, Ruy

do quorn dovin o~tnr, pm·qne o S1·. coronel Co- Ra.t•bosa, Lope.s Trovüo, Foliclrmo Pennn,
lest.wo, n rruom S. Ex. se refere, nii.o ó Panlu. Souza, Moro.es ilat•ro,.;, LnopoMo de

Buibões, Joaquim do SouziL, Aqutlino do

nctunlmento p!'esidento da Cnmnra.

Isto ó qucstü.o do capricho. Niio so pódo J\mta.rnl e R;uuiro Dn.rcollos (25).
dizer Pu quero agora., ou niio quero sul' pro·
E'lidn o postn em discussão a neta dn sessão

sidonte.
anterior.
A soc!11dado niio pódo ficar sujeita u von·
tndo do Sr. Colesllno.
O S1•, Vicente Mncl•ndo-Pc•li
P01·tanto. dou parabons nos ropJ•csontllUtes a. p Jn.vJ'n, Sr. Presidente, ftfJcnas para fazer
Uo Matto Gr,~ssa, por ver qne houve nindu. uma obsorvur;ão.
remed lo Jog-a! pnrn o caso.
IJescontlo quo no Dim·io Of!ici<tl não ba rcNão foi; houve ainda um cidadão bnsto.nto vlsort·s.
patriota cm Mntlo Gro;so n:u·a co!Lcnr acima
No discur•o que bontem pronunciei o qUo

do todas as paixüos, do to1lus os N·Sontimentos foi hojo pnblicudo no ])irzrio do Con[Jl'Csso, IUL
passiveis a nocessidodo quo tom aque!lc povo nlguns ~~I'I'Osquo fi.Cllmento se percebo foram
do não sabirdo terreno da Icga!idndo, nnquillo motivados peJa falta Uo revisito no Diario
que ello tom de essencial, que 6 n vida politica 0/ficial; o pam que niio fiQue ahi const•ndo

no seio da fet!orn~lo.
Tenho dito.
O 81•. Prcsldcntc-Ninguom mais
pedindo a palavra, vou levnntat• a sessão,
A Mesa continúa n. não tor mataria para
orgnnizn.r as ordons do dia.
Designo paM ordem do dia da sossiio se·
gulnte:
Trabalhos de Commissões.
Lovanta·so a sessão as 2 1/2 horas' da
tardo.
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!800

Presidencla do Sr. Rosa o Silva

A meia hor:~o depois do molo·rlia nbro·so n
sessão, n que concorrem os Srs. Sonn•lorcs
Mnnoel do Queiroz, J, Catundn, Henrique
Coutinho, Gustavo Ricbnrd, Ronllno Ho n,
Joaquim Snrmonto, Francisco Macho•io, Manool Barata, Laura Sodró, Gomes ile Castro,
Belf01•t Vieira, Nogueira Paranngu{J., Pires
Ferreh·n, Cruz, João Cordeiro, Pcrtro Velho,
Jo-ó Bornnrdo, Alvnro Mnclnulo, Ah•lon Mi·

I'

,.·,

.

li i'

i. ,.j '.

' :I,, .
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Janez, Almeida B11rroto, Gonr,al ves Fl~rroirn,
B. ilo Momlonçn Sobrinho, Leito e Oitidco,
Coelho o Campos, Leandro Mnclol, Arthnr
Rfos, Virgi!lo Dnmazio, Domingos Vicente,
Poroiunculn, E. 'VnndonkoJlc., Buono Brnn·
dão, Rodrigues Alves, A. Azorcdo, Vlconto
Mnchado, Plnheii•o Mnchndo o Julio Frota
( 30 ).
Doixnm do comparecer com cansa parlicl·
pnda os Sl'S. Alberto (lonçalvo<. Gcnoroso
Ponce, Justo Cbermout, Joaquim Pernambuco,
Rosa Jnnicr, Cloto Nuno•. Q. Ucc:tyuvn,
Tbomaz Deifino, Gonçalves Clmvos, Cnilldo,
Joaquim Lacerda o Esteves Junlor; e smn
olln, os Sra. Jonathas Podre,., Doncdlcto

algum mais gora vo, pc,·o a V. Ex. que mande
fazer a necossaria rcctítlcação.
O Sn. PllES!DENTE-A T'oclnmnçiio <I e V.Ex.
niio devo sor feita por occasliio de uiscutil'-Se
a neta.
0 Sn. VICENTE MACIIADO-Em todo O caSO,
est~ Jbita. Quero quo c lia fique consignada
pn.ra quo não mo attribuam cousas como
esta (lendo) :
« isto ó que ú direito, isto é quo é real,
isto ó o que cst~ consagrado por todos os
principias de 1~-~.nuanidade .»
Não Jnllei om - principies de humnnldade
- failei em - p1•incipios 1lc bermeneuticn.
81•. Presidente, é necossnrio esta roctifl·
c:tção, porque o quo est!\ publicado fica nos
Annacs e nilo 6 justo que so mo considere
capa?. do proJ\lrir taes dislntos perante o
Senado do ttcpublica.
Foi para fazer esta rootlflcação quo pedia
palavra.
O Sr. P••e.,ldente- A reo!am11çiio
do nobre Senador soril tomnda om conside·
ração.
Niio ba vendo mais observnçiles, d~·so a
neta por approvadn.

O S••. I" Secrctnrio dll conta do
seguinte

EXPEDIENTE :
Offlclo do I" Rcorotario da Camal'n dos
Deputndos,do tl do oorronto mcz,envinn•lo,om
satialilçüc í• roquesiQão do 22 do maio ultimo,
os rlocurnentos cm segundo. vin, quo deixa·
rnm do ncompnnhnt• a prolli'S!çiio daquc!In
Camnrn, relutivn no pordiio dos p!'omlos da
divida cm quo ficou ulcnnçado para com a
Fuzouda Publica o ti nado ox-co!Iocto•• .!oiio
Paulo do Lacerda. - A' Commlssão do Fi•
nanças.
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Te!egrnmnm oxpetlldn do CuynbiL, cm 1l11tn
51 11 SESSÃO E~ 8 DE .TULIIO DE 1890
do hontom-Pl'esluontoSenudo FOIIornl-1\lo,
Como VPl'rludor· n~n.ls vottulo d!t Ctuwu·n. Mu·
PI'C$idc11cia do 81·. ~l!tmor!l do Qucito:
nicipal•lestn Cupitnl cm l'itlta dos quo PI'C·
( Vict!-Presitf cntrt)
cedr~JU n~ substltuiçã.o segúntlo leis I~sttulo
assumi hÕjo adminlstr:u;ão prompto coopera{·
comvosco no serviço du. Republica..-..tntonio A' moin horn •lopols do meio·din abre-se o.
::csl'ii.O, a quo concorrem os Srs. Senadores
Leite de p,·gueil·edo.-lntcirado.
'lnnnol do Queiroz, .r. Cntundn, Henrique
O St•, :".l 0 tâiOCl"üt:n•io (inteJ•ino) de- Coutinho. Thomnz Or·ltlno, Gu~ttl.vo Richard,
.Jonu.thns PmlJ"osn, Joaquim Sn.rmento, Franclaro. que núo hn. pu.rccores.
cisco Mncha•lo, Mnnoel Bnmto, Louro Sodré,
H•nedicto Leito, Gomes ,J,, Castro, Beifort
OIWEM DO DIA
Viuiru, Nnguoir;l Pnra.naguó., Pil'C:l Ferreiro.,
Crui\,
,Joii,o Cordeiro, Bczorril Fontenelle,
THABALIIOS DE CO~C\IJ5Siigs
Pedro Voll>o, .José Bernardo, Alvaro Mnchndo,
Miln.noz, AlrnF>i•la B~~rrnto, Gonçalves
O !ilr. Po•cwldenle- Constan•lo a Ahdon
Ferreira.
MendmJÇil Sobrinho, itego
OI',Jom do dio. •lo trabalhos de Commbsüos Mello, LeiteJl.e•lo
Oltieien,
Coelho e Campos, Le·
tln.r~i a p!Lhl.VI'U. aos Srs. SonndoJres qu~ u.nrlro Mn.cicl, !toso. Junlor,
Arthur Rios,
a !JJICirum !'"''~ assumpto do oxpcdiontc. Domingos Vicente~ Rodrigues Alves, Paula.
(P.1usa.)
Snuza, Leopoldo rle Bulhücs, Joaquim de
Ninguom po!linclo a palavra, vou lovantnr Souza, A. Azerorlo, Aquilino do Amaral, Vl·
n sessilo, designando ptu•a a ordem do dia da cento ~lach•rdo, Rnulino Horn, Pinheiro MnSo8sií.n sr.gu In te:
2' di,eu.sil.o da proposlçilo da Camara dos chndo o Julio Frotn. (·12).
Deixam do comparecer, com causa particiDoputrulol'l, n. 2, de 1805, igun.\n.n«IO o..; vencipa•
la, os Srs: Alber·to (lonça.lves, Generoso
mentos dos escrl viios da Cõrto de Appeliaçflo
Pence,
.Insto Chm•mont, ,Joaquim Pornamtio Di'trlcto Federal no.; fixndos ou que
huco.
Cleto
Nunes, Q. Bllcayuvn, E. Wnnvie!·om as01· flxudos aos.oscrl vilr.s do Tribuual
do Jury o da policia do mesmo distl'icto • denlwllt, Oonçalvoil Chaves, Caindo, Jorlquim
2a· d1scus~ão da. proposiçli.o rlo. Cuma.ra do; Lacorda o Esteves Junior; e sem alia os Srs:
Deputados, n. 09, do ISDQ, determinando que Ruy Bn.t•boso., Vlrgilio Da.mnzio, Pm•ciunoula.,
continuam fi reverter om beneficio tln. Al:l:iO· I.opoa Trovão, Fol1cin.no Pcnna, Bueno Branciaçrlo Geral de AuxiJ,os Mutuas· da Estrada dão, Mames fi•rros e ltamlro Barco!los. (!G).
do ~'erro Central do Br,zil ns multns lm·
E' lid<~, poqtn om di,cussilo o sem debate
postas nol'l emprep-o.dos d1~ mesma estraclo.: npprovn•ia a actn da ses>iio ante1 iJr.
2• di>cussilo da proposiçüo dn Chmnra dos
Deputados n. on, de 1808, murcando os vou·
O .,.,., 1• f.iolc<lr<>t.orlo di• conta •lo
cimentos dus Sub-AdministraçOc•s 1los Correios seguinte
nas cidudes du Curnpanho., Diumnntinn. o
Ubern.hn i

Contlnuaçilo •lo. 3" rllscussão do projecto do
Sonudo, n. 24, do 1895, rluterminando que os
a!leros o 2"' tenont•s pro111ovidos peJo deorelo
de 3 do novembro, >Ol'ilo divididos om dous
grupos, um dos qu• tivorom satisfeito a;
ox\gonc\us da loi n. 855,•1o 1850, o outro dos
que os nii.o tivel'om tmtisfoito, o quo ~ó os tlo
primeiro grupo concorre!'ii.o ús. prnmoçüos,
bom como os sargentos quo ostn•ot·om no.quollnR condições ;
2• discn,.iio tio projecto !lo Senado, n. 23
de !BOR, relevando da pJ·e~crlpçiio em qu~
inco1•reram OD. Jonnna Lynch do Amurai Bo·
ZOI'ra da Cunlm e Thoroz11 Lynch do Amnrul
Bnrrog, ptLrn. pm·cepçiio do mdo·sotdo n. qno
tcom •liroito desde n data do- li\llcclmento do
seu t>ae,

EXPEDIENTE:
Officio do Sr. I" Secrot11rlo dn C~mara de!
rle 7 ~o corranto mez, remettendo
a seguinte
Oeputt~r!os,

PltOPOSIQ:\0:

N. 15- 1890

O'Congresso Nacional deorot11 :
Art. !.' AdisC!·Imlnncilndastnxnsdesello,
quo podorn dcoreta.1• a UniíLo e os Estn.dos,
scgUn!lo os nrts. 7, ns. 3 o O,§ tt) n. 1 dlL
dn Const.ltulç,;o da. Republica, obedecoró. ús
t•egrns segumtes :
Levanta-se a sessão no meio·dln c <lO mi· § !.• g• tlll compotencin exclusiva rla
nu to~.
Unlilo docrotat• taxas do scllo, excepto sobre
ne•os om11nndo~ dos Governos doo Estcldos o

ANNAitS DO SENAnC

n11gocios 1lu sun. economia., soln·o os quaos
compete oxclusivamcnto aos mosmLs g:"1tt11los
oxorcor essa th.cuJdtuto,
§ 2.° Considernm·Sü ncgocinR da ~conomia.
dos Eatndos os que siio J'egul:tnos por lois
estnduaos,
Não são comprelwudi<lns nesta clausulo
os netos tlo qunlqut3r osp:~cio rQgirlo~ por IC' is
fcdnrves, nn. conJbrmirln.dc do u. 2:: do :11·t,
:~,J 1l11 Constitu!~io, (IS quar~ sü.o !'Ujeitos ús
t:txns que a Unmo rlf•Ct'otar, ninda. quo tenham
de produzi!• ctft.. itn no pt•opr·in l~st:ulo do sua
~r!gom o do sor processados nos r<spectlvos
1

JUIZOS,

Art. 2.° Ficn o Go\ocrnn nutol'izntio n expedir o regulamento p:1.1 a execução desta. Jei,
•Jovcndo l'O\'Cr o quo li:lixou com o clrcrnto
n. 2.573, do 3 do agosto do t8n7, manto!' as
taxas, multas e penas nollo esto.lJülccidn.s, o
:1.1:1 disposl~·1ies da loi n. 550, do SI tle tlezem ..
brn do 1808, e bom assim rstntuir multns e
' toúuR ns medidas quo jul;:;n~· acertadas para
assegurar n arrecndn1:ii.o do imp:1sto rlo
sollo noH termos dos arts. O·, ns. 4" o i"§ 3"
da ConstJlui~iío.
Art. 3." ltt!vognm•slj as liisposlçõs em con·
trario.
Camar!'dos Deputllllos, 7 de julho elo 1809,
-.tllllOHn l'a; de .l!ello, prMidente.- Cal"los
Aumcsto l',rlt~nto de Nacaes, J~ ~ecretnrio.
AHtonio Jfarquos da Silw Jlllri.:, 2" sccrc.
tnrio.-A' Cornm\!'siio de Finnocn~.
Telogrnmma, expmlido em data do hontom,
assim concobhlo :
.
Camm•a Municipal c!~ Cuyr.bà, hoje reunida,
protesta contr• a avocaçilo GovoJ·no Esbtdo
pelo \'e!'eadOI' co!'onel Antonio Leite fl'igueiredo, por ser contl'aria li. C·JnstituiçiLo o Leis
do E~tlvlo. Saudações.- Ame1·ico ..t. Caldas,
vicc-pro~ldente om nx,lt'cicio.-Rodolpho Socl·,ttes do Ara1~jo.- .ftJI'OH!JmO Gomes do Mace.
r:rt..r.:- lliJrmenctJildo PiJtto FitJHeil'edo. -

Juteu•ado.

O S1•. ~~o !!i!iect•ctru•Jo ( blterino)

declara. quo não hu

ptU'llCOt'Oi,

!!ii•··

O
Alm.,lcln Bm·••eto- SJ•,
Prestclonte, o ho11rado ScnodoJ• Wandenkolk
mnndou 1110 pedir que cnmmunlcnsso a V.l~x.
o ó. Ct\s:t, fl.!IO pot• e tt S clias niio podtH't\
compn.l'ccer ns se~sões, por so ncho.r gf'll,\'0 ..
monte enfermo.
.
Sen•to esse Senn•lor mombJ•o da Commlssilo
do Mnrlnhn o Guor:•a 11110 poço" sua aub•tituh;ão na mesma Com missão, porquo aspero
qua a oua onfel'midn<te não so prolongara.
Jlra n communlcnQão que tlnhn n fltzer.
1

O !iiit• •.A .• J'-.zet•üd.:lo (')-Sr. Pro·
siil·nto, dous motivos dctcro~.iunm n. minha
prei'lenr;:a no. tribuna, sohrll os Rnc:.~~~~Ros do
Mntto Ol'o~so; \'CDhO fL pi•incipio f,IZ•1r ulw
J.:'lllllo.s ohsorvn.çõos sobre o arti~n houtom
JnthVcatlo na Noticla, ~ob o titulo- Mn.lto
Grosso - trntnndo d1) mttniftJl:lto do S'nnndor
Ponco, roforindo .. se á. m•;;aniznçi'io d1l Pn.rw
tido H.'}JHlblicnno nnq tlCllo Eo~t;vJ•J i clopol:-~,
rol'er·it··mc·hei ILOl:l telo:,:mnun11s quo reeobi,
hnja poln mnnhfi., do \'ico-JtJ'Csidento da CnM
mura Munir:ip 1! du Cuynb:t, L·m t·X(li'Cicio, o
dn coronel ,\rttouio Ceznt•io, rernL:ttundJ um
oll1cio lltrigido pr.ln mesma l'l~marn.no St•.An·
tonio Loito do ~~i:;tumrcdo, quu illegalrnonto
assumiu o g.1\'CI'UO do Estado, d··pois do lm~
ver OSr·. 2" vice-presidcntc pos~ntlo fl.s m:ios
do S1•. Prosi•ll'ntll da. Republica, a dil•ecção
cio mesmo !Modo.
PennliZ:t·mo, SJ•, Presidenta, ter rle t•·ntnr
do qumtüea quo J'efei'Om·so á minha. ilumiltlo
pe&~oa; !:Ú J'or~HH1o pelas circumstaneias é
que mo animo a tt·.1.tm• do assumpto, pro ..
cnrn ndtJ faze l·o do modo a jus ti tlcar.. rne unicn·
meu to, som, entrf:tnnto, Jerir quem quol' quo
~cja.•

Trntanclo do mnnlliosto do St•. Senador
Ponco, disso a .Notz'cia, em seu numero (lo
hontcm, que n formaçilo do Partido Repu·
blicano ""'luclla parte da ltepubllca, bgo no
inicio dn vidn toderntivll daque!lo Estlldo, so
do\'o, lc\, ao Sr. Dr. Manco! Mnrtlnho; aqui,
ao Sr. DI', Joaquim Muc·ttnho.
CompJ•olwnde V. Ex., Sr. Prcsi•lcnto, que
é bnstante t!osngrndavel tor.tnr de um assum·
pto como este, mo.:J uo qual nii.o posso fugir
drante dLJ uma tal nsserçiio, t!liminantlo
nquolto quo inllontostavolmentu tovo o ser·
vrço, a. incumbencia de anxilin.r· n organie
zor;:io republicana no Estado do Matto G1·osso.
Oe morto al~um proten~o tllrninuir• Od sor\'iços prcst••dos, tanto poJo Sr. Dr. Manool
Murtinho, Já, como pelo Sr •. Dr. Ministro d~
Fazenda, no Kio 1lo Janeiro, por occashlo dn.
ot•ganizn.~iio do P11rtido ReputJHcano no ·meu
E'tndo,
Mnl o quo ó varcla•lo é que, quem mnis con·
tribuiu Jmrn. isto, )tet•mitt!L o Se11ado que cu
rlig:t, pot•quo.nto ó.umn I'Cctirlcaçiiu na biS·
toJ•iu dtt m•guniza~ilo do Pnrti•lo Republi·
con:l cm :\Jntto G1•osso, li.li o orador que ne.-;to
momonto orcupa ot ntt~nção do Senntlo.
Quuu•lo so pJ•oclamou a Re;.uullca, S•·· Pt•o.
sidunt0 achava. .. me tl. frl'nto do Diario rle
4Voticia ..;, cujo principal retlactor ora o Sr. Dr.
ttuy Bul'bosa. Escrevia nu columna republialtna, tiUXiliando os J'CI{nctores pr·i1Jcipaes
rlmsn mcsmn columuu, o momorttvul Sr. Dr.
Al'tstlclos Lobo, e o nosso lllustro collega,
1

(') E>ito

tl!~ctii"IO

uiio f'ul

r1•\'l~to

p••lo orndor.
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o Sr. nr. Lopes 'frovüo, que ernm os rodn.ctot•os des·m. colnmnn.
Vindo 11 Republica, no qnol mo oncontrci
JIO rlw. 15, pela t',Jt'Ç'Il. d;t~ circumst:tncias,
tivn, corno ~rn. nn.tur:d, orJr pu·to do~ mmn·
br•os do Governo Prüvrsorro, certrL condr•SCl•ndoncio. para concorrer na organização rlo pnr·
tirlo ropubiicano rin. minha terra,
E. como A Noticia diz quo o p1•imoiro go.

.. ·---

mln••va om J[aLt.o Grosso a ronni<"io de todos

de IUIH]tlllUO, ttLiltO OS ILifligosf!O
Guwruatlor do Est.adu, que fO o.chn.vn. r.m
opro~lç;lo n nt'J~, como os suu!!l ntl versai' los,
quo ornm os no:-sos :Lmigos, cHifLvn.m intcirn.monto dfl O.CI.!OI'do p:\rn. n formn(;iio de 11m
partido l'0rtc o qn+1 llltdesso snstenhr n Rc·
publica. IIIHJIH·Ile EstnJo, Jil1.Cudo cntiío dts·
a.pJmrcccr iMI tlissnnçücs f'JliC hnvia, Jli'Ovcnicn·
'\'(H'nndor elo Elit•1do fle J!.ltto Gros!'O dispu- t(•s dn. atlitudo q1w o Govcrnaúol' tmha. assu·
nlm,iunto do Govrm1o Provisorio dn. maior• m•do contra os IWS~os ami~os, rlando cm re·
influencia, dn modo n. não se poder corm~~gulr l'>Ul!nt~o u;io podet• conse~uir do Governo Fe·
cousa nlgnrna quo fosl'c contrnrio. it vontade dol'o.l uma 11omc·oçfi.o sr.qum· pa.J·a. os cat•gos
de S. Ex., devo t!Pe 1o.J•ar quo IL nome:L~·;i.o do fe!ler.tES no Eslado rla Matto-Grosso.
i Ilustro g'ülHH'ul Antonio !\faria. Cor· lho, que
Fllitas estnH ühfiorvaçi1e3 somente po.m
relembra. uma !ln tiL ~loJ'iDsn. na. hislol'i:t da. justifi.·nr n que fiz uoE.;tJ~do (le Matto Gros~o.
minha patl'ia, foi solicitada pot• mim junto prott~stnmlo contra .1l Noticia, que affirmn.
o.o GoYerno ProviEorio, cufltundo·me isto florem o~ dous unico!i que pi'C~t;trum serviços
immensn.rnorlte, como podem nttestnr os mem- no Esto.rlo r\o Malto-Grnss.,, os Srs. Mnnocl
bros rlesta Co,o quo f;rzJnm parte do mesmo ~lm·tinho o Jonquim Murtinho, vou ]tnssnr á
govel'no, o que são t!ous Soua1lore:l por QSta 2·' lltu•te, trolnndo uuicamentc dos tcl~gro.m ..
mas, hPje recebidos, ngn11rdando-me paro. no
Capital e um pelo E'torio ria Bnhia.
E' ceJ•to, Sr•, l)z·esirlente, que, durante o caso do haver contcsração, por qualquer
período rln mo~mo Govet•no Provlsorlo, nn.dtl forma, de qunlqtiCl' parte, voltm• no nssumrdrsoilltnmente fazia pal'll o Estado do Matto pto o outiio .ft1zel-o JlÍJJflawlo o.! ii, do modo
Gt'osso que niio tos~o de occordo com o hon· Qllt~ JlO~Sll. illí':fll' bem cJaramento qual fol O
l'ntlo 81•. Ministt'tl tl& Fa1.onl!n.; vivinmos cm mou proccdiment(l, n minhn intervenção nn
completa harmonia rio vi•ta., ten•lo os mes- politico rio Matto·GI'O>SO, ll)ljleilando para o
mos sentimentos cm l'f>lnçilo ó. pr•litica. do testemunho daquelles qno me acompanharam
nosso Estudo a intere~sando-nos igutLimente nesse l'ia-dolorosa. dm;de o tlin. 15 1to novempomque nllt so pudes~e organizai' um por- bro rlo IBBQ ntó esto momento.
Até lá, Sr. P1•csidonte, cu mo conscrmrel
tido lbrte, do modo o sei' urna vorJado a 1\ono ospectativa, reservando-mo para f•ilat•
pnbllca no Estado de Mntto G1·osso.
Julgo r a, Sr. Prcsidrmt• , que ,t Notici r cln~·amentc quando me fôt• doda o oc·
.
fosso UIIIIIO bem infurmario do tudo que se tom cnsit..o.
Qtwndo,
no
mOil
ultimo
discurso,
nllegn.vn.
passado e se passa no Estado de MMto Gro,o,
pot• isto que elia tem sido ntó boje o or~iio rlo a llie~rLilidadc tio acto úo S1·. P1•csidento da
Sr. Presidente daRopulrl!ca e do~r. Minis- Republica, intct•vln•lo no Estndo de Mattoind1cnçiio de quem. deveria sult·
tro !ln. Fazcnrla crn reJar,ã.o nos successos tJe Grosso para
11
stituit•
o
2
vlce-pre~idcntc
cm exel'cicio, coMntto Gr·oeso ; nssim, pensava quo A Noticia
ronel
1'ntcnio
Coznrio,
e
quando
cu afflt'·
1
l!ovia ostm• tamhem informada do tu o que
ma\'a
quo
o
acto
do
81•,
Antonio
Leite
tle Fise passa n~ miuba torra, que não pudcsso
:.,rucil•edo
01'1\
iltc~al,
o
hom•a.tlo
Senndm•
pelo
fnzot' uma n.lllrmuçiio desta, contra a qurrl,
Estado
do
Parami
e
o
lilnstre
represenliu1to
estou corto, pro~JStariio t•m bem com migo,
tanto o hour11do St•. DI'. Monoei Murtilrho, do Riu G1•ande do Sul protontlorom p1•ova1' a
legalidade de•so acto, vindo i• tribuno allit'·
corno o illnstro Sr. llinistro da l'ozondn..
mu.r
ao Senado o tl. Nação que n Sr. Anto:tlO
Fnço e>tas obsel'l·acões, Sr. Pre,idonte,
Loito
de Fi~uoi1·edo havia assumido Jogntporque niio quoro qun pensem que nenhum
moute
o cargo do ,zovernallm• do E:stado do
servlco prestai ti organ1zuçii.o do Plll'tido republicano no 1;stn~o do llrltto G1•o,,o, o pro- ~latto·Oros•o, quando e corto que esse seu
testo desta to:· ma., nlo eóuu~nt!! 0111 rolnçüo á 11cto J'1Ji illegnl, como rou demonstrar clnl'!L·
.Noticia, como mesmo em fiLvor do mnnilllsto m•·ntc ao So::ndo .
do honrado Sr. Scnndor Ponc.J, porqno o,so O artigo 17 da Constituição de ~:ntto-Gros·
nrtigo nii.u U si não um p1•otosto contl'IL o m:l· so prevê os casos rla snbstituiçt1o io~ai rio
nilesto e ern fn.vot• uniramonte rio Sr. 01•. cargo do presiúente;dotermlnaque,doiJOis dos
~lllnoel Murtinllo 11 do Sr. D1·. Joaquim vicc·prmlitlentos, cttbe 110 presirlcnte do. as·
sembMn. do Est·~do nMmmit· o governo do
Murtinlto.
CumJlre .. mo acoroscentn.r. 81•. Pl·esitlento, mesmo Estodoo depois"" pt•eshlento da Ca·
que "''" 1'01 exclusivamou te o S1•, Dr. Ma· mm'•l ~lunlcipal, mio trazonrlo nenhum!\. oU·
uool Murtinho q UL'Ill cont~orreu para n orga· sot•vução nuLis om relat;ii.o a antro!!! substi·
niznr)ITo rio Pa!'Liúo Republicn.no om Mlltto- tu tos; do modo que, llcantlo llmitu<in a suh·
Grosso, po:·quo o mesmo pensamento dotor- stltuição no presidente dn Cnmarn ~iun!clpai,
F:r~nntlo

OS O!t•JllCiltV~,
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niio so podia c!ln elfcctua!' le~olmente como dizor commiA"o no Sonnrlo o porauto n Nu.çiio
pretendeu o honrado Sr·. Pre3\dcnto dn Hepu- que CSSIL substituiçilo ó \llegnl.
bllca e como prlltf>ndomm 01:1 illustros Sena- O SR. VICNN1'N MACHADO-S[ O pros\dento
dores que procmmnm alli!'mnr da tribuna cio da Cnmn.ra Muuiclpnl w1o acceitou o c~overno
Senado que o oxorcicio do St•, coronel Antouit~ do Estudo p!Lssou n. ouliT'O n presidoncio.
l,e\te de Figueiredo é \o~al.
des~n. ClLIIUl.l'a, tJorquo ú J'uncciio tio caJ•go
Eu fiz,St•, Presillonto, noasn. occn~liio umn. snbstituir o presidente do Estado,
o'bservnçiio a ro!!peito da. HUbstituic;iio legal do
O Su. PRJ~>~DN~1'>J-Attonçün; quem tom a
Pre•idoute da Ropubilcfl; e o honl'lldo Senador
pn.lavrn.
ó o Sr. Sonarlot• Azm•eclo.
pelo Rir~ Orando rio Sul pl'elen•'eu demonstrar eutilo que qunlquol' dos membros do OSn. A. Aztm.Tmo-Sr. Presidente, nsses
Supremo Tr1bunul puderia assumir n pr·csi- apartt'S vão mo elucidando ...
doncia da Rllpublicn, o quu que•· dizer que
qualquer 1los citlu.cuio~ ropubiictlnos, que ti· O SR. PnEsmE~1·m-O; npnrtcs são prohl·
ves5o mais rle :35 annos rle iJatlo, podia. lam- bidos pelo Heginwnto.
bem OXCl'CCI' 1\ ffi('SIU:t fnllCL:Jlo,
O SR. A. Az<luwo- ... o t:.nto mais os
Mns nccresc1mtou o ii lustro Senador pelo estimo qnnnto e\lcs estilo compromctlcndo o
Rio Gmnde do Sul quo v. Cnmnm Mumcipul illust.re Scnudor pnlo Pn.rnnU.. Sor-me-ha.
de Cuynbó. niio podiu ficar· sem presidente, e, muito ngt•tul:LVr:ll onvil-os, pln·mitfindo·mo ros·
neste cuso, umn. vez que niío tinbn. o pt•esi· pondor, elo muncira o. compromcttur S. Ex.,
1leute nccoitndo o cargo do cheiO do ~ovcwno llll CRI:!O, (/Uso),
do 1\latto-Grosso, competia ao veroclo!' mais Diz o nobre Sona.·lot• llClo P.trantl. que, umn.
vol•do entre uquellos que se seguissem no vez quu nüo nssnmlu o pru!iidcnt() du. Camnra
presidente dn. Cumo.l'O. nssumil• o. direcçii.o do Municipal de Cuynbá o governo do ·Estado,
Estado.
competiu. a pre.sldcnch~ tln. Cu mura n quorn o
E Isto se pretendeu fazer acr·erli tnr ao Es· vlossoaub::~tituii• e n este o dever 1lu uKsumir
Indo; fazendo-se acreditará Nn~iio que real- o ca.T'go do presidt~nto 1lo Estudo. Creio que
monte a sub.tltniçiio tinha sido lepnl, uiio l'oi este o pensr•monto de V, Kx.
fôra filha de um noto nrbl\l'nrio por parte elo Orn, realmente, o honrado Senador nüo
Presidente da Republica, qunurlo mnndnra conhece as cousas ela minha. torra; d~ modo
dizer por telogrammn no commandnnte do que toda n voz que tlvel' do fnllnr em as·
districto militar, que prccurosse entre ns vo· sumpto do Mntto 0J'O>So, si o.cortnr em uns
rendares um pnro. a~sumir o governo elo E~ ha 1lo iucontostavclmento errar om outros,
tado,
mo.<mo porque S. Ex. não póde gu<Lrd:cr ns
·O Sn. VIOI,NTE 11ACUAno-Mns V. Ex. IIII informações quo lho são prostndns pelos lnte·licença para um aparto 1 V. Ex, pc\<te sup- rot!sudo::;, con venfontementc.
pür quo a Constitmção do Mntto·Gro"o dei- O Sa. VicRNT~J MAcn~no-As informações
xasse que em qualquer momento se estnbe. que me deu "Constituiçiio de Malta Grosso.
leccsse a anarchin rela ncephallndo Governo! O SR. A. AzG~tEoo-Pelns Informações elo
O Sn. A. AzEREno- Do maneira que si n Constituição do Malta Grosso, V. Ex. se
Constrtuiçilo elo Matto Gro"o não proviu o o.chn.rii. comrnigo, fazendo uma. accusnçl1.0 ao
Prc<idento J\n Repub\len,
cnso, V. Bx. cu tende.,.
·
O Sa. VJOENTrn MAcuAno-A Const\tulçüo O 811. VICEN1'" MAOI!ADO-E' o que V. Ex.
ncro prova.
previu por·fe\tnmento o caso.
O S11. A. AzEREno- .•. entendo quo qual· O Sn. A. AZEREDO-A Constituição doEsquer vorendor podia assumir o cxorc\cio e tado de Mntto Grosso, no nrt. 17, citado pelo
substituir o presiclcute 1
~r. PresidPnte da Uopnblicn, quando mandou
que
o'Sr. genorn.l Cu mura. ~ahisso em ~oro·
0 SR., VICENTE MACIIAno-NãOj OVOl'cndor grinaçü.o,
em busca de uma nlmn. cnt·Hiosa
que oxerco n Pl'csidencia da Cnmarlt Muni- que, satbfhzondo
os intElúçüPs de S. Ex., pu·
cipal o que sub.<titue o prcsirlonto.
desse n.ssumit• o g-ovot•no do Estn1lo, dundo·lho
O Sn. A. Az&REno-Bem; o vereadO!' qu0 para loto tndns as garanlillR q no o Govm•no
sub.<titue o presJdcnto da C~tmnm Muni" Fedoral, entiio, entendeu dever prostor ...
clpnl ...
0 SR, LEITE E ÜITICICA-Em respeito Oho·
0 SJ,, VICENTE MACIIADo-Quo exorcltn n mPnrtgom á nutonomto. dos gstndos.
tu noção do<te prcsltlento.
O Srt. A. AzE~tEoo-Folgo elo ouvir lslo do
O Sn. A. A;mn.rnno- .•. u quo oxm•citn. n V. Ex .. porque V. Ex. vao com migo fr1zcr
funcr;ilo classe p!·m.iden te.
justiço ao E<tarlo rle MILito Grosso, perante a
Do maneira. quo ~i ullo nü.o fOr o Sr. An· Constltulçilo, coudemunudo o noto do SI', Pro·
onio Lollo tle 1-'iguo\redo, V. Ex, h~ de vir o\denlo dn Ropubllc~.,,
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O Sn. LEITE N O:TICICA-Em toelo o caso, 0 Su. VICENTE MACHADO - V. EX, VÓ.
V, Ex. n~o póelo negar quo o St•. ProsidonLo prestando as lnfOI'tnnçue• que tem.
da llepublica renelou homenogem á lllltono· O Sn.. A. AzEnEno-B' Í:4so mc.·nno; do ma ..
mia dos Est.:tdos. SI assim niw !bsso,mn.ndavn, neirfL que VV .EEx, ostii.o do nccor!lo como com mandante do distticto MSIImir o excr· migo, isto ó, que a sub•titulçüo foi i ilegal.
cloio'do cargo ou acclamnr qnJ!quor cl·
O Sn. LEITE E OtTictcA- Om!
dadiio.
o sn. A. AzEREDO- o nrt. 17 ela Constl· 0 Sn.. A. AZEREOo- Parece, St•, Pl•nsituiçüo do Matto Grosso diz o seguinte: (LJ.) dcnto, que é claro, do nccordo com n.a1•gu·
O§ I' deste artigo determina quo uo im· montllça.o do nobt•o Senndor 11elo Pn.J·auü, e
portlmonlo elos vice·prosidentcs serão suecos· mais, com o~ apal'tCH com quo o.cabn. rlo honalvo.montc chamados ao govorno do E:)tn.do I'Ili'·mo o illustro Senador por Alngôa.l'l, que
o pe•osielenb da A"embl<la Legislativa " o a. sub.;tituif;ã.o elo Presidente de Mn.t1o Grosso
presidente da Co.mnra Mnnlcipn 1 drt capital. cubia, não ao vureadot• Antonio Leito do Figueiredo, que foi um 1los monos votn.dos
O~ 2" nüo intore~sa. :L su1J~t1tuiçiío.
Agor11 diz o nrt. ·IS da memtn Con,tltuição; nns cleiçOes a que so procedeu pol' occn.siúo
o ouvindo e::;ta disposição, u honrn.rlo Senndur do J'CcJn hecinwnto ilnsses veren.dorcs, e que
o vlco-presiclontn nem siqucr tevo a honra
vne chegar O: accordo commigo. (LJ).
Portanto, os vm•cndoros, di~ o artigo, serão do sm· um <luquell\1S quo merocm·am a visi·substltuldos, nos suas faltas o Impedimentos, taçiio do Sr, General Camara.
pelos seus lmmedlatos em votos, na ordem da · 0 Sn. LEITE E ÚITIOICA-V. Ex., quando
votaçilo.
muito, si isto fosse exacto, podia dizer que o
oommondnnte
do tlistrlcto não foi oorrooto;
O Sn. LEITE E OtTIOICA.- Nüo ha mais
mos
o
Presidente
da Rupubllc:c nii.o tem
nadu'l
n~t<la com Isto, porque a ordem que deu foi
0 SR. COELHO E CAMPOS- Devo haver.
esta.
O SR. A. Azmnreoo- Posso ler o resto si 0 SR, A. AZEREoo-0 Sr. Presidente da
V. Ex. qulzer; runs q que li, basta para che· Republico. foi incorrecto, não só nisto, como
gar, e espero, com o· bonro<lo Senador á na
facto de indicar ao oommando.nto do dlseguinte conclusiio: que, pelo art. 48 da Con- stricto
que andns:ie om peregrinação prostituiçiio de Matto Grosso, o. substituição da
om•ando
nlguem que tomasse conta do Go·
proslneneia da Camam Municipal ela Capital
vurno.
se dli por maioria de votos, Isto ó, pela ordem
0 Su. LEITE E O!TICICA dit um aparto,
da votnçiio.
O Sn. LEITE •~ OiTICIOA- Mas isto mesmo O Sn. A. AZEtmoo-V. Ex. nüo me fuça
declarou o Sr. Presidente da Republica no chc~ar nos termos a queclevo reduzir o com·
tolegro.mma ao commandnnte do districto.
man1lante do dist1•icto militar.
O Sn. A. AzEREDO- v. Ex· vao chegar a O Sn. PuESIDICNTE- A discu5siio não póde
accordo commlgo; não se incommode.
ser por din.logos.
·
Ora, Sr. Presidente, a Cnmara Munici;,.l O Su, A. 'AzEREoo-V. Ex. vê, Sr. Pre-do Cuyo.bá foi mais previdente aluda que do·
terminou que houvesse um vlce-presidento. sidente, quo tenho necessidade do responder
E me dirá o nob1•e Senador: esse vlee-pro- aos apar:es.
slelente foi convidado para assumir a prosl· 0 SR. PRESIDENT~- Mos deve dirigir-se Ó.
denclo. do Estado!
Mesa.
Parece quo ó a. isto que V. Ex. quer O Sn. LEITE E OtTICIC,I.- O vice-pt esiclente
cbegn.r.
accoitou " ndmlnlstrnçüo 1
0 SR. LEITE E 0ITICIOo\- Consta do tele·
0 Stt. A. AZEREDO- Nilo lhe foi oJierccida
grnmma do commandanto do ciistrlcto que cousa nlguma.
Jbrnm convidados os verMdoros na ortlem da
0 Si<, LEITE N OtTIOICA- Tinha o direito
votnçiio,
ele protestar, de exigi!', de assumir o go·
O Sn. A. AzEmmo- E' o que V. Ex. não vorno.
pódo umrmnr, porque niio llouve tnl, pm•que
O Sr... A. AzEttEoo- Assumir como 1
o vlce-preshlonto da Camara n1io foi convida·
Sr.
Presidente, em Mntto·Grosso as•umlu
do para exorcal' o corgo do presidente do
o A'Ovorno um dos dissi•lonles que merecem
Estado,
a í-lympathia do Sl'. Pl'~~itlonto da Republica,
0 Sn, VICE~TE MACHADO- Eslll\'a ausento. o o S1·. gcnoml Camara, tnivcz, ( dftixom-mo
O Stt. A. AzEnEno- Niio estava ausento; fazer" de lesa elo S, Ex.) comprehendondo
está na Capital, a.ht ninda so acha v. Ex. quo ontre os nmlgos do orador, que silo os
amigos do 2" vlco-presldento do E•tnclo do
ongnnado.

GO

AN~.\ES

Mn.tto-Gt'O!iS'l, o St•. Scnnclnr P~mco ni'Lo
podin. encontra!' fJuem sub~tituis!lo no go.
vet•no ao Sr. cormwl Antonio Cef:lll'io, I!Dl'~'OU
pres;uroso iquello CJIIO t:lle entendia p:_,1lct•
assumir cs.;;u Gm·m•no, tnnto m:d~ quo f.tz
parto da chnpa. do.:; UissirloniL•S, cm Matto·
Grosso, pa.ra. o cn.r•go !lo a• VÍCO·pl'CS!llcnto
do Estado.

DO Slm,\DO

est:tvn lncumLido 1lo nrrnn.inl' um verundor
n gtlit•J ptu•a. tol!lnt• contn. rio Governo, o cum·
Jll'i!ltonLo lla. lei?
Ne<~to c 1so, o vico-prosiJonte não torlrt
nhnndnno.do o sou log-nt• ..
l~ntre ns minhas obsel'\'nçõos o nB do honl'lldo Senador por Alll~O:IR, fnçnm os nobrí'il
co!lugn.s dostn. Co.sn. o ,Juizo o con;nito qun
Assumindo nssim, Sr. PI'esitlento, por an- brm outondot'dlll. Efltnu convenCido quo
teccrlencla, o Governo l!o Estn.·lo de Mat.to- provr-i quo f11i n.bn!>!h•o o acto do coffitn[l.Jl·
Gross, como g.;m 3° vicc-prcs'tlente.
dnnt• do Oistt•icto Milit:~r.
O Sn. LEITE ~< OJTICIC.\- V, Ex. devia
E, como su niiu {~:)So ha.:-.tnnto o documento
n.p1·o~ont;11' ao Sonndo o lo!egrammn. dci-iso q ne ncnbci da lór, vou lüt• outro :1.g-Ol'O. mnis
vicc·pro~idonto prot.ostnndo contra o neto do ~olmnne, ptu·.~ dumonstl'nt' a tll"G'·t Ii!lado dosso
command;tn to do d btricto.
Hcto o o modo corr,,cto porque pJ•ocr.1lern.m
O Sn.. A. Azi~rn~oo- E' isto mesmo, ó jus. o1'i l'Orondorcs ll·'l Cnmat•a Muntcipal rlo Cuyn.bá
!amonto quo ou q11ot•ia que o nobre Senador nii.o iiA intlmid:tndo tloante do autot•ita.t•tsmo
tlo St•. Pl'JSidcnto eh Repnbliea. o 1!0 modo
podis.e, hl vne. (U):
pol'quo
o Sr. Genm•ál Camnt•n ostl't o.gOI'lL u.
«CUY1\B.\ 8,- Cnmnro. Municipal Cuyn.bá,
intervir
nos negocio:-: do Matto Gt•o:o;so.
hojo reuuidn, protcstn. contl'n. n. ILVoc:tçíi.o do
Governo rJ() Estarln pelo ver~n.dLlr euJ•onel
O Sn, Ll~tT8 m OlTIC!CA - Seria. coJ•recto
Antonio l.t-ito de Figueiredo por ser contt·n.· flUO o commnntlandantc do Districto. Mtlitar
nssntui.sse o govorno?
ri~ ó. constituiç1iO e lois do Estado.
Sa.ttdn.çõnl.-Amel'l'co ..1, Calda~, vico .. prosiO Sn.. Pm~H FERREmA-~ão ; isso nü.o.
llonto ~m tiXercicio. -Ro1lnlpho Soc1'1rtes.O Sn. A, .AzEn.Eno-Nii.o seria, n primeira
Avelino dJ Sir]!WÚ'a,-.~tiiiOttio .Uano·-·l Moreil'n. vez; ou voltnt•ei 1\ h!stol'io. n.ntl;,'!'Q., si V. Ex.
-Parl1·o AurJ•I.~toJ dCJ Al'.l!fjn,-Jeronynw de f]Uizer, mas provn.t•ci, mio ~ó cm Mntto·Gl':lsso,
Mae:wata,-lleJ'meni,qiUo Pinto FI[Jueircdo, como cm S. p,tnlo, eümo om 01111'09 Estado~,
Este.; um tolo,Q"ra.mma pa.s.·;adopelos memR ~uo i•;o sr: tem dndo (/•'1:
hros ela Camar.1. Mnnieipni om Cnyab:\. E estll
CUYAld. 8.-Grun:Lt'n. Municipal Cuyabá. np·
n.ssign11do JWl' ,\ffiOI'ico C.1ldn.s, vico·pl'osi- JH'ovou unanimitlade redltC(;ã.o ~o~uinto ameio
dento dn Cntnnrn cm exnl'('!cio, o mttr<~s ns- Cn.mn.ro. Mnnicipn.l Cnyubú., 7 ,julho do 1809,
signo.turi\s r1ue so seguom.
ll!llllCt'o 15 lllnstr•o cidtt·lão coronel J\U!onio
E:;tú. tlemonstrarlo q11o oxi~tto um sub~ti .. Leito do Fignct•odo muito digno \'croatlor da
tuto legal, qllo dnvin. ussumll' o governa, o C!lllllll'IL Munidpal. Ar.t~nsou t•ecobido o vosso
quo o. substituiçiio ft_dt.n. pelo Sr. Antonio otncio circnla.r sob n. 18 rl11 hontem, nn (]IIBl
Leito llo Figueir•o!lo ó lllegnl.
c.1mmnnica~tes lwvCI' nssumi!lo n pt·o~idoncin.
do \'üt'O<Hior pelo
Quem o nfllrmn. ag-ora. nfi:o ó ma.i:'l o orndor do E~tnllo na qmdidudo
11 Viro·P!'o:;itlonlu d0 mosmo
nlmndono
1lo
2
Sit') os dignos rcpro . . cntunt.(~.. ; do P1ll'1lllâ. o do
E.;tado o pm• mio o ilnvcr·om ncc.nit.tdo 03
A lagoas.
runccimlal'ios qne vos pt•ocotlom nn. ortlom d1L
O Sn.• VJOBX1'I·i MACII.\nO dú um apnt•f.o •.
snllstituiçii.o, Em resposta cabo-me docl!v·a.rO Sn.• A. Azi~Ju~oo-A minho. nrgumOuta- vos que cst:t Camnt•n. cru !i'Jssão llO bojo dnltc:i.o óslmplesmcntc para pr.l\"ilr aos honrados bot'Oit 111io vos ro~Jonhocm• no cnrgo do Pt'O·
Sona.• 1ores, que tiio Jll'03Su:•oso5 voem 1'1. t.t•i .. ::;Jduuto dosto Esbdo por faltar-vos co!upo.
huna def~mlot• o neto tio Sr. Prc~i·lontc do. to nela pnt•a nssnm\l·o u nindn Jn!lÍ:l pot• nü.o
JtopuLllca no E~ta.tla de ~ra.ttoGroi'so,~uo niio lot• ::;il\o lng-n.lmonto invostillo tlnquollo cargo,
a.vaucnm PI'OflO~ições ~ue sejam VCI'dtttluira- qnan1ln olJ,, vos computis::;o cowo pns~o n.
monto n.rJUBI1ns que estiio de nccot·.lo cvm o. liemonstl'nt•. N1io cog1tcm n. Constituição do
Est:ldo, pcl;t qual C5lll Cn.mnm tom o dOV!Jl'
let c a C HlStituiç:lo.
de vclnJ', nr't, IR, § :{u d;L lei ot•gnniCI\
o Sn. !.Em: g O!TICICA - v. Ex. uovia d;t snhsLitnição no Oovot•no do E::;t;J.•Io 1lo
nprcscn!m• o tulogmmmn.- do \•!c~-prüsi sou
pot• um do:; voroadm•os JUl
donte, n. quem compet!l. o govm•no, protes- O.-itO P1·r.~idonto,
nlll
do_;;
ntativo~ qnn mo dolcl'mlna ..
tlln,lo cont.t•a o n.r~to, pol'nnto u conm1an1ln.nt•1 rntn n nü.o im•t'slil'Rmo d11 rci'•H'ido c ti'g-o,
milltur o l,r~sidonl.o dn. lt•J[lUbllca..
(]Hanllo o [Jl't'Sidcnltl do~til cnl'pnt•aç;io t'O·
O Sn, A. A~El\l~IJO-l~ntt1o qw1l'io. V. Ex. CllSOU·O IJC!lllllll !ICOjJ111tlil n 1\lllllifliStl'llÇilO,
quo o Prcshlunto, sobro quem .ia. tlulm p:u~· Pula rnzíi.o oxpo:;tn, uão pódo ser considcso.do o commnndnnto do dlstrict.a milltar, mdn. lt!~itimn. n. voss(l. in·tcAt!dm·n, Ainda
Jbs.so oxlglr de5so mc~mo c.Jmmnndnnto, qno mate;, (] unn,lo e.~sn. snhstl tn i1,·iio compol isso aoi!

'..

f'

;··

...'•

..,.r

SESSÃO E~l

8 DE

J U1.!10 DE

18\l()

membJ•os dcstu. Cnmn.rn, :LlloJHictH.In·~o ús con- n11sto momento, V. Ex. ó t1lo
como ou.

diçtjes nnm·maes do. uctuu\itliulP, IIÍLII po·lt)Íti
avoca.l' o Uu\'orno, JH'Illct•Judo-mo eomo Vico·
Pro:-;iclcnto em ux~~rdciu 1o nos vossos co\lt·gns
que obllvoram nu. oleiçito muior votllçiio quu
vós. Com "ll'oilo, alóm do quo p!·occit!lrt n
loi org-auicil, mt. i", diz n \oi n. 131, de l:t
tlo mn.rco do 18\JG, no lLI't. :Jo § lO: <A pl'O·
SIIIOncia elo:; VOI'OadOI'CS' p.'l.l'il. :Lti runcçües
iniWJ'•HÜP.S a f:lúus car~oR serh rovc\ml;t poJa
mn i o!'ia tio votos o!Jtidn. n:t oloi~~;i.u sem dis·
tincçiio Uo ltn'IICJ:-;, 'I) Ot•n, nfio tendo vós 1Jbtlt1o
vottll;tlo siiHio no pl'iuwiro I U2 voto.;, Uclu.ro
q 110 pt·ett·l'ist es o cli rei to tio on tr· s vm·c~·! ores,
QU•) obtivQrnlll lltl H(.>gundn rmli::> do DJO voto:;;
accre:::ca ainrln quo, culllp8liJH!O a Cama1·u. tlar
po~so do seu cal'gO ao Presidente do E!itado
o aos Vicc·i>l'esidontcs uleito:; (art. 18 ~ \"),
ignOI'ít ella qual ct n.ut·)rid!tdo ~uc vos empossou c quo reconllccou 1t vo:-sa pr~~rm·ouc\o.
nn ordem da. votnr;iio, em que vos aclml'ois
colloca.tlo, Fi na 1rncn t~. por to1lr ,~ e:;;tt•s 11 wti \'Os,
l~Sti\ Camn t•n. prott•:-ita niio ::ó con trn. o vo."i.iO aeto

ül
intores~ado

O Sn. LEI'l'ffi E OITJCJCA-gu, ni'io; osLou
apenas acompu.nba ndo rt sua. tLI'gumentuçií.o.
o Srt. A. AZEin::uo-Nii.o; a minha. o.rgumcntuçii.o tJ clarn., dcsrlo ctur:.. nü.o :-:;o quoirl\
!WplliHm:t.1',

.

O Sr<. LErrl' E 0!'1'1CtC.\ dit um npurlo
'
C Sn.• PltKsrn8:-o;'I'E- Aticnção!
O Sn.. A. J\zgJu~oo-~5.o ha. •llt\•ltln, Sr.
Prt>s.úente, que a in!.t~!ligcncl:L muito pó: lo
l'11ZCr, a bua. vontade t::~.mi.Jem, o o que o nubre

SenadO!' rstd. fa,z~n·lo tlii:O 6 provn, um can ..
tr.:trio 1lis~o: bou. Yontntle cm l'elaçfto ao SI·.

Prt•sidente da Hupublicu.
O Stt. PH.ESIIJI~~·'l·t::- Attenç!ii.O l V, Ex. oiio
r;órl~ c~taheleccr o. r.li~cus~ü.~ .~m. d!alo:;o • .1{~
petlt a V. Ex. que se dlt'•JEl. a ~lesa. ou ao
~enn.do.

O Sn ..:\.. AZEJtlWO-Nfío pos:o deixar ele
tlit•igir·mo
aos l'}uc tno npa.rtcinm,
as;.;nmiwlo illegldmcntc o ;:ovm•uo elo Edtarlo,
como cuu tt•a. :1 a~set\'l"io do vo::::'io nntcio elo
0 Si~. PHESIIH\N'l'I!:-:\ão SC pótlo tlirigir
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lúio o haverem o.eccilo Q:) ruwciunarius qno pessoalme11ta aos ~cuo.dur·cs.
vos p1·ecedom IHL ordem dct sub~tttuiçií.o cm
O Slt. A. Azl:lHI::!Ilo-Então, V. Ex. peça. nos
rulac;/io 1\ L:~;to. col'poruÇ[LtJ,
nobres Seuullores que nf10 rnc npa.rLoicm.
Sttwlo l) f'r,, tnt•n\Jntlo.-.-1meJ•it:J .A. a~ld.!S'
O Stt. PH.~sJDI·:sTr~-En me tenho ca.nsado
Vico·PI'Csidontc 0111 r;x~wcicio.
de pcclit•; V. Ex. mesmo dis~o rtuo os aparto ..,
o sr,, Ler~· r·: E ÜlT!OIC.\- Ellts IÍ ~uo C5li•n o nju(ln.vam.
fOra da lei, p·.~rqu.: estiLo conl'cs:mnllo qno 11
O Sit. A. A~mutno-V. Ex. compreltcntlo
presirJcncio. llo E~ ta. lü lhos competi:~. u qw_l f]Ue, cstatulo esto. tUscu!isüo du. Ptllitica. de
n:io quizcram as:mmil-n.•
Mal. to Gros:;o o seus ucontccimontos entregue
a quatt•o ou cinco Senndorcs, o não o.bo.ndo·
O Stt. A. AZ!WEDo- 011 senlun· ~
0 Sn.. LKITE g ÜlTICICA - Ahi Ciilâ. 110 te. na.nclo ullcs !L tJ•ihun:L dcsdo que suja. do love
lcgrammn. i ,ill[f..'t\111 que aquillo não estnva. feriJ.o n Sr. p,·,·:o;idouto tlo. Republica. . ,
O Srt. PmEs FEilllEU:.\-0 comrn~Lndnntc
dentro llu. Constituição o po1• j:,;o;o n~o u::su...
do di;tl'icto •.•
miram n governo, E:,tt'L lllll n. questão.
O Srt. ,\. AZEl\Eno - Onda ó quo c, ta 1 O Stt. A. Aztm.tmc- ••• o commanrJante
do ui5Lt•;cto .• ,
Esti• rJO oplniüo uo V. Ex.
O Sn. LEtTt~ "OtTICICA- Esl:l uhi oiScriptn O SJt. Pums li'mmlmtA-... e as forças
no to!('gra.mmn. : «Hazão p dn. qunl cu níio 1'·!dor:H~s.
nssunn o governo.»
O Sn.. A. AzErnmo-Em l'<.'lnçiio n. esf,c
:tpal'lo o lo V, Ex .. cu lhe pr•ovino que trn0 Sn., PILESIDEN'l'E - Attc!ll~~~in !
O Sn. A. AzEruwo (CnHiinúa 11 h't') «Com tat•oi tlcpois do nm ns.:;umpto, sobl'o o qu:1l o
couvido u. me rcsponJor logo, porque sei que
CJ\'tJito, :tlC'lll tio QU:J pl'ílCt~ÍLIHL, Ctt!.»
Est;'t ns:-ignado pelo Sr. ,;\.mcJ'iCII Caldas, ba Uc cst:n• l!l'opanulo.
O SJt. Puur.s FEmumu-1-Iojo '!
''ice·proshlouto om cx.!rcicio.
O Srt. Lllt't•r·: r~ Or•t•rctc.\ - Ahi e;lil : ollo
O S1t. A. Aztmtwo-Hojc, n;io, porque nito
11ü.o ptllltl nstm• cm CXOI'Ciciu sem ns.~ umit· as terei tempo; a horn. cstit qua~i dncht e liÚ po·
J'unct,'Üt•s Jo govm·no.
deroi occupu.r·mo tln qucst/to d[j, lognlicln.dOi
O S1t.. A. Aztmttoo- Si cllo não fH'H.lo mw; lloixaroi i·RI'a de1Jois, o V. I~x. nüo pcrdot·á por 0sperm·.
O~t.'l.l', duvo l:'st:u• V. Ex.
o S1~. PmEs FBnnl~lnA- Nilo, o.o contraO St~. Lt::Irg E Ol'l'tc!CA- Eu, niio i V.Ex.
rio;
espot•nr ó n.tú bom 3.1Vitro.
quo ú um is i11tercssndo, ·
O Sit. A. AZKHI!lno- Eu suu muh; inO Sn. A. Azrmrmo - Mn<, SI'. Presit•JJ'O~l:mdo t!o que \', ~x,, ma~ p:.rcco que, dente, po;la olo parte a boa vontntlo, quo JlOI'·
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vontura possa. ha.vel•pnrn (lflXOrf;lll' estecf\1'{0, tovo, do telegrnmma tt•ansmitudo poloSr.Ml·
inversamente, ou nstou convenctdo do qne ~o nistt•o d:L Fu.zonda no Sr. Senador Ponco, ox·
esplrito de cada um dos Srs. Semulo,·c~ nao ig1ndo a nullidar\o da oleicilo, para, depois
pótlo pairar a menor duvula a. respmto do disto, podm• tr·u.tM' com S. Ex.
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acto violento do Sr. Prosldento tia Repu- E' claro que este telcgramma demonstra
quo S. Ex. o Sr. Prosidonto da Itopublica
blica •••
conhecimento do facto, que sabia fJUB
O Sn. LEITE E OtTIC!CA- E' uma convi· tinha
havia
proposta no sentido do se annullnr a
cçiio errada.
eloiçlio, c que, portanto, S('OilO esta proposto.
O Sn. A. AZEitF.DO- •.. o da illoga\idado conhecida pelo Sr. commnndnnto tio DiAtricto
do procedi monto do St•. Antonio Loite do FI· Mititnr, S. Ex. tr·ata.vo. de fnzet• exAcutn.l-a,
gneirodo, n8sumindo o cargo do Pt•e::~itlonto dnnrln·SO, coma so dou, n. n.nnullnção 110. eltJi·
do ~!atto Gro"o.
çiio de I" 1le mn.rço, que n. nssomblóíL consl·
o Sn. LEITE E OlTICJC,\-Nilo ó convice<1o, ó fldrou regular, logitlma o boa, tendo, ontl'e·
tonto, nct:cssido.de lle nnnullar, ilounto dns
presumpção.
exigencius dos revoltosos, q 10 m·n.m as mes0 SR. A. AZEREDO-Prcsumpçiio OU convi·
cção, o Jacto ó que a minha consclencia mo mas exigencins do Sr. MintslJ'O da Fazenda.
diz que os bonr<ldo::~ Semulores, no caso lle Ora, Sr. Prcsldonte, emqunnto o St•. Pro·
M:1tto Grosso, só toem pnrn com o St•. Pt•csl· sldento dtL Republica J'ocommendnva no comdouto da Republica a melhor boa vontnde o mandante do Districto Militar a maior noutc&·
ostorcos no sen lido de dofondet• os seus lidado nos negocias politicos do Matto Grosso,
no momento exactamente em que S. Ex; ti·
interesses nesse Estado.
nlm o dever do auxiliar o govorno do Estado
Que ha lllcgalidndo, está palpavel; quo para que a or1lem publica fosse restabolecid•,
olla é inilludlvol, ninguem convictamente po· observamos que no momento actunl. asdorá negar.
snmindoi•legn.lmente o governo o coronel An..
Tanto mais, Sr. Prosidonto, que rleanto tonto Leite 1!0 Figueiredo, S. Ex. mostra-se
dos tclogrammns trocnilos entre o oomman- inteiramente do nccor,lo com o vereador que
dante do districto milltar e o Sr. Presidente &'Sumo o cargo, e pile il. disposição deli e o
da Republica, o facto fica complotamonto commnndnute do Dlstricto Militar, recom·
calvo, ó. vista de todo o mundo, desde que so mondando a este quo preste áquollo todo o
cotcgcm os tologrammas diri~ldos pelo chelil auxilio.
do 1\stndo, quando Matto Grosso estava cm !lu por{,'llnto: não é clnl'li a Intervenção do
plena rcvoluçüo no mez de "bt 11 e o tolo· Presidente da Republtca nos nogoclos do '!at·
gramma dirigido ogoro ao commanrlnnto do to Grosso, favorecendo uma das l'nrciali·
distrlcto militar. Um simples cotejo,. um darles ? Po1iert\ haver duvidas sobre !910 de•
exnme, o mnis ligeiro poasi vel, lovnrá. logo ao pois da leitura do tclogrnmma pnosndo l1a
esplrlto de quem quer quo seja, bom lnten· tres dias pelo Sr. Presidente da Republica no
clonado, que o acto do Sr. Pt•esidonto da commnndnnte do Dl•trlcto Militar 1
Republica ó revoltnnto em relação aos sucEmquanto, deante da revolucilo, f!ttnndo a
cossos do l\!atto Grosso.
ordem
publictl estava completamente alteO Senado deve estnr lembrado dos tolegrammas lidos pelo honrado Senador por rada, quan,lo os revoltosos bombnr,lenvatn
s, Paulo, quando, l'espondendo ao mou dis- diariamente 11 cidado o o presltlente do lls·
etmo do d1a 20 de maio, S. Ex. aiUt•mou que tudo mal podia tlefander-se, o Sr. Presidente
o acto do Sr. Presidente do Repuolica tinha da Republica rccommendtlva ó. fot·ça Cedera!
sido o mais correcto e que outra não podia a maior neutraltdade. s. Ex. ngot•a mand11
seJ' a attitude de S. Ex. tlcante dos aconte· dizet• no com111nndanto do Dlstt•icto Militar
que pt•este todo o auxilio ao Sr. Leite de
cimentos de Matto G•·osso.
Este ó um dos tetogrnmmns dirigidos pelo liignoirodo.
Sr. Presidente da Republica ao Sr. comman· 0 Sn. VIC!tNTE MACHADO-Nilo mnnrlou que
danto do Distt•icto Militar; é do dia 8 (Lê).
pre,tasso anxil1o ao Sr. Loit" do Figuoirotlo;
Por este telcgrammn S. Ex. J•evolo o lnte- V. Ex. !'t·ecisa roctlllcar Isto. Mnnrlou que
rfs•e que tem, nii.o pela or1lcm puh\ica no Es· auxiliasse aqttollo que l!.'lsumlsso o governo
todo de Matto Grosso, mas pcill.snluçiio Sl\tis· do Estn!lO, no. ordem da vot11c;íio, que podl11.
factorl,., cm favor do qual so iutel'Cssnm os ser o St•. Leito do l'iguoirodo ou qu:dqucr
chefes polittcos daqui com sons correligio· outro, no. ordem dn votnçiio.
nnrio• tlo ló..
O Sr. A. Azt<REoo-Nilo podia ser outro
E' claro, Sr. Presidente, que ••te tolcgrnm- siniio
o Sr. Loite dti Flguolrodo.
ma concorreu poderosamente paro que n nn·
nulluçiio da olelçiio se desse, depois do oo- O Sn. VtCENTill MAOII,\DO - Como V, Ex.
Pheclmento que o oommandante do Dlstrloto jll'Osume isto 'I
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O. SR. A. AzlmEon-Prnsumo por umn rn- çiTo do JJOrn pnra, dizendo nlgumns palavms

zíi.o maito sim11l1:i: ontrc o:-; n.migos do mn.i~. conl~luil• meu di5curso.
zu vlce ..prusitlcnto do Esltulo, o 81•, gcucral
Eu dizia, Sr. Presidente, que so po!lo pct·Ca.uml'll não poUiu. uncoutru.r quom tomn.s:;o fcitamcnto ponetm:r nn.s intcnçõ:~s o.lheins,
conta do govel'no.
quando tb.ct.oa nntot•iores demonstram os Jn..
O S1:. VJOENTE li!ACIIADo-Entüo, óqu,, 011o tu itos dnquolles a qnom o. gonto so l'cforo, e
ó put• is3o que entendo,' como estou convouqui,oram.

cJ,Io cntc01lcm todo• nquolla< quo toem
O S1:. PnE'lD"~n-Attenção! P1•ovino no acompanhado o caso do Mntto·GI·osso, quo o
nobre Scn:u.lot• quo e:-;tú. tOl'miu:ulo. :L bot·a. do St•. Prcsülcnto da Jte-pulJ!ica tf~m pelo:; di&:;[..

oxpcdion lo.
dento .. ou revoltoso.:; do abril o.s maiores
O SIL. A. Azmrtrmo-Mais n.lgumo.s obsw- sympnthins, altllilo·lhcs tod" n sun coudescuudencin, todo o seu n.poio.
vaçü:•s o doixa.1·ei n. tl'ilmno..
R('conlornos ligcit•o.mcnto os fuctos, rlo morlo
A l'ecommenilaçü.o üo Sr. Pril:ütlento d1~
!L podermos provur que realmente S. Ex.
Rojiubllcn é positivn.
qu"r c querin que o governo ,lo Estr.do
UM Sn.. SENADon.-Sllffi dcclinn.r nomes.
p;ri"Sfl.sso para. as mãos dos revc~ltosos.
0 Sn. A. AZEREOo-V, Ex. já s:chin quo Bo.sta.vn. para. isto, Sr. Presidente, cxr1miera o St•. Antonio Leito !lo Figueiredo quem na.r o. suo. attitudo doanto das nomcaçüoH e
tlovio. tomar conta. do govorn·o.
das demi"ües feitas em Mntto-Grosso, E"cs
OS~:, LEJ>"' 10 OJTJCICA-V.Ex. "stli l'eno- actos demonstram clnnmento qoo S. Ex.
tt•ando nas intençüo.-:; Lia Sr. P1'osiflonto da rlcsejava que o govot•no passasse das mitos

Republica.
O Sn. PitESJOENTE-Cimmo n nttonção do
nolwe Sonadot• pa.t•o. o at·t. 33 t.lo Ueghncmto.
O SR. A. AzEnEno - o iltuatre senador
pelas Alagôas tem tnnt•s vozes penetrado
nns intenções <lo pre>ldonte do Estado!
Tanto ó assim, t11nto so pó,Jo penetrar nas
intonçUes de outrem, quo so pt·opalo., e o
nobl'o Scmn.tlm• niia cun tcstnró.., o ou,o.tó o conr
vida o. fu.zol-o, que o honrado ex:-govm·no.t1nr
do Alagü•s, o Sr. DJ', Mnnoel Dunrto, rcnun
ciou seu cargo pn.rn. vir occupn.r uma. das

do partido republicano pat•a as mãos d~ dissidl·nein de \latto.Gro>SO.
E n pt•ova é quo um su t'uncclonarlo federnJ
pertenc,nto no antigo portldo topnblicano

nfí.o comorvn. hoje a smL posição; c, demittirlo:1

todos olles, o S1·, Preildont•• da Republica foi
busonr seus substitutos entre os revoltosos
dcclarnrlos, eutro os dissidente>. E isto u[o ó
assegut·nr o.o Sonrvlo o ú. Naciio um inteiro

accordo com os rovoltosos

t N;1o sei de que

outro mudo o Sr. Presidenlo da Republica
póde domonstrat• nos grupos politicas dos
l~sto.rlos o seu apoio ou u. suo. dcsconfio.n~a.
Em nenhum dos Esbdos, n. cujos governos o
cadeiras do Senado.
Presiclento d:t ltepubliea pl'CSU!. o sou upoio e
O RR. LELTE E 0JTIOLC4- Estõ. penetrando os
tom no seu lado, niio so tem dado umn
nas intoncões dolle,
unico. demis~1lo flUO possa desagra.da.r o. osto
0 SR. A. AZEREOO- V. Ex. viJ quo está ou itquoll" scnadot•, n osto ou il~nollo momuro
de nccordo .• ,
do Congresso quo estojo. apoiando o Governo.
O Sn. LEITE E 0JTIOJC4 - Elle o declarou Quer dizet• ir:; to quo rcalmento nestus 'lemonstrações por parto .de Governo Federal
posilivamontc.
o:;ttí. a su:~ acquie::collcia tí. politico. do..; E:·
0 SR. PRESIDENT&- Peço ao iltustro Ol'lt· ~trtos. Ma' em Multo Grosso ó p~tlpavol"
cor que resuma o quo tom 11 ditOJ' para tor- intonç1la
ds 81•. Prusidonto du ltopublicn,
tnina.r seu discurso.
·
tn.nLo nn.s suas mo.nilcstnçMs om t•oloçíi.o !t.OB
O SR. A. AzEtmno-A'vistn. da. olJSOl'\'O.Çii.o cargos 10 lora.us, como na suo. o.ttltutle dottnte
de V. Ex.. St•, Prcsidonte, t1mho noce::;si- dos l'ovolto~os.

dnde de po1lir prorogaçiio da hora por 15
minutos.
o S!t, PmmoE,;Tm - Vou consulttr ao
Senado.
Consultnr1o, o ~~~;ttllO conceJo o. prot·ogação
JlCt\ltbt.

Nonhuma lll'ovilloncia tbl tomadn ató hoje,
depois do dia 10 de abl'ii, para quo os revoltosos ontra:;~om dontro da ordem, o.bn.uuo ..
nns:'ient ns suus nrmo.s, drixando om pnz o
govorno dos nmi:.:os do pollOl' oxocutivo uo
Esto.do do Mtllto Grosso.
Aint.h:. hojo, L•llljs t;O conservam nl'mnllos,
rn.zontlo d11prodaçMs, comlnt,tlendo v\oloncio.9,
A. A.zea•edo (1'o:ltin1frmtlo)- invtLdindo loctditludo:i, impedindo n. con·cs-

O !:i1•,
Sl', Prcshlouto, H1Jn•m• do t•ocunhl!CCJ' qno o potuloncia postnl, pnrscguindo o~· e:sta.l'otn.s
o.ssumpto nü.o ó 'lo nn.turozo. o. ttgl'l\lh\1' no do prosidrmto do Estado, praticando, omüm,

Sena1lO, do modo a toll\ltr·lho tanto tempo, toLio.::~ t~s tropelias, Llo modo u. merecerem que
eu mo vl na contingoucla do ptldir proroga· o commautlt1nto de dlstrioto militar tomMso
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providonc\as pam ovitur n portuuaçiio da impedisse n violoncia praticada contra o Oo·
\'L•J•nn du gsttllo?
Mas, omqnnnto c.~teve·no governo do E:-:·
Sr. PJ·o.,iliouto, a illeg-alidu.tlo elo govm•no

ordtJIIl.

bulo 1lo Matto GI'OS::!o o SL', corouol AntoniJ uctno.l do

Cesal'io, o Sr. Pro;idonte ua 1\epnblica, fo·
cl.l&Vu. ~s olbos n. es3Ç~ thctos, nonhuma. pro·
v 11iencm tonm VI\ no soutitlo Uo obstnr n e...;~o~
escandalos; mas destle u morn< n to cm que
assumiu o governo tle M:tlto Gz•o:-:so um do~
tla suu. parcialidndo, S. Ex. so apressou mo
lllt\ndo.t• dizal' uo communtlante do distrlclo
que se consorms~o ao Indo delle. que lhe
prostns.;a t0do n auxiJio, <lflill tl•J O\'itnr a pertUI'bO.tJt1o da orJem.
Parecc-IIJc, Sr. Presidente, que 0 pon~n.mento do sr. Pr 11 sidtnto da l!opublicn. t'l, 1.0 •
coian•lo quo mou.':! am 1goJ Jll'Dmovam uma
revanclw, que cumpra 0 comnmndnnte do di~t ·t
d
d ·
rJc o agot•a. o l:iOU ever o mteJ'V 1r, para
manter n ordem publica, o que mlo podia fa·
zer antes, porquo isto aontrJriava 0 pens!L·
monto tle s. llx. 0 do Si•. Ministro da Fa·
zendn.

·.
1

if.

·,::'

M~\tto

Gros:;o é

~uo

me trouxe prin ..

Clpnlmento " tribuno.
0 sR. 0 OMI:'\oos \' Jcm;o..;·rr~-Dn. qua 1 V• E~X: •
~~e~~~·astou em tolln. essa ordem do considera ...

O SJt. A. AZEitEno- Coma deixei domon
stJ•o.dn, n. sub.:~titni~~ãa fui illogal, conJiwmojá
havia dito no meu dJ~CUJ'f;O anterior, o ao deu
PJI' meio ir1dirocto, que t'oi neonsolllado polo
Sr. Presidl!nto da. Ropublir.n. e que st', Lle·
pJis desta attitutle, é que o Sr. Aut,dlioLeito
do Figuoirodo assumiu o governo, para com ..
motter rle~do logo to1l11s ns violnncios adminlstt'tLtival;j que um presidente pódo tazot•.
A derribada 1t!dero.l dL~u-se lPG\1 apó; us
uleições rle mo.J•ço, n. derrubado. estn .ou.l dou:-:o no me:;mo 1lia em que assumin o cru•go rle
presidente do Estado, poP um rnnio illognl,
o Sr. Antonio Leito do l'iguciredo.
Mos isto nntla vale, Sr. P1·ositl.mte, por.
Não fosse este o intui lo e o proce limento qno o Partido itepuiJ\icauo ue Mntto Grosso
do Governo seria outro; niio terin deixndo cm nüo osmot·ccnrá deante dessas violoncins o
nlmndono o gstn1o de Matto·Gt•osso, nn parte lm do vir perante a Nuç 1io prova 1· n sua purelativa á mn.nutenr,·üo da oi•dom, porque. jnnça, 0 sou valol', o ~cu prestigio no Es·
como eu demonstrei em outra oecasiü:o, a in- tarlo, quando a minha. terl'a voltar o. norma.·
toJ•venção rio que mo queixo é nxactamonte a liuatle, quando " pol'turilar;iio da o1-.lem tiosQUe SJ manifestou orn l'n.vor dos revoltosos, n.pparecer 0 quando o s1•• Presittentc da Ro·
deixando S. Ex. de iutet•vh', opportnna- puiJllcn, compenotraurlo-so mt!hor dos seus
mente, de nccordo com o. lei.
duveros, nüo os tender ao:; outros E::tados os
Fazendo, Sr. Pt·a~:ddonte,estas aprccinçõe:i, ILbu~os que està. comrnottendo na. minl1u.
lnstimo quo os que uofonrlem nesto Casn os ter1•a.
acontecimentos de Matto Grosso, e npp\nu·
Por hoje, St•. P1•esirlcnto, paro ncst•1s coodom a nttitude do Sr. Prestdcmto da ltopu~ f.icloi'!lÇõo::;, clon.nt~; do olhar intolllgento dB
blica, nüo vojrm o rovcrsJ ria mcdallin, dei· V. Ex .. mostranuo·me o relogio; mns, proxa.nclo·so lcvnr pala oncnnto do momento, nüo rnettondo voltllr un occ:lsiii.o opportunn., pnra
cuidando que amanhã possam se1• tambcm tru.tu.J• dos succossos c.saa.ndalosos de Corumba,
vJctimas nos seus o~tudos; porque, aL:, t:t a onde a violonci(L chegou ao sou mais alto
porta como se ncbn, S. Ex. tem meio pal'n. grAo, inteJ·vintlo dit•octruuonto uestas cousas,
intervir• assim nos .negocias do todos os Es· perdOe-mo o ilonrn.do SL·n,ulot• pelo Pia.uby
tados i o, partt os ob~ervndnres, esse procedi· dizer·. o comnmndanto da gunrnicU.o, o co1n~
monto do Sr. Presidenta da 1\epuulicn, nos mnnrl11nto rln 1\oti\ha o muitos militares que
ocontecimentos do Mutto Grosso, 1:1z com quo estão onvolvidos IHL politica rlo Matto Grosso.
doscl'llia.mos da fer.lernçiio, fuz com qu() re·
Ahi V. Ex. \'eriL u quo grão chegou o fiS·
coiomo> pela Republica, porque, commettida canrltdo nnquelln cidnue, uh\ V. Ex. conho·
umo. vez u arbitl'lll'iorla ro, I'•JI'idn a lt>i em um cnri\. os abu8os que ali i so tem praticl\do, o o
momento,rnsgadnaConstiluiç[o, dllllcilmente moilo inrlecente com que se pretendo a>sultar
sa a podorá coso c•, do moch o. nil.o se !)eguii' o govoruo do Estu.do.
nos outros Estados o mesmo procedimento
Ent1io, Sr. Prcsidonte, di roi qua.os os Ctln·
quo e•tiio tendo om MrLtto Grosso.
didatos já levantados Dfl cldnrlo de CorumuÍl,
E r\epois <lestes successos qunl a oppo<i(ÜO cm troca rios sm•vlr,os e dos escnndnlos nlll
nos EstadoH quo niio so rtnlmru·à a ltrmal'·so,a pratlcü.clos, tanto para u r.ndelt·a do Sonadot•,
pc·otcstar palas revolucõos contr·n. os g-overnos como rm ra. n.-; cndoil'ns do Duputndns ; tendo·
c1tudunes quan1lo se vê quo o Sr. Prosioiento so leito já 11 pa~·tllho, como si cstlve,semosno
dn ltopnbllca ~tconselh" n maior noutl'lllldu•le tempo 1\o tmporlo em quo ns sltuacoes, quando
das forças l'odm•nos, concedPndo totlos os fa- se t•ovesnvam, tinham o rlh•olto ilu lmpot• os
voros aos revoltosos, do morto a deixnr VIII' sous cnndldo.to:o;, os seus tllbot.os, pn.rJ. virem
bom ci;Lru.monto quo ollo os protejf', u niio occuJí&t', ne8tn. o na outra Cnsa, do Congre~:~so,
vode~·ia consontit• de modo 11\gum quo se lhos ns posições que dovlnm ser occupadns por
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n~uollos

que ao Interessam vordadeimmento Assignei vencido este pnrocor, porque entendia que outro passarem ns multas !L p01·tenccli' ú.
pelo EBtndo.
.
Então. Sr. Prosidonto, Jlrovarei a lntor- Caixa da Associnf;ào GeL•a.l do Auxllius Mut Uo.!3
vençi1o, mais de uma voz, o sr. Presidente dos Empregado; dn Estrada do Ferro, a quo.i
da Ropublica, o o modo pequenino, indecente tinb~t o'so recurso pnrn proteger ó.quellea que
por que estii.o praticando cs:ms violencia.s os viess.un n fallecot• por nccidentes ou por
opposlclonlstas rio Corumbà, do mi\os dadas quniquor outro motivo, dnndo dinheiro para
com os reprosantnntos da. fort;n pub1iC11, que o~ seus funoro.es n auxilio.ndolls suag fa.mideviam se compenetrar mclhot• <lo seus do- lins, o o m·bitl'io do ficnt•IJm estas multas em
milo do tlit•ector dn estrado. p~trn rllstribull·as,
vex•es. ·
a
sua vonto.!lO, como grn.tttlca.çõos extrnor·
O Sll. PmEs F«nttEIRA-A forca estadool.
nlnurin:-~, ou pi'Oforin. que po.sso.sso o pt•oducto
das multas parn a Co.ixa do. Associaçã.o, como
ORDEM !lO DIA
eslltva estnueleoido desde 18~3.
Der.ois, porem, que este pnrocer foi la·
vradci,
nós mesmos vet•iftcnmos que n propo·
VENCIMENTOS DCS ESCRIVÃE:S DA OÔILTE DE
sição
dove
ser ro,ieltnda, estando, portanto,.
APPELJ,AÇÃO
todos do accordo na conclusflo do parecer d"
Commissiio de r'innncns.
Entra cm 2• discussão, com n. emcndn. sub· Do n.cto, Sr. Pl'eS!dente, este pt•ojecto é de
~titutlva otrorecida pela Cornml••iio de ,Jus· JSgo; mns, na occasiiio da discussão da lei do
tlca o Legislncão o com o parecer cautrario orr.~amunto desse ;1nno, consignou·sc no art,a
da de Finanças, o ort. I' da proposiçiio da § 13 umn dispo;lçii", quo mnndav" revoFar o
Ca.mn.ra doa DHputados, n. 2, rle 1~05, igu1t.. 11.rt. 8" do rcgulamcn!o do. estraJa de rerro:
!ando os vencimentos dos escrivii.o~ da Côrte é o mesmo nssumpto ria Joi. Em virtude desta
de A ppello.t}i'iü do Distr·icto Fttdern.l aoR t1 ~ndo:-1 rlis~JoslçfLo do.Joi, o Governo expodiu o o. viso
ou que vierem o. aorJixndos o.os ~sci'ilães do de 9 do obril de 1897, em que declara o .,.
Tribuno! do Jut'Y o da Policia do mesmo dis• guinte. (U),
trlcto.
Ora, tle::~!1e I]UB n. proposição manda. revogar
Nlnguem pedindo o. palavra, onc~rra·so a osle mesmo at·t. 80 do regulamento, fazendo
vigorar o art. 1' do decreto 707, do agosto de
discussão.
Seguo-so em discussüo, quo so oncurra sem ISUv, o Senado comprebende que a propo·
debate, o art. 2°, com n emendn do. Commis- siçiio niio tem rnzilo de ser, perq ue se dll'ige
!lO mesmo assumpto.
~ão de Justiça e Lcgislnçüo.
Apozar de ter as;ignado vencido o parecer
Seguo·se em discussão, que se encerra som pot• causa da sua juotificncão, bojo estuo
do bate, o a.rt. 3°.
de nccordo com o màamo parncer, afim de
Posto a votos, ó rejeitado o ni•t. !•,
ser rejeitada a mesma proposição, contra. o.
l'icam pt·ojudicados os domais artigos.
parer.ot• da Commiosiio õe Obras, qu~ nno
A proposiçiio vno · sor devolvida úquolla. conhocin; naturalmente, niio tovo presente n.
Cnmara.
disposkiio dn lei do areamento,
E' somente o quo ou tinha a dizer.
l\lULTAS JMPOSTASAOS EMPREGADOS DA ESTRADA
Ninguom mais pedindo a palllvra, oncot•·
D~ l•'EU.RO CENTRAL DO DRAZIL
rn.-se n discussão.
Entr-' cm 2.. discussão, com o parecer con- Posto a votos, ó rejeitado o urtigo unlco.
A PI'Oposlciio vao ser devo! vida 11 camr.t•a
trOJ•io da Commissi\o de Finanças, o artigo
umco da. proposiçúo do.

Com·~ra.

dos DollU· dos

tados, n. 69, 1le !Sga, determinando que continuem a reverter em bonotlcio da Associação
Gorai do Auxilias Mutues da Estrado. de
Forro Central do Brnzll as multus impostas
aos empregados da mesma estrada.
O l!!lr. Loito o Oltlclcn (I) - St•.
Presidente, poucas palavras rlit•oi rel11tivn·
mente ti. pt•oposiÇJ.1o om discussão, vista quo
proton11n mustrnr ao Son~~.,Jo qu.1 a me::;m(L
proposlçíio.nüo tom mais rnziio do ser.
(I) 1Mll tll)jcut·so
~I.U\11!10

ui~o

V • l[

foi ruvhlo 1•do omdiJl'o

Doputndo~ ..

VENCl~IS:STOS

DO PESSOAL DAS SUD•AD~UNI:3•
TltACÕitS DO:' COUREIO.i EU OAMPANIIA, DIA..
M.\NTINA E UUERADA

Etltrn. om 2.11 dl~wssilo, com o pa.roaor con•

trnt•io cll~ Commis~ii.o tio }l~intlDças. o nrt. ln dn.
proposição da Cnmat•n dos Doputndos, n. 6U,
de 1898, mol'cnndo os vencimentos do po,.<onl
das Su!J-Admlnlstt•açoo, do< Cort·oios nl1il cidades da Campanhn, Dlanmntinn o UbOI·aba.
Ning~10m ,podiud.o n pa.Javt·n, onco1•ra·~u ~~

di::~cu~:-ot,o.
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Scguem .. so em dl~cussiio, fJHe se oncori'n. num poi•que estnj11mos nqui a zolur com fó
som clobato o,.; nl'ts. ~~~.:i", ·1", 5°, o Ü".
outt'Hnhadi.L ns ropda~ publicns, podemos consnnt.ir fJilO continuo a~simutravaucaJn a. cnrPosto o. votos, ó J'njeitru(IJ o nrt. }• 1 ,

l'tlim das nrmn!l, rJUnsi qun am uhso\nto fo·
chada nos quo ucl\o. qu.n·cm continuu.r a.
A PI'Oposf\'fio \'ao :-;cr dtn•o\vlda úquclla p1·cstn.t· seus serviços.
Cnmara.
O Sn.. PmEs FEJmtmtj\-IIn. a opiniii.o 1lo
S1•.
Dr. Prudente do ~tornos, cm rnensngcm
l'RO!IIOÇ.\.0 DO.'! .ALl~ICU.ES PHOMOVJOOS N:LO
sun.
DECR!CTO DE 3 DE NOVEMD!\0 DE 1891
O Srt. LAUJW Sonm~-Lcmhr.t bom o ii·
Continlto. em 3 discussão, com o pnroceJ' lustre Stmnrlor poJo Piauhy; o cx-Presid(•Jlto
contraJ•io da ComJUi . . ~iio do Finnnçn.s,o pro· rltt Republica. entendeu quo ol\o pt•npt•lo
,iecto do Sanado, n. 24, de 1805, dntol'ndnnn· tlovia so occupa.r rlo a!-iSUillpt;l em uma. rlo
do que os nlfol'e:-: e 2"N tenentes promovidos snn.H mensngons, chnmnnrlo n. attcnç;io do
pelo decJ·oto de 3 de novembro scr1io divirli- Congt•osm pam c·sle ponto.
dos em dons gJ•npos, um dos que tiverem sn- Nestas conrlic;iies, par,•ce-ma que o Senado
tisfcltoas exigenclns dn lei n.585, de 1850, e fnráobra. <lo pat1·iotismo ncceit:lndo n cmettdn
outro 1ios que niio a tiverem stttisCeito, o quo subtitutivn.
SÓ OS do primeiro l(l'UpO COUCOri'OI'iiO ÓS prO•
Visamos unicn. c simplesmente olimina.r do
moções, bem como os :-:nl'gontos qua estivequo
cm discussão se ncba, umas tanta.s cousas
ram nnquellns condições.
quo vil'inm, no meu ontendcl' c no meu modo
do ver, cumpliclll' o cmlm.t•nç~nl' a situilçdo.
0 Sr, LDUI'O 8oth•<; (•) -SJ•, Pl'O•
Quc1•emos unica. e simple~mcnto garantir a.
sirlente, ba long-o tempo quo n idéa r·onsi- promoçü.o
ao.s infcriore:.; os lüis militu.t'üs
gnada neste projecto, gue vo!tJL novamente il regem o assumpto;
por• clln.s o Govcl'no so
dlscussiio, tom vivido diL Mesa pal'iL o seio das bo. de dit·iglr e oucaminha.l';
basta, pois, que
Commlstüos o du. umns Comm1ssõcs para. ou· o principio quo aqui consignamos
seja acceito
trns.
pelo
Sonndo.
A mataria nüo deixa do ter, elfcctiva·
Mundo a miulin omendn ~ Mesa.
monte, sua importancia.
E' !iuo, apoiada o posta conjunctoinente
0 SR, PIRES FERUEm.A.-g grande,
cm
discussüo o. seguinte
O Sn. LA uno Somuõ- O assumpto tom
desaliado o Interesse desta Casa o, ofl'ccti·
vnmcnte, entro ns disposiçõo:; vórins, quo l~:'o!BNDA SUDSTl'l'U1'1YA AO PUOJEC1'0 DO SENADG
ostiio consignados, quor no primitivo pro·
N. 2·1
jooto, quer cm dous substitutivos quo so lhe
opegaram, descubro uma, quo é pnrn mim
O Congresso Nncional decreta:
11 capital, o vom a SOl' a quo visa abrir uma
porta por onde as aspirações ~o:;!itimos dos .'\l't. I,n Um terço dns vagas do nlrei•cs,
mrerlores do exercito, quo obracam o; ta pl'O· que so rlcrcm no exercito, Se!'iio p1·oonchillus
fissão dns armas na osporanco do ru•er nolla por inferiores, que se nchnrom nas condiçúes
carreiro, por oudc esta::; ospli·n(;ücs lcgitimns oxighlas poln. lei do promo1.~ões, omctunllto
hou vor olllciacs !lo:-;so posto ng~rllgados no!l
possum passar,
rcsrcctivos
quadros.
Este prioci pio, poróm, me pareceu, o aos
At•t. 2. 0 Rcvogam-so os disnosiçõcs em
slgnnturios da emonda que vou to1• n honrn
~
de apresentar oo Senado, quo jloderla ser contrario.
condensado em uma disposiÇão simples,
Snln das so;sfic•, 8 de julho do ISD9.laconiçn. mns sulllcl~nbmcnte oxpressJvn; Lauro SorlrrJ.-.Tulio N·ou.-Bc:;;..:rrit Foutc•
o é Isto o quo visa a emenda subsli· netlc.-J'1tl:III'U J11w:hadv.
tutlva quo vou apresentai'.
Sobre o ns:mmpto, o Sonu.rJo conhece n. opj ..
nião rlo Podei' Executivo, que. umn e mui::; O ~~-. I•it•ct-~ I"i'er•rciru - Sr.
VI'ZOS, feln (a !ludo peJO orgüo do ~finÍHti'O da Prc::;itlonte, do lm multo quo c~to p1·ujccto
Gucrm, o o Sonndo conhece a. opiuiü.o mesmo existo no ~una!lO, como mnitu IJOIJI U!~so o
da Commis~üo ílo Flnnucns que, apczo.t• desta hOUI'ndu Seun.rlm• pelo Purà, mns corno stdJo
sograilo ruror fie economias quo no p1•esonto V. Ex., a Commbsii.o do Mnl'iniln o nuerra
domina. tadol:l Oli csp\ritos, entowleu quo nós tem de tmüw 'lo di!l'm•oult·s a~sumptu:; tJ niio
ó do ummonwnlo pttr\t outro quu su pUdo dlti•
cu Li r um proJecto quo lm muito tomr1o vl.!iu
~ til,cu>süo o dolla J'oi rutirnilo.
Ficam prejntlicndo::i

1
'

O!:l

dema.iH urtigas.
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Àssim, roqueiro ú Mm~a quo me cnncrtla

R' lido, n.poi;ulo o Jlu.~to t!lll

o pT·uzo do •18 hm'Mi pn!'ft. nnvH n1cnte Jm· tor!oll g-uintu
o:; documentos, allm tle rp11.t no. ter1;a-l'clt•a,

Hondo dado plll'n. ordom th ~~in. o prt•.iedo, cu
possatlbeutn· u substituli\•n quo aprclic!ltei o
fazor VO.I'ias obsorvoçücs :-lliJJ'u o a:;sumpto.

(i7

180:)
tli~cus:~'.l

o so
,,

ll E1,1 tJ J·:J: J:.II•;:S'rtJ

Requeiro o o.diamcnlo Uu.

V•1tr~t;iiu

.I .

'

~

,.,
'

ufim tlo

Roquoil'o quo cs pa.peis me sejam rcuwLU- S'lr ? pro,iP.cto rcmottif!o á Commissüo du
dos JlO!O Jll'OSO do ·l~ hDrllS,
Mar1nhu. e Guel'l'l\.
O SJt. Pn.gsroJ~~'l'E- Entr•o ns n.ttt•ibuh;tics
Em 7 rio ,i11liro do iSO:l. -!'ire.<
i.ln. Mcsn. ui'io c:::tó. esta.
rcira.

:, ,ll,
o

p,,..

'

O SR. Puu~s FlmrtC:IltA- Então, requeiro

quo :L discussü.o do fJI'tl,iccto ~oj1~ arlind!L }lOl'
~··· Don1in~o~ ~'iccnte •JH lwrus, rlo modo que ellt~ 1\Lf,'lt. parto da St•.(.)Presidente,
dusc~jo quo \'. K\. lllO pre.,to
ordom tlo t.litL de 101\'U.·fuil•n.
um Psclurccimonto o ao ~ena.tlo.
O illusLro Sonatlor pelo Pinuily ro~1wr que
O ~r. l?'l•ct-~iclcntc - Niio posso o pt•ojecto do tJlliJ s.1 tmt11, depois rlo onc~:,r
tnml1cm ncceitur o requerimento dl3 u.•Jin.· r;uhL CllltlU í::'O ach;t a. SUO. 3·• diSCIIS:!ÜO, SPjll.
1nento, porquo o. isto so oppüe o Rogimonto, remettirlo à Commi.,üo do Mnl'in!JIL o
GUOI'fO.,
no ort. !50 quo diz:
minha duvida ó a seguinte: 1\ Comrnissiio
« E' v~·dndo, JUt mosmn. discussão, l'IJprodu. do A Morinlln
o Guerrtt pódo npresontor
zll• ndiamentfls, ainda quoem termos ou parJ. emendas ao projecto,
dn110is de cncorrndEL n.
tlns dlll'crentes, su.lvo nntcs de votat•-se em sua. 3 discu~sü.o 1
31 11iscussi'io o projecto, para :-JCl' csto snjeito
nexamo do alguma Commissão, cnso omque n. O Sn. AL:.mm,, BARRETO-E' para CDtutlt\1'
to.mbom o. omewla. u presen tnda,
discussão prosoguirá dopoil'l do pnrcccr)),
O Sn. Do?tuxaos V!CE~Tg-E:§tudn.r o I'JUB?
Depois de oncet•rn1lo n discu~siio o nntcs dn
O pnrecel' foi acooito.
votação, V. Ex. f-ÓIIA pedir mliumonto.
Foi aprosentallfl uma omonda. e os la ememln.
O Sn. PmEs FERRElltA.- Encemtd:. o
!ui
approvnda. o que vno dizoJ• sobro isto o
3" discussão, podor-se·h• faz"r <Lindo ol· Commis::iio
? Temos ngora. sómonto de np·
gumn. cousa '1
provai' ou l'ejoitar o projecto (7'rocam-.w
O Sn. Paxsrnn~TE- Eu peço o ottençiio rlo muito.~ ap o·tes,}
honrado Senadoi' para o. disposição do Regi· O cn;o ri muito simplos: N;io t'ilÇO, nem
monto quo acabei do citar. EncoJ•mdo n posso filzer qu:Jbtlio. Defujo s ~~· esclarucirlo ;
discussão, póde·so roquCJ or quo volto o pro· quero sl\bor si se pódo apfosonto.r oment.la ao
jecto iL Commis~ilo.
projecto, depois de encerrado. u. su:L 3•• t.lis·
cw~süo.?
Contiut'la. n discussão.
Ningucrn mais pedindo n. valavra, cnccr· O SJt. Ar,MEJDA BAnltl,l'o-Depois de vultnr
o projecto do Commissiio,
ra-so a tliscusslio.
O Sn. DoMINGos VICEN'I'E-I'euso que niio
E' nnnuncinlla. a votn~~ü.o.
Umnill occns1lio. confesso quo vqjo uma. bal·
burdio "m tudo isto. 11· um projecto depois
O Sr•. l:"h•cM Fet•.t•üb•u (pula or· llP. emmi'l'lllht a s~ discussão, o. uma Com·
dom) - llequciro o adiamento tiiL votação mi::3siio, po.recc .. me sm• um cr~so virg,,m ; niio
afim de ser o pJ•ojecto relllet.tido ó. Commlssão conlw~~o outro ncstn. Casn, ..
pa.l'D. cstudal·o, tcntlo cm vist•l a emenda oll'o·
recida. o o.presBntar as que julgo.l' ~..onre·
O ~··· 1~a·c~widont,c- Nilo o o. pri ..
niontcs,
moir11 voz quo ;o appiic:> o ort. !50 do llegi·
O Stt. Do,UNGos VICENl'E- Depois do on· monto, que pormitte quo, antes do votação
cerrrula o. di~ctu:siio pódo-so npre~cntnl' omen· em 311 tliscussüo, um pro.loc!o posso. ser
das'!
sujeito ao oxo.me tlo o.lguwu. Commissiio, ouso
O Su. ·PRESJDENTE-Jrlli o IIJ'tigo do Regi· oru que o discus;iio pro;cguir~ d•'JlOis do po·
meu to. o adiamento ó pura voHui' o projecto roccr.
à Commi:~sii.o.,.
A Commissiio diriL o quo ontPnder,Jiropont!O
a
ro,itdçt1o. ou a approVtwão, oJl'wocoudo
U" Sn. StoNADOlt- Qunl '!
omotlllus ou su!JstitutJvos,
O S~t. Pmtos FEI<RE!RA- A' do Muriuho o
GuBrro: está Hubeuteudido, porquo estou O Sn. Do~mwos VIo~N·rre - Eutlio, p1•os ,.
gu(l'Ó. a ::tn tliSCU.:itiÜ.0 1 t.lopoiS do enCOI'l'IUli\ '(
fal11tndo como mcm~I'O dossn CotnmJssiio,
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O Sn. PnES!DI~NTE-Sim, senhor.
52• BBSSÃO EAI 10 DE JVLIIO DE 1890
'o sn. LEITE B ÜIT!CICA - E' do Regimento,
art. 150,
Presidancia dos S1•s. Rosa o Silva, Manocl
O Sn. Do,uNoos VIDENTE - Era exacta- de Queira:;, Vlcc ..Prosidentc o J. Caeunda,
mente o que eu queria quo tlcasJ;O claro. Te-

tu Secretario.

remos a continuaçilo da 3• discussilo do pro·
jecto.
·
A• mela hora. depois do rnelo·dla, abre-se a
Estou satisfeito.
sessilo a que concorrem 01 Sra. SenadOI'es,
Nlnguem mais pedindo a palavra., encerra- Mauoel de Queiroz, J. CatundtL, Henrique
Coutinho, Thomaz Delfina, Gustavo ltiobard,
ao a dl~cussilo.
Jona.thas
PedrOlla, Joaquim Sarmento, Fran·
Posto a. votos, ll apJll'Ovado o rcquei'i- cisco Machado,
Manoel Barata, La.uro So•lré,
mento.
Benedlcto Leite, Gomes do Cast••o, Belfort
Fica adiada. a. votnção do projecto, que Vieira, Noguclra Pnranogml, Pires Ferreira,
ó remettido á Commissão de Marinha e Cruz, João Cordeil•o, J:sezorril f1,ontonulle,
Guerra.
Pedro Velho, Josó Bernardo, Alvaro Muchndo
Ahdoo 1\lila.nez, AlmBida Barreto, Gonçalves
Ferreira, Leite e Oitioica, Caolho e Campos,
O Sa•. Prelllldente- Segue-se na Leandro
Mnctel, Rosa Juuior, Arthur Rios,
ordem do dia a 2" di<cussilo do prqjecto do Virgilio Damazio,
Domingos Vicente, Por·
Senado. n. 23, de 1808, relevando da pro· oiunculn, Bueno Brandão,
Rodrigues Alves,
scrl~çiio, em que incorrm•am DO. Joanna
Paula
Souza,
Moraes
Barros,
Leopoldo de .
Lynch do Amarai Bezerm d!l Cunha e The· Bulhões, Joaquim de Souza, A.
Azeredo,
reza Lynch do Amaral B:u·ros, para per· Aquilino do Amaral, Vicente Machado,
PI·
cepção do meio soldo a que toem direito nholro Machado e Julio Frota. (43).
desde a data do fnllcclmento do seu pae.
Deixam de comparecer com causa particiEntendendo a \lesa que sobre esta. mate- pada.
Srs. Alberto Gonçu.lvcs, Generoso
ria devo ser ouvida a Commissiio de Flnan· Ponce,osJusto
Chermont, Joaquim Pernambuoo
ças, retira~a., canrormo os procorlentes da.
Cleto
Nunes,
Q, Bocayuva, E. Wandenl>olk,
discussiio, e vae romettel-a. á aUudlda. Com· Gonçalves Chaves,
Calado, Joaquim Lacer.Ja
missão.
e Esteves Juuloi', o sem ella os Srs. B. de
Está osgotada a ma teria da ordem do dia, Mendonça Sobrinho, Rego Metia, Ruy Bare, nada mais. h11.veodo a tratar. voulev~ntar bosa, Lopes Troviio, Feliciano P•nna, Rau·
a sessiio, designando para ordem do d1a. da l1no Horn e Ramiro Barcetlos. (18).
sessão seguinte:
E' lida, posta em discussão e sem debate
I• discussão do projecto do Senailo n. 10, approvnda a acta da sessilo anterior.
de i899, regulando a administração do Asylo
de Invalldos da Patrla;
O Sr. 1• Scea•ctarlo dá conta do
2• discussão da proposlçiio da Ca.mara dos seguinte
Deputados, n. o, de 1899, lixando as forças
de terra para o exarciclo de I 000 ;
EXPEDIENTE
2• disoussNo d" proposição da Gamara dos
Deputados, n. 12, do 1899, constituindo um·
!untlo espeolal no resgate e out1•o para a sa· Offiolos:
ran\ia do papel-moeda em clrcuiaç[o;
Dous do 1• Secretario da Camara dos Depu2• discue<iio da. proposição dn Comara dos tados, de Sdo corrente mez, remettendo llB seDeputados,n. 8, elo !SUO, autot•lznndooPoder guintes
Executl vo a concedm• oito mezes do licença,
oom ordenado, ao Dr. Rayrnundo Lustosa.
PROPOS!ÇÕIIS
Nogueira, juiz substituto na secção do Esiado do Piauhy,
N. 16-1899
Lovantu-so a sessiio as 2 1/2 horas da
tardo.
O Congresso Nacional resolve :
Art. 1.' E' o Podar Executivo autorizado
n abrir no Minlsterlo da Justiça e Nego:.
cios Interiores o credito extt-aordlnai'io do
80:853.~37, para pagamento dos ordenatlos
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qun competem nos ~egulnt.Ds juizos <lo di· moeda Ilberatoria peças motnlllcns ou outras
declnrntlvas do valor, que não forem moeda
rei to que reverteram á <lisponibilldado :
nnclonal 011 ostrnngetra do curso legal no
Antonio Lopo< da Silva B~rros.
paiz, on nilo podorom sor quallficarlos como
Pl~iclo de Pinho Pessoa•••••••.
moeda falsa ou falsificada, segundo os leis
Antonio Frederico Rodrigues do
penaes om vigor; revertendo em favor dos
Andra.r!e •••• • •.••••••••••••• 8:2·10$000 opprebensorcs, ainda neste caso, o producto
Leopoldina Martin~ Melro do
das muitos que so verificarem.
Andrade ••.••••••••••••••••• 8:2·10$000
Art. 4.• As disposições desta lei não silo
Fernonrlo Eugenio Martins RIapplicavels :\qucllos tltulos ou papeis do obrl·
beiro .. : .•.....•............ 8:240$000 gação, que fórem no portador, cm virtud&-de
Emygdlo Westphalem •••••••.•• 8:2401000 preceitos 011 clousulas expressas de lois fe.
Jooquim lgn~lo Silveira da.
deraes, e bom assim aos que forem emittidos
8:240$000 pelos Governos dos Estados ou Municipios,
MottiL •• •••• , , ••••.•••••• , •.•
Tristão Cordoso de Monezos ••.• 5:840$000 os quoes ftcnrilo sob a a.cçiio o disposições de
Jorro Pinto do Costro.......... . 8:240$000 lei ospecinl.
Ped:·o 1la Cunha. Pedrosa ..... .. 18:403$333 Art. 5.' Serão nullos doplono <lireltotodos
os contractos e netos j11ridtcos em que forem
Poragrapho unlco. Fica lgunlmente auto· dodas ou recebidos, como moeda, titules on
rizado o Governo o abrir os precisos oreditos objectos cuj• omiseão ou circulação esta Iol
para o pagamento dos magistrados aposen· problbe.
tados, que, por força do decreto n. 3.310, do Art. o.• Revognm·so as disposições cm con·
lO do junho ultimo, reverter~m :1 dlsponibl· tr~rlo.
lidado.
·
·
Art. 2. • Revogam-se ns disposições em Camnr~ dos Deputados, 8 de julho de 1890.
Cario• Va= do Mello, presidente.- Carla• Au.·
contrario.
r;usto Valente d~ No!Jaes, 1° secretario.- An·
Cnmara dos Dcputndos, 8 de julho de 1899· ionio Jlarquos da Silva Mari:, 2° secretario.
-Carlos Va: ác M•lla, presidente.- Cario•
A's Commissües de Constituição, Poderes e
Au,qusto Val6ntc do Novnes, }o secretarto.Auronio Marques da Silua J{m•i.:, 2° aooreto.rio. Diplomaci~ e de Finanças •.
-A' Commt.silo de Finanças.
Um do Ministerio lias Relnr,ões Exteriores,
de 7 do corrente moz. trnnsmittlndo n Mansa·
gem com quo o St•. Presidente da Republica
N. 17-1890
devolve dous dos autogrnphos da resolução
do Congresso Nacional que sanccionou, e que .
O Congresso Nacional decreta :
autorisa. a abertur~ do credito de 260:000$,
Art. 1.' Nenhum individuo, empreza, banco supplement~r ils verbas 6' c 7• do art. 12 da.
ou sociedade, do qualquer natureza ou deno- lei n. 560, do 1898.-Arcbivc-se um dos an·
minnoão, poderá, sem autorlzaçilo <leclarada tograpbos o communlquo·se ii. Camara dos
em lei tederol, emittir titulas de credito ou Deputados, romettendo-se-Ibe o outro.
obrlgnção ao porta•lut• ou oom o nome deste Dons do Mlnlsterio da Guerra, de 7 do corem branco, tenham taos titules a denomino· rente mez, tronsmittlndo as mensagens 'com
çii.o de letras, not~ts, vales, fichas, ficas, reei· que o Sr. Presidente da. Republica devolve
bos, llvranços ou outra dilferento; e, quando dous de cada um dos autographos dos reso·
etnittldos, ninguem os poderá empregar ou luçoos do Congresso Nacional, que sancoionou
receber em troca de ob.ieotos, valores ou ser· e que autorizam a nberturn, no corrente exviços de qualquer especte, ou, em geral, dar· erciolo, do credito dr~ quantia de 51:820$150
lhes qualquer applicnção de moe~a leg~l,
supplementar ás verbas 10' e II• do nrt. 10
Art. 2. 11 No caso de trnnsgressno, IUSim os da lo! n. 560, de 1898, c o pagamento ao
emls•ores como os passadores o jlOrtadores •ie major Felisberto Josó de Menezes, professor
semelhantes tttulos, ficarão suJeitos é. pena do Collegio Milltar dll Cavital l'edorill, da
de dons a seta mozes de prisilo celiulat• o mais quantia de 505$554 de gr~t1ficaçiio que ven·
a de multo, para cada responsavel, cm quan· cou e não recebeu de I do janeiro o ~de abrll
tia de olnco 11 dez vezes superior ao valor de· de 1805.-Arobivem-se um de cada um dos
clara:lo nos titu los quo terem ~pprehondldos, autograpbos c commuuiquo-so ii. Ca.mnra dos
reverten<lo cm tilvor dos apprehen•ot•cs o pro- Doputarlos, romftttendo-se-Ihe os outros.
dueto das mult"s que se verificarem.
_
Art .. 3.' Nas m••mos penas ln<orreruo Outro do mesmo Ministm•io da. Guerm e.
oqueljes que na oomprn ou venda de quaes· <lata tran•mittlndo 11 mensagem com que o
quer ob.isctoa ou valore~, ou om pagamento ~r. Presidente da Rcpublioa envia, em satis·
ou soluçii.o de obrigações exlglvels em di- façilo ii. requisição constante da mensage!"
nheiro empregare10 ou receberem co10o do SenildO dO lll do mez findo, a exposlçllO
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quo o MlnistJ•o

dtt nuel'l';l, }ll'DSttt.
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reln~·iio

Slm.IDO

CJUAstün, 1lotm•minnt.ln. pelo n.bnrHiono 1lo f{O·

ú pJ•oposiçii.o da CtUll!U'fL do8 Deputndos, rlc- verno tlo Estndo poJo SI', 211 vice-pl'o!iidcn to,
tcrmmnndo que t'tl,iam <lX:JH~Liit.los llt~/os com. in~lt;tcm crn nuvas a,IJCI!Silt;i)Nino honrndo St•.
lllltndnnte!l dos tlistrh:tos militareH, o;; titulas

Pro!-ildcnto dn. Hopublicn, o entro cstns, a 1lo

tlc tor'J'a qtlO Jl.•l' loi so cc.ncodem uns colonia.s Lct• nssr.g-uratlo, por su:t intot•vcnçüo, uma.
militares.- A quem f'L·Z rt. l'CCJUisidio, tlovol· situn~~iio lllcgnl rw govorno dússe E~tndo.
''ondo do pois ú. :-::~cl'otarin tlo ~cn:rdo.
So insubsistcntes 1oi'I1!ll ns primoirnsn.ccnsa·
cõos
foltas nn Sr•, Prc~idente tht Ropu~lica,
O St•. :"~ 1 • Sec••ot.;n•io ( t'ntcrhzo) cm rclnt;ii.o nos fillcccssos quo desde nbJ'il se
lê c vno n. imllrimit• p!tra ontmt• w\ ortlem do.-.:enrolarn cm Mlltto Grosso, estas se~undas

dqs

tt•t~Lulhos,

o soguiult!

não toem cunsistcncia de ordem alguma.
A respeito Jus pt•hnoiras, snbe V. Ex. SI'.
Prct<itlonto, como su.bo todo o Sonndo, ~no os
illustres ro}ll'csentantcs desse Bstado, nesta.
t~ un. ou tr1~ Cnsn do Congrc:::so, u.rticuluJ•:un
N. J:ll-18G!l
trcmondo liuello contra o chefe do Potlor
A Proposi~1Ü0 n. 13 dcsto nnno, da. Cnmnrn. Executivo, por fdltn. do intm•\•ençüo sua,
dos DJputndos, nutori:m o PodcJl' Executivo n. fJU:1nUo e:-:so. inlct•vcnção c:ra solicitnrla polns
vender n prazo, no:; fa!Jric[lnteH e mercn.doros poderes locn(Js, e por indebitn. intervenção
nttlng-ldos pelos impostos de consumo con- CJUnndn cll~t ru1o cru. àconselhada e não dovl&
stantes tia lei n. 550, do31 do dezembro do sot• exercida.
1808, quo o requererem, ILS o;tampill'"s nclllnstres oradores quo so tecm occupado
ceasl\rins píll'll serem é:ellnd:rs desde já ns do ossumpto om defesa doR actos do governo
morca.tlorjas que tivoPern üW deposito nn •lo illustro Sr. Cumpo; Snllcs puz"rnm IL
dn.tn dn lo i, mcdinnte ccwtns coudkões; i.~entn que~tilo cm seu vcrdndeit•o pó, demonstrando
do imposto do con::;umo ns rnercadoi•ias a qno o. som rnzãt,, ••
se ret\3re o ~ :W, do art. 2" da actual tm•ifiL O Stl. A. AzEmmo-Aos olhos do v. Ex.
·em vigor o autoriza que os tlscnes o:;pcciacs
0 Sr... VIC&NTI' MACHADO- , , ,a nonhumn.
dos impostos de cousumo se,io.m nomeados
pelo Ministro d" l'nzonda, indcpondcnto do proce!loncin. dos rwgumcntos n1lduzidos, sem
nenhum apoio nos Jb.ctos.
proposta.
Em pt•lmoiro lagar, a in tel'vcnçü.o. solici·
A Proposição foi provoc.od<L por uma rc.
prosontnção dns classes cornmercines dirigi! la. toda por parto dos podnres tocacs de Mntto
no Congresso. A commissüo especial nome1Hin. Gl'o~so, uo Sr•. Preili!lonte da Republico,
pcln Cnmarn dos Deputados pnra tomn1• co- deu.,o o tiJi levado a atreito na oconsiüo
nhecimento dessa mataria, compromottr.ntlo- oppol'tuna. na occnsiiío unicn om que o cheJe
so n nprescnto.r oppot•lunnnwnto um projecto do Podm• Executivo devia intervir.
gorai sobre os impostos do consumo, í11dica a O Sn. A. AZERtmo- Nico apoiado.
mctlltln provisoria d11 vondn tio cstnmpilhns
O Sn. VwE~Tt~ MACI!Ano - Diz· mo o illns·
a prazo como o mein mais prompto rlo attnn·
trc
Sonndor - niio npoindl); mas eu bci do
der á mnis urgente das rcctamnções das
demonstrar
com :t! prop1•ias palavras de
clnsses commercines.
S.
Ex.
n
carcncin.
do ro.zão para es.:3a mo.ni·
Trntnndo·se do nssumpte que interessa á
arreondlll)lio rl:~ rcndn o •lo uma providencia Jestnçiio.
q uo tende a rucilltnl' o seu processo, 11 Com· O Sn. A. AzEnEno - Tal soja a interpro·
mi.ssiio de Fillnnça~, vJsta n urgencin. Ua me· tn~iio que V. Ex. dô as minhas palavras.
dilla lndicndn, ó de paJ•,,cor quo a Proposição O Sn. VtcE~TE MACf!,\Do- O illueli'c Se·
sej~t approvada pelo Scnnuo.
nndor quiz pui' Jürn do duvl•la o Foguinto :
Sala dos Commissüos, cm lO do julho do quo uma voz solioltnda " intcrvouçílo, por
1800.-A. O, G01}t0S de l'mh·o.-Rnrh•itJtWS pnrto •lo presidente do Mntto Gro><o o dn
Alvas, l'OJO.t01'.-Leilc c Oiticiot-Pvrciuncula. rcspcctiviL Assemblón, ao Pt'l!Sldcnto d11 Ro·
- Domi)I!JOS l'iCC11to,
pu!Jlica., nüo compt3li!L outi•o procotlimento
que nüo fosSll Ir om amparo dos poderes
O Sr. Vi conte l\lncluulo- Sr. locncs, o quo nenhum fucto ou considct•uçocs
Presitlento, nü.o ó sem constx·onglmouto CJUo do quoosqucr ordens nilo podlnm 11otunr uo
volto a occupnt··mo dll questüo do Mu.tto nu imo do cliofo da Naçi\o deturminnndo outro
. Gro~so, e isto porque. como tive occasiiio Ue procotllmunto •
affitm11r a ul',imn voz qno dolla trato!,
St•, Prcsidonto, cssn oplnliio do meu tlis·
reputo-a uma qucst[o liquidada,
tlnotn colh~ga não s11 condu nu. com os dispo·
Os Srs. rept•esontnntos de Mattn Grosso, •lçilcs constttucionocs, uom oncontJ•a apol11
porúm, mesmo depois d11 ultima phnse dossn nus lições dos constltuoionnllstus.
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intm·vii•, para nssAgm•nr o oxot•cicio do3 po.
O S1t,1\, :\r.1·:rmno - Pü1;':l n prt.lnvrtt.
deres locaC:l.,.
• O Su.• Vrr.:t~~'l'!·: i\L\CUAnO -0 Prcmhlouto,
o S1t. .A. Azi!:Bl!:!IO - Nll ot:ca.siã.o em
ela H.llpllblica ó, c nem potli;t cluixo.t• do sor, o
rrno
nfio t!ov!a intcrviJ'.
juiz Ua inlCl'\'OUI;ii.o .. ·,
O SR. VICE~1'I·: \IACIIADO- ••• o nttemlendo á
O Sn.• A. A7Jm~-:oo- V. Ex. caLti. rop~J solicitação
que lho ha.vl:t. sirlo feita, nin1hL
tinllo u fJ.UC o\lo dis::10.
que o1n termos monos roguln.ros.
0 S!~. YICI~NT!~ MACIIAOO - , , , O si isto
Niio ntlondeu, ó exacto, it. so1icitnçiio paro.
nü.o fo~so vcrtla!lo ••.
ptll' ús ordenfl do presido.J te do Estrulo as Corças
O Sn, CoE!.IJO rc CA~Iros-0 principio ó voi'· l'cliorne:-;, o muito monos ncquicscou no pmltdo
pal'il. compra. do O.l'Jna~.; o nes~as recusas
tladciro .
O .Stt. VroENTI~ 1·tAcn.\oo ••• ou 11t)J'guntnria. ogin com to1la n. cm·recçno.
ao 11lustro ropt•.:sentunte tlo }.f!LlLa .. Grossu,
Deu 01,1tcn::; tormitmntes, poróm, pn.ra. quo
como ú q11o o Prdsifhmtc dn. Rcpuhlh.:fL po~ 0 commnntlnnto do districto niio consentisse
dnrir~ ~m· o re~ponsavel criminalmente pOI'
t
1
ü
rJnn!(]UOl' incou.,.onionto 0 oxccflso fJU!1 ~e pos· no ntaque n.os rcpre:;entttn e:; (OS po crcs
sam dar nn. intOJ'\'mu.~ão. s llhJsmo contra a locaes, cujo exet·ciCLo mandou garantir .•.
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vontnrlo, ú nlle olu·igndo o. intei'VÍl', COIIlO
o sn.. Pmlt5 Fs:nnEIRA- Os poderes pu·
VO!lfH'á c!lc solfrct•'a rcspons<tbilitlade pelo. blicos do Matto·Gros;o;o.
mtcrvcnçao.
o SR. VICIC~TE MACIIADO- ... pelo modo
Si a solicitnc:ü.o llos potloro~ locncs fosEe o mais completo e cHiem~.
unico elomcnlo n entmr cm cont 1•ibui1·ão Ot•a. quem ob3et'Vfl. os factos do Mn.tto·
}HLrlt tlu.r·so a intm·vcnçiio do Pre~irlonte 'tln. Gro!is~. quem so apropria das informações
lt~publicn. nos negocias peculiares rtCIS Estn.dos,' dos tclegrammas dnlli pt•oce~ent.os, ve~i.tlco.
nu.o com~t:ehcndo como po1lerin. dnr-so a que 0 sr. aommantlanto do dtst!lcto mtllta.r
l'OS()OJHiil btll!hldO desse alto funccionnrio.
cumpriu sevoramcnto as instrucçucs recebidas
I~ não ó cotlf.;!L nova. csso. que estou ex- 0 impediu, cm occn::iifio l)_ppo~tunn, qne periJlonr.lo; larg-as d1scwlsões provocou o,~o racto clitl\sse n. m•tlem constttuctonBol do Estndo,
nos Est:ulos L:nitlos da Amet•icn. fio Nol't.o nsscrrurantlo o oxercicio i.los ropr.,senta.ntos
ontlo pol' nmn. '.lccisiio !llOmorn.vcl Un Côrt~ legn~s da nutoritlndo.
Suprema. ?lll uclo do2S do fevo•·clro de 1795,
E quem n.tllrmn Isso ninda ó o proprio
tlcou ~nn~IS'!Indo ~no o Pod~r Executiv~ Fo- senndor por Mu.tto Gros.m, cujo nome tenho
tlcn·a~ o o J~llZ d:t mtcn·cnça~ o a~ Pre~1dento n. bonra de doclarn.r, o Sr. Antonio Azeredo,
do h.opuh!lco. compde api·~~cwt• s1 ns c1rcum- que ·w sena.do cm uma Ua.soccusiões em quo
stancln.s ~ão taes que o Go\·c~t·no Federal deva occuPou a. tribUna. as:;fgurou que depois do
iutorvlt• .. Ao Pl'esi<lontcdo llopuul.icn incum· sit.lo do cuyabi\, 'Q;Hm<loaassemblea se havia.
~~e ~xfl.mlllar o petildo ~lo [.egtslnttvo ou .do rendido, quando 0 vlcn·presidcnte do Estnrlo
hxecuttyo, nnlcs de ng~r o do OI'1ie~u.r ~ 1n· mnnda.vn. emissa.rios no acampn.mento dos
tervenr,•;w, llDI:3 quo n. :itmplcs Eollcltnçuo tios revoluclonn.rto:; otfcl'ccomlo o. renuncia !lo
}lOd~res lücllos DiLO obriga n intut•vit•.
poder, pltriL pôr'.tormo ti. s\tuaçii~, ~ S.r. com·
O ~R. A. Azmwoo-lsso niio precisa ser maUiiltnlc do districto cntervom Impedindo
mais discuti<lo.
quo rsses fu.ctos so c1nsnmassem a apenas
.
consentindo, o nom poderill impeuir, que a
O S~. VICEN1'g 71!AcllADO-SI a simples ro· . bica nnnu!lasso a eleiçi\o Ile I do mai'QO,
qniSI(U.O dos pmlo•·~s locaos não t:ódo deter- ""?m osldento e vico·prosiúonte do Estudo.
mlnm• o. JUtor·vcnçno do Prosidento !ln. Repn· pma. pr
.
hlica, corno V. Ex. quaiitlcou do CJ•iminosa a o sn. A. AzEREDO - E ~rt) alu a?, era só
inacçii.o 1lo chofo !lo Pudor· Executivo 0 o. nau- nesse mornonto que olle do vtu. tntorvn•i
·
tralid:lllo. quc.ello Ol'<ionou no commanJI<Lnle o SI<. v1c&NTE MAOJJADO- Só ness~ mo·
rio th.;;L!·wto, seu delegado militnr, em monto fót•n. do duvido, porque :tté nllt ora
q.uanto nã1> cones se perigo tl ot•Ucm consti tn· umn.lÜtn. do p3t•ttdo~, cm quc não lho era licito
CJonnl do Estado 1
lntm•vlr, 0 eslava ouriga<lo, ~o•·ante e!la,
O Sn. A. AZE!llmo-Vou provnr que 0 que a gunr<lo.r ab•oluta noutralhlai o.
so do11 foi o contrario
o sn. A. t.zEaEDO- E não o fez.
O Su. VICEN1'E Mo~cnAno- Y. Ex fará essa o sn. VrcresTE M.-cnADO - Desde Q,ue,
1wovn., quo sC~ja !lito de pttssagom, npeí'.o.r do porém, deiXtlV!~ 110 s~r umn. luta d~ po.rttdo,
muilo tm· discutido o cu.so do !\httlo-Grosso, PlLJ'n. 80 trn.nslbrmnt• om a.mon.ço. 1t porma.·
ainda. nü.o dou.
noncln. uas 1\utm•ulatlo::; locaes e ~tuquo aos
O Sr. Pl'o>iilcnte Jla Ilnpubllca, intm•volu no poiloro• coustltuidos," \ntorvençao so dou o
E! lado de Mntto-Lil'OSSO qUI\nuo Julgou devo!' do modo omcaz.
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E' Isto ou nilo oxncto i Niío ó Isto quo ao quo as ordens do Sr. PrPsldento dn RApU•
vll nns lnfnrmnçõeH preatlu1us ao Sonncln pelos blica oram umo. homenagem U. autonomia do
proprlos reproHcntautos de Malto Grosso, c Estado.
em todas os noticias quo chognm llesso Es- B do facto,-ondo deveria ir parar o gotn!lo !
verno do Jllatto Gro,o, abandonado pelo
O Sr. oommandant.o do tllstrlcto, •lclogado ~r. 2" vico-presidonto o pelos sous substitumllllar do St•. Prosidcnto da Republica, nílo tos, sous cm•roligionarios 1
nssogm·ou o olerclolo do Sr. vlce.preshlento Desejariam os illustroa repro•ontantcs do
do Estado o dnlo~lslatum de ~1M to Grosso I Mntto Grosso quo case abandono ncorrctnsso
Tivesse, nesse momento, Ee mantido o com· n anarchJn, pcln ncephnlia om quo flcnvn o
wnn<lnnto do disl.ricto om neutrnlidn•le nh;o. governo, pl'Clfcrindo i!l~O ó. sol ucüo dn crise
luta, neutralidade quo então ufli'Itpassnria pot• correcta o l~gitlma. lntorprotncüo do.
na ordens do ~r. Prosidonlo da ltopublica, o dioposlçüo •ln Constltulciio do Esta<lo I
por certo o Sr·. Antonio Crsarlo, 2Q vlcc-pro- Lou hontem o honrado Sonnrlor Sr. Ansldouto om oxf1rciclo, bnvoriiL nbnndomulo o tonio AzerFdo, em occnsião f/110 oecupou a.
ROVOrllO, ou siflo dolio dnspojndo Jlolos ndvor- tr•ibuna, diverEoa telegro.mmns que havia ro·
~o.rins victOI•in~;os, o nfio 'teria gunrr!ndo coLirlo do sou Estado, e deolat•ou fJUe nsub·
nqunlln poslçiín ntú o instnnt.n em quo sem sUtniçiio do governo de Mntto Gro>So tinha
nouhumn,iustillcn(·üo o ltbnndonou.
sido feita pelo illustre Sr. Prosidonto da l!oEste, Sr. Prosidonto, foi o Jll'imoh•o mo~ puhlicn, por vontndo oua, com violenta posmonto em quo, juiz do lntorvcn~ii.,, o Sr. tregrnciio dns dlsposlç1i<ls da logislnç~o do E•·
PI'esldento dn Rnpuhlica entenrlo~ dever in· tndo.
torpltr snn nutoridnrlo no Eatndo de Matto St•, Prcsi•'cnts, nilo mo ti agra<lavcl ntrii'·
Oroa~o, p:trn. lll!l!"ogurar n. ordom legal, por mnr um facto, mas ellc cstiL n11 conscinncia
intermeclio rio sou delrtgado mllitnr.
de todo o Scnndo,
E depois ~unndo intorvclu o honr:Hlo Sr. O lllnstre Senador, quo,com tanta r.n01•gin,
Presidente da Hopubiicn? ... lntervoiu qun.ndo com tonto aprumo tom d~fondldc o govel'nO
deu-ao n. ncr.phn.lia. do go,•ernn, qunnrlo o reslgnntnric rle Ma tio Grosso, os seus correSr, Antonio C<,nrlo abandonou o posto quo llgionatlos dnlli, que rUo :ISsegura que torm
lha tinha sido conllndo pulos ,·otos dos mntto- shlo violentarias, qunn<Jo teve dn ont'rentar
grosflonsos. Ent1i.o dnnnte do séri11. umeo.ça do com n quAHtão d:L substltuiç:io feita no Go·
porturhnciio ria OI·dem pubiicn, quo ncnrre- ;orno de Mntto Grosso, quoJ•endo satlent:~r
tavn a ncnpholia. do ,;ovnrno, o .Sr. Prosi· "lncorrecc~o do Sr.Presidente da Republica,
douto da Rcpublicn, intorvelu pnra o quo jã mostrou-se absolutamente fraco, e a sun arlta\•ia n solioltaQiio feita por quem compeiia gumentação niío resisto no maislove exame,
fnv.el-a.
O Sn. A. AzEnh:no-As p1•ovas.
O Sn, A, AzEnEno-QueJil ó?
O Sn. Vto•NTE MACIIAno-Cbegarol ató Já,
O Sn. VICENTI~ MACnAno- o Sr. Anteonio Não p!'ecbaJ•io, de certo, o Sr. Pro>sldonto
Cesario moamo, quo ha\'in /JndiJo 1\ intet•ven· ~a Republica, ordennt· ao commandnnto do
Ql1oi fntm·vonçüo qnn nilo Oi rsponta.tJeo. in- districto, BOI! !'opresentnnto nnquella cir·
tcr~o~ta pot• propria nutorirlnde e sem sollol· cumscripciio dn Republicn,quo fosse procurar
toouo, mo~ dentro dos J•estrictos ter•mos con· entro os corl'eligionat•ios do Sr. Senador Gouei'oso Ponco substitutos do presidente dn
stituclonnes.
Camora Mnnlcipnl de CuyabiL, quem qui·
Eatn foi a se~nnda intervcnçiío, o nolia. zcsse investir-se do governo do Estado, por·
dizem os S1•s, Sonndorca do Mntto Grosso, que Jogo no principio •ln questão do Mntto
oxorbilou o Sr. Presidente 1ln l!epublicn, do- nrosso, o Sr. ,\ntonlo Cesnrio tolograpbou
terminando uma successiio illegnl nfl go- ao mesmo Sr. Presidonto da Republica, so·
verno <lnquolie listado, quo foi ató o ponto, licitando a sua intervencüo para restabelediwn SS, El~x .. do ordenni· no Ecu delrgndo cer a ordem que elle dtzill ameaça•! a, e demilitar, commnndonto do dlstricto, que pro- clarou quo no easo de mlo •er feita a intercurasse de porta cm porta (CI'cic quo tol esta venção, delnrin o governo o que nenhum
a J•hrnsn) quom qui?.csso ncceitnr a Investi· dos seus substitutos acceltsria a suceessfio,
dura corornnmcntnl.
··
Reforin-se positivamente aos oous correU·
O SI<. PmEs I'EHnEmA-Em percgrinnçiio, glonarios, o Sr. Antonlo Cesnrlo, o isto quer
elles disseram.
qunnto nos da As•ernbléa do Estado, quer
nos da Camara Municipal,
qunntc
0 Sn. VICENTE MACIIADO - J.ombro·me
O
Sn.
A. AZEI\EDO-Os membros do assem·
agorn, o com ioda a OJlportunldnde, quo hon·
bléa
pediam
tomar conta do governo 1
tem quando OrtL\'n o i Ilustro Senndnr Sr. An·
tonto A?.orcdo, om aparto, o !Ilustro Senador 0 Sn. V!CS~'I'R MACIIADC-0 presidente do
JIOr Alag<•ns, o Sr. Lolte o Oltlc!ll&,nsseguro\1 nssemb!én,

•

I
i
I·,I

IBBSXO EM

•

10

DE JULIIO' DE

O Sil. A •. AzEREno-V. Ex. nst.it nfflr·
manilo qno os mcmllrus dn. As!::iemblóa •••
O S11, VICENTE ThiActrAno-V. Ex. nbu•n rt0
minha fl•a.-JUCím i ·nii.o ~ou, como ~o.Ue, orador'
nii.o tonho n J'acundla. do nobr·e SumuloJ•, dig-o
ns cou•ns que penso, com ~!'ando rlrllloul·lado
(wrorrJlaiarloa), ontrota.nto, V. Rx. n.p1tgn.·se n
uma improprlodnrlo rle phrnses ptlra nr·gu-

mcnto.r.

O Stl. o\, Azmumo-De"le qnc V. E r. nrlmittiu que o presidente rio Estnrio de Mat.ro
Oros!io }JU•Iesso ser subst.ituiüo, tanto prlo
prusidento dn. Camnl'lt, como por seu:'! substitutos, o tiO t•o!Ure ngorn. no presidente •IIL n:;.
scmltJén. ou nos ~·eus nmigos do n:isomblón,
or:1. nntnrnl o mau npnrto.
0 Su. VICESTE ~!ACU,\00-A substituição
do govorno do Mntlo OroS8o, pela Constitui·
ção do Estnrlo, dá·SO desde quo os vlco-pro·
sldentcs niio nceoitem ou 11or• qurllquor mo·
tlvo nü.o possam C1X8t'CC1' o govnl'no, P'IIO
pt•esidonle ria Assemblóa, c quando csto niio
ar·coita, vne á presidoncin dn Ca.muro. Mnn[ ..
clpnl r!o Cuyabt\.
Diz V. Ex. : • ó o ultltno rcpr.osont.anto
legal quo pó~e h>snmir o governo do Matto
Grosso» dizom, pol'óm, a Const i tniçíio ofnquelle
Eetnr1o e n. llon. e corr•·ctn. interp1•otaçilo 1lurln.
á respectiva r!Ispo:-:Jciio om rehu:iiu no cnso,
quo é o presir\ento d• Carr.nm ou nquolle quo
fegnJ o l•gitlmnmonto ost1w,r exorcendo as
luncções dnsse cargo, ou lbr chamado a
cxeroel-ns.
O Sn. A. AJEREoo-Os tormos conslltucio·
nnes não .t::ão flroprja.monte (•ases.
O SR. VIcE~TE MAcnAno-Jil vrl V. Ex.
quo o honrado o illustru Sr. Presirlonto da
Republica nem slquor tinha nocessidnrlo rle
mnndar inquil'ir oi nquollos substitutos rio
Presidente do Estnrlo, ,já o prosidento da
Assemblén, jó. o p!'esidonto ria Camnra, ,l:'1
alguns dos aubshtutos do]Je;, acccltnvnm
ou nlo o governo do ~latia Grosso ; anteci·
pndnmonte, em tcl~gi'O.mrnn., o vir.o-prPSi·
dento resignatario assegurou quo nenhum
dellc·s ncceitava.
E esta ntnlrmaçi'Lo do Sr·. Antonio Cesario ,;
contlrmado, já. por decbraçüo oxpl'l•s:;a cloH
que forflm COJJSUitltdos, ,iá pelu Jhcto do
nenhum delles reclumnr n. su1J:)tituição I'JUO
pudesse lho competir.
Entrotunto, o ~r. Presldonto ~a Republica,
nas ordens o instrucções CJUO ll'<lnsmittlu DCJ

St•. commaudante do dlslrtcto, nem Hiquor a
Isto nllu~iu e nponu• Hlgnillcon, respourlcnrlo
á mesma consulta feita, fJUo n. sufistituif;iio
cabia ao vereador quo n. acccltnsse, rcspoitn.·
da a or~em ~a votar;üo.
Accoitou nsubstitui~iío e lnvc,tiu·EO rio goYorno do Matto·Oroiso, do occordo com n
Sen:ado V, Jr
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Con,titniciio,o Sr. coronal Antonio !.oito rio1
Figuelrtl(loo
Ht•. PI'OSi(l~nto, o hnm•ado Chofl~ tln N~t·
dio, ~uando OJ'(lt'lltlll nn t'OIIIIlltU\t~!Ulttl tlo
tliHtJ•Icto quo so ,li••igiS.Iltl no anl1st1tntl) elo
prú:;ltlento tia ca'mnm Mnniciprtl elo Uuyn.ln'L,

~uo

pm· ~nn. vor. onhstituhum o P1•osill~nto do
Estado mio co•ritou o nmn poclil\ OOJ.t'Ltl~r 'lo
pc~Hon;, porqn~ nhi sm•la irulubltn a Sllll ln•
t,I'J'VilllQilO ; IIIIUPiDU J~l'OCIII'Ur Ulll raprcson"
tnnto JorrnJ dn !LIItnt•ulrtdo pat'IL recoUoJ• o
govorno nr}o ~[tLtto.Gros~o, ~tiO hU.VÍO. Hhlo
nhn.ndnnurlo r.o\o 201 Vlce .. PI'OSitltiUto.
O cnnvlto 'oltn Iili J'úC!~hit• no St• o col'onol
Lo ito l•'ignch•ijdo, quo 1wcolton o eucn,1'go, niio
o tflnrlo accllitarlo OR ~UI.', por }l1''''1tldti,!10in. lliL
votnçiio, tm•inm clll'ui to n. •!H:i:L ::~uecmt::~Hito o
UM S11. Sit. Sg,,,noti-Como con"t" do um
telogrammo que aqui t'oi lido.
O Sn. V101~STN MACnAoo-W vorduclo,colllo
con<l~t dos• O telogrnmma arilll l]olo polo li•
lustr·e Senarlor A'"r•odu, o uo <111111 otllr•ma.·
varn ossoM vnroudoros que nilo potl iiLmncoe.it~r
a suhstituiçii.o, porquo jnluavam n&him Jeru•
a Con:·ltitniQiio e lnls do F.:Ht.ILrlo, quo lilspUorn
CJIIO o ultimo HUb~tit.ut,o do ~~~tullu ú '! r.re·
siclcnto du. Cam~ti'It Munlcip!ll c!IL C!ILJI!bL ·' o
que o~; te nii.n quol'cmdo accoltnr IL HUblltltUiçÕ.fJ

ILCophuliiL do gOVCJ'J10 RU dfLVB 0 IL 8Ubiitl·
tuir·iio por qUJdCJIIOt' outro, ainda. meHmo
sub~t.ltnto.i deste, não Ol'iL l<•g-al, r.•ra,pelucon·
traria, n.wLrclliciL o lnconhtitucional.
Em nomn, Jloi:.;, ele quem quer o ll.JustJ•o
Sonoctnr por M•tto Grosso razor n romvln·
rlicor,iio 1 Aquellcs qno podram AUb<tituu• n[o
nccoitam IL sub:)tiLulçiio, qun pr•oclamn.m
ille,(.:'nl, o iRto porr/UIJ 1~cluLrn r1uo u proai·
dento dn C.1mar\ ri o ulttmo sulostltuto.
O Srt. Pum• FrmnEmA-ll qno podo aor
su!J:;tltuido a cad;L inHtu.ntoo
o Stt. Vtc~<~T~ MAcuAno-0 nobre Senador
pelo Rio Omudo rio Sul, o Sr, lt:uniro l.lu·;
ceilos, qunnrlu tovu rio oocup:li'·!O dos facto
do Mu.tto Gro~so, rcspomlonclo a urn dbcurs0
do Sr. Aquilino do 1\mar·:d, rruo me flcrmit·
tit·á a rlecliuaçiio de sou nomo, com !orla ra·
zilo,· con1 Jnnitu. p1:0C1:denf!ia. o com Nollclo rundomcn to ,lur•lrilw, lembrou q uo, na orrlom
constitucionrLl drL União, um do.~ flllh~titutos
do Presidenta da Jt(•puiJ!ica /:o Proaiclcnto1iO
Supr·emo 1'rihuonl l'cdot·al.
l'ódo rlnr··•o '' carro quo r.sto nlto mogla•
tra.do niio quoil·a ou nii.!J po~su. ncccutu.r, em
dada occa!fhlo a tn voHthl ura. do cargo clí~ go·
veruo supt·cmo d" Repul,licu, tiC/lrl• por i1so
ncephnlu o gover·no ~a Nuç1lo 'I
AbtíOiut~meuh ~110 Is' o não sr~ dnl'á, por ..
quo a sub!!Lituil;.lo cornpotii'{L ao Hou HU~~tí.
tuto lega.l,quo l!oJ·la. então o fH'o~;ldcnt~' 1~0 In·
bunal o ípso (acto, ~UIJHtltulo do i'ro•rdcnt"
da Jtopublicn.
B

lO

.j'

I; I

.. ·

'
,p

'
.....

.· ,·

•

74

ANNAES DO SENADO

M~ pn~ecc quo e<~n ó n correcta, n lngltimn, <lo ~ln. tio 01•osso, rlesrlo que o pre<idonto rln.
n nmcn. mtorprotncao quo so pórlc Juridica- C:Lmara Munlcipnl 11üo ucr.o!tott o governo,
mente dar ao disposiLh·o consLitucional. Ou~ niio ó posHivol, como dosojam o:-; nolJJ'C:-i Se·
tl•a qun.lquor no~ levnl'in. no nlJ~urdo. SaUt', !lfl.floNl~ rrun () A'O\'OrllO do JC-.;tatlo Hquo llíH'
])orém, V. Ex., 81•. Pr•osldonto, <'Dmo J'(.'b<L~ isw nccphalo, cla.nào log-uP n. umo. t:ilt!Wçfio
tou este ar;.rumonto consistente e imJ.tuca.vcl do vordn.deil'a. n.nnrchini o substituto do prcdo ilh1stro Senador riu-gra.ndenso o digno :-~ldenle dn. Co.mura. se investe rias funcçür.s
rcpresontonto du Mnt.to Orosm 'I,,, Do modo desse c;tl'go e llca prepa.I'IHIO pn.ra HCl' o submais ~riginnl do mundo, pois fel-o, dizendo stituto rlo Pro51(lrlnto do m-Jtrulo, t.lo accordo
quo SI um membro do supremo Tribunal com !L Constituiçoi'io.
lo'ederal, quo não o prtlsldonte eleito de~~n
A Constituição do Mntto Gl'osso não podin
nlta coi·pora~·ão, podi:L nssumil· o '"overno 1la ser impt'l~Yidcntc e si nel ln. não consta oxHe~ulllicn, como substituto !lo Prosidcnto, pl'eewmcnto,como nn. do Goy:1z, que a suh:-iti·
entt~o essa.. suLstituiçiio JlDtle!'in. ser feito. por tuiçiio ::;c fhrU pelo pt'oNirlen tr3 dn. Cnmarn.
qualqu(.lr CJd td1\o que fosso maior rlo 3:J nn· ~Iunlcipal da c;1pital, ou por quem Jegnlnos o quu tivcs:-;o torlos cs requisitos pura ser mc·nte o substitu[l., mltr.~tn.nto, a hon. iniOI'·
momhro do mesmo t1·ibnnn1 1
protaf'âO 1lo pllnsnmcnto do legislndOl' constiOra, y. Ex. comprehende quo este aJ•gu. tuinté de Mntto Grosso niio porlill aconselhar
manto o Insubsistente e não 11orlo ser sujuito outro pro'edimento.
:-Joriamento o. exame.
o que se pór\o ILpumr, Sr: Presidoni.o, rio
Para que um individuo possa substitui•• torlns !Hi in fbr111nções o notimaH CJ uo chog-~t:U
um ~utro em uma funcç1ió ~unlquo ·, t'az-so em mluç~ão uo~ llltlmbros dn Camn.r11 Muntct·
prec1so quo, alérn dos requisitos do ordem po.l rio Cnyab;'L, que chamarlos a exercer o
gera.!, elle possua os requi:Htos especines exi- cargo ele p1·esidont.o lln. mesma crtmn.ra, so
gidos poro essa suLstituiçiio,
recnsnm a bso, pa.m nfi.o ncccltn.l'om o goO noLre Senndor por Matto Grosso pódo ser vol'no, suhstituln(lo o Vicc-Prlls!dcn~e l'C·
membro do Supramo Tribunal Fcdernl, tem ~ig-mLt.nt·io, ó que clles ó que cstuo f~ra dn
todo~ os requisitos pat·n. ex.~rcar es.:;a olta lei c mnniJilstrLn<lo prol'uu<io riesJll'CSO pel11
m~gtstratur11, o.nom plil' isso pUde ser o sub- ordem constitucional do Irstnrlo.
Não lliio verenll.orcs pn.l'a exorcm•om umo.
stituto do cheJe do PodoJ• Executivo da
Uuiiio,,
das mais elovadns funcçUes do cargo o n~ro..
~nm se,p11róm, o dit•oito de to.\ se constde0 SR, A, AZEREOO dri um nparte,
rarem, pnro. fln·mulo.J·om protestos o on,v~
OS~. Vr~ENTE MACHA no- Não carece que rcrinrom por um torrono <lo frnnc;c pol1h·
11mn sttuacao anormal u revolncionaJ•in so úô cngem.
para. que tal aconteQn i o vno ver itiso o noOs vormulores quo niio nccoitnram, assim
bre Senador,
como o pt•esirlcnto c vice ..presidcnto dn. CaImagine S. E:<. que se achn, om uma occa· mam do Cuynbo, repito, r\ quo ao pu1.ernm
siii.o d11dn., ausente do paiz, o Vice·Prc:-iclenlo ló•·a da lei.
drt Ropuhilca, com licença do Congresso: que O SR, A. AzEREDo- Assim v. Ex. acaba
11iio sendooccasiüoflO funccionaro ptLl'hunento, com a Cnrmtl'll. Munlcip11.l de CuyabiL.
niio ~o achem na Capital ria Umiio, o Vica·
0 SR, VICENTE MACIIADO- Niio conheço O
J?resulonto do Senado e o Presidente da CiL· quo
a lei orgnnica rln municipnlirlarle do
mara rios Deputados, que podem mesmo MaltadizGros•o,
mas, segundo fui inforn~ado, n
estnr fóra do paiz lambem, e que no momento
oleiçü.o
tle
membros
camn.rus rnUntCipaes
em que, por mo•·te ou por qualque•• outro nlli se fnz om donsda::~escr~tinios,
~etormi·
motlvo,<lá·se n suLstituiçdo do Pre,lriente ria nnndo dun.s ordens do clnttos- olt~1to~
RopulJiica, o que cntiio chuma.!lo o Prcsiclontc prtmeiro o oleitos om ~a·gundo t.urno, o e!D
JÚ.
do Su_premo Tl'ibunnl Fed•rnl, este niio que•· nilo uoglllll os nobi'OS Sonn~ore:=~ ~uo o Sl'.
ou nu.o podo oxorcer o cargo de clwfo llo Antonio Leito do Flgueit•ctlo o o mu1s v~ttulo
Podar Executivo.
no primoil'o turno, o, portll!JtO, sullstJtuEo
Niio tem nnda do rovolucionarlo uma igual do prosidonte o do vico·prcSidonte quo _ nno
situaçüo, que pride dnr.so, o ne;se c<rso tlco•·!L quizol'tlm ncceitHr ~ exercer o. fuucçaode
acepbalo o governo rln Ropublica? Positiva. substituit• o PI•ostdontc do Estado, m!l.s
mnnte niío, c o suLstitu\o le•al do Pr·e•ldnnto nlllrmam que 1111. vcl·cn.dores do segundo ~ur.no
do Tribunal, que sera en ti\o":nveRtirlo tia pro· com mnior votnçiio, o qno n lei mnndn diSiln·
slrlencia, tl.!iSUmii•à o.s rcdoas da ndminlstt•n- gnir os ele i tos rlo; dous turnos.
çiio puUiiclt,
o Sn, A. Az&:nEoo-E' o quo 1U:'. n Con:-ltiO S~t. A. AZERimo- Hypothose grntnlta. tuiçüo.
O Sn, VIC~<~TE MACHADo - SI ella pódo o Srt. VICENTE 11Aci!AIIO -A Constituição
rl!Lr-.so, não ó griLtuito., Em x•olnção no ca.so nilo," loi ordin11rlo. de 1!alto Grosso, poJ'ql\O
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n. Cünslituiçii.o nponn.s diz quo os Yeren,lorog
se su!J~tiluiriio na. ortlcm de votnçiio pulos
immodio.tos om Yo!os,
o SR. A. AzrmJOno-Pcla lottra !la Consti-
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si,lcnto di\ Republica, ohoclocondo n. suggoostüc~

!lo !Ilustro Sr•. Ministro !ln l'azontln, dotm•mi·
nau su nma ~itun.(;ü.onflllclivo. paro. o g-;tlldo o
f)Orln perturbnçü.o cm htHl. m•t.lom l(lgal.
v. Ex. comprohonde,Sr. Presideuto, que,
tuição •••
pnr mo.ior llUO soja o desPjO dos homens po·
o SR. PmF.s rrmnEIRA !ló um npnrte.
liticos de chegaram ao pol'feito o e:xncto CO·
0 SR. A, AZEIIEDO- V, Ex. Yom em meu nliccimcnto !ltt vordndeira situnçiio !los Esta·
tios, nüo O facil chegnrom a este resultado,
auxilio.
aR minudcnclas precisas. Por exemplo,
0 SR. VICENTE MACIIADO- A mim Ó que com
confes!io
quo da.situuçü.o do longinquo Estado
do via auxiliar, que sou mais fraco. (Riso. lia de MnttoGrosm,
tinllu. o.s in!àt'IIUlçOcs fJUO o.o
Otll1'0S apaJ'lCS o)
Scnndo haviam !Indo os sous lllnstres roprc·
0 SR. PRESIDENTE -Attençilo! Quem estu sonHmtes.
com a palavra ó o Sr. Senador Vicente Ma·
Agnro, poróm, Sr, Presidenta, Vfljo·mo
cho!lo.
nnmn. altet•uo.tiva, qno não póde ser-mo
0 SR. VICENTE MACHADO- Fóra da lei, ngrndo.vol e que ó-ou de suppm· quo foram
continúo n. o.filrmnt•, estiio os vereadores do menos tl:mcta~:~ as infol'mações aqui dados
Cuyaba, que mio ncceitarom a investiuum e pelos honrados Senadores, ou que o vice·pro·
que querem se manter• nos cargos de vc- sidente Sr. Antonio Ce<ario e os co-rcligio·
nariost.lo Sr. Sono.rlor Ponce, no:;so illustl'O
rondorcs ..
collogu., procederam eriminosn.mente, por
o SR. A. AzmnEDO - Com este arg-umento occnsiiio do nba.ndono do governo llo Estado.
uesopparcce a Camaro. Municipal de Matto· Um tolegmmma, hontcm publicndo, dirigi·
Grosso.
1lo pelo actnal presidente do Estndo do Matto
0 SR. VICENTE 11ACIIAD0-0 que Ó cxncto Grosso, cncorJ'rt. umn. condemnn.çiío formnl,
ó que os vereadores tla. Camarn. do Cuyu bit cnthegorica ú. o..Jmiuistl'DQiio o.ntet'ior daquelle
quo não quizcl'nm acceitar n. funcção do pre- E>tndo, ao mesmo tempo que a resposta do
Ridento do. Cnmarn., pnra. não substituimm o honrado Sr. Presidente da Jtepubllea;assogu•
vice·prcsl!lcnte <lo Estudo, niio pó!lem exet•· t•o. o. oxtt·not•dino.ria cOI'l'Ccçü.o, o. cohorencia.
cor us fu ncf,·ões do vorendoros, c nem isso lmpeccavel ~ue tem presidido aos sons actos,
nca.baró. com n Camnrn., pois n Constitni~üo o cm relação n situação do mesmo Estado do
leis de Matto·Orosso montlam entrnr em Malta Grosso.
funcçúes os lmrnedlatos cm votos.
O tclcgramma. do Sr•. Leite de Figueiredo,
Em relação no cnso do Ma.lto.Grosso, e presidente rle Mattn Grosso, ao Sr. Presiden·
principo.lmontc ncsto pnrticulnr da. quc:.tiio, to !lu. Republico. solicito. a entrega do armas
permittnm·me os nobrt.•s Scna.dore., que lhes o muni~·ües no governo desse Estado, pnr11. a
iligo., sem intuito, entretanto, de mngoalwos, t•corgani,•çiio do corpo de policia, porque dlt.
que o que ha ó muit.n pnlxilo, sem justill· ollo quo encontrou somente 13 soldados e
cação, mosmo pnrtin•lo de SS. EEx., com esses mesmos sem armas e completamente
justo empenho nclla.
vaslos os cofres do Thesouro!
o Sn. A. AzmnEilO- Nós estamos dcfen· O Sn. A. AzEREoo- Isso era naturai. ·
!lendo aquillo que Iliz respeito ao nosso E•·
VICENTE MACUAOO - Natural é qne
tudo. Si hn pnrxilo é !la pat•te de VV. gEx. não0 Sn.
ú. O Sr•. Pl't'Sidonte dt\ Republica, c~m~
0 Sn. VICENTE MACIIADO-Nós ostnmos dis· ii~ nntm•iormonto lmvizL 1àito em relnçu.o n.
cutin!lo debaixo do ponto de vista legal; 'pedido ldontrco feito poJo St•. Antonio Ce·
nunhum moti\'o tomos, nenhum interesso "nt•lo, quo sulieito.vn. o. compra do o.rmas d!L
nos levo. n. fa.zel-o apaixontLdtunonto. V. Ex. Unillo, po.rn. mo.ntet• n Iuctn. no Estado, re·
quer ver •le que la•io está a pnlxilo e como eu sou tnmbem no St•. I..oite do Figuol'etlo,
oss" palxiio desnorteia?
nua attendendo o seu pedido.
O Senado ouvia tunls de uma. voz, doclarn!lo Os nobres Sanadores por Matlo·Grosso niio
por s. Ex. e polo sou lllustro companheiro
da r·oprescntaçiio, que o Eilndo do Mu.tto salientam essa correcc"o do honrado St•. Dr.
Snlles; - fuço·o •!! que nesta mo·
Oro"" vivia pt•osporo e cm paz sob o dominlo CrLmpos
monto
tenho
de d•lender o Governo
de Rituaçüo politica nlll dirigida pelo Sonaolor rla Unliio o o altonrn
procedimento
do hunra.•lo chel'o
Pouco, que ).;'I'O.ndos sn.lclo!J om dinheiro ost.,.
dn
Naçiio.
Vi\m clnpoaltaclos noscofi'O~ do Thcsouro doEi!·
tndo, que todo., os sat•vlços estavam perleita· Porgunto, porem, rtgora. nos illustl'C5 t•cpra·
monto organizados o que, !lo um momento sontnntos dessa Estado, o que foz o St•, So·
pnrn outro, som ,iustlflcaçiio de or·!lom ttlgumn na.Llor Generoso Pouco, o quo foz o vieo-pro·
e poJa intorvençilo indeblta do honrado Pre· sldente do Estado, quo abandonou o oargo,
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das armas do cct•po ele policia? O quo for. do
dinheiro...
O SR, A. AZEREDO - Que dovln ser bastante.
0 SR, VICENTE MAOIIADO,,, que elevia ser
bnitnnto, como diz om aparte o nobre Senador 1
Essa dlnhoiro, como OEI!l!lS armns não eram
propt•ledado do Sr. Antonio CoBBt'lo, o só poaiBm estnJ• sob stm gunt·da, como chefe do
poder ex~cutlvo, o uma. vez que nb11ndonou o
cargo, dmllelro \!1 urmas deviam ficar sob a
guarda. de quom o snbstituh~se. Si ftll'lllll ro·
tirados, foram por mãos crlmino!-lnR, e restn
salientar que o Sr. Antonio Casario niio
deixou o ~overno no meio elo tumulto da
praça publica, não foi corrido pnlns nrmne
ilos sous nd \'ersnrios voncedoreH ; elle resignou o po~er, abandonou • cargo, sem que
pert_!lrbaçno nenhuma honvo,.e, nessa occaslttO, o ag-ora depois desses làct.os ú que se
compr~IIBnde porque foi que deu nquella
nota ptcat•osca de depor o poder nns mãos elo
Presi~onto. tlo. Repull!lca, por totogrammo,
q~nndo so.bto. q]Je o honrado Chefe ela Nnçiio
nao podia acettur n oxtrnvaganto investidura I
Onde estão na armas elo corpo policial rlo
Matto Gr~sso. recorro ó. lntorrosação, e o dinheiro ex10tente no cofto;• do The>ouro, que,
como nffirmou o nobre Senador Sr. Azeredo,
dovla ser bastante I..•
Mas, Sr, Presidente, cito esses tactos de·
monstro n correcçiio do honrado Sr. Presidente da Republica ...
O Sa. A. AZEREoo-Pareco que ess:t· é a
preoccupaçiio.
.0 SR. V!CE:o1TE MAOIIADO-NitO é, V, Ex.
1nbe que nno costumo sor elos maiores corteJ;t·
dorçs do poder; sou ntó tido como meio Irrequieto e pouco amigo ele fazer salamaleques
ás situações governamontaes, ás qunos até a
d~ goverqo passado, estive som pro em oppostção.
·
Agora, apoio o Governo do honrarlo Pr.
Campos Snlles, e ostat•ei por isso impedido de
tazor·lhojustlça 1
·
Que interesso posso ter, como podem tor,
todos aqnelles quo toem nostn questão dotendiclo o Governo 1
O Sr. Sonrtdor por Mntto Grosso ao quer
fazer justiça nos seus collonns, nnopóde man·
ter essa affirmnci!o,
o
·
·
Causou 11inda cxtrnnhoza nos honrados re·
prosentnntes rlo Mntto Grosso, que o Sr, Pre·
sldonte da Republica, que havia se mantido
Inerte, dizem SS. EEx., rllanto das requlsl·
çõos do St•, Auloulo Casario, apenas· osto
abandonou o govm•no, ordenasse ao commnndnnte do distrloto que apoiasse e prostnll.!e

nuxllio a quem do governo fosso invostido.
Mas quo motivo pnt•n nocnsaçiio ha nisso I
Prinwlt·o que tudo nilo o exacto que o presl·
douto recususao auxilio para manter a auto ..
ridnde do Sr. ,\ntonlo Cesnt•lo, o nté o qno é
vorcludo, é quo os•o senhor se manteve
no govm•no de Matto GrossoJJelo apoio e poJo
nuxlllo do commnndnnte do istricto,deleg11do
do Presidente da llepnb!lca.
Queriam, pot•venturo., o~ honrados Senado·
rcs por M•ttte-Grosso que o integro Sr. Pre•l·
donte da Republica declarasse ao commnn·
rlante do distrioto militar que niio prestas•e
npoio nem auxilio no g-ovel'no que fosse Iegnlmente instituido em Matto-Grosso I
Isto, Sr. Presl~onte, seria antepor-se o Sr,
Presidente dn Republica à lei,,,
O Sa. A. A?.RRBno-Dous pesos e duas ma
di das.
0 SR. VICENTE MACIIADO- .. , quo manda
que os commaUIIantes de districto prestem
auxílios nos governos locnes, mesmo independente de ordem superior, qnando 011 altos
Interesses de ordem p11 blica roclnmarom e a
demora de providoncla.s poasa sacl'lftonl·os.
O lllustre Senador npnrtúa- daus poses o
duns medidas, mus S. Ex. não pórle absolu·
lamente contestar que a lnterventiie da Pre·
sldente da Republica em ~tntto-Grosso só se
dou p11ra salvar a ordem legal e assegurar o
Sr. Antonio Cesario no governo, até o momento em que voluntnrlamento o abandonou. (lia .tlitlersos apartlJS .)
0 SR, DOMINGOS VICENTE- Quantas ~olda·
dos tinha o corpo de policia 1
0 SR. VICENTB MAOIIADO- Treze, e esses
mesmos sem nrmo.s.
0 SR, DOMINGOS VICENTE-E as armas onde
estiio I
0 SR. VICENTE MAOADO -,0 Sr, Antonio
Casario d•lVC saber dellas,
0 SR, A, AZEREDO - Da vem estar bem
guardadas.
0 SR, VICE:o1TE MACIIADO-Jslo que V, Ex.
diz pOrto parecor uma umeaça., ma.s como eu
estou oqui >Ómento paro. dizer o que reputo
neccssarlc 1\ defesa doi actos do Governo da
Republica, deixo a deoiurnção do meu hon·
rado amigo e collega Sr. Antonio Azeredo (J,
npreclaçiio elos que desejem apurar o esplrilo
do ordem o do amot• 6. Republlcu dos co-rell·
glunarlos do Sr. Senndor Ponco em Mntto
!lrosso. (Ha um apat·le,)
·
o lllustro Senador esbl dizendo que ollos
guardnrum as armua, que eflua estão bom
guardadas, qne o dlnltolro, que não er11
pouco, no Tltesouro .. ,
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O Sn,• A. Azmnmno-Disse apenas que ns
Sn. VIOESTE MAouÁno-Niio posso dizer
armas estilo guardndns, não disso por si to! por gosto. V. Ex. acha que ou posso
quem.
ser juiz do move! q11e levou a nssomblcn de
O Sn. VICENTE MACIIADo-:Olns Mo do e.;tnr M~tto Grosso" julgar nullns us eleições do
guardadns por algum co·ro!lglonnrio do sr. ptdeslttonto o v!co·prosldonte daquelle EsSonador Ponco,
tu o 1
O sa. A. AZEREoo - Tunto podem estar lliles doolara1_11 que agiram sob coacção;
guardadas por algum destes como por mas osto. c~acçuo foi a do povo de Mattoaque!lcs que V Ex. defende. '
Grosso, e nao couhoco coacçiio mais ligltlma
•
do que esto.,
·
O Sit. VICENTE MAouwo - Nilo, porque
estes iriam, si as tivessem, entregai-as a O S11. A. Azrmmoo-Niío foi do povo,
quem de:tns devia estnr de posse, que .i• o O Sn .. Vrcm~o·m MACHADo-Poderiam di·
Uovel'DO de Mo.tto Grosso, quo elles u.pomm. zer que n coacç:Lo era iller~itimn. et•a irl'C"U·
0
As nrmns o o dinheiro Je Matto Grosso, l:w, !:ii ell~L po.rtisso dos p;deres ;ta Uniü.o, do
não podem estar logi timamonto em poder do Sr· Prcstdento da Republica; e Isto nem os
algum particutar-ellos deviam estar- o di· Srs. representantes de Multo-Grosso alltrma.
nheiro, no Tbesouro o ns armas-na nrrcca- ram, nem podllliJ! ~lltrmar estando senhores
dação do corpo policial.
dos factos que allt tmham occorrltlo.
Sr. Presidente, vou abandonar o. tribuna, A~sim, Sr. Prosid,ento, esta coacção que so
porque já tenho cauça<lo domais a pnctoncia o.tte"a utó pórlo ser JUlgo.rln cm favor da. ns·
dos Srs. Senadores. (Nrio apoiados,)
•embléa do Estado ue ~!alto-Grosso, ou, peHo'te que o caso de Matto Grosso ó um lo m~no~, dos membro; daquella !Ilustro
. .• d d
corpomç.lO.
caso 1tqu1 a o,.. ·
c
·
om
clfolto,
que se exerça ooacçiío sobre
Ulll SR. SENADoa-Um caso aca b8' l0•
uma pessoa que niio tenha o.ntmo Ol'dinario
. O S. VJOENTE MACIIADO-, •• um caso nca· que niio tenho. espil'lto commum, como s~
blldo, como mo. dizem cm aparte, o oomo ou c~stuma dizer, ainda se comprebende, mas
jtl atnrmet na ultima vez que IO.llei, não htL nao se percebe como se exerça coue~ão sobre
mais OJ!)lOrlunidado para lon~tas disoull.!iles, uma corporação, quando ó passivei que.em
que estno roubando tempo ao Senado.
auxtlto da; fraquezas de uns viesse a energia
O Sa. A. AzEREDo-Mas a afirmação de 0 " forço. de outros.
V. Ex. não é que ha do levar o meu espirita O que,aobo, Sr. Presidente, é que sl a
ti. convicção desse facto.
assomtrlo• do Matto·Groaso annuttou a elelçiio
0 SR. VICENTE ldACIIADo-Ou VV, EEx. jo P~csiclente do Estudo ó porque julgou
estão em harmonia de vistas com o prosl- dever fazol·o.
dente do Estado, que abandonou o Governo,
O S11. A. AzEnEoo dil um parte.
ou estiio em deso.ecordo com elle.
o
s"· vIOSNT~ M.\OI!Ano-Aquotle parecer
·
Sl. estiio em hai•monln com olle, hiio de 1rtl
pnt•a
como
concorda1• commigo, que elto matou o li·
t a- iustor~a
ti \
b é 1um tr•iste documento
uhlou
a
questão,
abandonando
o
sou
posto,
em
re
açao
'
ssom
I ' de Matto Grosso,
q
como
um
tlocumento,
pelo menos, do franíio se mautendo na poSóe oonbtltuciono.t do quozo.
poder e do Governo.
E ai ette foi o primeiro a achar que não O Sn. ·A. AzEREoo- lrtl paro. a historia,
estava aill bem, que não podia continuar u como um triste documento contra o acto do
f1•ente do governo. não seriio os nobres Sena· St•, Prestdonto da ltopub!ic:t.
dores quó com o prestigio tio sua pninvra, O SI!.. VICRNTR MACUADO- SI os Srs. ro·
ltilo de aasegurnl' o exor·clcto do poder áquolle p!•osentant~s tle Mal to Grosso, si 0 pl'esidonte
que de bom grado e por vontade sua re- rosignatarto do Matto Grosso podassem provai'
signou.
quo o Sr. Presidente da Republica foi quem
E digo do bom grado o por · vontnde mandou coagir a Assemblóa a tomar oguella
sua, porque o Sr. P1·esldonto da Republice~ dcllber•açilo,assim seria; mas esto. coocçao niio
em todas as Instrucções ao commandante existe, mesmo porque nilo foi por intermodto
do distrtcto mandou, nntos do tudo, re- rio commnndante do dtstricto niio rol com o
spoitnr o acatar a ordem con;tltuotonal tio auxilio da força l'cder•n.i nem'dos empregados
Estndo e o exercicio do vico-prosidente, e aos fotiornos, qne ~lte so duu.
membros da ossomblén de Matlo Grosso.
O SR, AQUELINO no A>r.mAL -Foi o pro·
OSn. AQ~JLINo no A>rARAL - MIIB, entüo, prlo Sr. Ministro da Fazonda ; v, Ex. viu o
como so explico o acto do IISsemblót> I ~'ol tole~rammo tlelle em que propuuha·50 o uo·
COl'dO,,,
pot• gosto quo ollo annullou o. etoiQiiO I
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0 Sn, VICENTF. MACIIADO - Ern um neto
tle um po.rticulrw, t1e um cl1ofo tio partido,
mnntlando o.cceitnt• aqu!Uo (JUH os outros ti ..
nham Jli'OflOSto, por~ue V, llx. sabe ~ue ao
acampamento do Sr•. Antonlco Pacs, como
chamou ...
O Sn. A. Azr·:nEno- Toló Pacs.
O Sn. VICENT>J 7\IACI!Ano-.,, do Sr•. Totó
Paes, chegou, lovn.do JlOI' esta senhol' qun ó
presidente da Comam ~lunicipal de Cuyabã,
um pro~oato, que nem era pnrn. cnpitula~~ã.o:
era. para a cntt•tJgn. sem ro.,trlçúes.
O Sn.. A. AZEitEno - Para nccoJ•do ; jó.
contei esta llistol'ia ;~qui.
0 Srt, VICENTE MACHADO -Accordo cm que
si incluiu a renuncia do Governo do Estado.
O Sn. A. AzEnEoo- Esta proposta nunca
foi accelta.
0 Sn. VICENTE MACII.IDO- Sr. Presidente•
não vim discutir os fuctos e os minucios do
Matto Gr·osso; não quero entrar mesmo uesta
discussão h•ritnntc, por~ue si 011 quizcsso
entrar neJla., ti uhe, antes de tudo, uma per·
gunta a Jllzer aos Srs. Represent;~ntcs ele
Matto Grosso; por·quo ú que o Sr. Generoso
Ponce, o nosso lllustre collegn, que po11!a de·
rlmir todas as conteoilns, eliminar todns ns
ditllculdades, accoitamlo n msponsu billd:tdo
do cargo do presidente ilo Eotndo, nüo o ac·
coitou!
Elie não ncceilou : queria por ror•ça ter, em
vez da responsabilldarle proprin, a responsa·
bilidnde de um preposto.
o SP.. A. AzEREDo- Nüo ncceitou porque
não qulz,
O Sa. VroENTS MACHADO- Quando os ii·
lustres Senadores quizerem ou purlerem dor
resposta a esta intm·rogaçiio, muito Jegiti·
mos, quo se forem ...
O Sn. A. AzEREDo-V. Ex. formule-as por
escripto, para quo eu responda,
O Sn. VtOENTE JlAonADo-Mns n. esta in·
terrognçiio que estou ror•mulnudo, V. Ex.
responcle: «Porque nií.o qui2.»
A situnç1io do Esta1lo et•a gravissima, o
Sr. Ponce porlln dorimir• completamente esta
situação e niio o foz, e nüo quiz ~mprcstur•
suu. respon•abiliclade, assim como niio quiz
nr'Ol'tL o.ssumlr o Govel'DO 110 gstaU.o, depois
un. renuncio. do Sl~. AntOilÍO Cesarlo, qnn.ndo
sn.bia, como consto. de toh~~p·ammas env·iados
n~ul pnra a Ca:pitn.l, que n. sua po~son. serm
nc1ttnda. o respeitada o. fronte do governo de
Mni;lo Grosso.
Sr. Prosi(lente,.cra.m estas ns considoJ•nçUoH
que tinha u. fazer e que rne trouxeram ll
tribuna.

Ro,t-t-me pedir do,oulpa nos meus collcgas

J'ept'O!'icntnntes do Mn.tto Grosso e oo-; mais

Srs. Senadores pelo tempo quo lhes tomei.

O l!'õ•·· P•·mddento- Estüo inseri·
ptos os Sl's. Aquilino do Am!u•al, Pil'OS Fer·
!'eira c Antonio AzcJ•edo e f!Lltn.m npenns cinco
minutos para oncet•rar~so a hm·t~ do C>xpo·
diento; portanto, vou pnssn1' á orclcm do
dia.
O SJ•, A. Azerodo (pela oc·dam)Roquoiro n V. Ex., Sr. PresitlonttJ, (]uocon ..
sul to á. Casa si concedo prorogaçüo dll hora
do cxpeUiontc por meia hora.
Conbul tntlo, o Senndo concede o. prorJgn~fio.

O Sr, l'"••esidonto-Tem a pala·
vm o Sr. A~ull in9 do Amnral.

O Sr. A<aulllno do A.mn.-.•1Desiste da palavra.
O S•·· Pa•o•hJontc- Tem a pala·
vra o Sr. Pires Ferreira.
O S1•. PiresFerJ•elro-Dese,inndo"'
primeil·amonte ouvir• os Srs. Aquilino do
Amnr o.l o A. Azorcdo, paro. do.r resposta con~
vonionte, desisto da palavra.

O Sa•. Proooldonte-Tem a p>lavra
o Sr. A. Azeredo.
O Sr. A.. Aze••o<lo-Começa agr•a
deccndo ao sou oollega peln Piauliy a deli·
carlezn do c'dor-lhe a palavro, embora isto
tenlm sido para escolher ocrasiiio de l'<Lilat•
depois do orador o de seu collega de representação,
Referindo-se ao discurso do honrado So·
nodor pelo Parann, lembra que S. Ex.
nOirmou sm• o Presidente da Republica o
unico juiz da inlorvençiio, quom deve sabor·
Omoml'nto de agir e fie tornai-a on'ectiva.
Esta the;e niio foi, nern pediu ser contes·
tntln, o qne nii.<~ quer dizer, ontrotnnto, que
S. Ex. intei•venha sem sor do nccorflo com a
lei, de accordo com n Constitulçüo. E ó
contra isto que se clama; ó contra os termos
'' o modo ,fia intorvençiio que so Jlrotesta.
Pnssudo om julgado o di roi to !lo o Governo
Federollnter•vir nos estados quando onton1lcr,
som consulta alei e ii Constituição, bom
pi\cle clle amanhii fazer o mesmo em outro
!Mal! o, som que pos,nm os ~ue o defon1iom
ngorn. uccusnl·O, pontuo su,tonto.l'llm ost11o
cloutrlnn. ononer~, som tio lombl'arom Uo ~uo,
lirrnalio o JH'Inci pio, o Sr. PJ•eHidente lia
Ropublica Jlóde, no momento 1la1lo, intervir

,,
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quando muito lJcm cmtendcw, de necm•do, não
m:ds com n Cnm..,tituid'io, mnt~ cüm os ~i'll:-i
intei'dlECH polilico:-, (!fllll as ::;uns ~ympathins,
ou, no DH:Ihor Jlroposito, cem rt. ~uu. cou::::dcncia. que, onhctn nln, pótlí' doixnr de estar
em !Lccortlo com n. Constituição.
E' ind lsr:mLi \'Cl quo a i ntcrvcnf,'i'io no Estn!lo
do Mntto-GI·o~~o llclHC !Orn !.lo tempo, c não
(]Unndo 8olicitud;t pt·lo ;.:overno do Eslndo,
rle accow1o com rlh.JlOsl~·fto colistitucional.
RomiJn.rdeou·RO Ulllll cidndo dumnlo ~eto
dins, l'OIHlo :miN.; ccJ·cadn ]JOI' c•·ren do 15; o
governo Jpp-;dmcnto rnn:-:tituido rcclnmn. do
GrlVCH'IlO da. Uuiüo &eu UJlOio, expondo· lhe o:-;
1hctos, isto lO dias nntc·s do occorritlo;

tL

ns·

somillóa. do estado, unnnimemcnto recot'l'O
tnmbem no Governo Federal no mesmo :::cn·
tido, e o S1•. D1·. Cumplls Snllc; rcsponuo que
ollo ó o juiz do momento opportuno pnra a
ÍO !Cl'VO!H,'fi.O o

E' verdade que S. Ex. nwndún gm•nntir
os poderescon~Lituidos cn1 tocla sua intcgTillado, mas pdrmiltiu que o goveJ·no dot•staclo
pa~10ns~o ]Jor todos os vexames. por todas as
humilhnçÜt)8; cercado durante dios pelos ro·
,,oltosoE~, Eem direito si quet• dfl c·ntcndt:w·so
com o propt•io S:·. P1•esidento da llepublka.
E' quo S. li:x. niío qucri:t renlmonto quo
os poUPI'CS constituidos !Gs~e:m depostos, porque pretendia lilzol' ncrcditnr cm todo o pnir.
CJUO S. Ex. nü.o tinha intei•vindo nos negocios J'loliticos de Mntto Grosl"o.
!Jiz EO que o. nsscmblén. n:io nnnullnria. ns
clcic;ücs, si nüo bouvc:;se motivo lcgnl pnm
isto, mas o CJUO é cer•to o os til un consciencin
elo todos é quo 11 n~8emblloa.1le ).fntto Grossu
so viu na contingonclo. do nnnullnr as ellli·
çlios poJa 10rc:t dos rovoltosn:o, no din. !!\ de
abl'il; que o St•. gencl'a.l Cnmnra n.ccclton
prn•l'citnmonto a nullidndo dns elel~õcs, que
se metteu como intermodinrio ent1•o o chefe
dos revoltosos o o presidente do Eslado,
N;io só o telogramm1t do Sr. Presidenta dn.
Repnblicn., nu dm H de abril, delxn vet• que
os chefes politicas e:ltn\'am em con!eroncin e
om Lru.to com o chefe politico de stm tet'l'Ol,
pat•n c\l(lgn.rem a um accorilo, como fiO saho
fJUO crn. osso tnmbcm o pcnsu.mcnto tlo Sr.
1linistro da Jluzondn.
O oJ•udor Jll'•IV!l nunca tct• combalido intor·
vcnçiio !edo!'ul nos Est;1dos, quundo logitinmmontC'; assim Júi o primoiro n tLppluudli• o
Oovor·no quundo lntorvoiu no ltio Gr;~udo llo
Sul, qmmdo tlinda., por ''czc;;, iutot·vclu no
Estudo do Goynz.
Pa;;snJHlo dopois o Ol'ndol' n tl'ntnr di\ legn.lidlto!o dn. suiJ!itituh;iio d0 JH'csldonto do_Matlo
Cli'OHHl, JWgtL n thcol'lrL do ::wu colll·g·n polo
Pal'nnú. qno ~u~tcutn, que umn vez, niio pollcudo o prcfjidPnto do tl'l1uunl tomat• conta.
tio Oovut•uo por qu~Clquer lmompatiiJilldt\llo,
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um outro qualquer o suuslituit•ia no ooVCJ'IJO,

.,

).fe:-mo fJ 110 n tlwor!n lO~~ o verdtul(lirn JIO
caso do Mn.tto LiJ·o~w devht ser convi~atlo
pnra. ns~umn· o GoYerno o liUIJ~tituto Jcgnl do
P~'Cl5Jdcnt~ d:L Com1tro Municipnl, i~to ó\ o seu
VJco.. presJdente, o que n1io ~o Uen, o o que
pro,· a que lllLVirL orilrm para ontreg-or o Gov~·rn~ :t um do.-; verenilorcs. o Sr. E:-;coJastico
Vu·gm10 ou o SJ•, Antonio Leito do Figuoi-

I.
I

I

I·

I'

tcdo,
. O orndor nnni,Ysn o fncto e, sendo intcrrom-

L

!

pulo p~·ln tcn·mruaçiío da horn, termina. Ientlo
o ~cgumto tel<.. gmmmu:
« CuY.\n.\, O- Senador ,\ zerc,lo-Hontem,
seguiu gi'Untln força. revoltoHL a mando elo
cstr;tllgciro Rnmfío Jncovistn o ao encalco do
~enador ~once, c11ja vidn COI'l'O pori~o. Pot•
l,nto:-medJO do goueral Pinho, scicntitlquci o
l~clo ao gencrnl qamo.rn. Estnmos~emgaron
tlns; nosso~ nm1gos, per,:;eguidos. fogem.
O Presldont~ da ltopublica tel<>grapltou iL Ca·
n~n.1·a MnnJclp:d cnn!ildernndo lü~itimo o oxorC,ICIO do g'/JV~rno n.ctual_e gn~a.ntindo apoio do
:suns .lullcçoos. Reacçuo vwlento..-Antouio
C'!.::W?'IO •

o•l

~I. ·::

,,

:. 'i ·
...
~

.'

»

Eis aqui, diz o ol'arlm•, a prova de que o
Estado do Matto Grosso w ncba em completa
annrdtln; do que aquelles que não eslüo de
nccorclo com o S1•. Presiden le do. Republi{'n.
correm .Perigo no. sua. ter·r:t, o de quo o chefe
do pn.!·tulo republicano a.lli está ;uneuc;ado cm
su!l VIda.. E pnra. que a Nnção saibn, fica esCl'Jpto n1.1s ..-111wws do Sonndo que, si porvontura si der o nssassinnto do Sr. Senador
PorJce, cm Ma.tlo Grc::>so, o re~ponsa.vel é o
St•. Vr. Manool Formz do Campos ~alies.

!:,- •'
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AS\"10 DE INYALIDOS DA PATIUA

Entm om l" discuH;iio o projecto do Senado,
n. 10, dn 1809, regulando a udmiulstra~ão do
Asylo do ltn•ulido• lia Pntria.
Ninguom podin1lo n p:tlo.vra, onccrra·SIJ a
dl::;cus~ü.o.

Posto a. \'otos, 1'1 o projrcto n.ppi'OVndo Jmra.
il. 211 dlscn~si1o, inllo antes Us Commls~
súos do ~l:criuha o Guerra o de l'inançns.
pn~sar

FOR~~AS Dl~

'l'ImRA PARA O EXEJtCICIO DB

19(0

Enh'IL l'ffi 2i• !ll~cuf:.~iio, com o parecer favo~
ravul clu Conuni~slio llc 11nr·inha c GUot'ra., o
art. 1o Ut\ proposiciio dtL Cumaro. dos Doputudos, n. O, do 1800, flxnndo as lbr~na liO
turr~ pnra o oxcrclcio do IUOO •
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O Sr. A.lvn••o ~J:ochndo - Sr.
Os campos <lo manobras foram para t;so
Presidente soro! brovo nas considcmçõos que lnstituitlos, o nhl à praticn do tiro vem ali·
tenho a fn~ct• sobt•o o pro,iccto do lei de tlxn- aNO o conhoclmon to do todos os sot·viços do
cão do forco.s de terJ'Il. 1 para. o ox~rclc10 de cnrnpJLnlm.
1000, cujo dobato oro. so nicill.
Qnanrlo n Ropnbllca Ar~ontino. quiz tira~
Comparada• a proposiçilo ria Camara !los a pt·ova da olllcac!a da sua to! do 23 do no vem·
Doputoclos com n proposta do Governo, vu-so bro do 1895,quo reorganizou ito mesmo tempo
quo ambos estilo m<Lis ou monos do occordo oexercito e a guarda. naoiunal,o l~z nos acnrn·
.em seus pontos capitne", isto é, noqu~lles ql!e pamontos.
•o roforem ó. fixnÇ!io do elfectivo o as provt- Para iilnstraçiio do asmmpto vou nprovotdencia.s Eohre o rcci'utnmento, eto.
hr-mo dt infurmnçües colhidas om um trn·
Pronuncian<lo·mo dosta modo, niio dosco- tacto lmport:mto, publicado pelo i!lustrado
nbeço a. importnncio. da matel'ln. consignado. coronel de engonlletro:; Guntimosim.
no art. tl' da proposi~üo da Comara dos Do· Os cllados acampamentos lbram os se;;uln·
pulados, visto como ahi so dó. uo Govcmo a tes :
facul<iado da nnimm• a creação do socredadcs « Curumala!, divisilo Buenos·Ayros, fordo Tiro Nacional,
tna<la palus brigadas dacopllnl e d!l provlncla
E' preciso notar quo este m:sumpto ncnbn de Duenos-AyJ·ca; Lujan, dtvis11o de Mendoza,
de ser ragulnmont.odo pelo decreto uo lO do furmadn pelas brigadas da Mcndoza, S:tn
março do corrente anuo; c aqui, na Capital Juan e San Luiz: Nogoyil, formada pelas
Federal, sob a dtrocçilo ·nte!ligentc do. lllus brigncja tia Entro Rios; Cabral, Jul'mada pela
trado Sr. major do engenheiros Ft·anotsco de do Santa Fé; Vi lia Mercedes, formada poliL
Paula Borges Fortes existo uma Imita de brigada de Corrianto•: Santa Catalinu, lur·
T•ro Nacional que se: ropõo a mlnl,trar a ma:ra peiiL brigada tia Cordobo, Al'cudla, forInstrucção prnticrt, compluta do tiro ús pra· mnda pola brigada <la Tucuman: S. Lou·
ças c olllelacs do. exerci to, a outras corpora- ranço, formaria pelas Lr!gados do Sal tiL e
çúes ar·madas focleracs o aos civis próvin· JoJui; E! Deon, formado pala bl'igada de
mente matt•icuiados.
Santiago de! Estore; Catamarca, formaria
Alnrla. o anno tJassado, alli concorreram, peill bt•igada doaaa provlncla: Rioja, formada
no Intuito do receberem tal instrucção, niio pelas forças tlossa provincla e, flnaltnenta,
só contingentes elo l", 10', 23" u 24" bota· Vllla Mercedes (de S. Lulz) com as forca• do
Ihõos do inf•ntaria, como tambom ttlguns nrtilharla de Bueuos-Ayras, s. J-uiz, Tuou·
destacamentos ela guarda nacional.
· man c Salta.»
E' umo. instituição ost" de utllidndo ma- o Sn. PIRES FERRElllA-Poço a V. Ex. para
ni!osta.
rlcclarar quu esse distlncto oiOcinl assistiu,
O soldado deve ter conhecimento exacto como addido militar na !tepublico Argentina.
do. pratico do seu uJ•mamento, só assim torti.
confiança nella nos momentos precisos, e bto O SR. ALVARO MACilADo-Como disse, as
uulcnmonto se obtem mediante u. pratica de tropas daquella Republica, com um elf•ctivo
tiro nu alvo, sob dirccçilo do instructoros de 30.000 homens, receberam ali i uma ln·
competentes.
strucçiio pratica completa, da todos o• Ira·
bolbos de guerra que for"m oxeoutados a
St•, Presidente, si os oxercicios especta· considerados sob todus os pontos de vista.
culosos de marchas cadenciadas, da evuluçúo• Em 1807, estam o Governo da Itepublioa
cnpt•lehosas duspot'lnm a attonçilo publica, autoriznrlo por lei do Congresso, para craar
que muitas vezes, enlevada pelos nccórdos uma escola da tiro, na Capital, com o ftm de
dos hymnos marcioes,pclo esplendor do b!•il!to ter um quadro de Instructores compatento·
dns f:udas,po!o garbo com quo cl conduztdo .O monto ha.biiitndos, notan~o·so quo, do ha
pavl!biionnciona!,tomaiutoresso i•Ciocnmprt· muito, em todos a.s capitaes das prov!uclos
mcuto do sngr·odo cle~ot' do dofczn da p1Ltr•ta, 'jó. funccionavnm escolas de tiro.
:produzindo tuclo um tucontivo po~crooo para Nos Estados Unidos, a pratica do tiro ao
o serviço mltitar, encargo nobt•o, digno. o ai· nlvu ó ela aJ ..umn surto rocab!dn no Armo•·y,
tnmento banroso de sn.lvngunrJnr ns msti: assim cho.m:da. o.l!étlo llo bo.talbii.o da mutciu.
tniçües, tacs exorclcios, cnLNttJ..uto, por Bl activn. •.
só~ nii.o são sullloiontes, e sob o ponto do vlstn
o Armory ó ao moamo tempo um qunrtal,
mtlltar, pouco ou nenhum valor teom.
um ar•onal, umaospocio de circulo militar;
As tropas prooleam ·ter 1h pl'elbl'oncln o dispondo to!!' bem do salas para recopçilos o
conhec!munto pmtico dos trubuihos do cnm· ato par!'· b!'rlos pomposo•.
pnnha. por moiu 1lo oxurcicius t.act,!co~, por Os edtllmo~ desta. natureza, om o.Jgumll! lo ..
moio do marcha.s de to~a ordom, cm stmrtln· cntidndos, suo de luxo doalul!lbranto, já pola
cros do combato como si o Inimigo e~tive•sa. nroh!l.ectura,jil pela daooraçao, mobtlla, ato,
em pt•esança, '
Alguns toem custado milhares do dol!ar•,
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afim do ahi sarem condignamente recebidas
que as pMças sorão om numol'o 1\o 28.100,
us 1'n.milins dos mllioinnos e dos nssncindos. o JJOdol'iio sm· elevada~ no dobt·o ou mnls, em
Nes~es
ostrtbe!ecimento.:; proporcionam·:w ciJ•cumst.llltcins extraordhml'ias. E:i~o. por-

faustos~lllOJJto todos os eont'oJ•tos, tm•ounúo-so
por• ostu. nmnuil'IL nttl'ahcnto essn. !! ..;;pm:io do
sorviço milittt.i'. conseg-uindo-se a:-:;sim um l'O·
crutamontu mais ou meu os considor.tvcJ.
O SI\. PmEs l'Elllti·:JM-Y. Ex. chnma
espocie de scrvir;o militar, e cu clHLmo prc}la.ro da detiJsa nncioual.

l.ttnto, deve sm· o numct•o noJ·nml, o emy::tivo
mínimo. o cm•cti vo do pó do pnr., mnrcado
p:t I'U. o morei t.o.
O Sa. L\~11'1~ E OtTICJCA.-Nego justn.mrnto
ist.o; ucgu C] !lo n if•i dn tlx:tçilo do IOJ'i,~ lS S('jll.
11mn. lei ~ue tlxo o 11tinimo Uo exerci tu.
1 l S1t. Ar. v.Ano :O.IACHADo-No r1ue digo me
O Srt. AL\'Ano ~hCIL\.DO-Eu disse. dnudo acho ampu1·ado poln::. a.utori1lado:i rnil\ta.rcs
porfoito V<Lior. n. esto sm•vir,o, e~paci11 d,• sc1·· C]U•Jl:i(j occurmrn du nssumpto.
1liçomili,rll", Os milicianos tomam gosto p~las
Sr. Pt•csilitmto, si nssim ~·,, si ~e ti•,lto. do
suas ollrign.çües, quo considornm uma. rli\·ersiio, 011 nmn. prrtriotic rccl'cctlion, nu sua en'ectivo mini mo du ex ·rei to, sr.:::uJ•amcnte
cllo representa. ou traduz o rcsult.adt> de es·
phraso cspirituos:t..
turlo::~ apt·otundrl.Cl0!-1 soiH•o u. ciJ'r:t da popu·
No A1·mory lm um exercício llebdotna!lario, laço~o do paiz mUro a natureza elo snas
1
ús to.rdes, constan•lo t!e pal'adns o revista:;, u OI'Cllpi•~~ues, ::;obre
as de~pezns n fnzrn•,
nas reuniüc~, ~uo s;1o mnl'co.das no correr tlo sobre a oxtomão das J'runtciras e o.:; pontos
anno, tuem Jogar as g'I'O.ndcs manobras o a (!UO necessita pura a sua. deH~sn, ::obro n aJ•eu.
pratica mnis a1upln. rlo tiro no alvo.
Jo tel'rito!'io nncionn.l, soU o nontn ril~ vistn.
As oscolas do tir·o constitn•.ml hoje uma 1lc Suas vias de communir.n(/•o,· rlo modo (j_I!O
instituição ~ernl acceita em tocln a pal'te; o o sC>j<t clnl'<l n. neces,iJado do ~e concunLI'!~t·, do
honrado Ministro dn. Guot·rn, niio ilesconhe· umn. ma ncim mals on menos c:msidf!l'll. vel,
cendo a impOI'tan~in. do n.::~sumpto, assim so tl'opn~
em cm·tos o determinados loglll'OS pnrn
exprimo no liOU rclatot•io:
occorrerem
ús nectssidndt'S <h momento, ou,
..: A ct•cnçiio de linh11s de tiro cm outros Es- so isto ó disponsn.vol,
attoutns as thcilitla.Ucs
tados, pam, attoJHirw.so ú instrucção prntic;t elo transporto o conducç;1o
de tr()pns, otc.
das tropas, t\ mot.lidn. indispenstl.\'CI, visto o
Cortn.mento, io.mllcm w1o tm•iio sido osquo~
exercício de tiro trazer ao soldaUo o conhecimonto do manejo o elftjitos do sun. nl'm~~, cidns as considora1,~õos rolo.Livn.s no o:;tatlo
grande olomento do lc>t'ça moral doante do militat• das poto11cias vi~inlms, suas uUiatH;ns,
inimigo, oel'asiüo em quo cllo, com calmn 1 suas visto.B politicn:;, clonde n. obri;.;nção doprecisa tirar totlo o proveito tlas qualidnt.les corrente pal'a o nosso :paiz, <lo fazot• sentir
sua infiuencia no t~xt·:rwt•,
do seu armamento.»
E, flnn.lmcnte, nilo terão si·lo descuro.! las as
Fazendo estas considoraçües, só tenho em
vista mostrar que a prO\'iJeucia consignadu. a.preciaçüt::s sol.H·o as qualidades phy~icas o
no nrt. 6" da pl'Opostu da Camn1•a dos Uepu· moraes tio povo,m LS aptidões para a gucrrn.,
to.dos, vem 1lo ~llgumv. sorte so~uwlai· as vis- seu espirita militni', cm snmma.
tas do Govm·no, neste sentido,
Alúm disto, o Go,·crno tom nutoJ•irlado pnr3
Eu disso que a proposttt dv. Cnmnra. rJos Dopn- dizer sobro o etfuctivo <lo exercito, visto como
tndos e n do GO\'ot•no estavam accordes om pela Con~tiluiç<io comptHe-lho a a!lministt·asou::~ pontos c1pitnes: o prlmeit•oquo consig-na. ('Üo do ~~xercito o a tlistri!Juição dos seus con·
a. fixação do e:tTuctivo da t'orçn, o segundo iingcnte~. segundo os ncccssi·lndes,
que trata das providencias sobre o recrutaSi se t1•ntn. do ctl'ectivo DOl'mnl, si so tt•nta
mento, etc.
do c!Tectivo minlmo, tt•ntn.-se de uma o\ti•a.
Quanto no primeiro ponto, ba perfeita idon. indlspon~aVtll fJUO nós, ~ob ponn. do impr·o·
tidado, quo.nto no segundo notnm·so alternçües vidonoia, não devomos deixar de rospeit!l.r.
nos detnlhos consl~na,Jos na proposta da GaPortanto, collacncla n qnest1o tleb:tixo do
mara dos Deputados.
_
ponto de vista oxcluslvnmento militar, o Go·
Quanto no primeiro ponto, diz o art. l", vct•no tem cnmpritlo seu dovor.
§ 3• d~< proposiçilo da Gamara: as prar,a. do
O Slt. Ll~JTE E ÜITJCJ~.,- Acooi~tn:lo a lo·
prot serii.n em numero do 28.160, o podoriio gi:)Jnl:;lo
do areamento pn.I'a. 15.000 prn~a.s.
ser elevo.dn.s ao dobro ou mais, om cir~um
stancins extl'norllina.rias.
0 SI~. AI, VAno MACUADO-:\ii.o trato disto i
Pelo simploi enunciado, se concluo que so trnto tia. qUl!Stiio nnlitm•.
Jà disse que tndu isto <I o resultado do estro.tn do mínimo, Isto ó, do ofl'ectlvo normltl,
do el!'ecti vo do pó de p:~z, para o nosso cxor· tudos sohre os :lssumptos dlvel'.::os que n.ca.bei
do enumerar.
oito. (lia um >~parle.)
Estou bnscnndo-me na rndacçiio do art. i",
(1'roc.tm·so 11p.trtes entre os Si·s. LcitiJ tJ Oi·
quo trat~< do nssumpto, que claramente diz t1'CI'ca e Pires l i:l'l't:im,)
1
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O Su.. 1'm:smE'NTE-A ttcnçiio l Quem tem movimento aclia->o complolnmcnto cstncion pahnra. 6 o St•, Scn:\rlor Alvaro Machado, nado.
0 Stt. At.VAilO MACIIATJO-Sl'. Presirlcnto,
Ora, tudo isto cvltlnncla. do modo o mais
nn:ilj'5Ctr.o:~ o srgun~lo ponto, onrlo veom con- positi \'O n. neccssitl.ulo do decJ•ctn.t• o Congresso
s:gnad: s n.:; provi1lencitts :pnra o recrntn- umn lei su!J:·o o l'ccrntomenlo 1 do forma. que
JnL'llfn do cxurcito. isto é, um rlos moias pnrn cst1L qur.:::;tiio SC',jrL rosolvidn o convcnicnteso JFHier dwgm• ú. rr:t\iznção (\o qno Ml nchn ment~ tl'rttnd:L de uma voz parascmpro.
C!Jtipuln.1k nn § 3• dL1 nrf. J•l dn. provosiçiio dn.
A propJSta cslttbol<c~. nltcran<lo os nl'ls, 3·>
Cam:tt·~ rlos Doputndüs.
e ·1' 1 tia. lei n. :lu A,lio 30 de j:tneiro 1\e !R02,
Uig-o muito do intlustlin-um ilo3 meios-, CJHtl ns juntas tlc n.listumento e tle rovisúo nos
p .. rqun lhlta o outro,quo 6 a. l'!lsorvn.tlo éXOI'· E.'lüulos set•iío co:npo:;tos de trcs membros,
cito: inl'l'liztr.cntc, nUs não o. possuimos.
nomeados pur;t c:adot cireumscripçü.o muniX:io s~ i, St•. Prel'lidontc, si tcrcmo.IJ 1lo cipal pelo t•cspectivo comman1lanto superiot··
nttrs'nr mni:-: nmtt dcdllusfi.o n. reSllCito llo ott pr.lo ~ 'tnmanrlauto de brigado. mnis a.ntigo
ns.: um ptr', vit to como os mci1•s pl'Opo~tos tcr.m, 1ln. gu.1.rd;1 nnclonn.l.
como n:1..~ leis nntor!orcs de llxnçiio rle forçaR
Como .-:o v~·. n. a.ntoridn. 1lo do noml}nçii.o ~
d:~ lerr:1, n cunho Uo tOinpoJ•n.rios, do opho·
I"Ctimda,
no::; g,to.1los, dos presidcmtt~S ego~
mero~. JlOI\ltlC :;íio disposições Cllll.~igntidas
vcrnodorc,, c, no Distl'icto Fmlcrnl, do Micm lc!s nu nuas.
nistro do ltltoJ•ior,
UM Sn. SI;~Anon - Impropri!uncnlo.
Quero crct• que o motivo 1lo ser esta. com(..lpoiad"·)
JlCI•;nciu n:~ora dcfeririit ltqucllcs officincs da
0 SI', /,1,\',\nO 1!ACIL\DO-Ü focto C que guarlln. nncionnl nssontu. no meio ccercitivo,
tltcrcscc n. olhos vistos o oJfcctivo do pcssonl qnc O posto uns mãos tlo Go\'t!rno Federal
,)llh lltr·t no do nrsso ~xrrc:lto 1 sem se tl)l' on .. pn.t•n. lo\' ar o:3 nomeantes o nomo:tdos no cum~
cc·ntrndu um rcmetlio pn.I't\. obstlll' n. c~ to cm~ primcnto do dcrct• (jUC lhos Uimposto nn. pro·
l'l·niJUfc:mcnto tio um dos olemcntospodercsos pc1sição dtt C lffi:trn. tios Dopnta1los.
Em pl'incip:o, o ulvitl•o poderin. produzir
de nosm ci(Jo~a. nncional.
O ~Iinislro do. Guerra. nssim diz om s~u resultados bonoflcos ; mas, inl'elizmente, a.
no::sn. g-uarda nacionnl, o~to. institui(;ii.o pn.~.
rclatol'io:
tJ•ioiica,
rron<la pam elevados Ilns, desde ha
o.~.romo Ycrc·is do mnpprt nnncxo, letrn. A,
muito,
se
acha radic·1Imcnto desvirtuada.
1
apJ'L'Stmtn lo poJo. cxtincta. Rc-parli1;úo do
E
si
oqui
n:t C•pilal l•'cdernl aind:. so lo·
J\,iw!ante GEOI!l'a.l, o estado cffect.ivo do exm··
elro. em 31 do. tlpzoni!tro t.l.o 18~18, er;t do hriga uma apparcncia do corpos dispondo do
1 1. 82·1 p:•:: ça 'l t~o p(o,.1t; o~se (\ 11'oeti vo olovú.t·a~se pessoal Sllbal torno, tsto não ao dá. nos E..;ta(los
n 2u.r·::iG l'!ll· igtnl thta. do unno nntorior, do nn lo, quando muito, pódo-so ter a noticia.
colhida no Dinl'io Offidat do. mutnc.:iio ''orti·
m:t~. ll1i·so rctluzindo por ba.ixn.s do scrvir.o o
ginosa
o constnn to de q uadNs de oJUciacs que
r.~ 1!c c i mcn to:;:;.»
se rcYNmm, que se substituem, ~ob o inUuxo
!\iio rc•t~ duviü~ quo o dccl'cscimcnlo 6 da politica o só da politica, t.ndo i•t.o dellnindo
P'lpnvcl.
o 11onto ou o obstu.culo omln virá e3barrnr,
A L'Oihliluiçi\o só pcrmltlo n ontJ'~<Ia par~ nnnnllon<lo·sc complct.1mento o conjuncto dos
o Sol'viço Inilitar por umo. llusttts portns: o meio:'l· lombro.do..;.
sortE·io ou o \'o\untaritulo.
Nilo insistirei no o.ssumpto, e~tiL olle ·na
Q1mnto li primeirA, as::;im so pronuncio. o consciencia de todos.
IIonrudo S1•, ~linistro d<\ Guerra:
A honrada Commissiio tlo Marinha e Guer<.\lei 11. 2.556, do 20 do ~ctombro de 1874 rn,rc!crindo·so n. titulas 1lo concessão do tero o ro;.:"ulnmC>n!o do ~7 üo fevereiro de 1875 ra~ a IJI'açns que teem termiMdo o sou tempo
c~hL,~!ec,!ram ·o medo e as condir;ücs do nlis .. do cngnjn.monto, fuz JlOIHlernçoos a. respeito.
turneut·) parn o :-:orvico do exercito o da n.r~ O lli'OJll'io Sr. MinL,ti'O da Oucrra, em sou
mnr!a. lk-posi~ües posteriores l'ol'nm to.mLem r:•lntorio, tliz ([UC o sorvic;rJ da domarcnçõ.o
esta tu i 1ns ]l:u·o. me1t10r rcgu\nr snn. exccuçiio. !lo lotes nns coloui~s se acha pnralysn<lo e
Nilu ob,bnte tcdas as providencias tomadas isto po1•quo ainila niio so decidiu n quem
c ro.:-o!llJUCncln.r,õcs fdto.a, com Nln~i'io !l c:sa compete cunforir os titulns definitivos de
os~cmpto, u.intlit não !:iO conseguiu un1 ::6 propriedade, e ou Iras quostoos connexns.
Lomui'.<I'Ci que depondo do dellbo!'ilçiio do
fdi~t:~li!CIIlO milito.r que pU!]CS!i'l SCl'\'il' tiO
J;nso ao S\•rtoio na fórma dus dotormlnnc<ics Senndo nm p!'ujccto tio lei qno especialmonto
1t•n.t:t do BSf-lUtnpto,
0111 ''Íg'OJ',Jo
A cun..:lus;i.o o. que so chcgn., mui nntm•a.l~
A honrada Commissão de Justiça o LcgialamontC>, ~ c:süt: pula. p1•imeirn pot·tn, isto~·,, ci\o, a quem foi sujeito o estudo deste provelo tiC'I'toio, ningucm tem entrado para. o ,lrcto, r.oncluln multo oJ•ltcriosumente o sou
serviço wililar, e, qnnnto 6. scgunila porta, o parecer solicitando lnformnçõos do l1ovorno,
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-lle modo quo o Sona•lo pudesse· resolver com plinn, sob o seu dnplo nspecto: penas
intoiro conheci monto 1lo cn.usa..
rocom pon:;as.
Eu nii.o a~i, Sr, Presidente, si sobt•o csto Qualquer que sojn. o commr~Jl(!o, qun.lquor
importante as:mmpto não .'IOI'Ín. m··li:-1 convc- quo sej:~, a oxocuçii.o hn neccs:.;llinllu do um
intermo( Ii:trio que cstn.lwlcl;a u e/ll ~acln. dessas
micnto ngutu·da.t• um <lccroto 1lo Coogrus~o.
finas füt•ça.s convorgentoJ para o mosmo
Entrcta.llto, n. honrn1h Commi~siTo 1lo :Oh·
·rinha. o Guerra. snggcrc o. irl \:L do qno ttiO.; IIm.
E~to intl1rmr;dia.1'ÍO ó n. direcção, roprcsentitulo::~, scrulo pass:ulos pelos commn.ndll.ntr.stlo
hdn. pelos :>ervi(;os do Estn;lo-~!aior.
· !listrictos mil i Iaros, conforme a Jll\1posiç:to da.
A tlirecçJlo IN!'El.l dos exerci tos ó, dcsdo ltn.
·Co.m·t.m, sojnm os mo:-;mos expo:!i1los com n. mnito,
con~idem(la como umn novn lns!itniçü.o
cluusul:~ de intrwtsteJ'it)cis.
dtt arte tln. guorr:L e ó cuit\a.llo;,amento estu1\fa.s isto nã.ocst:\ consi~nn.:lon1. pi'Oposiç:io, t!mla por toda.~ as mu;üos nt•mttdas, vi!lto como
ó um simples alvitl'o lcmiJr:ulo ~ola. honl'ada implic1t o conhecimento ;~profund.ulo do todas
·.Commissfw, do ondt) resulta :L llt!ce.s.sirlarb do as COlliNS rela.ti \'OS nos negocio3 dJt g-uorro..
uma. ommHla. que terei n. holll'<L do :mlJ:nettm•
g' no::; to plrmo elevado que nge o E:~tndo
:á considornciio tlu. Cüsll.
M:tiot• o as~im o concel.Jcu a lei n. •103, de 24
Sr. Pre.siUento, quando nqui lliscutiu·SI3 nn. do outubr•o de iSOil.
,goss;io pns!lada n. loi do lixut:iio do rm••;·1s do
Porln.nto, Sr·. Presidente, o Estodo-Mulor
•torra. paro. o oxGrcicio COJ'I'onto, tomni n. lni- tornon-so o. liJnte de todas ns nos5o.s r.speran·Cio.tiva da npt·e::;entu.t• uma. cmond.:l, que tinha. Ç~ls, n3. bnn estrolln, n;t boa sorte do exerpor IIm sustor o f•cululldo concedid:~ oo Go· cito, no cumpl'imcnto <.lo sua mis::iio sa.grndn~
vorno do ll(•tcr nas Uloiras do cxorcito. t!Cill
Quanto a nós, hnj1t solidn.rleda.tb na con...ongB,ittmcuto, prn~ns que tivussom cuncluitlo o tl'illlliç:i.o tl.l c:;t'or(;o..; pn.rtt elo\'oll-o bem nlto.;
;seu tempo dosor'{iço nctivo.
rts:;im teremos U;tdo uma prova. do nosso ctProcur.li, ont:lo, mo5tt',lr qno semelhante vismu, clu lltJ,::sn iuLoJ'C3SO, (lo UIJtGO empenho
..!Mulil:1do poderia sot• um cxp13·Ji,1ntc ou um sincet•o 111 d ~rc!i:J. tla llCISSa. mu•a. PJ.trln.~
l'ecurw oxtremo devido á. for~a. t!ns ci1·cum· (J/ttitJ ÚC•I', muito h4lJI~. O orarlordcumpri~
·.stancin~. ao f;;cto, por cxr1mplo, dn. dect·osci- mcnt:11lo prw f/l'.tl1dJ nunwto dd Se,JadoJ•es
mcnto do ctfc]ctivo do exori!ito, quo 1\cttt'la re- PJ'Cst:;Jtes.
·duzhlo tn.I\-'Or. :L al~:ptm·ts centcm·ts t\o praças,
si o Governo ti ves:;o 1lo con'!o:lor bn.l~ 1 n. torlos
O Sr. B;:,JI'ort Yloh•a-Discor•doi,
..que th·cssem concluitlo o ~en serviço a.ctlvn. Sr•. PrcHitlcntc, da oplnilio d• honrada e
Quero crm•que sel'Ó. c:;t1 o motivo ain !n. doutu. m;tioria. da. c . . rnmiSSÜ.!l do Marinha. e
·porque cstl~ consigml.'la na 11'.!lunl prupo:~içã.o Guert'<l.., o pJr is;o a.~sianci com rcstricções o
. da Co.mnra. dos Deputa.<los n me3m:t provi- pnrcc n•, cuja. discu~~ilo aca.ba de sm· n.nnun-dencia, qua nilo ó mais do qno n. t•opetki'ío d11 ci;:uln. por V. Ex.
.que se o.cho. ·nl\ ici n. 2·17, tio 15 do tle7.ambro
Tom•ndo parte no tlcb•to, não venho diS·
·do IBOJ, neste ponto tombem ratlicnlmonte cu til•, mns tilo só monte explicar os moti\·os
inconsti tuclonal.
dctorminnnte3 da minha ns-;ignlltur.t com
Devemo~ tm• n. crençn, Sr. Preslllonle, de l'USt.J•icções no parocot•, os quaoa sot•vJrã:o de
.quo totlo.Y ostns il'I'Cg'lllnritl:t 11es, todl)S os tos fundamentos tis ementlns que vou ter a
inconvonientos s n•ão om brevtJ sann.dos. por· honra. do ttpNr:entill' i~ doliUeraçiio do Senndo.
A homndn. lnll.iorln (la Commissiio, Sr, Preque ó urnn 1.hs o.ltribuiçU h:; do ~sta.'lo-Mtdor
-!.lo Exercito fornJcor o plano de sua. l'COI'ga· sidente, foi a primeira a reconhecer que a
proposiçüo da Ca.marn. dos Doput.ndos, fixa.n·
.nizaçiio gorn 1.
E-ssa instituição estU. ol'ganizodn, cort•es- do a "i forças tio t'llr.l pam o cxet•cicio do H~OO,
,pondondo ttssl mn. uma. n.Jcessiila,Jc l'.lClamttdn., continh> dispositivos quo niío sa compavisto como encontl'a elh~ os seus funll:lmenlos tlocem com o n•turezn do um11iei tle forços.
E rcnlmentc, S1•. PrasidontP, as medhlns
no. cxisLnwla. de3sos dous f11ctos rl3cipl'Ocos,
~que s'l rolaciono.m intimo.me:lto: c:o commttn- que sugget•om l!s:~cs di~po3iti\'os tendem n
oJ•ganiznt• sorvlt;os e n. csta.beleeei' promios e
·do o n. oxccuçilo~.
O commnn<lo apresento os seus planos, Cil'- gratillcnçõos rarn os indi rlduos quo volun:sontir ns suns vistn.s, n sua. Ecloncin, o. seu t:\J•inmonto v1crcm se :tlistar no sorvicG das
.m•dot•, o sem tP.mporamento, cm summo, o Oloirn.s do cxorcito c pll'a os que Uclla.s so
allLstnrnm pllr conclu~it0 do tempo.
·sou ~onlo m!Uttw.
A oxocu~ão exige que i.U<lo csto.l:t p:•evlsto, Si\o, ó verdade, medidos do utllidrtdo e con·
ji• sob o ponto de vista m:ttorlol, Isto ó, vonieucia., mn.s que, pJrmnncutos como dequanto no provi monto do que é nccessarlo vem ser, nii.o podem formll.L' c·ll'po com uma.
para o pl'Oparo, l"ra a conduc~i\o tias tropo' lei do duraçi\o !Imitada.
ao theotr•o da guor•ra, jli sob o ponto tio vista Em tues contllçilcs, o poro,or•tlovia concluir
.moml, tontlo om mira n instr•ucçiio o a disci· pala rejci•,,ilo ou supprossiio des;us medidas
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a o!l:t< formaram prqj ectos cm sot•to!o, niio podem fic:w no arbitrio dos Es·
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u. despeito das suus jmliciosi\S poiuloraçlics,
clovin. aconsollttLl' o .Senado a npr~rovm• in
tottun ns rlisposiçüos da proposjç110 r!tL Ctlmn.rn.
Pol' r!ohot·cncia do principias e om obedlonciu. :\ lo:;ica não snbmotti·lllO ar) voto rln.
bonmd:t maio1·io. du. Commissiio.

Alúm d;l divarg-oncia, no tocante iL inc1usüo de mc1lidns de cnrnctet• pol'mnnonto om
leis nnnuas, hn. uma. outra. quo vct·s:L sohi'O
um ponto importnnt 1, pont.u que não mo ..
reccu rel'õl'OilCin pur pa1·te da honrudn Com ..
miss:lo.
E' o ela constitucionn.lidado do nrt. 2' 1 tln.
proposiçiT.o.
Diz a Constituiç[o F'cdcrnl no art. 87:
« O cxei'Cit.o compor·so-lm. do conlingontes

quo os Estn,Jos o o Districto Federal süo obrigado~ a foJ·nccm·. constituídos do accordu
com a lo! unnua, de flxaçüu do forc;ns. »
Aos E~tndo:;, pois, cabo o fllJ·necimento dos
contingentes o ú Unlii.o, isto ó, uo ('ongrcs:-.:o,
design:11' a quota que a ca1la E::;tn.1lo caLo
fornecer.
O § ·1' 1 tio mesmo nrligo diz':
«O exercito o :n•mnr!n compor-Ao-hão de
volunta.t•ios som pl'omio, e, na f;dtn. lle~tc:-;,
pelo sorteio próYinrnonto oJ•ganizado. »
Os conting-entes, portanto, tiÔ sm•;lo fol'necillcs p~los E:.;tntlos na .!hltn. de \·oluntnrio:o o
mmllauto sorteia p1·éviamcnt!1 Ol'A'illliz·,ldo.

til dOS.

A irln.do, o ostado o as condições, l.mscs dn
inclmito o dn. cxclusito no ulist.1Ununto, creio
on, competem no Coug-r.~s~ü determinar para
flUO os Estudos esloju.m Jm.bilitarlos n rla.r
cumprimento ao que, na cspccio, llw:; ó im~
posto poJo Constituição.
0 Sn.. AL)Ig[O.\ BAIUU~To-lsiO estô. na lei.
O Slt. Bgr.Fon1.' VmmA- Não c.st{L tal. Ao
Congt·e~so co1npote o cstu.belccimcnto dns
t•P-grns on llrlncqlios gOI'n<JS c rios Estatlos o.
npplicnção Joatcs prlncipios á Ol'g:anizaçü.o do
sOJ'Yiç-o do soPteio. R' a fln·mu. proccs:-.uul.
Assi1p pensando, juJ~o qun flUnlquor neto
do Congl'esm, auto:; de um:~ lei cslaiJolucendo
o~ pl'incipio~ u. quo mo I'OJOr·i, serú um acto
do intervençiio indebita cm assumptos ptl·
enfiares, c, portanto·, um neto inconstltucionul.
Si fOita. a lei o mm•ca1lo o prazo paro. que
tenha atreito o sorteio, os E.;trulos ni'ío foJ•neCtli'Om os contig-mltes quo llws lúrem detel'mi·
nados pela Ioi tlc forc;lls, então n União intor·
virá, pm• intermedio de seus a·.: cm tos próvio.·
mente designados poro. nssegm•at• n. execução
de umn lei federal, baseada. no art,, 87 da
Constituiçiio, conformo pl'eccitun. o n. 4 do
ar•t. o~~ da

mesma

Constítui1.~ii.o.
ju~tillençiio

Era o que tinhn. n. dizer om

do.s

restricçúes dn minha assignntura uo parecei'
c d~< emendas quo envio t1 Mesa.
O S1•, PreHidente -

Tem a p:da-

Em outras pai:Lvm< :Só 011 f,llla do volun- vt•a o Sr. Almeida Bnrreto.
tarios ó quo ::~n recorl'el'ÍL no sorteio prévlalllCnto organiztulo, aos contingentes quo os O Sr. "-lmeidn nnrreloEstados sã.o obl'igmlos a fbJ•nec1~l' mediante Peco a V. Ex., Sr. Prcsiden to, q uo mo mande
sorteio.
n:; omomlas.
Si tudo estivesse m·gn.nizado, como seria
O sn. Pn.J\SIDE:\TE-A~ omondns nindn nüo
}larnllcsojnr, a lei do torças lixaria pat•a o for;Lm
;-;njeitn.s n npoillmento, pm•quo o que
respoetlvo oxorcicio o quantum. tocaria o. cada
es~ó. em lliscltS5ão ó o art.ru o ellns ~fio o1feEstn.rlo fm•nccor, e. e~tou cet·to, nenhum
destos se furta.1•in. ao cumprimento do dever. rccldo.s o. outros arLi;;o;-;.
O Sn. Ar;~tEIOA BAn.r.ETO- Entito me
Tenho 011Vi1lo dizer quo os E<tndos teom
dcscurarlo do a.ssnmpto, quo n.tr', hoje não or· ngunrdo pnra., como mombro dn. Commissü.o
gn.uizu.riLtn o serviço do sortuio militar para do Marinha o Guerra, pe1lit• a p:daV!'~ sobre
o fomecunonto do possoal necossorio para o a:-; emonda.s: 1lopo!s que elJns forem ;-;ujoitns a
preenchimento dos claros existentes nus filei- apolamonto.
ras do exercito.
O Sn. PnEllDENm -Só soriio sujeitas
Mas do qnom li t culpa ?
a upoiamenlo quando ontrarom em discusSi culpados hn, nü.o silo do corto os Estn.dos, siio os artigos respectivos ; mns, por occas\ü.o
mas o Congresso Forlcrn.l,
Jo discutlt•-sc o at•t, 1", é licito lil~OI·em-se
O serviço militar ó um onus pos1.do, que referencias a todo o projecto.
rocahe sobre os cidadii.os; ó um vcrdade1ro
0 Sn, ALliEIPA BARRETO - Bem ; nesto
imposto o como tal devo se1· uniforme, tlovo cnso usarei da paln. vr·a..
sut• o mesmo por;c os itabitnntos 110 todos os sr. Prcsid1mte, o dever me obt•ign. a tomn.r
Estados ; loom de oboilecol' em totlos os E<ta- pnrto na tiiscussito dn. proposlçiio diL Cn.mara
ilos ás mesma• regras o oxcopçoes.
do< Deputados, fixando o.s tbrçns do torra
E' clat•o, pois, quo os princípios gorncs quo pari" o anno vindouro, porquanto, membro
tecm do reger a organização do serviço do da commi;süo de >Iorinlia e Guerra, fui ou-

SESSÃO EM

cn.rrogmlo elo roln.tn1' o p<t.l'CCC'I' snbt·o

proposição.
O PtU't!COJ'

~~i

;t

10

DE JULHO DE

mmnna

n.cceito pnl:L mn.inri:L dn Com-

mlssiio o unicamente

11m do~ seu~

mombt·os,

afu...;tnnrlo-so da opi11 iii.o de~:m. maioria, n::;-

signou com rostt•icçõe::~ •..
0 SR. BliT.FO!tT VIEIRA d{, um aparto.
OSR .. Ir.m:rnA ilAitR"To- ..• afim <lo podct•
nprosontar, como ncal1tt do fi•zet't omondas :'L
proposir;ii.o, que, nós n.cotlselhámo~ ao Sc-

nndo, fo~so rLpprovntln. üomo y,,jn rln Ca·
ma.r:t Uos Dc~put:lrlos ; emendas, Sr. Pt•r·sidonto, qno uxtin;.:-urtlll fJUasi torli!S os n.t·tigos
e pn.rngraphos tln. mesma. Nii.o p(lrlcmos accei-
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t\flo :.:o póde, portanto, om uma. lol do !lxo.çü.o de !hrf;ns, PI'OSCI'i!\'01' n ido.tlc pnrn ns::iL!IIttll' pr1u,~a, quando clln. cstú. determinada.
0111 lei c.copocial.
En.1 sumrna, ~iio tnntns ns emcmlas, Sr.
Prcs11lontc, qun custa-mo lul-as. Umn rlcllns
supprlmo n. disposi,;ão sollro ns commbsõe:-J
nomeadas pnr;l os juntas do n.listumento militn.J•, para. o exercito o nrmndn, o as penas
O-'talJeJ,:cirln.':i par:L que essasjunü1s CUill]Jl'am
com os ::::cus doveros.
O S!t. IIJ·:r.Polt'l' VI!!iiHA -Compete aos Es ..
tados foi'nccer os conting-entes o cn.he·lhes
trun ~om ost:t belccer n. fórma processual 1le::itO

tiOI'VlÇO,
tnl·aS.
O Sn. ,:\r,3l!~IDA. Jl.\nttETll- Z..Ius rlovc..se
O Sn.: BELFOH'l' Vmm,\.-Sii:o clisposiçUes do
diLI' nutorizn~·üo nos commnntlnntes dos dis·
caracter P'Jl'tnancnto o que n. mtdorio. du. trictos para lilzurem oxeeu ta r n. Ir! i.
Commissão cond{!mnou.
O Sn. I3J~r.Ft'lRT VmwA -Isto qunndo O.i
O Sn.. Ar.~mmA B.\n.It&To-Nos pllt'nfp';lphos E::;tndos se negarem.
e artigos ct~Jn suppt•essiio S. Ex. JlrOJlÜc,
O SR .•\r.m~JDA BARll.E'l'O- Pois s:'iu estas
dü.o-so nn Govc!'no os moios necess:u•ios para
ns
CHHdiçUt!SO a. lei p!•ccisa sm· execut;1da,
a orgnniznç:io tlns ,juntas do alistumento do
S.
Ex. rcsct•vou-se pnra vir it n·u~una,
pessonl nccc~snt'lo para o ser,·ir;o do exorcito
a
fust:1
111lr
1-.se tl11:i comp;tnl!Oil'o.CJ do Commi::;:-:iio,
e dn. nt·marlu, Jlrocm•a.ndo-sc cvitru• que
afim
tio
o.presenLa.t• as su:1s emendas; mas
nquell1·s que f\1rern nomeados pat·a. ellns se
jul:;o
que
uiio Cll\l!-iOguiriL o sr~u rlesidc,·<;tmn
esquivem ao cumprimento rlesso dever.
porque o :;itn:ulo nílo tlevo dcixnr do accei·
O Sn. BI~LFOWI' VmmA. - Nomeados por tn1· totlos os ltl'tigos ria propo.•:ição da L'n.mura
quem?
do:i Deputados, que não morucc.wnm a. appro·
0 St:. ADIEI O.\ BARRETO- Estnuolecom-so va(::1o du S. Ex.
J~sses di!Tercntc·s artigos nada mtt.is Yiznm
muJtns, pri~ücs, cus~onwntos do patentes
pnrn. torloa oct qno dcixo.rom do rle:-:cmpauhai' do quo rt-g-11111!' n. maneira. Jll'lrt qunl so rtcvcm
foruHH' fif!liCilas,iuutas do iLiistamonto.
as fUnCÇÕCS do qUO flll'Clll JUVéStitiOS,
!:o tl'ata o.hi d;L irladc, pol'f]UO, como
Oro., ó umu. rn·ovidoncin. CJUO mo p:trccf.' j!L Niio
disso, isto jó. estt'L cm lei p1•nprhL, e
muito ncol't.arla,e quo pot· isso tleve ser accoita nqndles quo fot'tllll nome:ulos para :1s juntas
pelo Sou:ulo.
dovcm oxarninnl-n o ·mritlc:'r em que idade
O 1tonr:1rhJ Sonudor, pt•etonrle mnrco.t• n irlnrl 0 podem sm• nli.-~tados os eidutliios para o ser..
dos que devem ser nlist.n.dos p!Ll'IL o set•viçO vico militar, nlistlltnonto CS:iO quo a propo..
militnr.
siçü.o J•egula nos§§ Jn, 2••, :1" e 4" do :tr·t. 2°,
Mas it Ir~ i rlr! 2G r! o sotomhl'o do 187·1, om E n noh1•o Scnndor quer ac:t.bnr com tudo isto.
um dos seus urtigas. tlctm·mimt a. idade um o§ 1" tlo nr·t. 8" di?. que nsjuntas do nlis·
que t1evo o cidadão n~scntn.r p1•nçn. no exet·· tamento o rovis1io s:1" oxnctnmento n.quollns
a que sr- r\~ rara o nl't. :;n da lei do ::30 de
cito o nn. nrmatla..
Janeiro
1802, loi que está combinada com
Como qutJr S. Ex. inoluit• cs.;o lLL'Iigo n do 2G do
do
sotornilt·o do 187.J, modillcando·a.
sobro idatlt·S, qun.wlo ullns c::;ti'io dotormi·
E'
uma.
lei muito clar:-. c expressa, que
nad"s por loi !

o:;tti. nas condi1:ões

110

ser ncceitn c que pre..

O Sn. REr.FDit'r Vrt~m.A-~rn.s n. lei roi re- d.sa os casos em quo tlovem os ci' lmhios ser
vogada nestu porto.
alistados, o aqnl'llc." cm que devem .se1•
isnntos, mar·c:1111lo nos pr•imciros n !WCOSSal'ln.
O Sn. AL~mtDA BAnni~TO-Nl10 foi tnl.
ido., lo, o que attondc, como convem, ü. sit.un.·
O Sn.. BELFor:.T VIWR.A-Foi rovogat.ln poln çii.o tlns trulmlhadores o p.1Scodoros, ot.~.
do 1802.
O que, porém, provavolmcnto acontecerá,
0 SR. ALlmiD,\. BARRETO-V. Ex. ODg't\UlL·SOj si pn~s!H'Hm ns omendus do honrado Senador,
nesse nnno o quo so L'oz IOi dar n.o Uovorno ó quo '" juntas podorüo incluir monm•es
autorizações espociues o. respeito tles:m sm·- ntri do 14 nnnos. !Jovo tlcn.r o que ostú. na
vlço, dovendo pt•ocmlot• do conformidndo com lol do l8i·1: tt idntlo de 18 nnuos po.rn cimf\,
a lei do 1874, o o quo tL loi do 187<1 dotormin" quo nrro t'oi altertlllu pohtloi do 18D2.
é qno o oitlad1io só possn. !lssentm• pra~a. si ti· Oeclnl'a·:iO tnmbom nn proposição da ca.
mn.rn. quo O:i oido.lliios que 1Drcm nomcndos ou
vet•" idntlo oxlgidn pot• olla.
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desi~nndo.'4 )Ja.l'il üStc soPvi<>o JlOS Estndofl,
0 Su. Ar.:o.IEmA DAHRBTO- Qtwnto O. UJW
11cnr1io sujeitos ti. multn. do 50.$ o 100.~, sem1wc npnrto quo vuvi n~ui dtl rninlP. cadoit•o., flndoquo M rrcusnrcm.
pelo nobre SonnJot• por Alagtius,~lizendo que a
Não lm rnzii.o nenhnmn. para quo n maioria liJrçn do tcrm, fixada om 28. IGO pJ•nçns, ó·
(]a Commi~s~o do .Ma.riuha o Gnol'J'U, ncccitc inutil, porque o Ol't,amcnto não Jú. vor!Ja para.
emendas, modiJicunUo nos! o poato n. propo· CSbC nu muro, cu flit•oi quo, tdn,la em convor.::n..
:iiçiio.
com o St•. 1\l i nis ti'O tla Li 1\0f'l'll, 1110 disso
Quanto ã omond11 apJ•cscntada ]!O lo illuftl't! S. Ex. que de~ojav;L fos:;o .flxnllo e:-;se numero·
Seundor, meu co-cstndunno, o Sr. ~\lvu.x·o do pt·nçn::; pelo Congre~so, JlOl'(jUO cllo HÓ lan-·
t.Iachodo, parece-mo nccoih V(' I.
Ç!ll'Íll mão Uessn nutot•izução ou do Dl\!llmonto
Elia prollilio quo o.< donatnl'ios dos 1.osa pnm o prr.cncbimonto flt'sso uumcro cm ca.sos;
ares do to!'rns, conslgnndoa na loi, pOS:inm CIXtrnordinnrios; fJrn. di:::so , 8Ó UStll'ia dn.
trausfct•h• a. outros os tilu!os do lH'oprictlnLio VtJJ•ba UCCOSS:Il'IU )l~r~ OS I•J Oll 15.000•
c.lossas teJ•rns.
humons •.
Sr. PrcsiJcmto, ou convm·~ci com o St•, Mi· Si houvúr nm crts-o n.normnl, oxtraordinh;tro da GuCI'l'<l. o S. Ex. t&vo a bOJHla1lo t.lo nario, S. Ex. j[L estará nl'rnndo tltlS meios·
dizer-mo que ~~s:~es homens quo dti.o baixa c pt'tJci::ooii, dali os pelo Corpo L'!gisl:1tivo, para
recolam ti tu los do tor·rn, os v~ndcm por preencher o nu moro valado, o ontüo Jlcn.riio·
lO$ o 20$, do modo quo os ospet:ulo.tloro.-> os quo.droti completos.
rounom gl'nndo numero dellcs o vão dc1wi.s 0 Sit. Go:o.ms DE CASTRO-A lei' ,ji'L diz quo,
pedir :to Go\'OJ·no qtle lhes dô us terras cm cusús extruoJ•diuarios, podoril ser o! evado·
respectivas.
o numet•o no di.lbro ou mais.
O Sr.. Go"r.s DE CAsmo - O melhor ora O S!t. M.MCIDA B.mnETO-n!ns ó do convcnioncia que fique Ucsdc logo o Governo com.
nco.bat• com es~cs premio..: •
o~m aulot·i:-:rH;íi.o para. :?S.lt:O Jll'n\'US, tia qual
O Sn. Ar,,.mrnA DAU.IlETO- Mas, pergunto
Innnaril miio cm casos cxtrnordinnrios.
aos illu:;tres Senadores, que ~iio J'ornmdos om só Nem·
me:; mo o Governo potlorfl. preencher·
dit•oilo: ou posso ven1lor urn titulo desla IHL· es::.o numoro
1 fót'lt Uossos casos~ pm·que uüo·
tuJ·ezn, sem quu tonha a tr.rra. denutJ'Cadn,
lw.
pe:;soal
pn.rn.
isso,
·
som tomn.r po~so tio tm·reno '/ C!'cio q 110 uiio.
0
Sn,
Go~ms DE CASTRO-O JlObl'C Senador,".
E como pJdoria. o GovOJ'JHI tl.!mnrcnl-ns,. si
de rcpt•csontnçúo do V. Ex.,.
os Ol'~~amento.s Itiio lho tlüo verba ulgumu. companheiro
esti~ tomantlo notas.
para esse ecr\'JÇO f
Sinto nilo so achar prosonto um honrado 0 S~t. AL"EIM llAilllETO-illlo )lÓUO !O•
mnl as, porquo -estJ.mos do accordo sobre os·
SLJnn,lor quo ma intbr•mou q Ull no Estado negocias
da forcas do terra.
do PILJ'á, m1. colonitl Pet.li'O 2", ospcculadoJ'es
compraram a sol cindas que ti vm·nm baixa O Sn. ALVAno MAilnAno-Colloco a mlnlm
todo:! rs titu!O.i do torras quo nllc~ recoho- argumentação cm outro terreno.
rn.m. 11<lS o Governn!lOl' tlo Estado dccJa .. O Sn. AL>IEIO,, BAnnrero-EJio niio dis-·
rou que uii.o po:l/a f.1zcl·as Uenmrcu.r, porque cordn. da. miulin opinião, isto ó, quo ó incon·
niio tiuhn. y,wba para isso •••
veniontc roduzlr o HUJDúl'o !lo 28. IGO a.
O Sn. L,\Uito Soou1~-Es.-ms terrns estavam 15.000 prnças. E' melhot• <hirmos vorbns para.
no. colonia PeLit•o 2\ 'ú. mnrgem esquerda as 28. JGO, pm•quo, l'Opito, o Governo níio·
do Aragna.ry, pelo GoveJ'no gernl urrada- lan(}lll'il. miio f!Cli11S nctunlmonto, mo.s procisa.
dcs~e numero po.ra conservnt• os cascos doS'·
monto considorarJa neutra.
O Sn. ALMI'IDA ll.<~mF.ro-Eilns portcncom bnlaJhües JlOrlt qU:IlliiO for necOiSOI'iO.
0 Sa. ALVAHO MACIIAOo-Bnsoio O mOU.·
ao .AJuaY.onas ou no PnriL ?
illscuJ•oo
na pt·opostn do Governo.
O Sn. L.\URO Soum<- O Governo consiO SI!. GoMes DE CAsmo-SJ o Govomo dederou uoutl'O este lcl'l'itol'iu.
clnm
0 SR. AL,li<IllA llARllETO-Bem; ni\o Ó essa potlir.quo niio precisa niio tem o direito do
a quc.stão,
O Sn.. AL:'Ifl!iWA. BARRETo-Preciso. para.
Já vô v. ·Ex. que a emontl:t nprosontn<ln occa.s!Uo opportuna. ; tlêmos na ~8. 100 pra1;ns,. ·
pelo meu illust!'o collcga, fJUO souta.·sll ú o ollo .só cmpr•egnrú. nu moro quo fot• nocesminha di!'Cila,pódo ser purl'cilamcuto nccoitn,
Jilzontlo tola a economia qno lor poS··
p01·quo prohibc nos soldntlol vondoJ·cm tltu. snrio,
t:üvel.
los de lorrns, <las quacs nilo ttcm tlo fncto
Domais, o numero Uxa<lo d:t força, pam,'
a propricdntlo.
nó:1, quo estamos em nossa. casa.~ pótlc·
0 Sll. Go>mS DE CASTRO-E' molhar ncn!Jnt' sot• lLugmontudo ou lllmlnuidu, cunfut•mo ns
gom l>lo.
clrcumstnnclllS ; mns no ost.t·ungcli·o llca·se ·
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snbendo qu:J o Bmzil tC~m um oxorcito ele
28.100 praças o quo niio sorú de todo uma.
inntilitlndo. Produz sempre 1tlgum cfi'tito
mornl.
Drl.'la c.~ to. explicação, Sr. PJ'esidt~n Io,
'JlCÇo uo Scnn.rlo que, como ~o deu com n. fixação do Jbrçn.'l do mnr, ''oto (ISÜl p10posic;fio,
paro. qn:1 o Governo possa. c:tlculnr sollre
ollo. suas tabe!lns o ns!:lim türem un~lamcnto

'i'

,,

O Sn.. Rn:r.t~oR'l' Vmm.A-Qunndo faltei nn.
lOJ'ÍOI'll\ClltO, iiJIOOlci O IDCÍO llllÍI!O dO l'U:WlYCl'

•

a dinlculdudo,

i

Ül'tl, Sr. Pro:-;ítlonlc, si n. nn.lurozo. do:1 rlis·
po:;itivos da pl'Clposkfio tln. Cnn(n;-a que d;io
togar uo pt•osunto tlebato, nJo ::o coarlunum
com n mttut•czn. trnn::;itorin de umo. ll"i 1\o
fOrças, o si nlg-nns dcttcs Uispo~itivos ~i""~n in·
con:-.titucionnes, a llon. rnziio h:~ dA Í(lJ'ÇOfl:1·
meu te vit· ern o. paio d:iS emcn 1l1H.supp1 (l~i'iivns
q uo Li \'C a honro. de SHbmottE:I· ó. cor1.~i !c:·n~·fi.o

,'' !

'·

..' ,,j

'.
,

os orçamentos.
N:ulu. m11is llCSl1jo,tomnntJo pnrtc nr.sta. cli-s llo Scnar 1 0,
cus~ão, diJ que f,tcilitur no Oovel'flo o dc~em·
Julgo ter J'espondhlo noA rcpnros feitos pdo

penha do sun. ditilcil tn.ref'rtllnmlo lho toc1a a llGDl'ado reJo.tOl'
10rt:n. do qno prcci:::nt•, n. bem du. tligniiJu.do o

dn. honra. do

nos~o

pniz.

o Slt. AI, \"ARO J!.\CJI.\Do-Muito bem.

.

'

·''•

o

r[O

flt\rCcor.

~1· •.l~.. u'-··all·o
Pre~i!leu!c, quuudo

St•.
roncins

~!I::1.r~h:uJo

lm prrucn !lz l't?:fC·
o. fuculdndo que EC dá co G(iv~rno d1t conr.o~:;ão de lotes 1le terrn:- n prnça~.
rt nc tr:nlmm temlinndo o se:u !em pode .<,et·~ iço
nctlro, di~So que tL Commls:lão, ~Ug'l-:(l1'inl~o a
idén. do fitrom cs:-,es titulo:; lntrnnsfl·l'ivei:-;,
tinha cm miL·uevit.nrnespcculnç:1o que fazinm
n.s pi';IÇlS nltunanllo por ~ua conta e~S(!S terronos nJquiri_dcs como uma e:-pr.cic de prr-m!o

O Sa. AL.\IEIDA DAUREl'O ti~ um aparto,

'i~·.·!:·

I :~;1

I

.;

~oLro

O S•·· DoH'~»·t "<lioh•n- Venho
mostrar no Sanado que IL procedencio. das
omondns por mim ofi'erecitlns ao projecto do
tlxaçz1o llns l'or~as de lm•ra, tmcontra.- justi/lC.I ti Vil no propt•io parccct• dn. honrada c douta,
mn.iorin. do. Commissão do ~Inrinha c Gum·t'IL.
A houmUn. ruu.ioria qunlitlt::t do· ii•regular,
como ~lt1 tiwto ó, o cnxcl·to d1~ disposiçiJ!S do llOS :iCU.-i WI'VlÇOS.
caracter pol'mancnto cm lei:~ nnnuos, c n.r.·
EncarndiL a quc.o;,·t:lo tlircctnnlt·nto, o\1a não
centún. quo tu.es disrJosi(;ües dovcm con~tituir tl'B.1 lU7. tn!LlS do qui) umn. pro:nr·~!-=ll, mni:J ou
lois cspcciu.ca.
menos illn::;orin, porque o munero do prnç:~s,
E nss\m :1cndo, :t suppr~ssão dos nrlig-os da quo aoznm ou tccm gozado do.:: to llW01', ú re.ll·
proposiçü.o da Camnro, rol'crcntcs i~') t!isposi- mento limitndo.
çõos do que sc1 trata, impunha ~o comu conE attolldor.Uo-so á nnsencin do rlcmnrcn(:iio
sequcncitt logicn, da. qual, r_iio sei porque 1lo lotes, c ntõmm·mo O.t!a pt•opriadomn.J'l'H(:üo
di.l:1 limites coloniacs tlO.i :::nus tcl'r:t(rJ•io:-,·,
motivo, a.t'uston-se n. honrntlo mn.ioria.
Causou ropnro no illustre relator do pn.rc· chcgo.-so ~~ conclueü.o da ÍIDllOssibiliJndo do
cor que o ot•nt.lor, tendo-o nssigruHio com ro- uncunt1'nt'•SO terra!:!, cujm lutes chi'G'liCJn
stricçüet~, viesse t\ tribuna n.pres(mtnt• t:mcn- paro. !'iOt' dados o. totlll.i n:i p!·n~.:s
~uo
dn.s, quan:lo ~cmelllanto cousa não fUt•a nccur· tivcrclll concluido o seu tcmr>u de fiOJ'V:ço
dtuht no seio lia Commissilo.
nctivo.
A dlsposiçiio, om t1It!mn r.nnlyso, ú uma
Não houve nem JlOdio. havoraccot•Jo, umn
vez quo divergi. E us cmen(las, Sr· Pt•o~si pl'OtnCS::irt. viL,
donto, tr1~duzom em racto ns restt•icçlies do
~lns, pronnncinn<lo·me nsfliin, cntrutnntc.,
meu voto. Ellas mo cmm imposta; pclu. n.proscntoi um;t cmenr.ln. que virt'~ providenciar solJre o caso.
cohcroncia.
h to 6 np:mns lll\l'n secnnilnr ns Yhtns cln
Nüo tom rn.züo, pnls, o honrado Sonndor
illustr:ula
comtni5sii.o do Mn.l'inh~t o Gt:c:ra,
nas oLsci"vnçücs que fez n. respeito.
que muito ,iuil.tcio:;ni)lCilto i.lprcsontou us sua':l
O nrt, .2° dn. proposição, coutinúo n nffii'- punUuraçncs tl re:::opmto,
mll.l't ó inconstltucionnl.
Além ,li:~.to, o. minhll cmcnd;~ ó umn. homeA Joi do 187~. citnila pelo honrado SPn:id01•, nagem I't~J)lli!llL ús deliberaçües quo tecm si1!0
não podin tol' execução no actmLI regimon, tnmlllllls, niio ::ó nesta como na nutro. Caso.
tnnto quo fol alterada em 180'?, ~cndo qno a do Parl,tmcnto, sobro n:3 lois l~O fixnçü.o do
nltoruçü.o consistiu cm u.utnrizn.t• os g-o\·l·rnos Corçns do tct'J'a dos nnnos pass11t1os, o que
·
csttulua.o~ n dcsignnr detot•min:tdos l'uncclntw.· cousignn.m o. mc:::mn. pt•ovith.>nci:~.
Quiz npen:t::~ nperruiçoar o quo .iA exi.'ilc,
1·Ios para o. composl~·iio dns ,i untas do altstamonto, o que ó inconstitucional. püt•qno o ni1o doixnndo, cntt•otanto, do recouliccn· que
logislntlvo tio. União niio tenl comp.Jtenc.dn a mcditlo. tt•nll.uz uma prouto~sa complt:tamcn to
pn.m, commottor s.wvlços nus govurnos cstn- illusorlo.
duu.O:l, cujas nttribuiçücs biio dctormlnndas
pelas rospPotivas Con;titulr;ilc, •
(') IMo UisciiL'IIO não foi ru\'hlo \•tl'o orador.
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Acilnva, poróm, de rrelhor nlvltro quo,
huvondo no Sonndo um projecto do lei cspec!nl sdno o cnFo, n l'espoito tlo qunl sendo
n!nrln nn mvz pns:mrlo otnidn. n Cnmmissiiotlo
Le~h:dar,f'w o .Justiçu, concluiu cstn que so
pcdiJ~srm inlornllli,'Ües no Govm·no .•.
O ~rt. .\L:"ImiDA BAnm:ro-Estus informa.·
tJÕes rhcgarnm ngol'll..
0 S'r~. Ar.VAHO ~fACIJ.\IlO-DccJarn O iJ!US·
tro Sonnrlor que estos illft.ll'nHtf·ües :uab;~m
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srl dos b.ttnlhüos do linhn, como Ua gnarlla
nncionnl, pnra rocoberoru o en:-;ino pratico no
uso das nrmns portntcis.
O Sn.. Bru.For~T VJEIRA-Ninguom contostu.
a utilirlaUo dn instituição.
O Sn. AL1',\HO MACHADO- E' ele tanta im·
pm·hwcia n. instituiçiio do tiro nncional, que
em toda n. parte, nnAmoi'icn do Sul, como na
Amcricu. do Norte o un EUI'OJln, existem escolas
de tiro,
<1o c!Jegat•.
'
O Sn. BEwonT VmmA - Nrio contesto a
Como dizia, ~u ucltnvu mai:; raciono! que,, vau !ngom resultante de~se ensino pa.ra o
tendo o Scnndo do tmlnr cspccinlmonto 1!0 exc:rcito.
nssnmpto, e nlóm dhso, uito sentlo sómento :t
O Srt. Ar.VAno MACHADO - O ns;umpto jri
dotcrmina~üo dn r.ornpf'toncia dnrpwl/cs qtw e~tA ro}.!ulomcntlldo.
ti ovem con!tn•ir o titulo do pt'rJprwlludi!, o dt~
O Sn, Bli:LPUrt'l' VJEmA - Mus não cstiL em
muitus outr:ts qur.sWcs conneXIJS, nchavn de
melhor nlritr(·, dig-o ·que, (;l;.:~ndo-se des- OXOCIIÇÜO,
appr,rccer e.s-::n tlisposif•ão rJa Joi nctual tlc
0 Sn.. ALYARO )L\CJIADo-EstA.
flxuçoão de for~~~s 1111 IOI'I~II. se <lguo.rdns.~o a
Dú.·w ao Govcl'nn a fnculdndo do nnhnnr ns
tlclibemçit.o dcllnitlva do Senudo,
ltS~oclaçúe ..; de tiro nacional, conferindo proAprcscutnndn a minllU rmcndn, cu não tive mio~, etc.
O Sa. Br·:u~on'l' Yumu- Mns ltH'ia mais
outr·o intuito mr.ls do QUP procurar c:on~ignnr
na lei, que se discute, lHJUeiJo alvitm m !to callimento ll!L lei do on.amonto do I)UO na do
jwlic1o~amunto proliJriUo poht Couunis.!lão do tlxa(üo de forças,
Ma.riuha o GUCJ'l'n.
O Sit. Ar.VAno MACHADO- M11s, dosde que
Neste ponto continúo n muulcr n. minlln so tr:1ta do ~ucstUes connoxa:l, não ncho ln·
emondn, o votarei contJ·u. qtwlqum· outJ•a. ~llfl convouicnto em ficai' consi~u;Hln essa. disposo llJlrrscntG no sentido Jo .supprimiJ' e~sa si~·ii.o m lei de tlxac;üo fio JiJJ•çns. Nós aqui
tmnlls ;-;uJl'rngado outl'n:i disposições corn cndispo.~it;iio.
J•acter de mais permo.uencin. rio quo estn. i
Eu qnor·o que EO.in rcspeitndo o que tem poi' f•XPlllplo-provitlcncias reJntiViiS a. re·
existido o alra.w!sStlilo D(jUi, o na outra Cm;& cr11tn.mento, prumoções, nl!sumpto~ e:-:_ses que
do Congr·eb::o, na lei de tlxaçiio 1!0 forças de do\'em !leal' exclusiV<Imcnte nns dbposiçües
torru, ngunrllnndo-me pnra 1lefender o mr·u elo uma loi permnnonte.
pnrt:>cor, qtmndo nc1ui ~e vc·ntilnr• pl'oprin·
P11r1nnto, e:;ta que~ tão da m·ca~·ão do instimonto n questiio ele que t:·ntn o projecto de
tntos
d1) tif'D uncion:d nii.o mo pa!'eco que soja
lei a que lm. pouco mo l'f!J'eri.
dosc:1
bilb
na lei de tlxnc;iio de !orr.·ns.
CJ•oio que o !JOJJl'iHlo Senador pelo ~IaJ':t·
Ei.< n razfro porquo tomo n liiJcrdnde da
nlJão, si nfio mn engano. apresentou umJL
emenda supr1rimindo o nl't, G11 da proposta c:ontraJ·i<u· ao meu nohro collcgn. o ami~o,
nt·sto JJonto, nUa nccnitnndo tt sua emenda.
dn. Cnmara. dos !Jcpuf;a!os.
Tenho concJuido (.Muito bem, muito bem.
Este aJ"Ugo diL no Govemo n (;tculdado do
O
orador é comp1·imemado,)
n.nimnr• n:;~ocitH,·üo.:; llo til'o naciounl. Esta n.u·
tOl'iZiH;iio JJÜO tradnz H(jUi di~JJOsições do umn
O
l~a·c,i<lcn te - Estando ndilei p(•J·m.mcnto, ó umn. provir encin (jiiO Jlt~de
SOl' con:,ignatln. cm umn. lo i nnrw.t du tlxnç<io nntnrln IL hora, fica ndinda a discu~süo.
do fOl'tifL!>I, tnnto mai~ ~nau to esta :tutm•iímA ord[)m do dia. pnro. a sossiio s~guinte é:
çiio vno secundar do modo dllcaz ns ,•is tas tio
Cvn tiJJ unç110 Urt .2 1• discussiio r!;t proposição
Govoi'JJO lWbto pr•oposito, por·r,ue,corno ou di ..;so,
Cnmnra dos Dopntados, n. D, de I~DD, fi·
o tiJ•O nneional cstil r~·gu/:1montado pol'dO· da
xnnrlo
for~·ns do l.cl'rn pHra o exoroicio
creto do março do Cül'I'entt:!Jtnno,om virtndo do :lo woo n::;
;
qtml cstit ngom funcclonnudo tL antiga linha
d? tiro CJIIO, hn muito, se nclm CJ'eadn, ~ob a 2·1 di:-::cussii.o da }Jroposiçiio dn Co.nHll'll rios
d~r·occ;iio do mnJor do Oll~PnheirPs, Sr. Fl'nll· fJ,.putndos, n, 12, do 1800, coustltuindo um
J'uudo cspccinJ no I'eflg" te o outro parn gaClsco 1!0 Pnuln Borges F'ol'tes.
E' umn in~tituif;;io cujos rr.sult<1dos tecm I'HllLiu do pnpol-moodn. em ciJ•culn.t:fio:
:.!;' UiscuH~iio dn proposição Ua Cnmarn ílos
sido l!nst1111tu importa.lltc~, porrJilfl par·n tdli
concorrem consta n tt•men to coutwgontes não Deputados, n. 8, do IH90, !IUtc·•·iznndo o
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Porler Executivo n. r.oncorlot• oito mozl!s elo rlfL Alfhndl'gn. rlo Pcrnnmlmco, Arthur Heralicença com orJcn<ulo, no Dr. lla.ymundo elia do Cttt·vo.lho Guimarãe~, Heis meozos de
Lustmm. Xo:.;ucir·a, juiz substituto no. ::;ec(;ü.o licon(.~a, com ordenado, po.t•n tr·nta.t• do sua.
do Est:ulo rlo Pinuhy.
Hn.udr; rcvHgo.das ns disposições om conLevuntn-:-:c n

nutos dn. tnrdtl.

SO::i~ITo

:is 3 hot•as o 50 mi·

"
.i

'

tt·:u•h r,

Camarn rlos Deputados, !O tio julho tio !899•
pt·csidcnte.- f.'rr.rlos
ArlfJIIsto l'ali~Jr(c de Xorae$, }0 Som•oto.rio.-

-f'm•/(js l't!.: c/,~ Nc/lo,

.:lllfonio Jfto·t]tres da Silva .Mad:, 2'' Socrcta-

53·• :n:ss:\.o mr II nE .mJ.Iro DE 1800

I·.,
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~
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N. 10-1899

A' moia llom depois do moio·diiL, nbrc-:'!e a
sessão n. quo f'onccll'rom os Sr•:~.. Senntlores
Mnnoel Uo Queir•c.z, .r. Cntunda, Henrique
Coutinho, fiu,.t.avn l~ich:u•d, Thomn?. Deltlno,
Jonnthns PtJ1lrosa, Joaquim Sal'monto, Fmncisco :\[achndo, :\[:~110 1! Bnmtn, Ltturo Sodr/1,
Bcncrlicto Leito, nomes de Castro, llolfort
Vioii•ot, NnJ.:I!oil•a Pamnu;.:-uú, Pires Fêl'l'cira.,
Cr~z. João CurdeiJ'O, Br~ZOl'ril Fontcnellc,
Joso B H'!Mrdo, ..\IVILr'O .Machado, Ah1lon .\fi·
lo.noz, AlmHir/u Brll'Jetn, Go!lf,1fll\'O:i F'm·rcira,
B. do Mt:nrlonr.~a Soln•inho, Leito c Oilicicn.,
Coelho o C:1mpo:t, Leandro JrncieJ, Hosn. Ju·
nior, Al'tlllll' Rios, Virgílio Dnmazio Do·
mjngos Vi~l'nte, Q. nocotynvn., nueno Úr:Lndao, Rodrq:!;ues AI ves, Paula Souzn, Momes
Borras, Leopoldo ele Bu!hües, Joaquim de
Souza, A. AzP-rrdo, Aquilino do Amllral, Vi·

0 CongTe8so Nncionnlr~~solvc:
Ar!. J.n Fica o Potlcr Execut'tvn nutoriza(to
n conceder no eng-enheiro ci\•il A~ liberto X;Lviet•, pt·cpnt't\rlot;dc chimicn. org.!llica Jo1, Es ..
cola PulyL1:chnicn. du. CllpiL:d FetltJral, um
annn rl, liconçt~ com ordenado, pa.rn. tratamento do ::<ntu.le.
Art. 2, 0 lteVl\C~nm-se as disposi~cjtJs om

.,'
I

~

COUÜ'il.I'ÍO.

CHmar.< dos Dt>puln,Jos,!Ode julho do IBVD.
'al'!os l'a~ dt.: ~Ue/lo, P!'Csidontc.- CMlos

-f

Ati[JII~l 1 1"ah'ntc de Now,::>, !0 s~~crotnrio.
..tntoHio .Marques da SittJ ~ M(ll•i;, 2: 1 Secl'll·
tnrio.-.A' c~Jtnmis~iio de !?innnças.

X.

2U-!809

cento Machado, Rnulillo Horn, Pinheiro ~ra.
chn<lo, Julio Frota. o Rnmiro Bnrco!los (<5),
. Deixam du comnnrecm•, com cau..:a paPti·
C!pndn, os Srs. Alberto GOnf;alve:-:~, Generoso
Ponco, Justo ChPrme~nt, .lon~uim Pm·nn.m·
buco, Cleto ~unes, E. "r!liHic!llkolk, Gonçalves C!Jo.vr,s, Caindo, Joaquim Lncordn. o
Esteves Jun!m•; e SO!Il o/ln, os Sl's. Pedro
Velho, Rego Mc!lo, Rny Barbosa, Pol'ciun·
cuJa, LOJ;es Troviio e Folicinno Ponna (lü).
E' litla, 1 os ta cm discussüo e sem doLnlo
apprornda. n acta d;t ses~üo nntcriot•.

O Congt•csso Nacional rc:;olve:
AJ·tigo unico. g' o Podur Exccuti\'o anta·
rizado a nhrit• no Ministerio dlt .Ju~tiçn. o
Negocio3 Intm·iores o cretlito extrnordinario
do 1:61!!$UU3, parn pagnr no Dt•. llonriquo
Mat·tins o gmtitlcn~~iin que lho compota, nos
termos do nl't. ·135 do Rog:ulamcm lo n.l.2.3'l H,
de 2 do ,ia.neil'n de 1801, c correspondeu to no
tempo clecor•J·i~lo de 28 do ugo:;co Jo 189·1 a. 31
dn elezembro de 1805 em que exerceu o cargo
de secrotnrio do curso nnnnxo á Fn.culdnclo
do Direito do llccifo; rorogodn~ as disposiçües
em contrul'io.
O St•. l" :'lcet•cL:wlo dá conln tlo
Camnrn <lo.< Dopntnt!OR.!O tio julho ,Jo !SOO,
scgni nto
-Cnr/os J!a; de Jldlo, Pl'C:'iidímto.- Cartas
..tu [Justo l'crl~nte c/11 .Nocacs, 1' 1 Secrctn.rio.P.XPEDIENTE
Antouio .llai'(Jtfcs clct Silcct Mariz, 2'1 Socrctario.-A' Commissiio elo Finnnr,ns.
Olllcioa:
Quntro do }n 5CCrotm•io dit Ca.mn.rn. dos
N. 21 - !899
Deputados, do hoje, remottenllo ns s~'guintcs
PROI'OSIÇü'ES

O Congro~so Nnciotmll'esolvo:
Al't. 1.' E' o Pouor Exocntivo nuim·lzntlo n
couco1let•
a. Octn.vio Augusto Borges, ·1'1 escriO Congresso Nnclona.J resolve:
Jlturario tlo 'l'l'lbun<tl do Coutus, um unno liC
Artigo nnlco. Ficn nuturizndo o Podor Jicen~·n, com o respectivo ordenndo, pnrn tl'n·
Executivo u couccdor no oj udnnte do portotro tnt• de sun snmlo oudo 1!10 convier.
N. IB-1809

:o;onndu \', li
·.Í

, .'I

Pl'CSi'dcncirt dos Sr:,·. Roma Silva e l!<Juril)!le
('onlinlw .:! 11 (Secl'etcwio)

~1

. '!

rlo.-A' Commissiio de Finanças.
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Art. 2 ,o Revrrgn.m~se ns llisposl~;ücs om con·
Yno r.xnmlnnr a prlmoim da que tratou
trarlo.
S. Ex.
Di::;so S. Ex.qno, nilo sondo o Ol'AIIOI' parti'·
Cnmnra rios Dorulnrlos, 10 do julho tlc 1800.
tla.t•lo,
o mnndaudo a. logicn quo aqncllo ~UO'
- CaJ'ks l'a: clt.: Mt'llo, Pm~ülcnto- C trio~
:Lcnn::::olhn
a. ou t.ro umn si tua~·1io tlovo llosoÂtlfJIIS/fJ Y1tlcutc do No!·ac.~, Jn Se:crnt:wio..A.utollio ~1/rJ'qHc..; da Si{lla ~1fa1'i:, 2n Secro· jtLI·IL parn :;;i, !tchnvu, entretanto que, para.
salvar o paiz era ncccs.m,t•io quo o chctiJ <101
tario.- A' commissiio do Fiun.ncas.
naçilO fússu um purtidnrio.
·
Um do ?\Iiuislel'io dn. Pnzcnrla, 1lo hontem,
'l';d cont!'ndicr,iio nito existo. Para. prova.l·a.
tt•ansmittludo n Monsugtom com que o Sr. Cl'il. rnistul' fJ UO S, gX, ti \'OSSO JD(IStl'llllO QU6
Prc:;i1lonto da l{epub!Jca devolvo 1lons dos n po!iil,'iio !lo Scuudor o us Mt:1s funcçlíes con4\iiOg'l'llPIIOS do. Rosoluçiio Jll Congresso );'a.. ntitucionucs Sii.o ttS mesmas do Pt·u~itlentfl cla
cjc,ntll, que sancciuuou, o quu concudoa D. Lu· R<'pnblica.. Esta, quo ropres mtn o Poder
dovina AlVO.:i Por·locntrm'll, viuva Uo mn.· l~xecnti vo, p:u•11 rc:1lizn.r o pro:;rmuma do seu
rocha! llm·mcncgiluo <lo Albuqucrquo Porto· gOI'Cl'llO, dopcnJc rio mcclida~ que ;ó pó•lem
cnJ•rero, uma. pen,!,Üo ogunl ao moi!l·f:oldo quo se1• concedidas pelo Congres..;o, C! algumas
l!Crccbe.- Al'chh·o-so um dos autogJ•aphos c de! ln~ rwlo Senado sómcnf.o. ErnbOI'Il. para.
communi(juo-so à C;1mnrn. tios D:putado::, ro· mantor·:~o 1:0 po1lcr, no qual 6 tlovndo peJQo
mettoudo-su·llio o outro.
voto J!Opulnr, nüo preciso da. cunflnnçn, d(}
Congt•esso, cm todo o caso essa. confiança
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O f!lir•. :"~ 0 Scc••et:u•io (iH!r:J•ino facilito. uo Govfrno os moias do acr.~ão. Dedcclnr.t que nüo ha pareceres,
mais, o Presidenta dn. Ilr:opubliro. é eleito pel11
Na.ç1lo, o o voto lho é íl1ulo cm virtude tleO St•, Aquilino <lo l!..mat·nl iflC~as qno elle reprci!entn., O pnrti1lo quo o
podin l1 pnlnvm. ]>nra respnndeJ' ao seu cul· elegE\ cm qurtnto ol~o as não l'd!lf•g.l, tem olega Sonndot• pelo l\io Gmw!c.
rlovel' tlo n.poinl·o, o o Governo só com este
Antes, por·tm, !•H·t'~ nll{utn:Ls oLsorvar,ües) tleyu conttLr, dn.nilo~lho prestigio pnra. I'JUlt
sobro o discurso liontt·m prote. ido pelo ont1·o so mnuten!H\ om pcsição do, porstm vez, poLII!It~
seu collega Sonrulor pdo PI\1'<111Ít, que Ji1llou auxililll·o. O s~.'nttdor, porém, llcsl!o que ossobro os 1\COilL~cimcnlog do MnLt'l Ur·os::IO.
pn.l'tidos militantes nii.o tecm cm·snM I.Jn.nDiz que o Sr. SOJwclt•J' pelo Pnrntlà dosvivu- ddra~ os pi·incipios que nr.l\'OJa, niio se nl ...
se tio as~umplo priucipal para se occupui•com linrá a nenhum ddlcs. Sou papel sorá o da

outro tio nwncr imJiol'tallcin. Nilo ::o trato.
de snber bi rlevin ou nilo ficar acorJ!mlo o govcruo do Matto Gt·o.-sn pela r.:cusa rio nccoitnl·o o prcsi1lento do. Cnm~trn. Mll!licipal.
O orador snbo, como todo>, quo quem suh·
stituo o presidcnto dn. Cn.rnma ó n prctiidento
le~itimo dess1~ corpoJ·n~üo, quando em excr~
cicio, c H~.')im tcd(1S os \rc,reaúures nu. ordem
da~ vot:II]Õos respectivas.
Do qncso trata ó de s·1Lcr 'i, não ncccltnn<io
o pr~sidente cb. Ct~llllll'll'ogow·rno do Estado,
porlia o Prc~irlo~ntc da Jtopnhlica mandnt• occupm• o Iogur pelo veroaclm• I~iguoiJ•cdo Leito',
um elos ultimo::; vereadores un. OL'dcm dus sub·
stitulcücs.
Demonstro. com ns lois do Estlvlo o 1lo 28 dn
outubro que n outl•o Yt:ll'CaUor Cllllin n. presidcncin 1lu Estado, o mnis q uo o vice· pro::~idcntc
Ua Cumam nfio foi consnl taclo. o sim o cidadão M11noel Escolnstico, quo já n:'io era ve·
rentiOJ't por ter sido cholO do polici~,, o, om sn~
guntlo lagar o cidadão que fui invct~tiJio do
g Vol'no. J:;to constu do tcl('gl·o.mmo., que lõ,
do commnnunnte do Di;tricto.
Ao St•, Sonndnr pelo !do Grande, que oncontrou contl'ndic~~uo ontro o !)J'inwiro o o segundo di~cm•so do orn.r!ot', sobrn ll('gocios do
Mntto G1·nsso, respomloró. domonstJ•ando QIIC
taes conli'nllicr;õos não passam do phnntnsins
de sua imaglnnçüo fucunda,
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f,·mJCrJ at h·acl.Jr.

Foi o ~uo ncontoccu no orador. Por sernü.o cst1\ obrigado a prr.clnmar
quo os governos nüo rlovnm ser r~artid!trios.
Illogico foi S. Ex, ltcconhcceu no seu discurso f]U8 nctuulmonto niio tJxí::item pnrtir.los
politicas n:t Rcpubllcn a quer, entretanto,
que o orn.·lm• ftu;a pn.rte lle um tOllo ou de
um corpo ~ue nüo exl;to- o 'que ú nté um
f,·a~lco rlllJ',trl'll',

O.bSUl'llO,

A segunda contr;alicçüo om que S. Ex.
pretendo tm· enconlrnrlo o Ol'tt!.l.OL' cunr:istcem linvor r.llto o mesmo oro.Uor quo n coacttutmçlioestá apoinndo cohcr<:!ntcmente o Sr,
Campos Solles, pur soJ·em c~to e nquolia con·
tl'IHios ó. intcrvençüo nos Estado.:~~, o, entre ..
tn.n t.o, cm outro di se urso estranhou essa.
rqJOio, ao par-so qno jnstiflcn. o prcst•1d0 pelo.
pnrlidu t•cpuLlicano no mosmo Sr. Campos
Sallcs,
Faz !cmbl'nr, porum, n. S. Ex. quo no pri·
meiro Uiscurso,·na quul so referiu, o orador,.
por cstns tcxtunoH Jllll(l,vros quo vno Ior (lli),.
dls..;o quo, no :;eu entender, o quo caracteriza.
a. piJlit.icll dos governos c dos partidos ó lL do-·
fo'n constante o ·uniforme do p1•incipio ou
lH:inciJliO~ ernnnndos do. Coni':itltmQiio, assim
como l'c~ rolbrOIJcin. ao facto 1le ~orom o Sr.
Cnmpos Snllo ..; o n coHCi:nll'IIÇiTO nd\'OJ'.dOB li.
doutrina do art. 0" do codlgo fundamental,
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emqun.nto quo o Dr. Prutlonto rlo Mornm:, a perior t't sua ? Qunl n inconvcnicncin. cm ~·e.
cu.Ju ln.do e.-;lovo o partido republicano, flUO· tleJxar ,viver um Prcsi,rlcnt~ nnnulltulo por .
ria. n. iuton·eução, mu.s depoi~ lle t·cgulo.mon· um i\1ltu8t.ro de tnlonto? Pois ui'io ó e~to, de.
tndu.
•
ft1cto, qumn l'Clll'CSí'lltu. o Governo 'l
Ora.,si ~/1 estn qucstiio polittctl carnctel'izou o De nmis, pm•gnntn o ora,lot• : o Sr. Julio

·,

govct'IIO pru;sudo, si o Ol'oHIOt' rlrclaron no mo:i· do CnHtilho não llpoiou o gnlpo do c5tndo
mo discurso quo n d ivorg-cncin sobre pri ucipios U:ulo }ll!lo mnrcchol Dcodoro. qno, como é
constitucionncs ó quo pódo dat• 1 A'llr {t or·gn· g('rotlmcnto s:LbitlO, Iili nrr<lstodo nessa acto,
nlzn.çiio do partidos; ó c!lu·o quo só ~111 hyço· co!ltm o ~md prnto~tnvn. do cL'rto o seu pnthesc trr~lou do apoio prestnrlo pelo. cr.11cen· triolismo, pelo. lutluencln (ltlO soLro cllo

o pc·lo partido rcpublicHno no St•, exercia. o barüo de I..w:cmt?
Campos Snlles, pot• isw quo n intorvL'nr,iio,
Yô, püis, o ~cu illustro collegn que EÜO
sognndo o oradrH', rJ pt·eccito constitucion;d
i
mngin<~l'ias us contradlcçües q no 1he u.t tri bue •.
obrign.torio, o (}Uo ni1o pomo. o Govl:!rno
actual. c paro. sm• obr!g-ntol'io nilo prr.cim do Pas~anno a outro a s~umpto, o principal, diz·
ser rcgnlnmentado, como pensava. o Dr. Prlt· o or;ulor rrno o honra1lo coi!C'ga ao qwll rc::;pondc tcyo :-iCmpre o rn;'tu \ ê::o tlc co\loc<n'·SO,.
dento do Mo1·uc;.
O orador apenas tlgnron o cn.50 Uo c-stnr o qunudo defclldO as cansns mú~. muito dis ..
'Partido dn. concmllmçt1o dr. ncr.or•lo com o tanto 1lo advorsario, do modo o. nuuco. sa
cncont1·nrcm os argumcnt(js,
Pre~idcnto 1la RcpuiJlicu. wbro questão conS. Ex. Jjiio rc.;ponUeu, por Ol'n, no CJtW disso
stitucioun I.
o
OI'au
•. r sobre os acotlü.:cim.:ntos do Jhttta-.
Ondo está a. controdicçüo ~
Grosso
o sobl'o a. cmulltctu. criminosa do Pro·
O orn!IOI' nccrC!scotltn. quo, tendo sido o
shiento
do Republico.
Dl'. Prut.lento do l\lor·nes o npr·csontttnt•J c
Do
tudo
flUO tem dito n. roprcsenttlçii.o do.-·
protl'~?_tOl' d:~ candidn;tura dos:·· CILmpos Sal·
C]uello
E::t:l.Jo,
1luus pontos sub~taueiuos se·
Jcs, nu o po1ltfL o partu.ln I'O[• u blr~nno deixar du
ver nesto fucto o repudio, pot• puto do can- destacam- urn 1lc Uin·ito pu.!litivo consti··
didato, cln. opiniüo que SUbtontár;L n.lG ontiio. tucionill o outl'ú de l'ucto.
Na discussiio do pl'imoiro o que so tratn.
O parti,Jo rC'pnhlicano olegou-o, pois, coho·
do
saber ó : si 1latlos os cnsos 1lo a.rt. aorentomcnte, tunto m;tis quo o Si'. Cam·
pos Suites •loclnrou de modo cathegürlco que da Conslituição pôde ou nfio o Uovcrno Feestaria com o seu pnrLi1lo, iflto é, aquellc f111C l!OI•oll doixn.r de intorril• nos negocio:> pa--·
prestigiava n. sua. candidatura o cujos pl'inci· culiarca uos Et:lu.Uos.
Nn. tio scg-nntlo, o quo tl'n.ton·EO de saber
pios poli t:ccs orn.m os mesmos qu~ ello sus·
(ai si houve ou nü.o um ntteutaclo contro. a..
tontnva.
Quo, do facto, o nctunl Govc!'no ji• demon- l'lJi'IOU. republicana e si o. ordem publica toi ·
strou quo renegou flnn. orinião anterior, in .. pot•turlmdn. cm Ma.tto G1·osso pula. revolução
tcr\•int.lo, como tom fl.!itO, nos nogocios tio tio nbril.
Domonstron-se que, nüo obsto.nta ser o. in··
ltla.Lto Gt•üs~·o, embora niio parn. mll.ntm• a
fó1•mn. re-publicana o a ort!em pnblicllnllfl ueilo torvcnçiio umo. oxcop(;ilo, csto. l--Hn o. mtlsma.·
Estatlo, casos tm que o pn.rt.ido ropttlilkn.uo l'vrc.~a obt•igo.toria que tem n regra que a nüo.·
.
roconlLcco como lc;.:itlma. e constitw:ilmul n pcrmitto.
Na lei, n. cxCCJH:üo :pm• c!h1 consogradn,
intervençii.o, mas para esmogat• o pa.1•titlo qne
o elegeu o ussim ser ng'l'IUloscl ao lla cH1ctm· conth•m:uulo o. regra, ó tiio obriga.torlo., como.
tl'a<:l7o, :-:om respeito {t cohcroncia o ó. leal- a nwsmn. re~ra.
Em l'Oln~·ão ·no art. on, tanto (L t-:UO. rodado.
ilu.cc;iio
podia ser como e~ tá, como po:liu. tor
Que a ultima contrmlic~iio om qno o S1•. So·
na.dor pelo Riu Grnnde julga. ter·cnllido o esüLIJelccido como rogl'o. o. di::~posic;fill que é~
orutloi', tnmbom não pus:)a do mora. phn.n- oxcopçflo.
A üisposiçii.o sct•ia n mr-sm11, si o legislador
ta.ia.
houvos::o
dito-« o Governa FodCI'nl podará..
Consistiu olla, sogundu S. Ex., cm hnvcL'
o m•u.i.lor tlecluraclo que nüo era op11osicio· inlorvh· nos ncgccio$ pocnlin.rcs aos E~tndos
11ista. ao Governo nctuo.l, e, entl'l!tanto, no Jiill'n. ropollil• inva~:~lio cstrongoiro. ou t.lc um.
mencionaúo 11iscm•:m, o primeiro sol.Ji·o· nc· Estnllo om outroj pnra mantor a. fôrma. regoelas lle l\Ia.tto Or·osso, haviu. tllto que o pul!llcaun. fc.-lllortLti va, parn. rf.'sto.bctcce:r a..
Sr. Campos Sallos ora um suburdina<lo no o1·~cm o n lrunquillidndc nos Estndos, "r~··
MinistJ•o da r'nxond<L. Ora, postos do ludo quisidio 1los t'05peet i vos governos, )• Esta. 8erut
os ucontccimontos <lo Mntto G!'<"So, quo 10111 a. regra, quo nonhumll. cxcopçii.o teria, porque·
rcsulturi;t do npoio a. um P1•e::;idontu do. Ro· Lhmriu. bULenten,Jhlo que, fúro. dos cosas pl'O•
llULiicn, J'o~so olle quem fosso, cuja. ncQilo vistos, n intol'Vllli~ü.o não crnpormlttitlu.
o urgumento-n rogrn. ó nüo poclcr lntel'vir
llouvo . . so Ucsapparcoulo sob a iulluüncin ele
U!D ~Iinlstl'O ilo capnold~<de inLellcctuul sU• -n iotet'VOilÇiio 6 oxcopção- não tem, pois,.
tr,,ç,T·I
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Nem sn dip-n que a intol'\•onçii.o t! um pu

l'j

,
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rigo Jlill'a n fCdnmçfio: cllrt ó, poJo contt•arill,
a SUft 1-(''ll'nntia, O o ólo quo !'ÓI'ffi:L dos Est.ndos a Unulo. Si o Clovcrno Fodornl uiío in·
tCI'ViC's:;o no.c; E::~tados, nns r•o.sos previstos no
at•t. IJ",

[,:
,I :1

a feclm·n~·i'io sopia urn or..znnismo

dosnl'liculnrlo, o, ràtns n.s suna juncturas, fl~rin cot•tada n circulação quo lho ;;nraute o
VJgO/',

Dos sons nwrnhJ•os es}lfLt·sos niTo COJ'I'Cl'ln o

snnguo fJUO produ:-: n vida, mas n. ~nnio, qllt)
óprwlucio rlll dccomposiç1io.
Si na confcdOl·ar;iio, cnmo 1101. Snis~n, rlln.
foi consi( l<m1dn cnltJo nec;\~S:tl'in p:11 a, o lJrtn
da communlliio, como pódo Ror lllll perigo nn
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i'edera~~;io?
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Que n intor•venção n;1o ó medida J:1cuitn.li va
no GuVOI'llO Federal, 111:1s olwigntm•in, mo~
tl'a·O a !i!i dn 8 do jo.nniro de IRO:!, 110~
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dos podcrrs do Est:J dn, o a rovol ta ropresentttva, nilo n mniorirt do eleitornUo, mas
uma insignillcanto minor•in. enmpostn. do
nlg-tins nleitOI'~J.'l-oH c!leJ'c:-; o s11 b-chr.fmi-o de
lwmonil sem d!!'Olto do voto, om gl'ltndo parto
estrnngoir•os dn, mni~ Laixa oscula f!Ocin.l,
acdl'O~·ondos pela protecç;1o criminosa. do Governo Fctloral.
E 0110 é t,urlo, Hccrescenlon o orndoi'. Um
t los pnrleres do EstéLrlo, n. AssemlJJéll-ropl'O·
sontuntc dn povo, foi coagida uo exercício do
swts l'uncçõo~, niio pondo CU!flJ!l'h' os sous
devor•cs.
~·ot ou nii.o atn.cndn ;L JCJJ•ma republicana~
l'at';L r1uo e.stn russe mnntit!;t em ou nüo
indispcn:-:u rei IL intervcn~·ão do Governo
Feuei·nl 'I
O qtte :-:o passou om ).!n.ttn Gt•o.~so esta ou
n:"to colllJll'eheuditiO no~ 2" do nrt. (}u da

..
J

(.

...

Couslitui~·úo ~

o Governo

F~tlm•nl

commetton ou niio o

nrls. as o ·11 quo sujeita, o Presidente !1:1 l{u .. crime elos nrts. :JS c ·li dn lei tlc 8 de

j~-

publica n. proces:-:o do respon ...:nbllid;ido r. o neiro 1!0 JSD:?.'(
·
tOT'nttlll pa~·siv4•1 d1~ JlC!Hl, si dâ.-ca1' de cWII·
Quanto ti. perturbação da orclom publica em
prir a.<: di.-JlDsipjtn c,•')WI!SSas fl·, I 'onstit11iç11,1 c stn tol'ril, rl"lz n (lratlOI' quo, pn.1·a pr·ovnl·o.,
~·cc~t.~m· as Jll'tJdde;~cias do :um o(ficio, fJtlc lhe Jeuj:'t. po!·nnto o Scnntlo um lCipico do officio
(ôtem l'i!IJHi.~itwfa.~ ]UJI' íMI"Ic ou ttutwirltulv do commnndo do dlstricto milittLr, topico que
puUUctt ou dcttJJ'niÍIIarlas por !t:i.
vao lot• do novo lWNL ser transcripto no sou
O P!'csitlento 1la Hcp11blica, rli..;se ainda o cli~curso:
oradút', uiio :pórlc fet' juiz da opportunidntlc
<.< Vontlo, pot•em, que n situação :-;o nggra·
dn. inlf·rv.•nr:;1o, por·quo si o füs:-o, tnmLr.m vu.vu. tle din a din, pois !ni grwlmntlo tempo,
lhe n:.;sbtll·in. o 1lir•eito tio SGl' jui1. da oppol'- nn C.'"ipi~l'flllÇ<l elo que ViO~.~Clll OBtall3tns do Cil•
tunh.lndll 1lo Jll'OCC.~Ro, ao qual fica RUj~lto JIOS pim Brnnco, embora. corressem pol'igo; dJffi ..
cnsos declrmutos nn. lei. entro os qun•!S cst1lo cultantlo-so cnda VúZ m;tis n minha fLIIminis ..
contemplndos os §§ •lo ar·t. Ü" citnt!o.
tJ·•~ r.:~o.em virtude do abusos o j•xcc.ssos com·
Eru rel!tç;io á qur·stlln do !hc!o, D1cil Oa metti•lo~ por dcstncamonto:-~ do r.~t·ça:-;~t·evolu·
tn.refa, do clemorhtl'nl'·SC que a fórma 1 CJ'U~ ciomu•ias, cCl'cnwlo lot.lus as cntr:1dasdoruns,
blicann. fcodor:ttivn. J'oi ntuc.trln. om jJaltu de maneira n.ob~tar• a todo o monwnto n.pas·
Grosso e CJ.IIC n. ordr·m JlUIJ!iCu. lbi alli prrtUJ'· sagcm de ofllciaes o prnças no scr·viço deste
bntln, nssim como qno o prnsideuto do Estado dh·tl'ictn; tomando üln considcraçiio us pnrt.-~s
o rúclamnções quo o. toda n hora. recebia rlo
rcquisi ttHI JH'n\•idencin~.
Quando a revolnçüo dot•J•ocn. n. monnrchin l.liVAJ'sns l'ep:trt,i~:õ.•s ferlortH s, cujo pe~soal se
o th•um uo.s ~:~ous antigos domiulos o regímen n.chnvn nh.solutarncnto pl'ivatlo do livt•e uxor·
democrntlco, nrto fn1. mais tlo que, corno d1z cido Uo suas t'uncçües; nclmndo-so twlo s os
Strn.ms, m•rnncar da cabeça do roi, para col· rtw1os d1J ndministraçiio, qttet' fetloral, q uo
locnl·n. nn cabe~·u. do poYo, a cm·ün., quo ó o e::~tnilwtl. s~m a menot• gnrantin; vonllo que
symholo da sobcrn.nin; e o povo Jl:IS~a n snr a nnarchin laVl'ILVlL pm• lodosos pautas, o go.
governal.lo }lOJa povo. Sua. Süboraniu, clle n vm·uo do Estndo encurt'ulndo dont.ro tlns ll•iu~
oxcrco n:1s urnas o nos comicio~, mule clC'gc cheiras, <l chlo.tlo cntl'egue O.s gnrros da nna.r·
os seu .. ; J'llpr~·scntnutes, pura defondoros HlU.S chia, o sol'viço d1) tmnsmissão t!o minhas
direitos e promo\'er os sons intr:rosses o bum ordens cada vez mais t!Jfficil, cOI'I'ondo risco
cstur•, PlllQUaulo ollo tl'abal!m}mra lhes Jm.glll' tio vida uns, sendo outros rolitlus dentre o
os serviços o us de.spczns nn. r•xecuç:i.o do suu pc:~sottl militar em ncçiio; I'O:oiO!Vi etc.»
mandato.
Dcnnle lle::;ta iorormuçiio, deseja que o sou
No J't!gimon forlo1·ativo o povo do calln ES· collüga Senador pulo Rio Gro.ndo elo Sul diga
to.do autonomo tom .sua CJIIOht de sobora.niu, som t·ot.Ieio;o;, som subtilf'Zn.s- houve ou não
n pui•tur•b,çiio da ordom c tl•anquilllilnde
sulUcctivamonto eguul ú de torln, n. Ntu;iio.
Em Mntto Gro:!So, o povo exm·cou a su:1 om )!alto Grossu'l
sobí'I'Hilin. olegondo o pr·u~idonto do B~tado,
EstiL va ou nüo o Govorno !'odorai no dovor
mns olJn J'oi d••st,ruidn, violndu como !l1i o Heu intlccJinnvol do intcl'viJ', para jl•.zor· ccssu• n
<llreito, mnis s·,tgJ•ndo, desde quo nnnullou-~o ttJllfrcbia mLqucllo Est11do, nos tcl'mos do§ 3.-.
polns '"''""" o pol"s nmonçns 11 clelçilo do um do 1ut. o·• du Constlluiçiio'l
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A requisição tio pt•ovitlenclns pelo g\)VCI'IIO
do Estado con::;tn. dos telegmmmaH lii.Jos pelo
St•. Sonndm• pm· S. Pauto purnntc o Senado,
e do outi'Os lir\os pelo companliuiro tlo rcprosontaçiio elo or:ulm·.

t·c~h~\1 d? oxm·citf), E~po~·n •. pol'Um, quo o ll·
lu!'itte S•.nudot• lho pet•mttttr{L f;rzer· li"oirns
rd~:-,<\l'r:t~·Ocs, não ~u s~bt·o n. P!'Oposiç~o om
debate, co~o a rc::;pmto tlJ dtscut·~o. com
quu na !'ü~:;;to anterior o iHusLl'~ Sena•Jot• csCommettcprru n[o o Pre:;idonto do. Repu· clnrecou
o S.m;rdo.
blico. o r.rimo dollniJu na nrt. ·li díl citadt~ . JJiz o ~rtdot• quo nn. proposição, quo se
loi do 18~2?
tlJscutc, rln-so nn governo, do accol'llo com a.
Quo ro.<ponda o St•, Sonadot' pelo Rio Gran· ~un'pt·opost.n, ~8. !nO pJ·a~~as de prot· que o
1lo, mas do modo peromptorio.
!Ilustro Souado;·, Sr•, Oiticicn. tem imi;ug-nndo
ObsoJ·vando o SJ•, Prcsideuto que C.':it!L lor-· om apartes esse numero, porque no nnton~
I s •. I'!.'t., nao
- e' o numor•o ' neccssn.rw·
·
mina.rtn. n hora úo uxpedionte, o ornllot• pcdo dot· ~e
que no oxpolli~·nto s :guinlo lho Sl~j:L dad11 a t;~uto n.ss;m que nn lei rln orc:o.monto do nnnO
pO.IlLVJ':L pnrn. c:tJllthlllUI' O SOU iliSClll'SO,
Vtt.:cnte con~ule.u-~e ~rodito npona~ p:mL um
Ferido o sou Estaria om sua. nuton()min e nu.rn.cro lntllto mlm•tor• .IL ~este: diz qw• o il·
nos seus dtreitos, tem necessitlatlo de J(Jixar lustw rrlator dn Commt~san alllt•mou :w Sobem demonstrado uos .·1mwe.~ 110 Sennr\o o n~ulo trr ou ~·ido 1lo illustl·c mini:»t!'O da.
pwanto o paiz inteiro, quo si esses direito~ gucr·rn. ~ tlcclu~açiio o.xpli,:li.<L dr~ quo, realforam,crim1uosa o violontJunento,po..;tergnllt'ti meutu, S. Ex. IHLO pt•ccrsa IIW.IS do fltiJ.l li.i.OOO
pelo Prnsiúcnte da ROJpuLiica, nnnullnrlo polo a 10,00~ hom:mfl, qUCl', por0m, cstat• nrmn.do
Ministro d1L Fn.zcmla, os represontn.ntü::i ílo desta lct de Jol'ças plll'lL o qut?J rlt~t· o vier;
Matto~Grosso soubornm cumprir os :,:ens úo- mas oltsot•vn o orado I' que o Gover•no n;"Lo 10111
YOt·cs, defendendo-os enQl•g-ic:uncnlo e Jei· o dil·elto ~c vir pcúir ao pnt•lamento uma.
xnndo ]mtonto uma manchn. nn. llistorin da pl'nr;;L m:us, nlóm daquollns q uo o sorviço
ndministt•nçito do Sr. Cn.mpns Sallos, purn publico exige nbsolutnmnnto.
quo no t'uturo ello posso. sol' julga.do o con·
...\.. fi.m;n ~c~lilla pelo Govol'no deve s~l' o.
domnndo, como ,iiL está poe corto nn. conscien- Jnllll!lln. ex1gJ~n. pulo sorvi~·o publico, porque
cin dos :,:ous pi'Opr•ios amigo:;, nos quaes o este onposto e ronlmento o mais g'l'avo, que
ora.tlm• dosafla a rleclnrar som subtilozn:;:- pozrt Sttllro n. populnçü.o.
A 01'1lcm publica. foi ou ilüo pet•turbn.dH em
O Ol'ador h~mlJI'll fJUO o illustro Sonfltlor
Matto .. Gt'O:iSO 1 Isto posto, devia ou não o pelo Pianliy fnllo sempre om imposto de
Governo Fo~leral intOI'\'il' pnrn. restaboleccJ~n.. snu:.:uo; n_.rllz ~empi'O que n clnssB, n que
nos termos do~ 3n do m•t. 6° dn. Constituiç;io '{ S. Ex • .t;w ,fllgnn.mento portouce o tnnto
Hu. dO de!Cnder sem tle.scanso o seu Estntlo, honra, tia o. Vlún, cousa. qu'J não faz uonlmma.
porque a questiio rela.tivn. a olle nü.o está ter- Olltl'Cl, clnsso; .m.:~s perlo o Ol'<ulol' as. Ex.
mi nu.• ln, cumo pensam os amigos do Govol'no. f1UO our;a. a op1111u.o de um esct•iptor que
A v1olencin cmJsummon·su, JmLs o imporia do trnt:.L do hnpo.~to tlo Sttrvir:o milita.t't e 0' uü.o
direito o da j u:;tiçu, que nüo mm·ro, contiu ún. cou:w.Jeru um 1m posto do s:Lngue.

em p11.

Depois de fazct•" !ui tum de um trecho
Seus ropresentnntes !tão <le <lo lendo!- o hoje, rccorrJJumH.la o orntlor {L attenç·üo do SonHd~
:manhü., sem pro o sempre.
todo o ~ap1tulo dc.~so escriptol', quo c.1nsi~
dl'r.t O llllpOStn Uf11!1. }ll'CStnçüo dO :iCI'VIÇOS O

OIWE~!

DO DIA

FORÇA~ DI~ TERRA PARA O BXEHOlCIO DE

d~ tem pn ! J?l'Ostnçuo 1111 port!Ln te, 1liz o omdot•,
gro.vo, SUJOU!~ li: muito~ pet'JI-!OS i como é, pot•
ex~H~plo, t-UJo~ ln n vuln l!u minoir•o, que

1900 VIU

l~S

c~rv1~o

Contimin. em 2a discussão, com o pnrecel'
favot'a.Tel da Commissiio de Mnrlnha e Uuorm,
o nrt. Jn Ua. proposiç:1o da. Camnra rlos Doputo.dos, n. 9, du 1809, llxando as força:-; tlo
torra pnm o exercicio do 1000.

l!i!•··

O
GomeM de CnNtro (') tem
polo !Ilustre re!alot• <l:t \woposlçtio, quo se
dlsoute; nlóm do Jlt'ot'un< a sympnthla, um
respeito I]Uil.Si supersticioso, cliri\ mo.,mo, o
respeito que a praça do pret devo" um ma·
(") lMu l'!lsumo não foi \'Mo IJulo o1·n~or.

pt•ofullllHlllllos da

te~ra.

n.r•ra.ncar o

e o ouro; como A n. vida do ma-

I'Hl~J-Otrp, expus! a nos tornpol'nos do occn.uo.

. Nu.o o, portnnto, pot·quo SI) ü•ato do urn
1m posto de :mnguo, que o orador sustenta e

nfllt•mn q~te o Governo ttiio tom o dit•oito
do vh· podu· ao P.1rlamonto sinito o mini mo
da lbrça, que o sm•vi1,~o publico e::c:fg,J i mas.
si o :tctunl MinistJ•o dn Guerra Ucclura ao
Prcsulonlo 1ln. nobre Commlss1io rle M<u·inlm
o Guet'J'n que não pt'éclsn. mais ·do 15.000 n.
10.000 homens o quo, si podo 28, 100 ó para
fnturns omet•goncin.s, peúo o omdor a.o So·
nado ~uo considero si lho flca bom votar

~8.!ll0.

Essus omorgoncins passiveis cslü.o pt•evonldns na proposl1·•1o ; si a JlDZ for portttr•

I
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·bnrlo., ostá nB. lei r1o fMQiiS pruvcnhlo o c~sn ; ollc completa o seu lompo do

. o Governo ?Oderà entiio (•lovm· o nn1,11ero do
praça~ n 28.100, ou ao dolll'o o !L m:w~.
O orurlor t•ocor!llt qno, como rclntnr rlo or·Ço.mento do. Guort•n.,nn Commist~iio rio F'i!ltlllr~n.s
.Q.o Sonad1>, cm !SOC'1, tovo or.ct-:i!i.o rlo rofe ..
'rir-so fL um facto, qno nfi.o lho pureco l'PA"Ulnr
··C o sou p:Lrecor l'ni esp·111a.do po1• nutorit.lo.·.los
·do maior peso 0() Sonnrlo.

Tinha.-so w-.tndo uma ln! rlo für~n.s conc~c
rlOJ!do o.o Governo 28,lll0 prnçn.~:, nnmero por-

'

.

.:

!

'

sorvl~o. Ne..sn
lei ~e ropoto qno o Go\·m•no darú. umo. g1·atitl·
cacii.o á~ prac;as, quo completnrem o ~eu
tmnpo c se conso!'Vnt•om nas filo iras com
ou .~em vll:trj rmcnlo.
O Sonn.tlo tem ropcllirlo osto - süm cn!Ja·
Jnm;'ll!o - , mas n. commissü.o insisto cm re-

nn\·ai o!
O ot•at!or f:tz um nppollo om fttvor dos cn·
g-aj;Ltlos. quo t!Oncluimm o !:iCU tmupo, o pro-

W~tn contril a propotcncin. quo os couservn.
·feitamente e~unl ilquello. que o. propostn. n:L<; llleirn.~.
actual pr.do. Entretanto, o Govorho no úrf;aTJ·at·•· depois do premio promcttitlo ao on·lDento da GtWI'I'n., petlia npenns dinheiro pn.rn. g-n,irttlo, o quul consiste cm quuntidat lo cno_I'm.c
22.0110 praça..;, o n. Camara dos Dcputarlo:o> rlc k:rru!l, o pr.rlr\ fL ollservo.ncia d1l Constttm·
·roditziu a rtu:mtia para. 20.000.
ç:'í.-1, ~ue p!'ohibiu que vies.;c qun.lquor intoRolrtt::.·ntlo o Orçam~nto, csc1·ovNt o orn,Jor l'es:o mert!ennrio macular o ciU<ltl:i.o ()UO l:ie
-um pat'C•:!CI' (}110 Jnn no Scnnrlo, mo~trnntlo n!il!til parn. o serviço <la Put1·ia. Pelo qn~ o
. como ell,l sC npplicn ;i nctnn.l proposição. .
Srm1v!o voto por umo. omond.:L supprcsstva.
Discorro, dopois dn. leitura. wiJre os m- dcsto premio rto tcrr•as, que é, porJôe o Se·
·convenientes do nfio fixnr o GongJ•csso n dc~ tlll.lo n. cxprosstlo um \'ordo.deiro conto do
1
·pczn publica, Ucixando no Govérno nutori· \'ignrio.
zn.ciio pa.rn nlJI'lJ• crcrlito.ç snpplmncntn.rc.c;;
lh1o-so n.os sal·I::Lflos nü.o sabe o orador
nllwlo us doclm'.Jç;ücs, qu 1 t'3m foi to o nobre quantns mil bi•nr.~as 1lo tetras, quando o. ~to
prcsitlento do. Cornmi~s~o do Marinha. o publicn niio tem mnls tcll'rns. A Ol'ln. mtrotta,
·Guerl'a, compailtn do nHiltltrcs, sobre dosa c- ~110 ú)<Crtpou a avidez do.;; Esta.I]OS, cstO. deaticardos no seio da C:Hnmis::;ii.n,na passo flWl lut n:-~d:L pn.1'n obrns do deH~so. nacional i como é,
sempre harmonia un Commis:;;io do F'innnçms. pois, quo neasn. zonn, ou nlt\J pequenas co~
composta. elo civí:i ; c pede ao illustt·o nm- nias militares quo ainda. restam, so pnderu.o
rechnl Scnall~~r pol;L P:Lrahyba., que tem tms ngaz·dhal' os centcnrU'eS do individuas que
~uns ci'cn.trizes gloriosas o melhot• ntte:;tncl!l sriham das fl!cirn.s do exercito, armados em
do seu pasmtlo, que f~ça va.l•:t• a. sua a.ut,•n•J. \•i1o r\e um titulo, om cu,in. cJllcacia, nem o
. dade, JlOJ'(j uo lucl'nt•<t CO\Jl lESO o Scn;ulo, Governo ()tiO o oxp!'clc, acredita?
tendo mais prompto andamento os seus truo orn.dm• nch:L melhor que ~c ncabe com
Lalhos,
isto.
Niio lm quem acredite quo haj L UI~ brnProseguin!lo nus suas obsci'Vaçües sobre :t zilciro, quo procuro ns fileirus llo cxerclto c
·proposiç;iio, nota quo o nobre rei;Lto:r do. Com- \'Ú, aJl'l•ontnl' Ol-.1 perigos d:L gUOI'l'a. paro., 110
mis~iio reconheceu que seri;L Jnii.JS regular
IIm do algttns annos, obtet• do Governo um
-que os 1lisposi~Õl!S do. c_al•nctcr p_orl~ln.twnte~ P'•pel, om quo so diz ~uo olle é pt•opriotario
const;LUtcs da propo~tçao, constttUissom le1 do tl!.nta'; gnit•as do tort·n., mns do torro.s que
-especial, e uüo ros:-;:m parto .d? nm:L, cujo. nlnd;L nii.o estão dcmurcadus, e das quo.os,
-du 1·ação nrro excctle n. do exol'CIClO a qne :-iO portJLllto, não pollt1rà tomnr }lOS~o.
rofol'o; o estt•nnha, pOl' iSfO, o ora:lor quo o
NottL quo o pt•oprlo Sl'. MilltStt•o ll:t Guerra
·sun pnroccr conclu11 pel:c 11pprovaçM d<e pt·o- tlccln.t•a. flUO L~ta ~~uma promessa vã; e si ó
,poslr;ão.
u mtL promess;t vfi. o Governo níi.o tem o ll_!•
lleftH'O·SJ ás di,:;po.:!lt;ües pormnnenlcs, nna.- rei to tlo fazol-n. Vot", pois, pcln supprcssao
Iysan1lo-ns, !~ opp~nJJ ,tmas t.ltlvidns, cspe- dcst1L doação tlo tOrras. Nt1o 1h\ tot•J•ns quem
l'O.nclo flUO SCJ:l.lll C1iC!lLI'OCldn.~.
niio as tom; c tnnto o projecto reconhcco isto
Oemol'a·SO cm comideraçõ•JS sobt•o o facto ~uo nutoJ'Ít.tL o Prr.sitlento dtL RcpubHcn. o.
ele sei' cxcetliJo. n consiglliiÇii.O vot::Lrln. pela antl'nr om nccordo com o;; Governos c~t1uluncs
··Con(l'l'OSSD ptu•a O. dCS'lOZfl. pUIJlica.; :::OIJrB O n. vm• :-;i nst!)s quorom dlll' as torras pt•omettlfu.ct~ do niiu so tornal'.~ e1feclivn. n. responso.Li· t\as, como si os estados tivessem o dit•cito de
.Jidade dos qua lncm·rom nesde Cl'imr., o nrt dlll' tCI'J'3.~.
infraccü.o 1lo. Cünstituit;iLCJ, CJUO ó violada por·
Alúm do exposto, o.contcco nincln quo as
quo ost~ esct•iptn om portugucz.
prttç11s do poss<J dos titnlos do lort•n, os vcn·
Por cau~a· dlsm o orador tom a su~ !ltn tJom a espoculndoJ'es por lO$ ou 20.3 o os osfrnncez, e lê crn fr;tncez os artigos q uc s;!o pecnlrdores, propriotat•ios do nn.m grande
·viotrulos por a.lgnm·t s d;lS •lisposiçücs compro .. por\~~ o desses ti tu los ficam donatnt'lO~ 1lo gro.n·
·hnntllrl:ts nn prOposlçüo que se dtscutu, como dos t•xtottsucs, porqua o palz é liio vasto que
a do rocrutnmonto forçatlo, por oxomplo, uindfl. hoje ~e comorvn. o systcma Llos nntl;.ros
pois outt'!L cousa nii.o ó- consm·var-so uu1::1 reis 1Jo Pot•tu~o.l, o dns flOSIIl!U'ia~; esto.IJel~·
.tlloiras do exercito um ln•livitluo, <llpois qtto condo-so asslmlalifundlos quo antro nós nua
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-----·------------------quo hn de pedir
so
11rollu:t.iram aR mn.lcs que em out.J•as tm·rn:fi
mn~, ~~'lndo, ns~(!guro.

toem pt•orlu'l.itlo, devido O. no~sn. lei de suc.ce::;são.
A' proposlçiio o!Torcce o illu>tro Smwlor
peln. Pnrn.hyl n. uma omoJHb ]WtJhibinJo a
.aliOtln.çrw ilns t~r·ra.s coucodirlo.:; úH pra.ças que
tiverem baixn r1o Sei'Viço do exercito, mas
iato constitue uml dltSi~un.ltlade cm quo so
collomm indiviJ.uos que estilo na. mcsm;L si·
-tunçiio.
Com eff,Jito, as que ti\'oro.m seus titulas
poln. legislnçiio vigente srro PI'OPI'iola.rios ltb·
.soluto:-; de scns teJ•rcnos, os que rccDbct•cm

·OS lel'rCilOi! dCJIOÍS dc:-;ta, emend.;~ tlcnrão l'C ·
dnzhlos n. um us•JI'I'uctn pl'<.)!Jlcmrttico, pol·quo

cllcs não podem ld. ir; po1·quc ns

·cstüo

demr~r·cn.tla.s.

Dcixnndo do pn.rto astn.

do.t t'a.llnt•·so. nintla. nn.

que~L:it,'

propo~ir;ü.u

terl';~:i

uü.u

noto. o OJ·n.om !'CCl'H-

f]lle

volo no or.;umcmto o. quu.ntin. noccs~ml'it~ p~tra.
n forr;tL concod ida.
Legisla.dor em um palz constitucionn.l, nn.
cris'3 a mnis tmnurosn. quo ello tom pa.s~11Uo
t\os,lc ~Uil :-n constituiu, não púd.o deJXIl.l' de
velar p!!!a. l'eg-u\Ju'i!\ndo tias tlo.;pezo.s publicns

o p&\u. vrJt'ba do orça.mrmto.

PJ'OCUHL o m11.i:; que pódo cvit:tJ• o. sua. presonçn not tribuna., Jllll'(}UO lho é mesmo convonionto niio subir Illnito o. o\ lo.; mas dennto do
un::t {Jropn.;ir;fLO de: Ol'Jom tliL qwJ se disouto,
cntentlen que dnvi11rlnrumo. p!'ovn. do s1m res·
pcitn ao illuslre mo.rcc\ml, vi nela ilcclnrnr·lhe
com p:ran1\c itcn.uh<tmcnto seu, que niio pórlo
o.r:ump::Lnhal-n tHl o.pprovnçlo dn. praposiçã.o
~que tem t1o yor.ar a nwor dn.s crncnda.s
snpprc:-;si \o'us a.prc::cntada.!; pelo seu collcga. dil
bancada.

·tada:> do rt'!JI1HCH passado.
O ~r·. Ph·c~ F'ell"'t""cira.comoçndeA Commissüo notou esta irrcgulnriJnde.
clnran·lo
nito prctendet• rnodiflcm· n. oplniúo
m:ts,lul~ou mo.is conveniente não toco. r nisto
·e quo se t.lovio. vot:1r alei como veio d•~ Ca· manifc~t:ula.l)~·lo SéU illnstra collega, que

cccupou u kilH111n, cm re\~(:ã.o ús emendas
aprc.r:cntmiil
po\o seu Cúlllp:1nhcíro elo Com·
Nü.~ ncrcdita que n.indn. ltn.ia nas tlloiJ'as !lo
mis::;üo
e
t1rnbern
digno ropt'csentn.ntc do eS·
.exerctto soiU."tdos recrutados, c :::i existem, si
o facto ó vorda.1~eiro, 11Igncm é ct•iminow pol' tndo !lo Marn.nhii.n.
este nlmso, pois as leis militares nu tori?.am ·1\tns ped 1 o. o.tton~;ii.o tlo Scnntlo como p:tr•
.n.tó o.s commant.lantcs dos corpos n. <~xpeflir o ticulnrmont.e daqn(•llo sou distlncto collüg'll,
titulo <lc h~ixa ao >ol,lndo que tive!' cornple· para. a.s cxplicnr;õcs q uo vne dm•.
to.tlo o St~n tempo do prnçn, portanto, si isto é I.omhm que ll'l bem pouco tempo o illusuma vcrrlndo, como óquo se prL~snmo p11ssivel trt! secrctnl'io dn. p-uer•rn. mnntlou oxcusnr tlo
a oxistcncin do r.~crutas do domínio dccn.hido, :;crvic~o mllitar t01las n.'l pt•açns que havinm
no ro~imcn pleno d:L Republica, quando o. concluido seu t"!mpo MG 31 de dt;zurnbro do
a.nno On1lo o tr.rn. pt•acm•:ttlo l"üzor cum.que
COnstituiç>iio tum qun.si lO a nnc.s?
SI a nossa. Constiluiçiio W:ise cm ft·anc.:oz :wjnm rctimdo~; do exercito íH!Ilelles quo lli:t·
ri amonto concluem esse comprornisso com o
.csto abm:o se daria 'I
Governo.
Confc."a scr o r.splrito mais rebelde ils difforonças lle prnfts~ão o dt.' cnstns, pouc·"l se E n c<erupulo <lo S.Ex. chegou no ponto do
importa r1uc o Pr•csirlcnto da 1\•>Pnblicn cin.in pro!tiLir o:; cngnj:1mentos dos que quorinm
uma csplldlt ou envergue um!l héctl; l'Upnt:L conlimmt·~ o que n.:io flUOr dlr.cr cntJ•ctn.nto
t~o compotcnto pal'o. govcrnn.r.. nos o soldado, que tlcixcm rlc existir o.indn. súlJn!los rcct·utn.·
.como o jtlt'ist9. 1 o modico como o phnrmncon· dos hn 10 o.nnr1~ .
E n. rnziio db to vne dar ••
tico, o 'lttvrndor como o nego:::in.nte.
exercito tinha, quando voiu a Republica
O
A unicrL condi<:ií.o que exige do qnom nos
-governn é que snjn. um hotnem prob:1 c cn.poz muitos dc~tc:; soldndos o alguns 1lo1Jos nns
a unicn condiçüo que lhe impõo oqnr.clli! prbce' cump1·in·lo sontenr;<t pelo crime de
nií.o subslittlfL a. lei pelo. sn11. vonlndL~, C ~uo deserçfi.o o o soldado que dewrtn, falte emalie tonhn polo direito do ci:lnrh1o o mninr hol'n. 11m só diu, comeca n.conttn• novo tempo
respeito; é quo clla se ronsitlero delegado e depois dtJ Lot• cutllpril\o n. scnteoç1 que lho
nib scnbot·, que t~nh:t pelo~ b:•aziloiros oro· lbi ;mposta,
spcito qnc ll1vo o mnndntndo pelo mandan·
O >OI,In<lo que concluo o tompo marcado no
to, qno SJ connnçn t1e que os Eeus podot•cs seu ccntrnct.o tio engujamcnto pôde nviznr ao
estilo no texto dn.Constilul~~~lo.
seu commnnrln.nto que quer contluuat• n. ser·
Notn lcNo cslcndido llemnl;, qunndo cn· vil• nn~ tllolt•as tio cxerc1to, porém som com•
.
trotnnto 11. suo. situ:tçfio cm. pt)llil' inti.lrmo.· prJmisso <i c tempo dotcrmiuado,
ltnputa ist0 UIU:L il·r~guhlriJtttlo pois o Goçõcs ao tlolJr;'l rollltOl' tl.l Comrnls::ü.o.
A '(H'o~osic:ií.o como cstt\ não ]li'l'!o ter o seu v<-rno dlJVo cont~tr com o soldo.(1•l n todo o
voto : d11 os ~s.ooo homens; dit mais si o Oo· tempo o niio o!-.to.t• sujeito ú. sun. vontade.
vcrno entender que som mn.is fvrr·~~ nfí.o pódc Em rolnçlio no .primtiro ó um cont:rglo d:t
garnntlt• ~ tmn~ui!IL!rtdo publlc.t c' JofollUOI' n lo i 'l.ntilP qno concedia nos voluntarios umrt
·llOnra llllCl~nnl cm qll!tlqucr cmCI'goncia; quotn cm <linhoii'O ou. roctucçi\o do tompo do
mal'a..
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Jorm.Lhns Potll'oso., Jo,tquim S:tl'monto, Fmnd.;ro Mncb.ndo, ~·tnnool Baraln, Laura Sodró,
l':tss:uln. n Jogislaç;io do Govor•no decn.hido lleno<licto Leito, Gomes do Castro. llolfort
ontOJulcrmn o:-; IPgisl:ulm•es t!n. Rcpu\Jlic;t Vicirn. Nogueira Puranngnú, Pit·os Fort•cirn,·
que so dcvilt de:-~ct•imi run• entro pr(:mio o ~r·n~ CJ•nz •.loüo Cordoil·o, BozoJ•rll F'ontonol!o, Pa·
tificn.r,iio 1lo vo!unl<tl'io.Cnntinuou n. conco.~:::rro Oro Velho, .Josó Rernm•do, Ah·nro Machndo,
de torras, porque a Constituiçiio di~soapenas Abrion M\lnnoz, Almeidn. Ba.l'l'eto, Gonçalves
quo ficava alJolid11 o pr•cmio dr. dinhcil'o.
Fel'rcirn., Leite o Olticic:l, Len.ndro 1\!nciol,
Entendo qno o Jogislntlor 10i proviclcnto n. Ho~a Juninr, A1•thm• Rios, Virgilio Du.mnzio,
respeito, porque na. nn::;cncio. rle nmrt lei rlu Domin:;os Vic(lnto, POI'ciuncnl~t, Q. llocnyuvn,
sot•teio que pwles~c g11rnntlt• o comp!nmentn Buono Brn.ndiio,Hodl'igucs Ah·~.::;.Pa.ula Souza.,
das vngr~s nllcrtrts, consentiu na g-r•atl!lc.·t~·;to 1\loracs Jbrros, Joafjuim rio Souzn, A. Azepara os eng-njnmcntos, o que mio ó o ffi~"l:llllO l'oJdo, Aquilino rlo Amam!, Vict nto Mnchndo,
quo o.s pr•emios elo qtre o seu colleg-a iiLiluu.
Rnulino IIorn, Pinheit•o !\·1achil.'lo o Julio
Trat:L llo ffiOilO 'J10l' quu so razl~l!! o~ Pngn. .. Frota (,1:1).
jnmentos c n. rttzfw po1•quo o ung:tjaUo um
Doixnm de comparocm· co~m ca.usa. particivez do receber um J'ardamcnto de ret:ruta rc· puflu. os Sr:;. Albul'tO OonçnJves, Generoso ·
colJCo cquivnlente cm dinheiro.
Ponco, Just-.1 Chormont, .ltlaqnim Pet'nnmDovin. mnis explicnç1ies ao fiOU collcgn, mns buco,
Ciclo Nunes, J>. Wnn<leokoll,, Gon·
aguardo. 11 publicn.çiio do seu discur~o paro. (:.a.lvcs Chn.vos, Co.iallo, Joaquim Ln.cordn e
ontiio l'C.'~poudm• melhor. a~sim :podo a S. Ex. Esteves .lnniOl'; e sem e!lu., os Sr.s. n. de
pam votar o projecto tnl qu>l Yoiu <ia Ga- ~Jen1lonr;a Sobrinho, Rego Melln, Coelho e
mara, na 21' disaus8fio e lla. :;,•,cnt[o, re~iOIVOI' Campos,
Ruy Bot·~osa. J.npos Trorão, Feli·
o Scnndo coma molhm• entender, tendo em ciano Ponno.
Leopoldo ilo Bulhues o Hnmiro
vista norns explh:açuos quo ontfi.o darlL. ·
Bnrcellos (18).
E' lillrt, postn. cm rl.iscussfio o sem debn.te
O ~··· P•·c,.idenle - Estando n
•
hol'n. muito :1dcuntndo. o lm.ven1lo ot·n.t.lo!'es nppt'OVIH!tt a acta. dn. sessfta anterior.
inscriptos, declaro ndiad:t n. lliscu~são o vou
le\'o.ntl11' a. sessri.Dll, csigmmdo pa.1•a ordem 1lo ·o St•, I" Scct•et:u•io t.lecln.ra. que
nüo ho. expo!lient:!,
dia d:t sessão,soguinto n. mesllln de hoje:
1
Continuução dn. 2: discussã.o dn proposiçü.o O 81•, ~~~ Scct•ot:u•io (intt.:wiHo) de·
da. Cn.mn.r:t dos Oeputn1los, n. U, (lo ISDIJ, fl- cln.J•a
~uo não lm pareceres.
xo.ndo as Corças de tel'l'l-L para o exercicio de
1DOO;
O !ólr. J•••csl<lento- o Senado ro·
2~ discus~üo do. yn·oposiçfío do. Cnmara dos cebou um convite do Instituto elos A< Ivogados,
Doput,.<los, n. 12, du 1800, constituindo um para a nomeação do um~ Commls;ilo do tres
tundo ospociltl ao resg11to o outro para gll- membros paro. n.ssisllr ao Congl'esso Juridico
rn.ntia. do papol-moeJ,~ em circulo.~·iio;
Americano.
Uojo foi recobida uma carta do Presidente
211 cliscussií.o dn propDSi(;iio dtL Cn.mm•a lins
noputndos, n. 8, do ),•19!:1, autorizando o Po· 1lo Instituto, poclindo a nomoaçüo om tcm[JO
Uor Executivo a conccdm· oito mczcs de li· tlosta Commissii.o ; h vista. 1Ji~to, nomeio os
ccnco.. com ordomido, no DI'. Ro.ymuntlo Lus- Srs. Sonadore< Leito o Oiliclca, Rodl"igues
tosa. Nogueira, juiz sub~Lituto na, sccçii.o do Alves o Gançolvcs Cluwes.
Tom a pnlana o Sr. Aquilino do Amnrnl.
Estlldo do Piauh)".

serviço n..

~eis

nnnos om vo"' de 110\'0 como

su~

CO!lin. fl.OS l'CCI'lÜitdos.

Lovnnta-so a sessão ás 3 horas o 50 mi·
O !ól•·· Ph·e" Fc•·~·oh·n -Eu as·
nutos Un. ta1•de.
tava iusct'ipto para faltar.

'
'

'

O !ó~I•. P•·e .. ltlente-A nota que tenho so~ro a Mesa ó esta : dia 12 nn bera do
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expediente Aquilino o Piru::; FoJ•rei1•a. i e, no.

discussão de lbrças de torra, Vicente Ma·
cbnclo.
Ptesúlencia dos Srs. ~.llanot:l clv Queil·o; ( Vice·
Foram ostns as notas quo encontrei aqui
rJrcsidentc) c J, Cutuncltt (1" Sr:ctclario)
sobre a Meso., c por isso t.lci o. pala. vra ao
Sr. Senador Aquilino elo Amnml.
A' moia hora dopols do melo-dia, nbro-so
a ::;essii.o o. qno concorram os Srs. Senadores
O 81•. •'-qttlllno do Ama•• nl do·
Manool do Queiroz, J. Catunda, Henrique monstrou hontom que n lutervonçiio do Go·
Coutinho, Thomaz Dolllno, Gustavo Richard, vot·no Jlmlet'tl! nos Estados nos cl;os tloola-
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rndos no nrt. 13" Jn. Constituid'io 01.'<1. um11. o mais quo po:.lcri.t fazer o Sl'. Campos Snllus
nocessida.~lo pa.ra o bem da H<'publicll,
cJ•a considoi'ILr o E~ttt·lo como tlesot·gn.nizallo,
Demonsti'OU mais rJUO n mio intcr•von~tLo wmo proso da. ttnarchia. e nomf'al' um :,{tlYt!r·
IJUúo :-if:t' o prog-1'amm11 de um p!l.l'Lido rovi- nat!or militnt• atú quo se cJt'ectuusso t~ e~clclo
sioni:-ta., mns quo úen.nto do nosso dil•eit.o con. do fH'csulon to.
stltucion{l,l pusitivo a intcrvmw:to O oln•iga.·
Que o St•. Pt•esit!onto 1\a Repnb\i"'' com.
tot•in.
1111:tteu um cri mo contra. u. Cunstitnir;iio FeQue 11m Matto-Cro,so fui " lórm~ rapuh\1. dCI'U l e (IS tiL lHljd to a.o pro:msso do r :-;pO'IS!l·
cnnu. o.LLtcntla. por não tor pruvuh~eido o roto billthttlo àtJ!Ot•mil1lttlu nu. lei tio H dn }tnoiro
popnl1tr !lC:IHte ll11 vinlencia e tlus nme11çnli tio lt:Hi2, tonlln prucodirio como procetlcu.
quo obrigaram n Assem!Jl 'n1 o. n.unu!J;,l' 11
H1)jo, o ora•lJr continna.rá. a t•e;p·Jilllrw ao
eJciciio do prositlontu qut.~ cll:tiHO seu~ cu11si. l!i:)t:Urso tio ~ou collo~a. Sonn•lot· pc:o Rio
der;lllúos ,iul~uu k•git.ima, \'Onludeim, !f'g:d. G!'illlllo, no qn:tl S. E:<. di.;m que pt~ltit•irL
Que a orLlem publica o IL tt'lt!HJIHllidi~d~ tn·uvn-t no orador, si v. aggrassio ao Mini~tro
i'oi'O.Ill alli IJCrtu!'bn.dus, com"J ú ~uciull<H.l(l 1!0. Paz[jnüa, nrto tivesse sido Jlc~ison.l.
tom sitio domon~trMlo com u!'l telo;.:-rummas
ApJ•esentn.I'ú. as prov.t~ tlo qu~ 11i:H~. pois
do S:•, Antonio Ces:ll'io, do comlxwn(la.ntc d11 q uo nãn tratou do quc~tües pc:;;:;0ars. mn1i de
clbtricto, com o artigo pub!ic:1du IliJ JoJ·,wl acto~ praticados pelo St•, Jú:Hplim Mut·tinho
d'J Commcrcio o nssignmlo pelo sec~·oLario do como mlni:itr~J, o pelo Sr. Ma1wcl ~[urlinho
m~smo cowmn.1Hlnnto, n mai.":l por• neto~ do como gJVcl·no tio Malta. Gro:Jso om ISU 1.
prop1•io Governo Fctlot·al l'cconlwcend.u n QUCl' mesm:) QU•J O q110 YUO lm• !lOS do..
cumcntns ~uo t01n tlquo tramcripto no fCU
ano.rchin. flUO lavro. naqucllo Estndo.
Quo o nbllntlono do c1~rgo }leio Sr. Autouio lliscurso, para. consta.r dos ,tnmus do s~nn.U.o.
Cesurio o 11 sua. dcclaraçiio dü quo notlhllm Os ttctos dus runccionM•ios publicos estão su·
Uo SL!US :lubstitutos lognes t1ssumirln n r;n· jeitos á critica, c o Ol'adol' niio desi:;to do ,l[,
vcrno, uiio ju!ltificnm o procorlimonto tio pre· reito de tnzcl·a,, ha. tl•) usar desse 1Jil'Jito com
sidento da lt 1publica. consontindo qno u cidn.· tOL!a. n. ft•o.nquezn. na tl'i!Junn., p:n•a. nüo i:rü.
dilo Figueiredo Leito nvoca.sso a presidenoia t:1.1' nqucl!cs que exercem e~.so tlireito nns
do Estn.d11, scn•lo, como é, um 'Jos VLlroadorcs paJcstJ-aS, CJJHle n.\~Ul!Hl'::l VOi'.C~ ~~ pi'O(Win. l't1·
mono:) Yoto.do:s.
putaç~o pt•ivn.dn 11ão ó rospoita.dtt, o flUO não
B
Quo o vlco·pros\dento dtl Camnm ~lnnicl· de ndntiriLJ', J10I'que as aon;;it\vas 1.b mn.li·
1liccncln, como plantls mimosns, go:ltam mnis
p1~l niio foi consultn1lo pelo commHDilantc do
.
districto o llim o cicladi'io ~rn.nool E.scoln:;tico, da sombra do que da luz.
Antu:~, p()t·óm, tio lOl' o.-;.Bs documentos, flUI)
quo jO. uií.o ú vorea.dor, o tlepois dc~to o nl! tua!
cntruso prc.sidunte do E~tado, comi) prova. o mostl'um rtunl rL l'ut'l:n. impulsorn. n que obeo telegramma, que leu, do CDillllllllllluulo dn decem os it•mii.os Mut•tinhos· pu•;t cnlliçat•Pm
o pt•ot~Jcto:·ado d!J Ma.tto Oro:i!io, o orador não
districto.
tleixrw tio explicar ns pai:Lvl'ns flUe }lroQue tor,do o prcsidonto <lo Malta. Grosso p(de
loriu
rolo.tivnmento no silencio qne o ~euado
deposto nos müos do Govomo Fc,\<U'a\ o go· toJn gulLI'd
1tda sobre os
U')60Ji-J5 Ue ~htto
veL'ilO do Estado, o Sr. Campos S.dles tnan·
Grosso,
tlml que o commu.ndnnte du dislricto chll·
o seu co\legn, Senador pol·> \tio Grondo do
massa para occupa.r o ca.rgo os ver&a1lores, Sul,
julg-ou O.tJUüllits pt.ln.·:r.t1! dont•imante~
gunrdnlitt o. ordem ler;-nllla::~ substituições.
pnra
o
Sena1\o, O ot•ailot• poctla djz.,r quo n
Que n:io tendo sido ohodocldo o Pt•osiolento mtcnçiio
do Sr. Scnodot• era inli;po\·o cont
da l{.opublicn., ~ois que tlwam chnmn.tlos uni·
Oô
seus
col\egas.
c:uneuto nm clflt~dü.o quo nüo m·n. vcren.dol' o Soril, poróm, mnis ,insto do quo foi o 1\·
o vcreo,dot• menos votado, a. cJn::orvaçii'o tio 1ustril
ropresen ttLu to do Rio GrtLil !o q unnJo
commanolunte do dbikicto r.o oxol'cicio elo ntlribuiu
oradot• n intoih;ü.o de iut.t·i~at• o
cargo indica cltLrnmenta quu cm orde1n t•o- Pr•esil\cntoao1\a
com o Mmis~ro t\1\
servado. mandott o St•, P1osidcnto d• ltopu· ll'aZOO!hl. Dirzi. Ropubl\ca
aeena.9
que
E:<. Ollg'ol•
Lllcn que fus:)e collocado no ;.;ove1 no o unico nau se nn. nprec:açuo das suas S.
palavr•1s.
vereador do. co11cantr(/çdo, o unico tios ~ub· o senado pt•ecisa que se lhe vouha dizer Nem
r1ue
stitutos com quom pó~o contnr o Sr. Joaquim tal ou tal coucoitl lhe é deprlmonto.
Murtinlto p•ro. f•1et• a politica que~ inaugurou
Fo.z ainda lembrar no S!)U collegt\ que o
no sou I~sttvJo.
Presiuontn
do Sonado nito deu no concoit~
Entretanto, accrcfccnt-1 o orador, n.indo
dndo o cnso de sor oncto quo nenhum mon· owittll\o pelo oradot• o mesmo sentido que
bro do pnt•tldo ropublicono tinha quet•\rlo tiS· t\uu S. Ex., pois que nenhu:n obsll'Vnçüo for.
sumir o govorno, o quo niio ô vordude, como ti rc::~peito. O quo o orador pen:;o- o tornou
pro\'O. o protesto fvlto ·pelo vlco prosldcnto claro cm o seu discurs·l ftJi quo con:)i·Jornvn o
dt~ cnmtH'a. o voron.dore.3 mnl~ vntndos, pnra silencio do SOM<lo como valendo um clamor
nüo ficar ncopha\o o governo t1e M•tto Grosso, unido~~~ quolxn~ dos ropresentn.ntos 1\o M•tto·
:-5unn(lo Y. ll
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Gl'o:o~ôo.

se o S•·· Franci;co Mm·tlnho nprovcltou a
oc,•n.Riüo o oriontou b".Jm o sou irmão, elle o
tliz IL f!s. 7: (Lt1): <e A }WOllO:Itn. dn. compn.nhia. foi trnnsl'ormarln. em pt•ojocto de Joi
.w11rcioruulo pelo Poda E;cecHtivo (o Sr. Ml\noel Mut•t.inho). Chnmo, pmóm, a vossn.
n.tUlllr,ii.o e:;peclnlmonte pn.ra as cln.mmlo.s za
o i 11 dncontrncto, que n nosso ver constituo
t•lt~montos seguros de vida e pJ•osporidade,
niin ~ó tliL compo.nhio. cnmo do. mllustria. de
mntto no Estado do Ma.tto Grosso.:eo
A indmtria tlo mn.tto está uns mãos da
prn)·rin cnmpn.nilia. Os elnmontos de vida o
pro:-;pnrÍilado foram Cl'Oados sómente para
cl!a, porto.nto.
C•Jntim'm o :cln.torio: ., Poln J)rimcirn Õ[l.S
nllut.l.idns clnu~uhLs ó concedido ú. companhia.
o tempo rnzoa\·ol pnrn. rt justo. rett•ibuiçü.o do
capital destinado no novo cmpi'Cilemlimonto,
e pelu. 2·•, ou notes pela 711 , 1\ca a companhia.
com a garantia de sua ostabilil!odo que (acilmente poderia. sor HlcriOcnda. em dctorminadas circumstnncins, si uão so flxasso um
limite para o lançamento das conti•ibulçõos
tl:;caes.»
Do p1•a:;o ra:onvel conseguido pelo. compilo ..
nl<i<L c do garantia da sua e,tabilidado, que
podel'iasarsacrificadrtem cel·tascirclmlstanci(ls,
tl'at.'l. o relataria do con .wlho llsc,,l, que o
orn.1lor IeriL ao Sono.do, depois do ler mata um
trcd10 <lo rclntorio do Sr. ~·rancisco ~lurtinbo,
con~hlera.rlos.
presillento da. companhia.
O ora.dor diz aindn. que niio se rotirnrá. da
tribuno. sem oxhil.Jir ns provas do que u.lllr·
Tendo sido deEcol.Jcrtos novos lwrvne.'i na.
mau lt respeito dos iutot•ensos privadas dos margem esquerda do rio Dourado, diz o mes·
irmãos Murtinhos, p<•otegidos peJo I'I'•lSi1lon to n:o SI' .-F • Mnrtinbo (/8) :
da Republica, e que siio o motivo da annt•chin
«A pezll<' de pouco extensos, resolvemos
quo lavra om Mntto·Grooso.
providenciar no scntldo do obter a companhia
, PJ.ro. mostrar ató onde vne o desplanto o ai'J'eiUlrmumlo dos terrenos em que olles se
deste& accionistas do na 11 cc Rio Mallo-Grosso ucbnm sltnndos, nfim de evitai• o estabeleci·
e Mattc LrtrailfJCira, vno ler nlguos trechos monto do qunlquer outra. em prezo.- congenere
do relatorlo l!o SI•. Francisco Murtlnho ii n" visinhnnça do nosso trabalho.»
r
Era o mooopollo <lislilrçodo.
· · t (L')
I accwms
assem bló • gera I 'os
os. 0 « '""
Vê o Senado que naccasil!o 'oi licm ap>·IWeichcgarla a occasido do recorrermos nos Podo·
t'
res Puhl;cos cm llusca. do noYos fa.vores •. ,)"o tttrla o melhor nü.o podia ser o. ol'ientaçao
A occ:~stii.o pror,icio. o. que su reti)ro o Sr. dada., por um il•mii.o tt outro.
Francisco Murtin 10 oN ·~uc!la em que go- O orador vae ler agora o relatorlo do canse·
vornava cm Matto-Grosso o Sr. Manoel lho fiscnl.
Murtinho.
A fis. 20 diz elle (IG):
Para aproveitar essa occasl[o, diz ninda o •Finn!mente, ficaram estatelecidns em
Sr. F<•ancisoo Murtinho a tis. 6 do seu rela· nov~s bases e om condiçaes as mais vmta·
torlo (Ld):
}'"'• as relnçues jurldlcas da companhia
cCom o fim de mell•O>· orient<or o Governo peh1 nevação do contracto celebrado em 2
d" Matto Grosso sobre a protenç!To que tinha· de ogosto do anno pnssndo com o governo de
mo& cm "llista, seguiu em 10 de maio do anno Mo.tto Grosso. Esso importt~nlc se1•uiço 1levo-o
passado para Cuyabá o director-presidente a companhia i>. solleitude c compotenc!a do
desta companhia. •
"
sou digno presidente, que pmoalmento dtll·
O director-presidente era o Sr. Francisco gonolou em Cuyabá a vantajosa sltuaçi!oque
Murttnho, o o Governo que el/e ia orientar era I'esulta do novo contracto.

,'II
I

•'

Que nsso silonr.io oro. dict11.do pelo o Sr. Ma.noel Mm•tinho, prcsidento de Matto

zelo cnm que oa SenaUoros cuid1~m tios inl~resses tio seus Estados.
Si n.J~um Sonndot• si ma.nl fesl.nsso em ~on·
tido cuntra.l'io !LOS actos do G1Herno relativa.
monto a. Matto Gr11SSO, era provn.vel QUO n.
conctmtl·açr.1o n~n rloixnsso de aproveitur n.
occnsiiio do obter do Sr. Ministro 1ln. Fazenda
a inttH·venção do Prosidnnto da Rupul.Jiil'o. no
sou E:-;tado, para o fim do :1hi ver flrm:LI!a
n politica que <~t·n.IJIL do sel' inaugnrada no
Estado tlo Ol'üdúl'.
S'aJ•in. o. porturlm.çií.o dn. tranquilidrulo nos
Estn.dos, o ensejo propicio pnro. 0 Sr. Cnmpos
So.lles t:íit<m(\cr a sun. ncc;ão mnlotlca 11 01' torla
"Rnpnblica.
De mLtis,.continüa. o m•atl01·, o Partido Ro ..
publicnno nest•t Ca~a eslú. collocndo entre o
Governo que ellc elegeu, o do qual ú nmiJ::"O,
e um compn.nheii'O 1.ncmUro dtL Commi~silo
·Execnti\'a rlo pa.J'tillo e um dos seus chofi•s
no Etit:tdo tle Matto-Uro~~o. Esta. luta pol:t
autonomia. do seu l!!stntlo, ontlt3 n.- maiot'ia do
elcitor:u!o ó 1!0 ParLido ltopublknno, que n
concct1lraçt1o quer esmn~rt.l', esbullmntlo·n, dos
seus flireltos pai' meio tio violondns o ii. som ..
hm do Governo Foderal. Qno attitudo pódo
ser a do Pa.rtido Republicano nesta Cn.sa?
Cortnmcnto que uão pót!u ser ado Sr. Sena.dor por S. Paulo.
Vc o Senn·lo que o ot·a,tor nii.o quiz dcpri·
mu..o com o ~uo flis~o em seu dis:!Ul'EO, c
nunca. !"I fat•tt, porquo StLho respeitar os
seus col!egas in1\ ividual e col!cctivamente
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Assim no correr d!L admlnlstrnciLo que
finda, n. compnnhia. Olll'iquecou-so con:;idemvclmonto. Cresceu a sun pt•opricdn.do, creseou a suo. rondn., cresceram os sous recursos,
o cnlln vo?. molhO!', elln. pôclo nssouur•ar n.
distribtti<,:üo do elovndos llividonclos.» t:l
•
Eis nhi o resultndo da orientação que o
Sr. Manool lful'tmho recebeu do sou i1·milo
Francisco lfurtinbo. Ambos l'eeobom hoje
um dividendo d.l 20

(1/uo

As concos:-;õcs n. que so rcf.!rCm os llomJ rcln.tOI•Ios consistam em ter sido prorogado pOJ'
mais 1B a.nnos o prazo do contt•acto concr>dulo
pelo Govut•no Prov\sorio. A prorognçi'Lo lbi
conccJidn em !8\J.t, isto ó, seis n.nno:-; nntes
do torminnUo o pt•azo antes conceúido, qno
era do 10 nonos. Porque prorognl·o tão de·
pressa? O Sr. Francisco Murtinho o diz

C1'11

18110

PO

Cnrln um concorro com cet•to. quota. dos
lucros para os enfrcs publico•, o isto
ju-;tiflcl1 o. contribuicüo.
Se png:<111lo soo róis o mntte <li• 2G por cento
dispensando n.té n. intcg-ra.lir.nc·'io das n.cções o
garuntindo om pouco tempo um funrlo do
reservo. rlc 300 cnntos, 6 clnro ~uc cm relnçii.o
ú.s vantnHcns qno oll'erece o m11ttc, o Imposto
reduzido o. 800 r:ds ú oxcnsiivamonto peq ucno
maximo comptLrnr!o com o do 12 por conto
sobm co!H'O$ o pellcs, por nugmonto homofog:tdo pelo Presidente do ~fMto Grosso cm
1804.
O orador lê ·a Quadto rle titulos do comJla·
ultias, re11da:; e acçiie.~ publicado no Jornat
do Commcrr!io tio 1 de julho dc~to nnno, prwa
provar o ~uo diz e tel'minn. dizentlo que,
quem nJo tem e~crupulo de contracfn.r com o
Governo, co:n seu it'milo, assegumndo buneOcios pa.ra si e sua. fo.milla, não pôtlo nn. vert.ludo hesitar cm convulsionur sun. terrn, po.t•n.
dm•J•amnr o ~anguc elos sou~ patl'icios, com·
tanto que con;-;ign manter-se, por lllúiO do
ngentcs seus, cm posic;íi.o do poder O.S:icgura.r
ns vantag1ms que tira tiO Esta1lo o de impedir
~ue desrtppal'cç. m a> j~ colhidas,
O J!ini:itro que concor!'o para. estes nrso~s

apro"cila1· rt occ:rsitTo, i:;to ó, o gonrno
do .seu il•müo.
. Diz o S1•. Scnndor polo Rio Gr:1mlo qntt
sen1lo o St•. Scnn1lor Ponco, Pl'nsidcnto
quclle Est·ulo, estando nllí na occasiüo podia
tor.embnrnr.ndo o quo so f'er.,
S. Ex. csUl onganndo. Nesse tempo ncllll.·
vn·SC nesta Capital o St•. Senauot• Ponco,
como se podrró. Yel'iflcar pelo Diai'io do Con- runjos U digno de cstn.r no ludo do Governo
gresso,
quo' 1110 presta a 1ryão.C!rta ao ponto de pnssar
Foi justamente pma n.proveitn.r n suo. nn- pm· cima tln. ConstJtUJçao, do rcnr.gn.r ns dousencin. que os ~!urtinhos llzernm r~ses nr- trinas quc prügou na. propagn.nclo., para quo
ranjos cm julho o agosto do 185·1. O Sennrlo não csenpo tias garras do sou protegido o
tem visto quo os Sra. Murtínhos sobem ap>·o. Esta<lo de l!atto Grosso.
.
Protegido ú um mo1lo de dizer, porQUO de
"citm· as occasirics, como frnncnmcntu foi confcssn,lo no rolatorio ~uc o orador ncabou do fn.clo, o Pr•e:~idente ela Republicll, como a
NnciLo r"conheco, c o sobe Rottschilrl, ó o pt•i·
ler.
Outra vnuta~cm colhida. na. ntlministrnçiio moiJ'o Ministro da Fuzenda.. ·
Em todo o cctso, os d•>satinos pratien•los
do Sr. Munocl ~!urtinho pelo seu i1•mão Fmncisco foi'' rcuuceüo de 1.000 11 800 róis do contra ~la!to·Grosso s;.o dignos do quem fez
Imposto wbre cada 15 ldlogrnmmas do mntto vista escum sol!t•o o lyncbumento do Aral':t·
o aluda. mais, com a clausula. do nunca. mnis quára ando roi commettido o mais espantoso
poder sornttendü!n por mais esta contribui- dos crimes c que env~rgonho.m n humanição. Por os to fnvor Jbi a assembiéa do Estado d:ulo.
Si o Sr. Campos Sallos nilo pedir lwboasprivada ato do uma de suas a.ttributçües ar·
ça.mentnri as.
co,·pu.ç, niio su.bo o orador n.té ando chegn.l'iL ~
A lei o o contracto aqui eatiLo. (Lê,) Dír· sn:L passividade no Govorno, do qual por SI
se.lJa, n nssemblóo. concorreu para estes conseguiu ató um convenio luconstitucional
cscandnlos; mais isto não salva o Sr. Mnnoel om lJom dn. concmü·açtTo.
Ao deixar n tt•ilJunn., lUz o orador, estranha.
Murtínho, que, como prcsidonto do Estado,
·collabor"va na confecção das leis, e podia que depois de tudo que faz o Sr. Campos
ter vetado a resoluçiio que lesava os interesses Snllcs em Matto-Grosso, mandasse entregar
de Matto Grosso e enriqueeia seus irmãos e a o Govot•no dnlti n.o unico vereador concentra ..
si. A dccencio. mandava. que assim o fJze:;sc. clo,·o não no propt•io Dr, Frnnclsco Murtl·
Enten<leu o Sr. Senador pelo Rio Grande nho. A obra cstorln completa. Debalde proque n roducr,ão a 800 réls ae cada 15 ltllo· testam no totegramma que tollido perante
grammas üo matto era mnis que rnzoavel, o Sonndo os vorondorcs da camann de
porque esta contribuição equivale a 20 por sun torra. o Sr. Campos Snllcs mandou que
a for~n federal prcstnsso todo o apoio o nu·
cento,
O imposto, poróm, como v, Ex, sabe, é xllio no vereador da conceutr.IÇiro nrvornüo
lançado, nilo sobro o valor dn mercadoria, em presidente do Estudo, auxilio nliils ne
mos so~re o lucro provavol ou conhecido gado ao legitimo presidente c ó. uma assem·
<lella sobre a renda.
bléa sitiada o perseguida, porque, segundo oa
JW~ciso
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ScnadOI'os dn coHcalit>l'ar•7o, não ern. cnFo do. tnnlo pn.tJ•iotismo tom dado o honrado Presi ..
intCl'\'onçüo o.peznr de tor ~ido a ot•dom por· donto da I{Bpu!Jiien.
tm·lJa.!ln..
Lê o nnalys11 "" to!~gr:tmmas do Sr. PI•esiE ugorn, qno a ordem n1i0 (l.~tit pertnt'brtdn, d !Oto ela Rnpnhlico. ao com mandante do disdepois do. vletot•in. da vlo:enl!i:L uomologaclu. tricto, mnntlflJHlo que as 1i.lt•çns fotlcrttes gn.rpot• c~ to mesmo govm·no.
rnntl~sem os flodorc~ constituciouu.es ·do
gstndo do Mntto Grosso cm t01ln snn pleniA uaçii.o que o julgue •
S.
hoje ileve cstnr s:cti.-foito, Nem tndo, tlaudo rli~to conhecimento no pro:;idonte
mesmo dovom ter chof!rulo, nmo!'tir:illa.IJ JlOln do Estado c dcm~is poderes. IIistorln os
tlistnncin, nos seus onvithl.IJ ns nmltl1ções dos J:1ctos do cerco do Cuyo.bi o a pn-;iç11o do Go1llho::~ que llc:wam sem seus pncs, dns mites verno dn Uni:io, rlotorminnwlo nindu. nmo.
qne 1lcamm som :-;eus filhnfl, l.lns e~po~ns quo vez que so mnutives~cm os podere.;; con~tltu
tlcarnm som sons ma1·idns.
c\omws~ isto ainda na auscncin do gcnornl:
S. F~-. tem nmn con:scioncia. Consulto-a Camm'tl.c nssim qnc S. Ex-. chPga o Sr. pre··
nn.s h ll'ns (Jl!O lhe dolxnl'cm os l)it•as, o lmdo sidento rüitllm a ordem.
ler n q1m eorHbmnncão cm 1ot.tJ'a8 nogrn.s.
~la.s e...,tü. fil'uvudo qU11 os patriotas qno pro-·
Ernbor·a nu !lo como govm•no, n. rcsponsahi· tr.sln.l'nlll pela. I'IJillvidicação do Sr111 direito,.
lidado Usua. Scns ministrw; riem ó. socnpa nfio pretendiam nltcrllçiio das JlORições cono n canccnr,·açao fitz a sua gunrrla,
~tituc!onncs; viam n capitnl detendo!' n: VOI'··
Niío tormiuarft. o san di~cur:;o sem fazor dado do piL•ito, mas no snhor o preRitlento d1>
snns ns pnluvrns dn l1i1Jl1'Cns.~ c dn. Cidade do Estado d;t nppl'OXimnr.·ão dc·stos rntrioto.g, G
]l1o,
quo lbz? Mandou Hl'mnr tod1L população d~to
Dis!l'e a Imrn-ensa: -«Um pniz nüo pódo 11- cnpiLnl do Eo;tado, provocnnrlo assim uma.
.cnr cnl.r0guo a um regímen, onda o parlar luta d!!sneccs~arln. c quo nunca ostovo na. !n··
nncionnl ó essa c•t I.F•rmo, cuj;ts gni!o1s n11o :-:c t,·nç;"ío dn. nppo.:;içiio ao governo do enti1o.
mexem senfin aos pncbn.rn.ntes tio. inlluoncia
Pérlurb:ld~ a paz o interrompido o tolo..
pessool na rôrte dos pl·esidentc~. »
grapho o Gorerno nndn porlia prevenir, mas.
Disse n. Cidadu do Rio: «0 S1•, Presidente o litgno commatlllnnt:J do disb•ict.o, tL·tHlo om
llll Ropnblicn, depois do et•ime cont'r.';L a auto- vi:;tn a-J or·dcus do Governo da. Uni:io, nntenomia de Malta (-irosso, nüo póUe mnis estar rlormonte expcdirlu.s, mnntovo cs poderes..
sont:v!o nn curul do supremo mngistm lo tla. constituillos do Estn,!o.
ltopliblicn: seu log1n' ó no banco elos réos,»
NnrJ•n nlnda o orodor todns as outt•ns JlrO·
E quon1!o a Republico Braziloira IÍ arrag. vldcncias do Governo Fe!lornJ, ntó a ultima.
ta1la. nos te ILHlo, outriL enusa. não resta, 1lennto qnnndo o Sr. Antouio Cesa.rio, alleg1111do nilo·
do cspecta.eulu tão pungente, noa quo nmam tfl• tido qu1.:11n quizesso o.ssumil' o go\'CJ'DO,.
vorduelein1.monte sua ter·rn, senüo cxclttmnr: entl'{lg'On-o n:Li miios do S. Ex., doixando·
Patrla infeliz!
ncephuln 11 nllurinistrnçiio do Est1Hio. Lô o
nnnly~n. ns ]H'ovldoncias tomndas polo com-o St·. Ph·cH For•·o:l·n (liZ rrue ll a,nwlauto do dhlriclo, f-Or instJ•ucçOcs do·
insir;teucia com flUO n rcpres&ntaciio doEs· St•. !Jr. C11mpos Sullrs r1ue niio se n<'rodou.
tnrlo de Mntto Grosso tem trntndo dos lilctos um só instnnte dos limites dn Constltuiçiio.
Tot•mlnntla" hot•a o orador llcn cm meio do·
a.lli occot•t·hlo~, determina a. sua pro~enç·a,
mnis nma. vez, na. tl'ibuna, nrlm de moslrnl' suns observuçijes, mas co!ll a paluvra. para
n. cut'l'dCÇ'ii.:l dos netos pt',lticnc.los poln Prcsl· con ti<Htnt• na pl'imclr11 hora da se;siio Ee ..
donte da lt•l)lnblica om prol da uutouomlu guinto.
dnquo!le E•tndo •
Diariamonto OU\'e do sJns col!ogns por
ORDE~I DO DI,~
Matto Ot•osso nccnsnc;Ues flUosU 11. pa.ixü.o pnrti~nrla pMu ,inst!f!onJ', pois de outro modo
nao S-J r.ompt•ehondo n proposlciio sustentada l'OR~.\S DE TERRA PARA O EXtRCICIO D~ 1900
pelo St•. Aquilino do Amn<'nl, que no mesmo
tempo que diz sm· o St•. Dl'. Campos Sa!los
Contlnú" om 2" discussiio o UI't, 1' da proum ciUI~'.Iüo hoorado, quo o conhoco ost~im ,osição da Camar11 dos Depu tndos, n, U, de
dos1lo os b::mcos aclvlemicos, nccusn·o como 809, ilxnn1!0 ns forças do torra pai'a o oxec·
um homem capaz llo tt•.m41giJ• ~~om tacinot·as, cicio do 1000.
cap[l.z do tJ•ansigir contrn n Coust,Jtui~.;ii.o ele
um Estndo, rnsgnudo a constltuiç,io Fe·
O S1•. ''le"nto 1\lnehndo doclara
<le,•al,
que multo l!tnitndns writo as oLsct•vaçües
As phrnRcs do seu col!o•n niio podem pro· quo vno tozm• 'obre a proposição om debate,
<luzir o orfeito qne S. Ex~ espera, porque os porque comprehoudo perleitumente o con!natos s11o bem conheci1los o niío tdmlttem stJDitglnwnto n que vue sujeltur o Sennda.
outt'n lntorprotnçilo slniio aqnell" que com om ouvll-o depois do brlllmnte dlicurso do
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illn~tl'n.1lo repros~ntrmto (lo ~!nmnhií.oi n.sslm
occupn a tribuna. só 110r um i.lover li p:lrn
mostrar que a. Commlssii.o do :\fnrinhu. o
Guerl'u. J'oi contt•adictoria. com;,igo me-;mn
nconsolhundo o. f~cceitnçiio da. fJl'llposi(;iio tal
.qual veiu da Cn,mara. dospcputn.•los, qun.nrlo
as prinlicias dovinm concluir po1• modo di·
verso .
.Acompanha. a cliscnssão dc~tn.matorin de5de
o ·sou comPço na Cnmnm, o viu que a. Cnm-
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O S1•. Mini:ilro rla. Gucrrn. recommcndou nos
rlos d!strictos militu.re~ ~~ con·
vonicncin. tlu. concontl•at;;lo dos corpos tl11 Exercito em al:.tuns pontos dos tlbü·ictos ; mns
es .. n. conccntmr;iío u.car•rdo. despnzos e no mo·
meu to nctualuiio so den~ cogitnt· de d!.!spezn.
nova.
Nüo ó no a~mlt'tclamcnto rias cida,lcs que
~~ preparam o:; cm•po ..; do rxol'cito pa.ra os
tln:; a qu•) se U('stinnm; mns nito compremissãO"oliedcccu a um IH'incipio lmrmonico, ilende o orador n conc;mtl'n~üo nos campos,
uniforme, a umLL idéa t11lvcz bem inspiralin, de corpos ~ó com o!llciaes, sem pmçns para.
mas voiu ó. 1liscu~sãn, cmondns sobro emcn1lns ox~~rcjcios o manobras.
fornm apr•csontndn.s o o rcsultn.do ó que a
Rcfcre~se nos corpos 110 tt·an:-:porte, que
proposição chogou ao Senado to< la mut.ihvla, não toem o poH:loal preciso, o ci t;t o llo Rio
lncon,!!'ruenln, orn dlsposictics dispat•n.tnda:, o Cirando tlo ~ui, que niio se presta. ao tliu
a.tr algumn.s de caractcl' eff~ctiro.
• para qun foi r.rentlo; result~tn1lo de tudo <L
Pn:rn citar um exemplo que abranja os dous nocc~siJn.de du tomn 1' o Congresso mo: 1idn., no
.c:1sos lembra. a !dóa. de pnssn.r a gunl'dll nn· intuito de làrnmr·w o exercito brn.zileiro •
cional para o Minislerio da Guerm, cnhindo Declara. inexactos algumas informnçües
·IJSill parto, ficou entretanto a outra ~uo lhe le\'adns ao St•. :'\Linistro ela Guerra, e coner"- comoanto, 0 Ó 0. t'}UC .autoriZ!L OS commane stn.ntí's do seu relntot•io,relativumentc n umn
dantes superiores da guard!L nacional a. noe rô1111 est1•n.te~ica de c.;tl•ndn.s dontrod" Estado
.menr nos Estndos ns commis!iücs ctuo tcom do do Pa1•,mú., c ás coloniu.. ; militat•es do mesmo
·{)rgnnizn.r o alistamento do servtço militar. Estndo, que devem ser umo. cou:.;a sCria, e
Si inJiJiiz era o. idón. ela. passagem tla. guarcla não i:-:so CJUC llt e3tú.
nacional para o Ministcrio da Guerra, por· O orn!.lor recorda. que pediu no :mno pas·qUO em ÍIICODSf.itUCÍODnl, JUQ.ÍS infeliz aiud:L Ó sado iufonnaçõcs sobro as cstl•adus ustrntoa idóa de subordinar aos commnrulantes supe- gicn.s do Paraná, e tans informa~;ocs, ~ue
riores o serviço do niislamonto militar.
rot·am remettidas ao Senado, f1H'neceram
Entregue í'sto serviço nos commandnntes la1•go subsidio· pam o rclotol·io elo Sr. Mi·
· suporiores, nome•dos e exonerados conforme ni!ltro da Guerra.
as suggestües de Oi'dcm partidnl'in, ~eria esta- · Fnz n lcltul'a de algumns desms Informabelecer <L ameaça. contra os direitos dos citln.· ções, e declo.l'.t qUI) no Estado do Pn.raná Itiio
dfíos, tornn.ndo·J qunsi sempro um;t armn. ::;e constt·uin o numero do kilomet!'os tlo espolitica, no envoz de uma. goaran tio. po.r~ o. tr;ltegirm que ollo.::l indicam, mn:; apenas 40 e
continuaçiio doe[ectivo do Exercito.
pnrrcos kilumoti'OS do Porto da Uni:io a Jangada;
um picudilo do Gunrapuavn ú fóz do
Ouvi o Sr. Gomes de Castro n respeito da
Jguassü,
o, 1lurante o. n.dmini:stra1;ü.n do
. deficiencia do po&'lonl no Exerr.ito e o facto ti
actual
chcf1)
lln. Cosa ~IiHtar do Sr. Prt1S[ ..
conhecido o notado pot• todos. Como Senado!'
já f<•z o que lho cumpria nprcscntun<lo um dente da Ropublien, tres pontes: urna sobra
projecto cogitando do nssumpto, rstabcie· o Rio dns ~lortes, oulrn sobro o Rio <las Pe·
. centlo o meio 1le titz·~r effectivo o sorteio mi· <iras e outra no Rincho, perto da Gunra·
litar, mas infelizmente este pr·ojecto não voiu pnn.va.
ainda a debate para soll'l·el' ns mo<lilleaçõns O picndiio do lgunssú, feito cm mntln. virnconsalhn<lits paio estudo c pnt1•iotisrno dos gem, t'oi aberto pela columnn. I'ovolucionaria.
no mando do Jucn Tigi'O, quo tevo necessi..
~ous collogos.
tladu
tle passnr pot• nhi, f11gindo ú;-; for~·as le·
E' certo que o Er.ercito vn.e se a.cnho.nLio i o
guos,
abrindo a laciio o oxt~~nso bamlmrrn.J,
·pessoal de pr·ct niio exist~. poucos s11o os bn·
cm
que
Jú. cstn.vn. trn.nsfurmt~du.
·t11lhüos completos, n mn.iorlo., como no sou
Estado, cuja importaneia póde-so eoiiat• om Os militLLros, que dnqui se destinam ÍL fóz
torcolro logo r, o desfn.lque do prn.c:ns ó llL'SO.· do rguassú, tcom do Íl' n. cm·ytib!l reccber•Jn..
nimn.rlor. lHtsta.ndo db:or quo o 3uo blltnlluio strucçüo:-i do comlunntltmto do 511 districto mi·do infltntnria tem apenas ~D praças, um dos litai\ o do CUI'j'tilm, em vez do nprovuitarem
.regimentos ele cnvallnria, o J.ln tem pouco a ostrntln. duquella. cidade n Gunt·upuavn que
mais de 40 prnçns, outro ~5 I...
ó on1te existem as t1·os. pànt~:::;, n quu so re·
.Pode~acmos adoptai', sem :-:ttcritl~~ios dns tlis· feriu, n. de Gu[l.rnpnava tomu.I'C.m o plcadfí.o
:posiçüe8 conslitucionaos, D!i medidns que nilo- do Jguns~ú. que pode ser tmnsposto em li'Ois
ptou" Hepubiicn Argentin11 quo os ta eonoti- ou oito tllas, thzom esses mihta1·es IL vingom
tuinclo o seu Exorclto com a guo.rt.lo. nncionnl, pol' ~h:.ntuvi1léo. Fez cs~o tm,iecto hn. pm~ct?
·os tá errlo que todos os inconvenientes dcsap· o co:·onel Abr·eu Lima, mandado " iuspcccro·
Jl!l.fCCOt'inm,
na r a. colonitL do Jguassü.
commanilantc~s
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O orador conlla na boa vontudo do ~r. Mi·
nist1•o da G1101'm, o qual om vista dos infor·
mações que lho foi';un pl'Ostadns pelo coronel
Abreu Limu, reconhecorú o. inoxnc.tidito rins
quo serviram do bnso para o seu l'oin torto.
O Ol'ador refcl'c·se no serviço da. a.rreco.tla.cão e guarda. Jo mntorinl do. com missão estrateglcn. do son Estado, de quo foi cnca.ri'O•
gado um cnpitiio de cngonhcirofl, com grati ..
ficaçüo do com missão activa, o qunl durnnto
todo o tempo BÓ esteve nos boteis dtL capital,
e passeando, a tl•tttn.I' de outros nsomnptos,
inclu~i\·e o da. pulitien do 8eu Estodo, l';Offi si
incmnbir 1l0 ::"IH'Viço, que devia filzor.
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Passantlo n. tratar dns c:olonias militares,
rcfore o orwlor quo so acb:t nm :1bundono a
do Cha pccó, e qno outra, impol'Lnntissima,
n, dn. 1bz 1lo Igun.ssú, perdeu n.tó n. populnçü.o
quu fJOSSUhl, n. qunl teve do o.buwlonal-n,
depois quo lbi nomeado com111nndnnto ou
chefd des::;o local o coronei·Torre~ Homem,
que o::;tabolcceu estações fiscue.'i, ando arre·
ca!Tou impo~tos o nrmncou do ~uns terras
laboriosos agricultores paro. :u·rcndnl-ns a
ostra ngoiros.
Narra outrns vio!oncins praticadas pelo
coronol Tones Homem, que chegou a cobrar
impostos de exportuc:ü.o, atnxundo paro. isso
editnes, o pnrn o Hrl'endo.mcnto rlo hervaes o
de tm·ras }JfLI'O. a extraccão 1le mnlleirn, som
sabor o orador o quo era feito dn t·enda desses
impostos.
Dopois do domor;IJ'oSC sobre os tacto> a quo
se I'e1Criu, historiando-os o reclnmo.nJo providencias do S1·. Mmisti'O da Guerra, discuto
o orador n proposição vinda da Gamara dos
Deputlldos. o demora-se cm consldorações,
estranhando que olla contenha disposições do
caracter permanente. Applnudc, pm· isso, as
emendns apresentadas pelo nobro Senador
peJo 1IRrnnlli1o; mas onviut·ú :í. Ml'sn. emenda
sun., I'o:ünbe~eceudo a proposta do Governo,
com excepção apenas do u.rt. 5(1.
O orador fundamenta o sou voto, justillcnndo n emenda, e conclue doclnrnndo-se
convencido 1le que o Sr. Ministro d11 GuorJ"a
nutro ns melhores intenções, o flUO torí~, pOI'·
tanto, da. repre~cntaçiio do Pnmná e tios
poderos publicas dos.o E;tndo o mais dedica1lo
e o mnis decit.liào apoio.
E' lida, npoinila o postn conjnnctnmcnto em
dlscusEão a seguinte

'

EM EXIJA.

Substitun·i!O o. propoStn n. 9, dtt Canmrn
dos Deputudos, ]lO]n proposta do GovoJ•no
com u supp1•essíio do art. 5° o seu pnmgra·
pbo unlco.
Sala das sessões, 12 !lo julho do 1809.- Vi

cento

Jlfacl~eulo.

O ~>~•·· Presidente -Est.nntlo adianf.nila 11. hol'n. o não havendo orni.loro~ inscriptos levnn to a. sosHão.
Designo para ordem do dia do amanhii.
211 1!1scus,ão da proposiçiio da Cunn.ro. dos
Doputados, n. 13, de 1899, autm·iznn1lo o
Podol' Executivo n. vender n. pl'nzo, ·.ws ihbri·
cantes e morcnrlores attingidos pelo" Impostos
do consumo constantes da Jei'u, 550, do 31 de
tlczerlhro de 1808, quo o requm·m·oru, as cstnmpilllns nccessurlas para ~crmn sclln.das
1lcst1e jU. as mercatlot·ius qua tivol't•m em deposito n:~ do.t.n. desta lei, mediante as condições quo ostabeleco;
Continnn~ão d:t 2·~ discus~ão lia proposiçiio
da Cnmara dos Depntndos, u. 9, 1lo iti90, fixnndo n.s forçns do torra pnrn o OXtJl'Cicio de
1000;
2" cliscussüo da proposiçiío da Cama m dos
Deputados, n. 12, do.1890, constituindo. um
fundo ospccini ao resgate o outro pa1·a a garantia do papel· moeda em cireula1·iio;
211 discussão da proposição da Cnmnra. dos
Deputados, n. 8, de 1b90, autorizando o PO<ler
Executivo o. concedj:H' oito mezcs do licença,
com ordenado, no Dr. Rnymundo Lustom Nogueira, juiz substituto na secçiio do Estado
do l'inuhy.
Lovnnta-so a sessão ús 3 horas c 50 minutos da tarde.
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Presidmcia dos Srs. J. CatuJHla (1u SccJ'C•
tal·io), J.faJ~oel de Otteiro.: (1'ice·Prcsidcnte),
Ro.\a c Sitca (Presidente) c Alúe1·to Gonçal-ues
(2o Secreta1·io)

A' meia hora dopois do meio-dia, abro·~• a
a que concorrem os Sr.'i. Senrulores
lllanooi tlo Queiroz, J. Catun,Jn, AlbcJ·to Gonçulvcs. Thomnz DeiJ!no, Gust:Lvo ltichard,
Jonatlias Pedrosa, Jooquim Sarmento, FranciEco Muchado, ~!anooJ Barata, L11m'o Sodró,
Hcnediclo Loito, Gomes do C11stro, Bolfort
Vieirn 1 Nogueira Parnnngut"L; Pires Fe1•roira,

se~süo,

Cl'u~. Jo~o

Col'floiro, Bozc1·ril Fontoncllo, Pe-

dro Veilio, José llcrnnrdo, ,\lVILl'O Machado,
Abtlon Milnncz, Almeida llarroto, Gonçnivos
Fol'!'oira, Loito o Oltlcica, Leanrlro Mncio1,
Al'thur Rios, Vil•gilio Damnzlo, Domingos VIconto, Porciunculn, Buono Brnodiío, Rodrigues Alvos, Pnulu. Souzn, Leopoldo do Bu·
lhiles, Jollquim do Souza, A. Azorodo, Aquilino do Amnrni, Pinheiro Mnelmdo, Julio
FI'ola e Ramiro Barcollos. (40.)
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Deixam do compo.recor, com cn.usn. p:trtici- d i<·lgido pelo cld"dõo Amct•ico Cuidas, vico-

po.da, os Srs. Generoso Pence, Henrique Coutinbo, .Jmto Chermont, Joaquim Pcrnn.mbuco,
Rosa Junlor, Ciclo Nunes, Q. !Joca.yun E.
Wandonlwllt., Gonçalves Chaves, C(Li;Hlo, ViClln\e :t.Jnch:ulo, Jooqu!ID Lacerda o Estrves
Junior; c sem o\ln. os Srs. B. do l\lenrlnnça
Sobrinho, 1\o~o Mcllo, Coelho e Cnmp<Js, Huy
Barbosa, Lopes Trovão, FelicianCI Pcnna, Mo·
raos Bn<·ros o Rnuliuo Horn. (21.)
E' lidn, posta em iliscussfío o sem dekd.o
app1•ov:uln. a acta da. s~:s~ü.o anterior.
O l!!iit•. I" ~ec••ot.a.rio dú. conta do

soguluto
EXPEDIENTE
Officio <lo Sr. Senndor Vi conte Mnchn<lo, do
hoje, communicando que dcixn. tle compn.rccar
por alguns dias ús

~esslies

pot• n.chal'·se nnO·

Jado pelo ütllecimcnto do sou irmiio .lo<él,u·
gonio Mnchn•lo Lima.-Dcsnnojo-so.
O !!Ir. ~;e' Sec•·ehn·lo declara que
niio ba pnreceres.
O Sr. Ph·e" Fc••••eh·n ( ·1Sr. Presidente, deixei \lontom n trihun:t
quando troto.YI\ flC pi'O\'(lf, {t S!lcicdnllO, mn.i:;
um actn do Presidente da Repu hli c" qno
vinhn. pôt• om cvidencit'L n :ma. ruio inter..

vençii.o no~ neg1)cins de Malto·GroFSO, c.1mo
tom siUo tlito aqui pl•los illnstrcs I'Cpres·~n·

tantos <luquollo i!stndo.
Ficando ucepl<Uio o governo, em conse.
quencia do acto anti·patriotico rio prc;idrnto
do E-stado, quo o nbnndonou, sem ter consul·
tado os s~u~ substitutos log-ncs,cle accol'do com
a Conl)tituh,;ii.u Estrvlual, dopoz nas lllf'L• s 1lo
Presidente lia Rep,uhlica csso governo, com o
o intuito d11 ver si Rssim S. Ex. su.hia. ou
desviavn·se d11 not•ma que se tem tNÇn<lo om
sua vl<la publico.
O l!lustre Prcsi•lcnlo dn. Ropub\icu, porem,
não desviou-se lla Run. rótn. ; determinou
ao commant\tmto militar do clistrlcto t'JUO niiu

avoco.'J:i'O o ,.,ovm•no o.bn.ndunndo, c otl\cms:;e
ó.s autorblnd~s cü. i tns, que oro.m os \'Ct\leiros

SIJbstitmos, como o p<·csidonte da Cumnru
Munlclpnllia Capital, que se tinha jul~lldo
incompa.tiVél pura exm·cm• umn. do au1ta n.t·
trlbui<;üe;, como presidC)llO dn9uelh _cm·p~
rn.çíio, tlosdo que os seus tmmoll\lltos llt_LO CJUI:
zern.m M'kitnl' o ~overno, como fot uqm
declarado pd" illu<tro Sonndm· pot• ~!<Ltto·
G1•osso, o Sr. Antonio Azcredo, o pelo olllclo
(•) EMlu tlh>curso não foi rovl~lo pc:o ornUor,

prcsidento dn c,unnrn 1luniclpal d" C11pltnl,
\'ê-so que CS!in. n.utm•irlu.dc jnlgavn.-sc in·
comp:~tivel :rnra exercer o C!tl'~n de prcsillonto tlo E'3tado, o,pnrtnnlo, se,!!Undo n. thco.
t·in cm•rcnte, devia. doixur o cxereieio ao !leu
ímmediuto cm volos, afim do que 0:-Jte a.vo ..
casse a. ndministrnçiio.
LJiz os te vice·pl'jj ... idcnto no sou tclogrn.mma.
de B, tlírigido de Cny:tbá. (Lê.)
E~ te olllcio constit11o nm doeu monto que
prm•:~, à cvitlencin, qu(l o vi,cc-prc:;irlcnlo da.
Cttlllai'O. ~Iunicip:Llllo Cuyn.li~ sP- julg!L\'a. inhihido Uo assumit•n. nrlministrnr,ão tl~ E:.,tallo,
pcJ1'QUC entendeu, de nccot·clo com a. l!lterpralac;iLO que deu á Con~tituiçüo do E.,tado, nü.o
tlever razel-o.
EsRn intorprotar,ão, pot·ém, ó erronca e
perturbadora. rln. 01'1\om publica, porque o.
Constituição do ~latto.Gro~so mui !ialdamento
rletenninou qno o pt•esillonte do. C·ttn!lriL Mnnicij:al snj;t suhstituido pelo vice·prc:;idento
c esta pelos verrmrlorcs.
Vô.:;o, portanto, qno o vice-presidontt1 dn.
Ci\mara. Municipal tlu Cuyabú. nüo assumiu o
exel'cicio, como lho COIDJl~Lia, por ter intorprot.nrlo crrc.nco.mtmto o. Gonslituiçfio.
Des;lequo, porem, o Esto.rlo ostav.t aceplmlo,
sem n!lmmistraçã.o, quer judiciaria. •••
O Sn.. A, AzErrEoo-Judicin.rin, nüo.
O Srt. PmEsi'ErtRElRA- •.. ostnvn tu<lo porturbnclo; ó um m·ganismo, uma ongt'{'On.gem
que nfLo m pód•1 sepamr.
Nc:stas condiçües, o chefe tlo Governo da.
t'ni:io. a. quem o ex-presidente do Mn.tto·
Grosso entr11gon n 1\lltninbt.r;lçiio i\;,quollc Es·
tu.llo, procedeu con~titucionalmcnto, o, de acI'OI'dC com os seu,; prt•ccdontcs, rlete1'minou
ao cllofo do. (ül'çn. militnl' que onlciasse nos
immctlio.tos ·em voto, em relação n.o vico·pre·
sidcnto; o isto como umn. prova do respeito ó.
nutonomln tio Eslo<lo, rcsp"ito que não mo·
receu do Sr. ex-presi1lente que l'csignou o
car"O.
F7cou. portanto, ainda 11rovn1ln. fi. não intwven~iio tio Prcsid<·nto d" R<•pttblica nos
ne;.:ocio:; poculint'CS·I\O Estado do l\lttLt'! (it•osso,
principalmente d •ante da ttcrturhnçao ~no o
udmini::HrnoJm• daquello Estado quiz Jevn.r
por doa.nto, trnzendtl·n. ató t'L n.lttL ntlminlstt·nç:lo 1\n. Republicn., porrtuo nü.o orn l'ilí'.Oa..v~l
que tanto5 hom•m~, quu tcem n. rcspollS!l~Jh
dade dos CJ.t•go ..- que ncccitarnm. cou!erulos
pela popultlção do :Mn.tto Gl'J8:)0 n:~.s m·nn.ss
nü.o 80 tl~ixnsscm po!<~suir 1 nnq uollo momento,
do pn.~riotb;mo para. n,g::;umirom n prt!sidoncin
do Erllttrlo e não n. deixu.rom a.copho.la, por
hot•as. como nccontcc.::u!
O C')UO t:o queria. Pru. que o Pt'tJRidonto do.
Ropubllc~ intm•v!os.<o nos nogoclns do Estado,
o man•lnsso que o rJspoctivo cholo milltnr
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ANNAF.S DO SEN.IDO

do rllstl'icto avocn~so o govrrnn, pnl'a rlepnis c!JPgon ntl ponto Uo t.mmferit• o govemo do
vit·om u estn. tr!lJUnn. clamn.r• que honvo E:-;lnclo no Pre.!'!iknte da B.epublicll.
ird'!t~iio, hc,uvo n.tn.~uo IÍ nutonornin. do Es
QucJ• o Snn:Lrlo procrcllmt~nlo mais nnnr•
tn~lo pnr {lUl'to do chctO do Podol' Executi\'o chico, mni~ incon):;tltucionol (lcauto tliL loi?
da. Uniii.o.
Niio ó possivel.
O Sn. A. Azmmno-A intm•vonção ~o tlcn;
O quo mn.is i ncornmo~lo. n illus~rc rc]_m~so.!l
o o S1•. PI'C!sldcnto dn. !{f•publicn. teria an .. tncão 1lo Est:uln úH :o.ro.tto·Grosso e a. coi"rdcçao
dnrJo Lmn ~i tivc;;so collocado ló. um gover- r:om quo tr.m pl'OcPclido o Presidente rln Henador militar.
pnblica, uiio iutCI•vindo nas questões peculia.·
l'ü8 úrpwllo Estn.rlo.
O Sn, Pnms Frmmmu.- Andarin mal si
r~to é que tom incommodtuln SS. EEY.,
tnl fizesse. E cst:L liypotho>e EÓ •o poderia dn!',
r!epol.'t do .-:o tet• rocot'i'ÍilO n. todm1 rli'JUeiJeJ.J prJ•quo, qmllltO no npoio constitucion~l rlo
que tinham titlo ''otos da JlOpulaçiio dn Presirlento rln. Republica ao Govorno do Es1\Intto GJ•os:-:o pnrn. vereadores; depois clo ~o tlulo, r-s~o nUo !hltou, pois S. !';x,, positiva,
ü· nt:! nqucllo que ti vosso lido um voto, si fi'lmcn, n resolntnmcnt(ll, úecln.ron que ns for.
cs'te 11iio nccoitnsso, c:omprohendo o Sonndn r;ns focJ,·rao ..; dnqtlf·llc Estnclo lntord!'inm, no
que hn.vin lll!UlCúmmnnnçiio p;u•n. P~'~rtUJ•bar easo de ser pertnJ•btvlo qua.!quor um dos poo Estado e o Governo da Uniilo DÜ.'J pndia d~i't'R logars tluquoJio Estudo.
E si n ns:;cmh!én. estnduul de Mnt.to Grosso
do modo nJr,11m consentir nisto; c Jles•n
cccnsmo, c!enÍ1to dn. portm·bnc;oii.o prnmovidlt p!'occtfeu .~a ma.ncirn pm• que Pl'Ocedeu, foi
po1• nquclles ~notinhnm •ido sntr.·n~ndos pnrn pot•qno ct:lrl.\'a imlluldn. elo nccort.lo fjne se pl'O·
os Jo,·ar~:s de ''tW<:ndorod o ~uo tinham rlo punhn. nnfJuolla região da Repuhli<!lt pa1•o. os
ncce!tÚ.t• n. }lrcsidcncfo, à visto. ffn recusa rlo,.:; politicas, l'fSirlcntcS aqui, que ~iio tlli:,ulos á
vico·pi'<'S!dcntcs o elo presidenta tla ossr.m- politica do Matto Grosso; a nno flor tsto, a.
11oa, o Prcsidenlo dn Jlepublicn vor-se·hin O."iscmbléa. nü.o toria procedido os.~im, porque
r a coating-.mcia ilo recorrer ó. lei da. nece!ISÍ· porlin inuuorlintanwnto ter roconho.;il.lo o godrulc, L\ tn lw z ft'•sso pt•ecbo declara!' o cstnllo VC!noiloJ• eleito do t•:•tudo do Malte Grooso.
do Ei tia cm Mntto Grosso,parn se poder dt~pois Pur~ue uiio o fez 'i
Do,<le que ostnva gnP;mtidu polns forças
orgnniznr novitmcmto o Estado.
~l~Cl'n.l e estail11o.l, pelns lois estiuluaes o fi~de
O SI!. A. AzEaEoo-lsto hn de Vil',
l'nes, o niio o fez, do rlua.s uma: on foi por
0 Sn.• PIUES FF.nREIRA- Nem SO diga, se- causa rio a1:cot•do, ou fui porquo do f1wto renhores, ~uo o. qucstiio do Mntto-Grosso ó um conheceu que o. olei~ii.o niio m·o. verdadeira,
flicto ncauado".
niw era a exp1osr-üo gonuina d1t vontudc das.
UJ•nns.
O Sll. A. A7.101tEDO- Apoiatlo, Nisto ó que
V. Ex. tem raz:1o.
O 81~. A. AzEa1mo d!lum aparto.
OSn. PmF.s F>:nnEm,\-, •. poJ•que todos 0 S!t, PIRES FErtRIWtA-Estu ti que <Í D.
o; dins o illustro repp.'sentnuto que me conscquoncirL 1i.ltnl.
A nssomLléa tnlvoz, VO!Hlo que n eleição
aparte/a vom dizor que n quest1io está adiada.,
quo o nrmamonto dcsnppu:·ecou, quo cst!l DliO ern. ''Ol'dadeil'a, esperava qno os pt'O·
gunrdaclo,
tostes doqnol!es que se approximnvom da
cu pilai no dia tO, viFs;em contrubn!ançnl' os
O Sn. A. Az&r.En>-N•1o venho 'dizet• lito netos que tlnllnm slrlo trnaillos no conbeei·
toc!o:; os din.s; V. Ex. está. enganado.
mcmo dn mesma nFsomblón,
o Sn. PmEs F•mnr.mA-V. Ex. disso, tem O Sn, A. AZHREDo-E' umn lnjnria que
dito quo o nrmnmfnto o.~tó. guardado e que V. Ex está ntirnndo nhl sem necessidade e
niio tn·Lo qual o destino quo teve o dinhmm sem couhfcer o Estado do l\lat,to Grosso.
quo estava. noH coft•~._·s r~ub!Jcos, como quo
flnudo a enteni.Jcr que novos propnt•o.tivos do O Sa. PmEs FEtmEmA-Pnra. so snborcomo
luta Hl procm•,,m Jovnr nvantl', pnra mais uma eJcic;oão fui fui ta na localidnrlo A, ou B,
ou C, não ó preci::::o conhecer estns diversn.s
pol'turb:.r u odministrnçüo <la Ropuullca.
localid:tdcs.
O Sn. A. AzEmmo- Nüo doi a entende•· O S!t. A, AZI!ttEDO d1't Ulll oparlo,
cousa nlgumn..
O Sn. Pum.:J Fl~n.rumtA-E:ituu 1bl'mulaudo
O l'n. Pmr.s Fr.an!OmA- O illust•·o Seno- umn hypollwso,
nutloJ•,uo seu primeiro discurso,di:;selogo quo
a qucstiio de Mntto·Grosso niio esto.va termi- 0 Sn, A. AZERIWO-Eill Matlo G!'OSSO não
nada, que novas pcrtuboçüos hMium de appa- so coutribuo eom um numero do votos maior
do ~no o nunwro do oJoitoros.
rccor.
OSa. PIHE.IJ Fl~ltHEmA-.Nom sol, senhores,
E, com oJrctto, estns porlUJ•bnç1los foram
ro da. Isto ; t! preciso quo o uo!Jre Senador
foitus polo sovm•no do Matlo Grosso, o qual ondu
vonhn mostrar.
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Mns, Uigo cn, clesclo quo os eleitores clesla.c.u S0QUC'Ucin, o quo tom 14.000 ncc(i 1S com cer-

I

·dnquulla localidtulo ncreditnm pl'ütoridos r-;ou..; te;,a tom mais di vi1lendo do qÚo o quo tom
di!'oit,_s, c seus protestos niío ror;tm tomados 100, o o que tom 100 tom mais divi1lendo quo
nns localidades Ol1llo so 1procedeu 1i CIPÜ;11o, C o qnn tem 50.

juatQ.quu l\llcs procurem o pode!' ver!Ocador
paro, prJ•ante cllo, trnzm• o seu prot~~sto, como
acontece mesmo nus c\oic:ües l'edet•aes.
Quantos Sonn.rlort:s o Doputnrlos flUe nctu~
almente tcom n::.scnto no Con~rcsso Jlllo vi~
ram sous diplom:1s rnsgtulns o niio vieram
tl•nzet• as nuthcnt!cas Jogit.imo.:-~ o.o p·1!h!l' vo·
ritlr.nclol' elo Congresso, nrlrn llO que este,
cx:tmiu1ndo n~nolln.s qtn clcram lo~a1• a
serem l'OS;.'n.rlos sous c1ip!omo..... o us q nu cllcs
tr,1zcm, vejam quncs ns vct•Jndcir·as.

Sonn lo Y. J1

I

i:
'

!
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I

I

Comp 1nhia. Malte Lnmngcira, junto do Go-

Vel'n .l Estiuloal de ~la.tto Grosso,
Como nl~.;; s<~hemn..,, S1•. Pre3identc, os horva!IS estnvnm antlg:nnento n. cargo de p:uUcularos, f]llfl ni'i.o tra.trLV3.Tll do zelar por C:itn.
propi'Íü'ftlf.!O nnciunn.J, f]UO bojo Ó ]WOJIT'Íedlulc
C5Ütdoal do :\[<ttto Grmso; cstc3 p::Ll'ticuhn·,~s
cstrc1g:~vam os hcrvars.
O Banco Rio c :\IrLtto Grosso, cm virturlo
de seu conlrar.to com o Governo da Repu..
b!ica, entro muitos outros faVal', IS que o Govet·no lho concedeu, teve esto. (f.J.)
o n mco llO Matto Grosso at•mado di~Sto

Quantos exemplos destes tomos cli.lrin·
monte?
Pois este Uquo fui o procedimento 1lo~ patriotns 1l1J J\!atto Gt·osso, nem JlO!lin. ser outT·o,
partindo d·l um rm·o tão nll'cito na CUillPl'i·
menta cln. lo i, tão t•cspeita.dot• da nucto: idlt!IO
como ú aquolln, que nin'.ht r:o póde dizei' que
estlt. na infrtncht tln vida.
Provado, como fica, fJUC a intoT•vent:ão
do Pl'esidento tia Republica no E;t11tlo do contr;TCtn não d•!VicL lbixar nmortecirlns todas
Matto Gt•osso n•1o so deu siniio do nccoT·clo ru1 riquczo.s qtt·! exbtem nnrpH!llo. ;.:•ma da.
comas lei~ fodcraes o com os leis cstndPncs, Repu blicn, c procurou os "POdere:-; do Est1tdo,
cu vou rm~STil' n. outro ponto 1bt accu~nç·lo. pt:!los moio..; lrgal):l, pnrn. !=!olicitn.t• dclles fa.vo.
· O illustro Scnodot• que honlem occupou n res, n.llm do fazer oomp!'Ogodos ca.pitaes quo
tt•ibuun., o Sr. Dr. Aquilino, aiud11 \'eio insis- fossem nccc.~sat•ios.
tir sobre n accuso.c;ü.o relativa ídwl'\'a·matto,
O 81•, ~!urtinho, como pre,illonlo !lo Rnnco
~ principiou dizendo que « • Compnnhi" R!o c Mn.tro Grosso o dn Compnnhin. :Mn.tto
Mnttc Lor11njciw, proprie1luue do Sr. ~!m•· Lnrangeil•n, ban·~o que tem l·LOOO ncçUog
tinha ó queni procumva usuh·ulr ns riquoz"" dn~uollo Companhia, proctn•ou o Estado de
~!alto GI'OS:i'O p tl'll realizar o contmctu quo
do E<l:ulo de Mntto Grooso. •
S. Ex. leu oqui um ro\ntot•io, que nfio é tinha com o Governo Federal o pOr•sO ue
mn.is tio que um attc~tado fl'a.nco o rc3oluto nccordtl com n lei estndonl.
cm fuvor do St•. Dr. Francisco Murtiuho A assemLlén. fez as conce3sõos rcqucritlo.s
como um br,m ndministra~tor, o nno CO/llO poln compnnhin, por intormedio do s.,u \ll'O·
um homem copnz do nbumr dn presençn do sidentc, cnnccs:;Ue..; quo tinlmm nüo só por
um seu irmão"" chetb do Porlot• gxccutivo 11m ncnut1~lnt• o:; int~Jt•es5es quo a cumpo.nilio.
do M<Ltto Grosso, cm tempos passados, par" já tinha, como amp:lral·os com n. ncqmsiçiio ·
tirnr disto proveito partt si c para sua Jà- do nova zona, on·lc existem herva.e~. para.
evitJLl' que os pnrticulnrca estivossom e:;tr:tm\lia.
,
No rolatorio oproscnlndo pelo i \lustro •li· gnnTlo-os, pm·turbanrlo assim uma. industria.
reclot• diL Compouhia Matlc Lomnjeirn, so 1\ot•escento nnquel\e Esln1lo.
As terras, Sr. Presidente, niio foram con ..
vô, na ultima puginn, a lisüt dos St•s. accionistas dcsso. companhia, e abi onconh·a·so o cedit1Hs it Companhia M:Ltto Lnrnnjcira. gro.seguinte :
tui ~nmcntc.
süo nrrondadns, pngn.ndo, creio, qua
« Dt'. Francisco Murtinho, 50 nc(·ües ; Dt•, 20Elias
contos
anuuaes.
Joaquim Murtinho, 100 ne~ües; numero 0n1lo estiL,
portanto, o monopolio da fa1nilla
totol de ncçües d11 compnnh\IL, 1.500, ~
Murtinho 'I
Niio comprehendo como possam querer fazor
Si ülles roqnerornm iL ,\«omblól do ~!alto
monopolio do umn. compunldn p:tro. ei dous Grosso, !ln. qual ora presidente o St~. Sonador
nccloni~tn:;; cujo numero total lle ncçõos é Ponce o via-so quo cm. uma comtl:ttlhin. fJUO
150, l:wndo o numero de ncr.ües du. compo.- vinh!l proc11l'."l.l' os podere.~ do l<.!it!l.!IO pll.l'll.
nhla de I.GOO.
obter t~tvort1S, com o 11m elo tlur do~envotvi ..
Com cffl~ito, os diviclondos, que são os In- menta n. nmn intlustl'la. nnquolln tm·rn. 1 qno
cras clu.companhht, são div!llirlos pelo.:; nccio- ct•ime teve o Potlet· Executivo cm fiLZOl' essa.
nlstus proporclono.lmcnto no numero do concessão, nflu no seu irnuio, ma.s n. um quo
nc~·Oc.s qno cacln um llollcs IJOssuo, e, pol' con- linhll maior numero do nc1;ilos?
-

i

Por cst-t ll~tl"t qno esü\ no rolntorio dn Comprmhia Mntte La.t•angeirn, llca. provn1lo quo
os Srt;. ~-lnrtiniln nü.o t•JO.m mnis 1lo C"JUO !50
uc,;Ucs na. Companhia ~toLtto Larrmgoira.
Provado qno ello::~ n1io stio os tlonos da compnnhin, vou rt10iltl'llr ngorn. n. inflnnnelu do
IJi'. Fron~isco ~lurtinho, como pmsi1lonto da.
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ANNAES DO SENADO

A posição, com ccrtozn Ornnis cncommorla

Onde cstiL n. fnlltt do honestirlndo?

Pois nós nü.o sabem os que o Estada de l\Io.tto· po.m aqueiJes que vemn fet·ll~o, p!'ocmrando
GJ•osso é enorme, quo tom ri~ueza• que pro· nté contcrir·lho a coparticipnção do s1m nuto-

clsam ser oxplm•r~tlas o quo depomlctn ele
grandes crtpitacs o muito uon n.rlmlnistm.çiio,
pnrn. que dnlli o gove!'nador rln E~tndo possa
tirar os rocurso8 r1e quo necessito. pnra n.
oxocuc;ão dos scr\'iços publicas~
O Oov<·rno t.inlut "penas 40 o tantos contos
por esta in!lustriU-, rJLmndo llojo recebo 200 o
tantos, U/orn. o al'rcntinrncnto das terrns.
:Mas, porCJUC lovar·se isto ao ponto do
supr•ot'·>e quo estes homens que estão itfrcntc
Ua. ndmlnistrn.c;ão so,iam cnpnzes de tit'<lr proventos para ll'i e snns frunilins, qunndo está
provnUo que ellcs npenns toem ::201 contos
om um cnpit:Ll de ~.ouo o tantos!
O CJUO incommoda, Sr Prrsidtlllto, ó o modo

rhlnde, em tUctos pu.rticuhlreH. Senhores, a
nccusaçii.o feit:t hontcm em rclnçito á-3 or.curroncins do Arnrnquarn, om S. P:tulo, foriio
grnvos; mos é bem possi vcl ~uo o Jllustro Senadar que ns fez estojo. convcncirlo de que o
procedimento COI'l'Ccto do St• Pt'e>ldente ela
H.epublica, entii.o Presl1lenlo de S. P.lulo, nü.o
p6do dn.J•log<11' n nccn8nções sél'ias.
Plll'a nlli J'oi tropa., nflm do gurantir a. ordom o o juiz, porquo a que la estava nüo
pollin. continu:u•.
A justiça estndonl oxercrn-~c cm toda. a
sun. plenitude. Descobertos o:; Cl'iminosos,
pot•quo o .lury absolveu o Sr, Dr. 'fh110•Ioro
do Cnrvalho, que tinlm sido nccu:-ndo do o.upor quo sii.o goritlos cst~s clous estabeleci- tor rlaquelio gt•ande attontnrlo, ~cguc-se que
mcntos, é " lwnestidudo ~uo preside nos netos houve comparticipação cm tudo isso rio porte
desta ndm!nls!l•nçilo, qu" não só d,., gmndos do actual Sr. Presidento dn Republica 1
vantagens no E:)tn.,!o 1tc Mntto-Grosso como Eu nüo sei flUO ~randc con!:!idcra~·ão prestará
nos accionistas.
cllo no DI', Theo<loro do Cnrvulho, Mas pelo
E quo importa que n Componhia Malte ~uo conheço dosto IIlustro cidncliio, de sua
Lnrnnjoim dê 20 ou mn.ls pm• 0 /o nos !:CUS nctivldndo, do sc•U amor ú lei, do seu ntlnco
aclonistns 'I
no traua!ho, nilo o ju!~o capuz do semelhante
Nüo sorá pela boa. núministraçiTo dos ca- crime\ o como ou, outros ciduclüos podem
pitnes que foram cmpregatlos nnquolla zona. pensar rln mosmn manoil·n.
•
E nssim pensaram os cidaclüos que fizeram
longínqua 1la Republica'/
O Sr, Senador Aqui!'lno nas ncusnçüns t'oitns pnt·te do jury da locu!idnde proxima :\ Ara·
aos membros dn fumilia Murtlnlco, niio aprd· qunrat·a, que o absolvcrnm.
sentou documentos 0 aponns exlcibiu um ro·
l'utre o proceclimento du nobro Sena<lox• 110r
Iatorlo quo mo,tra n uctivirlnrlo do Sr, Dr. Mntto Grosso, o Dr, Aquilino o o do nosso
Francisco ~Iurtinho nu. ge1·cncia dos nogocios collcga pelo mesmo gstacl.o, Sr. Dr. Azarado,
do terceiro, do que so achn cncarregn;Jo o não lHL nm[], grn.ndo difi'erença..
negocias do sna fumilia.
O nobre Senador, a· sr. Azo,todo tem·se cio·
Da.rlns cs;tas explic:J.cõos documenta.(lns, reti- gldo !'L qnmtü.o de Matto Grosso, querendo
ro·mc dn. tribuna cct•lo do que. compl•ohentlo provar uma intervenção que nüo oxu~tiu.
a vantngrm qno os nobres Sonndorcs querem
Mas aquoUooutro collcga.tempr•ocm•adoretimr, viudo tlilll'iu.mouto da tribunn. reta.lin.r fct•i t'·Se o. outr<LsquestOos q uo não teor rrrelaçtlo
os fuctos quo so düo em Mnttu Gt•osso, para com essa do que tmtamos. A outt'l1S factos
delles tirnrom consequoncin::~, quo nüo conl:iO· rol~rlu-se S. Ex. que nem no menn::l ostnbegu!rilo, desngradnvocs no Sr. Prcsillcnte da !ccem um pnrallolo pum c!ollo tiO til'nr um~·
Republica, (]ue mol'cco meu lhtnco apoio; nü.o C?DSCC]Ucncia. dcsvantnjosa. pn.t•n o Sr. Prode ltojc, mas de muito t•lmpo, porquo confio Sld,nto d" Ropnb!lca. Nüo; S. Ex. ntio teve
na. su:t honornbilldl1úe e illustrnçü.o ua admi- razão ; c doanto d11 tnos a.ccusnçõos ó quo m11is
nist.rn~iio flUo lho foi cenflarla,
sobrcmculro fie~ o Sl', Prcsld:mte da ltopu·
E Upo1' cssn. rnziiu quo eu Jis~e quo resi- blica., poi'que sento, o ó do crer que a. opi·
gnariD. o mou m<~Udt:Lto, no diD. cm que fusse uilio publica tnrnbom, quo mais c~úo ou ma.is
obrigado n fazct··lhc opposiçüo, porque nesse tm•jlo, ho. do vm· bntor. nos peitos. contrlctos,
tlla,pordentlo todu;o;naillusões qnu alimentam aquo!lcs quo hoje formuhLnr contm S. Ex.,
o men osph•ito, nilo poderia mais ac~roditD.r jiiC~usnçües injustns, Sir~, porque a cor~o·
em cous11 :~lguma., o ~ unic~ sallsfnçao seria cç:•o dos actos do Sr.Prcsulcnto da Repubhea
minha 1'otiru1la. da Yidn. pnbllcn. pnt•o. a vüla. nao póJ.e ser contos lado. pelos lJonl'a.dos Sena...
particulnr, porque vejo que ns oppos!çües I dores.
systemo.tica.s, apai:wundns nüo h•nzem. pra~
Tenho dito.
volto nos que fa.?.em tocl!ts C!slns acumções,
quo,dla.rinmonte.so levnntnm contra n St•, Pro·
O ~r. A. i\.zo 1·odo (•)--St•. Pre·
s!denta dfl 1\opublicn.
_
_
sidento mo tinha COillpc·omettido a responder
Estou bem eCI'tO quo 11110 pOI•tm'I.J\I'IL'.J n.
I
calma. com quoS. Ex. neste momento dirigo [
03 destinos d11 H.epnblicu..
(') Eato lll•eurao llii.o fui ru\'llto polo orntlor.
1
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R? honrado SenadO!' pelo,Pinuhy:~uo, tiio rJc.
lhcadamento, tr.m tomado cm conta. os nego.
cios do ~lntto Grosso,
0 Sn. Pm.Es FERREm.A- S'üo UC"Ocios da
Republica.
o
. o SJt. A. r\ZERDDO- Entretanto, Sr. PrcSldonte, como fnltnm multo poucos minutos
para findar lL hora do expcdlonto limitar·mo-hoi to.m!Jom IL diZOI' poucas po.l~vra.s.
q S~t. PmEs FERUEIRA- V. Ex. ~uor ser o
ultrmo a sahlr <la tr·rbunn: seri• feria a sua
vonta,Je, por hojo,
O SR. A. AzEru:no-Si V. Ex. tivesse proenchido o tempo, nüo terio. a po.l:Lvra agora.
cu.
0 Sn. PIRES FERREIRA- Foi parn. lho ser
ngradavel que deixei-lho tempo.
O Slt: A. AZEltEno-.E' por esso facto, que
me YOJO na contingencm do precnchel·o,
No correr 1lo sou discurso, o honrado Senado!' pelo Piauhy, trn.tundo do exerci elo iJ.
lcgo.l qu~ :-e observa. ngoro. na administração
<le Ma.tto Grosso, entro outras cousas •. ,
O SR. Pm.v.s FERnEIRA-Note o Senado ~no
o honrado Senador está. rimlo. E' s. Ex.
quem vem tmtar dos negocios do Matto
Grosso~ com rlsndns. Não nos nccuse clepois
fu~.
•
O Sn.. A. AzKn.Eno- Entro outras cousos
q~o drssc o Jrnnmdo Senador pelo Estado do
Plnully, n.llegou S. Ex. que o St•, P1·esidcnte
da RcpuLIIcn não podia to1' outra altitude
deante dos acuntccimontos de Mntto Grosso
no momento em que o Pr·csidente 1lo E,tad~
abandona v~ n. !l.flministraçii.o e n pnss .va.a
seus suhst1tutos lt-gaos; que o Sr. Pro·
sldonto da llcpuhlica tinha de intervir pnm
que o Govel'nn do Estado niio fica.::;se acepho.lo
por is~o qno n. administração, no monH:ntu erri
q;ue o S1~. Antonio Cesario doixn.ra o Governo,
tml!a. ficnclo ncephalo, assim como o Poder
Judtctnrlo.
Ora, realmente, Sr. Presidonle, ó curioso
que do alto da triLuna do Sc•nndo se d,len<lu.
o Sr. Presidente da !topublicn, Jilliando.,o
nn acephaiut do Governo do Estn1io do ~lntto
Orooso, se deeiar·o que o Podor Jurlicinrio lambem cstri. a iii ncophnlo...
.
O Sn.. Pmres F<n.n.EmA - Porque V. Ex.
disse que tudo a!ll estnvn nnnrchizado.
0 SH. A. AZRREDO -E' curioso quo h to sn
diga e~actamento no momento cm que so
vem d"er· que o lrourado Sr. Prosidonto da
Republicn andou corrcctamen te nos no"ocios
de lfatto Gro~~o.
o
E' uma nccusnçiio peremptorin no Sr. Dr.
Campos Snlies, !'oitn por aquelics que decla·
rnm q.ue abamlonnrilo o seu posto, desde
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quo se v~jnm oLrlgados n. !hzor oppol:lição a.
s. Ex.
E' u prnprio nobJ'C Senarlorquo VC'Ill nccusn:r
n Pl'o~!tloncin. dn HepnblicrL, por r·ausn. dn.
:-.ituaçíio do Poder Judiein.rio, detormino.da.
poJas acontecimentos tlo Mntto Gros.~o •
O Su.. PIIlES FEnn.EmA.- Nü.o npoiado.
O Sn.. A. A'Er:Eoo - Fallando-so do Po1i01'
.lildiciurio do Ma tio Gl'O.~so. occorre-mc logo
u ir\é;u\e uma tias I'cclamaçtjcs que ou pro ..
tendia. fazer dn t1·ibunn. a.o honrado Senador
pelo Pwuhy. por bso que, aclHt.nt~o-:;o o
Jog-ar do juiz seccional do Estado, vago,dosdo
o mr.z de ICvcroiro utó ho,io, o Sr. Pre~b!ente
tht Rf!JJUhlicn, n.pe~a.r de haver jO. siclo n.pro·
sent:LI.IU por parto do Supl'umo Tribunal Fc·
r\omi uma lista triplico pam que a escolho.
~!l fizesse, OSr. P1·esidentcdn. H.epublica.aimla
nüo nomeou osso juiz.
01·n., Sr. Presidente~. r'' tl'islo quo no momontn cm que :r qui ~u dol'cnde o Si'. Presidonte
tia Republicn. rlos netos incorrectos quo S. Ex.
tern praticndo cm Matto Ol'osso u s11 Jhllíl. no
Pot.JCi' Jnd:cia.rio; C tri:;to que se vcri!lque
que S. Ex. m1o t~m H<t.Lido cumprir o sou
durcr, deixando aba.nUon:~do o [H'iluoirn (~argo
judrciario fodoral no Estado!
O Sr:. PmE.< I'Ermrm:.,-Eu f"!lava da jus·
tiçn. estn.dun.l, que V. Ex. dilin. estnvo. :ma.rchizndn.
0 SI~. A, AZEHEDO-Núo póc!C hnver• maiOl"
ga.r;~ntin. no Estado onde se clà. um:L portur·
bnc;iio rliL ordem como n. do ~ln.tto Grosso, do
que a elo ,juiz federal. O honrn.~lo Senn.rlot• não
pó lo duixar do tl·atnr 1lo Poder .lu!llciario,

tnnto pela parto tcdor·ai como poJa parte
est:ulu;1I,
O Sr:. PmE< FErmKm" -0 juiz seccional
tem o sou substituto log;tl.
O ,n •. A • .~r:Ermoo- O substituto legnl do
juiz seccional em Mlltto Gros;o ó um leigo.
o s". PrnES FEllREJR,,-Ta mLom o prcsi·
il6ntt) do Estndo oro. um leig-o o interpretou
mal a Consti tuicão, o que não podia merecer
n. npprovaçü.o tJo SI'. Pl'osir.loute da Repuliilc:t.
O Srt. A. Azr.nr.no-0 presidente do E;tndo
êra urn leigo, diz V. Ex., como si o p!'eSi•
r\l•nto de 11111 Est:Hio tirrs~e 1lo :;m• uma nu to·
rillo.rlo judiciu.ria.l Isto UP. o panno do :unos·
tru, plll'tL julgur a defeso. cm~bu::~instica.,.
0 Src. PIIIES FERREIRA- E a accuso.çilo
O.!IUixonn.dt\.
0 S".A· AZI~l!El!O- ... pD!' pal'to rio varias
Sonntlores, om rolnção nos netos do Sr. Prosiuento da Republica. SI o Sr. Pr·osi<lonte dr>
Republica tivolso cumprido o s1lu devo!' em
rola•:iio no Poder J urhcinrio de Matto Gro;so,
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cortamento, niio cstnt•in
C'Jll'~o

''

:~tó

hoJe nceplinlo o gucircdo, um do.'l chefes dfL royolnciio, que

nmls impnl'tllnto dll ncpublicl, por

pnrtc do Govct•no Jledeml, nnqnollu Estaria.

'i

O Sn.. PmEs FEnmm:A-0 QlJC lem S. Ex.

com o Poder Jndicin.r•Jo do Mn.Lto Grosso?

!H~

f1·nntn do umn. 1lns dlvh::lios dos
por occnsiiio do cerco do Cuynbó..
E ou pct'f{U!lto aos hotll'[L'Ios Scnarlores, im~
parcialtnento, o cn.~o mesmo ni1o mn I'espon·
dam, qur. ;.rna!'do ('n,dn. um do~ cullcgas dentro
litl sua. cons ·icncla, si ó honc:-~lo, si ú justo,
:'[ 1\ mm•a!izailor o fucto de ncllnr·su o cnrgo
1te juiz fhdcro.l do Estnrlo do ~[-•tto Grosso
llchuYn (L
dissiJcutc~,

O Sn. A. J\zrmxno- O P~1clm• .Jmiir.ial'io,
1niío; o juiz EeccJOnul ó nomcn1lO do ncc:ortlo
com a CPnstiluiçiio, pelo Preiiirlcnto drL Hopu·
bllcn. E~so cnl'go cstti. vngo, dosdo fcveroir•o ncoplmlo, úe ...;,JG !bvoroiro,lmvcnrlo, como tom
.deste nnno.
h:n·ido, umn revolução porturlmdoi':t ela. orO Sn. PmE.3 FEnnEm.\.- NiLO so trnton dem, actm; de colllplet:t violoncia, csLa.mlo,
.disso.
em fi 111, o E:·;tndo cm vcrtlntleira nnurcbin.1

O sr.·. A. AztmEno- 0 Supremo Trihunnl
Fodornl já n.pr~~scHltou sun. lista, pn.1•n rruc o
·Governo nscothesso um düs tt'CH canditlatns
·que fluvo JH'ronchnr o Jognr, sondo q 11e um
dolles ó o S1•. Dt•. Josó Marin 11elrllo, quo,
segundo publicou n ImJwcn.oa, tinha ~Jdo o
.escolhido pelo Presidente d:c RepubUea para
occupar de noYo esse cargo.
o Sn. RAlnno B•ncELI.os - Nüo ó vw.dade.
O Sn. A, Azr.nF.no- V. Ex. tnmhom,
.aen~o, quol'erõ. ncgnr que o Jol'nal publicou
·essa noticio. ?
•
O Sn. ll.nnno DAnCELLOS - ~las nico ó

•

~xacta.

·o Sn.

,' I :'
)n ;
·\ I
1

:I

••
'

'

,h. i

·r
' I,
,

coma.
LmTI~ E 0JTICICA-Mn:-; V. Ex. tlis ..;;o
ntm o ltegimonto do Supr·emo Tribuno!, o sr. P1·rsilento dn Ropuulica ntu hoje
uüo ti.nlHL J'cito a nomeação •

O Sll.

quo,

Ci

O Sn. A. AzlmEoo-PEilo Uc-~imonto, o Su·
ó obrigndo n ;1 prc~ontnr don·

lll'fmo 'l'rihunal

tro tio 30 dws uma lista tl'lplico, para desta
escolhido o qno devo cxm•ccr o cnrgo; o
o cnso ú tão gr~l.vo,qno a. nnrnonçiio nilo
pótle <OI' tlomoradn depoi' de npre>entadn a
Jistn.
O Sn. Ltmm E ÜJTICICA- QunJ n lei neste
sentido ·~
O Sn. A. AZI·:nreno-A lei ó umncou.<n que
estiL sendo J'Ítta todos os dias, entre nó ..;.
o Sn. LEITE" OJTJCICA-0 primeiro que a
rompeu foi o pt•eshlente tio Esta•Jo do V. Ex.,
pnssnnilo o f;overno no Prc<ltlonto da Repu!JIIca.
o Sn.. A. Az~n.Eoo-E ..;~J rompeu j(L no fim;
quem rompeu primeit•o n Jel foi o Presillonte
da Republica,
E' e'so o factn, CJUOr V. Ex. quoirn quer
~·cr

A. Azr.nrmo -o que ntllrmo ó que o
publicou,
O 811. RAMIRo Tl.\ItCEr.tos- Estlt l10JU ;
mas V. Ex. não tom" a responsabilidade
·dCSSll afllrmaçiiO do Jornal.
O Sn.. A. A'ZF.ltEoo -N:io; nillt•mo simples·
mente que li .•.
O Sn. RAlllltO BAncr.ttos- Tnmhem 11.
{) Srt. A. AZEilEDO- •.. rJuo o Prcsidonle
da Republica. tiulm nomcutlo juiz seccional
do Est:vlo do ~falto Grosso o Sr •. Dt•. MrJtollo,
<l que Isto provocou uma certa roocçiio pot•
]lnrto 1lfL Im;mmsa, nüo so contPndo mesmo
<lontra das suasrcs1!rvns o org11o republicano, não,
() Pai:, que contestou a vm·acidado deste
N't'lfi pndemos gnnrdnr nesta Casa, como na.
facto, t1io grave Cl'\t clle.
outra do Cong-r•osC:io, todns as Cllnvouioneias,
'fns, S1•, Presidente, n. Imprensa niio pmlln. do macio n niio virmos dizer dnqui, publico.·
.ter inv<ntndo a idca !ln nomcaclio tio S1•. monto que o Pi'csidento da RL•publica andou
~Jctello, poclia. tot• orrn.tlo, por· tet• ~c cngn- mal no:; nogocios llo ~Jntto Grosso, o nosso
nndo dando o sou nomo om Jogar do ele um dmcr como politicas ó mesmo cs~;o; os nos·
·dos outr·os da list!L quo tivnssc si1lo cscolhhloi sos intel'essos part!do.rios, ns nossns convoJnas isto so deu, si niio me ti~Ihn. n. n:umorin, uienc!c!l politicas, o nosso patl'iotismo om roem fins do n.Orll cn comcc:o de maio.
Jo.ção no ..; llO:iSOil E~todos, o nosso dover como
Entrotnnto, St•. Prcsilll1nte, o. tU }loja, contra 1'epubl icnnos, dinnte do umo. sitnaç~u qrn vo
o que está. cstntuido no Hcglmcnto do Su· como Ntn que ntru.vcsmmos,· tudo 1:-~to, sr.
premo T1·ibunnl, ainda. nüo foi pl'conchido o Prcsillcntc,doternlina muitas vezos ~uo calo-cargo do ,iuíz Eoccionnl do l!stlldo do Mn.tto Imos uquillo ~uo nosso peittl_BCDlf!, pm•a que
Gro:-;so, n.ccro~condo que, nchnrulo·~o·o liceocludo i puhllcamonto c~so. oxpnn!UO lllLO so torne
o juiz ~uLstituto, osttl togar o~tú :-<on(lo ex.1 nrncnc:ntlorn d11 ordem, (\t~ gnrnntia o du. li,croido pelo~~·. Poldro Torquato Lulto do Fi· 1 ~crdll(lc.
101'1111

lo
'.,.

0 S". LE"'" l~ 0JTJCIC,l - 0 Presidente dtt
Ropuhlica Iem pl'n~o umrcndo pnt•n 1\tzor n
JJOIOtnf,:iio do juiz fedci•nl?
0 Srt, A. AZERIWI>- Eu nã.ll <.lis~o tal
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Do que sot•vc o~tn.rmos aqui n. nffi1•mnr quo ~identn dn. Ropublir.n, so Julgnsm :.Lut.orizado·
o J1l'í!Shlon to tlo. Ite pu bliéa. nüo Ol'J'(JU ,q uandu rL !L dcdnrllr que ostil do acco!'do com o Sr.

cnnselcncia. nacional C:,tt'Lconvoncl•ln. do ()UO oa:
acto:; prnticn.Jo:i no Ebt:.l.dO do ~Iatto Gt·osso
siLo vord11tlci t•os a.busmr, vorll:ulL·it·as viulcucius
do PJ'O>it!onto d• Hcpublica 'I
O S~t. Puu:s l'1m1mtr..\- Ntc opinliio tlo
V. Ex.
O Sn.. A, AzErumo-Ot•ll, Sr. PI'Osidon le,
os jomacs do hoje rl<io quo o meu i ilustro
amigo C' colleg1L 1 o honrado ltJndvl' da. mn.iorin
<ln. Cn.nmra. dos Dl)putntlos, o Sr. Dr.
Ca.ssinno rlo Nrtsclmcnto, dcclarnt·a hontnm

Pl'l!Sitlonto dn. llt!publlcu. cm rel;Jr:üa nos·
aconteci lllen tos !.lo Jin tto Grosso, flUO não
p1Hlom u~solutn.monto con::.tituit· um progTammn do futuro l[ovorno.
Um homem tio talento o 1lo C'npn.cidailo
como todo:.:; o proclnmnm, não J10ilia de modo·
:LI~tllll titzer somclltnnto tloclal'Ht;,~ão, que crn.
ttm!t leviuullndc, o quo implical'in um compromilisO pnra n sua cant.lidattu•a,
O türcoiro é o hunrn.do St•, JJr. Prudente·
do ~rom(Js.
E' absolutnmrmto impossivel que S. Ex:.
na Ca.mura C}IIO, tnn lo V. Ex. como o hon- Li \'O:; se foi. o esta 1lcclnl'ação.
rado govcrna.:lor• do Kündo da. Bahia., c o
o Sit. LK11E 1~ 0Jncw.\ - M"' que dccln..
iii u:;tro ox.·PJ'éSidon to tb Repul,J icu, lm \'ituu
rar;iio
'/
dcclar:u.lo quo estão do :wconlo com o Sr.
O Sit. A. AzEnEn1- Que cstn.vn de nc·
Pre!!hl~Jnto da. R1~publicn., nn. que.stü.u relativa
cortlo com o Sr. Presidente dn. llopublicn.
ao Esh<lo do Mutto Grosso.
V. Ex. ha. do porclont•-mc, St•. Prcsillcnto,
O Sit. LICITE 1~ O!TIC!CA.-0 quo o S1·. CaS·
mas o ar.u procedimento, dcn.nto dos acon- siano tt:s . . o ó f)UC o!lo cuntnv.l CCJtn o apoiotecimentos quo se doscnroln.m no paiz, o destes citladüos. l.;to nfLo quer dizer que essilencio de V. Ex. em rela•;ii.o a tut!o que tejum d.Cl nccm·do com o Prosidonto elo. Repu~
se •llz-po\ltlcn -," sphyn~o que V.Ex. tem lllicn.. l!L~ tuna pcquomL diVtjr~cnciu. dB·
rcprcscnt<tdo donnto de loolos estes u.conto- V. Ex. no motlo do aJll'ecia.r os factos.
cimcnto:l poli~icos. o p:·owd!mcntfl, emflm,
O Sit. A. AzEittmo-IIu. uma duvi1la. entro·
cm•rcctis.~imo de V. E~ •• do uonhumn palu.o
que
estiL C:lcriplo o us ileclarnçues 1i:litns,
''ra rm· prommciado sobre a:i cousas quo mas esta:;
5ã.o positiva~, siío cntegol'icns, porS) estii') pn.s~ando, faz-mo ncrodittu• que
ta.uto,
o.
minlut
est!i do a.ccordo·
V. Ex., nmda que e~t(!ja. do accordn com o com o qnc li n'Oa!'gumentnt;üo
Pai;
e na Ga~cta.
Sr. Prosldento da RepuL!icu, o quo não pos>o
O Sn.. H..\~mto 11.\ncer.Los - Mas devn n.r·
duvidar, nenhuma. dcclar.tçã.o t~~.
gumcntur
do tv!cot•Jo com o quo clle disso.
O Sn. llA~flltO B.mc1·:LJ.os-V. Ex. cslú."
O Sn. A. Azmumo -Mas si o ox·PI\•slt!ente
n!i1stn.ndo do que tlissc o Dht1·io do cm~91't:sso;
o nc·sso colltlgiL, no sou di~curso, 11iio fu.llou lh Republica. u St•. Dt•. PI urlente de :-.r ornes
intopvoiu no E:.;tntlo de Alllg!ius e de OoytLZ,
na Jlessoa do ~r. l'roshlonto do Scnut!o.
sati~faz HHlo á requisiçtio de sou.!) presidentes:,.
O Sn. A. AzEnEDo-Eu li.
nüo pódo, do modo nlg-um, npoiat• o procedi~
O Sn. Il.I~IJI:O BAncm.r.os- Si V, Ex. leu mcnlo do Sr, Campo3 So\lo.l no Estat!o do
o disCIJr.~o publica.clo no· Dia1·io do Con!JI'esso, j(atto G1·osso. (,lpal'le<,)
nüo dovin ter encontrado i:::so.
Ot•a, imaginem os nobres Senndoros que o
imperador
1lu China. (riso) S) lemlll'nsse do
O Sn. A. AzEncno-Li n'O Poi~ e na Ga·
mu.nclnr
dizer
ao pl'~Sitlonto de Matto Grosso
.:eta de .Noticias Oque estou nn.I'ratHlo.
quo ern. melhor clle~m· n. um nccordo com o
O Sn. LE11'R E 011'1CJCA.- Antorlza.nos a Presldentu d• Republica, porque tambum cllo
dizer <1ne não ú verdade.
que possuo um va.stissimo torritoriocom mais
O Sn. A. Az1mcna- Em todo o cnso, SI', de ·100 !Dilhücs do almas estava todos os dl:ts
Pre~idcntc, cu ra~;o just!ca. ao n.lto crilot•io, cedendo às imposições dos p:t.izes curop·ma
ao patl'iotlsmo e notorlcd:ule com quo V, Ex. monot•es em popnl:tção 1lo que o senj que o
está just!l.monto nestll. cntleii·n; V. Ex. niio rei nfricD.no tnmbcm pí'\US!l\'U do mesmO'
disse tJLl, c o I Ilustro representnnto do l!io mo1IO, o \'!osso dizm• no presidente de Matto·
Orando do Sul esli• confirmando nquillo quo Grosso-deixe-se llestns historias ceda jú no
Preshlonte d~t Ropubl cn. porque ou tudns ns
cu tmuginnvn.
Ma>, S1·. Prcslt!cnle, ó real monto a<lml· V~ZCS QUO O imperO.dOl' da n.ul:lSÍO. qUOl' impõe
ravel que um homem nns condições do Sr. n suo. vontntlu eu nií.o touho a vcleittn<le de
Lulz Vlnnnn, cuja hnbllidn!lo politico ó hoje qum·ot• rel!listil• ao Czar do todas as nusslns ;·
acclumndn do sul o.o nm·to do pniz, o cuj(ls C} tiO rt rainh:J. de Mo.tlngnsl!ar, emfim, Sd lem-tn.lentos no. O.l.lrninistração todo o munllo di· liras.'o do dizer t~tmbem no presldento de
nrin.monto o ropoto. o que nlCm disto, como j!ntlo Orosso-:Lbandone lslo, pois não vê qua
su propala tnmLem ó um dos candldntos p1·o· cu, quo valho mnlto mnls do qun vccô, mo vi
·vn.vels nas rutUl'l\S eleiçõL'S no cn.Pgo de Pre~ na coiitlngeucla do cedei' ó. invnslo frnnc1zo.

...,
"'

110

ANNAES DO SENADO

c dclxnr qne n gente do Sr. Loubot tomasso
contn tlisto .?
o Sr1. LErrr. Tl OrrtcrcA-Apoznr do nüo ter
esses conselhos, :Lbandonou o governo.
O Srt. A.•\z1m1wo- Ahn.mlonon nor isto
mosmo,nn~ miir~ daquell<·N que o descj;lvnm:
. do Sr. Presillonto da Rcpubiicn o •lo ~··· Ministro 1la Fazenda,
.Mns. St•. Presidenta, como V. Ex; está como
. que qnCJ'ü!Hlo lndlcar·mn n hnro., direi maifl
aJgurn:ts pa.lavJ•n:; fintes do deixar n tribuna.
O lwllr<t·lo Scmulor pelo Pia.uhy, qn:mclo so
rofcr·u n. ~htlto GJ'osso, nit:o se osqucco ch1 in-
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O Srt. A. AzEttEoo-Portanto, Sr. Presidente, o nccordo quo Bo 11ou cm Mutto Grosso
nii.o J'oi, como ~uppoz o nobre Senndor pelo
Pinuhy, para. que pude:::;.•o reen.hil• sobro essas
olciçúcs o m:mor vislumbro de li.Lisitl!ttle.
O ~~~. Prin:s Ji'EilnEIRA..:..De irregularidades r1uo nntor/zavam os protestos dos dissi-

tlonte.:~.

O Stt. A. A?.Enreoo-Esso nccor·do foi feito

pela f'o!'CIL rlrts circumstancins, fui 1lEwiUo à

tmposiçúo da for•ça armndn, que el'a. n.poiadn.
sru neto pelo St•. Mint:-;tr·o da Fuzondn;
o, si não !Osse o tell)grnmrnn. do hnnro.llo
jm•jnr· os meus 1t.1nigos.
St•. Mini~tJ•o da Fazenda, 1leclarnndo que
O Sn. PIHES FtmJtEIHA.-t...iio npoill!lo; nüo S. Ex. não podia. reconbo-~or outt·o acto, que
injm·il'i; o ntó tenho conclomnnt!o quo ec quizü:o.so dizer- nccordo no Estado d1! J\Iatto
faLI o na Jm.r to pessoaL
GJ'Osso-. sinii.o a nnnulla~ão das olciçGes,
O Sn. A• .AztmEoo-V. Ex. mo clign quo com corteza (.>llo niio se daria, ou então havc..
nüo ú ver1latlo f]Ue as elciçü~'S do ;..Ia.tto rin. uma. ~rnndo culnmiilado nesse E8to.do,
St1H.l1l sncl'i!lcntlos todos os cholb~ politicas do
Grosso sejam r.. ba' .
republicano.
O Sn. Pnms F.a:n.m~mA-Ca.dn. um tem partido
O
accoJ'!lo'
niio liO deu. E, como no ultimo
presumpção de que ns suas ~lt>içGL~ ~fio \'Ol'· diu om quo estivo
aqui na. tribnnn. fos~om
dallcirns.
feitas r·ef•mmcins nos tolcgr<~nwms dit•igidos
o Stt. A. A.ztmEno-0 quo afirmo ~~m rtl- pelo SJ•, Se>nnflOT' Poncoao Sr. Minh;lro do.
lnçíio à~ oloiçõe:; do Mn.tto Gpos:;o ó quo c.llas Fazenda o ó. l'espostn. do S. Ex., não ma Iomco1•rcro.m muito rrguhtrrn~nto, e quo n n~· brando eu cnlüo do:; tOl'mos dosse ultimo te ..
sembléa rcconltcceu-ns legitima.s.
Jegrnmmn, ltJl!'OVeito a occasilio p1u•a lei-o,
O Sn. Pnms FJ·:JmEmA-Logo, V. Ex. csttí. j n~tiflcnudo, m~~ is uma voz, fJ.UC o quo aca.bou
injuriando os contL':II'ios.
•I e dizer d:t tribuna o honrado Senar\or poJo
O Sn. A. Azmt:mo-E disto cstil convon- Piauliy mio t(lm ab3olutn.monto t'undarnento,
cjdo o J>T'oprio SI', Prcsidon to dn. Republica, o QIHJ, si o n.ccordo se deu, foi sarnento pala.
que mo dhso que os meu:; amigos realmente violonda da J'or.:n. n.1•mnda cm Matto Grosso e
deviam rt~nccr n11s condiçüus cm que se ucha· prilt imJ>osiçiio do Sr. Ministro dn Fazenda.
vam.
O S~t. PmEs l'rmnEIRA-Deom-mo a forca
O Sn.. Pmns FEnnEmA-Noto V. Ex. quo rtldCmt.l c n e:ltadunl, o venhum-mc fa.zor im·
entre flovinm vencor pa.ru. vencerem lm muJta posições !
dlll'orcnça.
O Sn. A. Az~:rmoo-Quantlo os rovoltosos
O Sn. A. AzEREno-0 pnrecor da Com· Linlmrn sitiado~ cidade de CuyabiL,o Sr. Se·
mlssiio do Poderes dilo ft·o.nclmt"nte: CéS:l::l nado•· Ponco mandou ao honr•ado Sr. MI·
elel~ües Jo•um att'• proclamndns poios mem· nistro dn. Fnzcmdn. um telegrammo. nFslgna.do
pelo Sr. presidente do Estado, dizendo que
\>ros da di;,idencla, ('11' 11'1'-'·)
Em outros E:-;tn.dos tem S'J vorificailo muitn.s o Sr. Mini•tro li v1•asse o Esta•lo do Matto
irrcgutnridlllles eloitornes: hn.vet•, pm· exem- Gro.;so daqneiln calamid·1de, daquolln desplo, moi·•r numel'O de eleitores do quo o A'l'Iu:n, proveniente da rovoluçii.o 1'uita pelos
eloltor:t•io coutúm. ·
dissidentes; o que os governistas es~trlam
Dlscu Unrlo-sc, entüo, o nssu mpto nód teria· pt•omptos a •lo monstra~• quo queriam a paz,
mos o direito de dtzcr nessa. occnbiii.o que desdo qao si ovitnsse o dorrnmento de sangue.
O Sr·. Ministro dn Fazenda respondeu que,
toes olelç0<'< podiam sor falsit!cadas de um
e de outro lado. ~Ias, em MnLtoGrosso,niLO; de roalmonte, queria n paz, mas que, antes de
0.000 cieiLoros concorreram ás urnns 0.000 e tudo, niio prdia tratar com o Sr. prosidonte
tantos, lmvondo, portanto, urna sobra de do Estndo o com o Sr, Semtdor Pence, sem
quo nselei~õos fossem anuullndas.
mais de 2.000.
0 Sn. LEITE E 0JTICICA-EU con}icço mnHo A o<So telegramma do honrndo Sr. Mi·
osso systema 1\e fazer etoi~ões (ri.<o); tenho nist•·o da Fazondn t•espondeu o Senador
assistido a muitas em diversos lognros.
Ponco poJa seguinte maneir.l (l•nrlo):
Uu Srr. S>:NADoit-Usn-se em A lagoas 1
«AI v!Lro que nprosentasLes niio encontra
0 Sn. LEITE E OrTIOJOA-Em /\lagoas UEa· apoio nn constituici!o nom nr• Joi, nom na
se, pois nilo i (lUso), E V, Ex, pa~·a o anno verdade eleitoral. POderemos, porém, chegar
terá do ver isso.
no mesmo resultado (/ai era o rlesojo do Se·
ne~so
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Ílndor,J?onco rio chegnr a·úm nccot•clo) rcnun~
U S1•. I~odrl;:;nc,; Ah·c" (pela
cia.ndo o Dt• .•Totí.o Felix, npós reconhecimonto, ordem), l'C(}UO!' dJspenaa. do intCl'ilticio, allm
ele sor n. pl'oposirã.u dn.dn. paro. n ot•dnm do
plira. so procctler a nova:; cltliçõc:-;.~
Isto dumnnst.nL claT'O.monto que o intuito c! ia dn sc~~;iio seg'uintc.
do honrndo Senador Ponce et•n. n pnci ficaçü.o
Con:m!tallo, o Som11\o concede n dí.;pensn.
do Estado tlo "!alto Gro.so.
A csto lolcgt·amtn;L rosponflcu o St•. Ministro FORÇA...; nn:: TH:URA PAlt.\ O EXEHClCIO nE l!JQO
da Fnzenda (lendrJ ):
•O art. ~a da lei eleitoral, n. 3·1, <lo 1803, Continú:t t'!m 2·1 discnssüo, com pllrccor fa. ..
facilita a a.Sti01111Jié;L :mnullar a eloi<'iio. A V'ornvel U:~ Commiss;Lo de MIJ,rinha. c Gum•ra.,
minha pt•opost• ó honrosa para ambo~ "' e_:1 emetuln. oll'erccilb, ao nrt. 1u ll;~ pr·oposi·
partes. A voss11, dn. ronunch~ do um l11'esi- çao 1la. Cnm11ra. rio~ DoputiJ.•los n. n, elo 1809,
dento, pa.T'í'ccJ•io. ifllfJOSição do no8so lado o rixando as li.Jrçus tltl tl:ll'rn. pn.ra o cxcrcicio de

humilhuçtio do gt•upo f]U~ tlirlgi~. Aconselho, lDDO.
como jui~ i111pa~·cial, o por is~o in~isto o dou

como Uctlnítivn

:L

pt'upostn. da annullaçiio dn.

oloiçü.o,..
Ahi ost:\, St·. Prt.~~idento, como se vem
aqui dizm· que a clciçiio so ;tnnullou por
accorJo, quamto uccorllo nü.o poclio. existi I',
deanto du. impo:;it;iio t.lo Governo Fcdor•n.\,
por inte1·medio do Sr. :\[inistro Un. Fazenda,
que ,lecl:,rou SOl' e,:;sa n.sua. ultima resolu~·ão,

O

Sr·. Al:ncida

B;u•rc~to-

Sr.

Pre.siUcnte, o respeito o a consitlcrnção que,
sinccrnmeutc, dedico ao mnstr·c Senador· pelo
E~tado do :\-Iara.nhú.o, o Sr. Gomes 1l0 C:L')tro,
mo ohl·ig;lffi :t voltar iL tr•ibuna, sem .rorém
ter o. pt•etenciio do conscguil• que S. Ex. mo·
clillque o. suo. opinião sobt•e o. tlxrtçi1o das
!Orçns elo tel'l'n. pn.t•n. o nnno vindouro.
e do sitio do.1 revollosos, que tinham cm seu
H;IIJitundo o. seguir sempre os conselhos do
tavor n. cowlescendcncin. tlo mesmo Govcr•no illustru Senador, quando desta tribun" mnFederal. P01·t.unto, Sr. Presidente, quero que ni!'e:;t:t n.s :mu.s opiniões, por ver cm S. Ex.
ftquc bom con~ignnda. nos Amwes do Senado um mestt·o pcln sua elovndn. o ín veja vcl intel~
quo a annullaciio Ua. eleição do Ma.tto G!'osso li~oncin., pelo respeito flUO met'cce tle tot~os
foi umo. i1npnsição tia furça armada. c dobon- nós o JlOI'rJUO nwgistl'O onmt.:s parue ddu.:mus,
rndo Jlini~Lro dn Pazentla.
me sinto nesta momento constrangido, por
O S1t. IL\~1llw BAltCULtos-Um C)nselho. cstn1• om dc:mccorUo com S. Ex-., relfltivaPediram-lhe um conselho e elle o deu muito mento no nssurnpto ~ue so discuto.
Niio,retondo estender-me nn rcsposla que
bem.
tenho o dover do dal' no meu nollre colleg-a.,
O Stt. A. AzEttEno-Tenho eonclui<lo.
por~uanto venho it tribuna principalmente
dotúnd•1l' e sustontnr o parecei' datlo sol.!ro a
ORDE~! DO D!A
proposiçiío vinda da. outrn. Cn.so. do Congresso,
Ol'R. em disoussiio.
VENDA, A PRAZO, DE F.STA,IriLIJAS I"ARA
Comccaroi por sustcntn.t• n. necossi1lado do
MEltCAPOHIAS E~l DEPOSITO
numero do pl'aças llxn.Uo no § 3' 1 do m·t. 1o,
po1• estar de accordo com o quadro existente
En trn. om :2~ discussão, com o pa.recet• fa. .. tlo.3 corpos 1lo Ho~:so exercito o.ssim Ol'ganizn.do:
voravol da Cotnmissii.o do Finan~as, o art. i' O corpo lle engoolwiros com Uous b.l.ta.lbUos
da proposi~ii.o tln Cumarn dos Deputados n. 13 lendo 413 praças cadn um, o quo fot•mo. o tntal
.de lóflO, •,no autorlm o Poder Executivo a do 82Q praças. ABl'tllharia, sois batalhões de
vender a prozo, aos fabrlcnntos e mercadores posiçiio com 329 prnçns, no todQ I. 974 prnças;
attingidos pelos Impostos <lo consumo, con· seis ro~imentos do campa.nho. com 402 pra..
stantes d" lei n. 550, de 3! <lo dezembro do çllS cada um, ou 2.·ll2 praças; 14 rogimontos
1898, quo o requorcm, ns estampllltas necos- de cavollnrin com 405 praças cada um, ou
sarío.s para serom sella.dns, desde já, a.; morca· 5.Qi0 praças; um corpo de transportes com
dorias que tlvOl'om em deposito na data desta 278 prnçns; ·10 batalhões de lnrantnrin com
425 praças cada um, 17.000 prnças. A somma
. loi, mcdinnte as condições que estabelcco.
totat de toda est:t forcn atlinge 11 28.160
Ninguem pü(liJu.lo o. prLlavrn., ó oncorr11.da. a praças.
.
4iBCUtilliiO,

)

Entram successivamonte em discussiio, que O Sn.. LEtTE E O!TIOIOA. dtl um aparte.
0 Sn.. ALMEID.\ BAll!tliTO-Está de acCOI'dO
se encerra sem debato, os arts. 2°, 3u e 4°,
Postos a votos, são sucoessivamento aprro- oo1n o art. I' da proposta. V, Ex. Oicuto o
que vou dizer.
vadosos :~rts. \ 11 a 4°.
E' a propos!Q[o adoptada pnra pnssar a Estns 28.160 prnçns siio justamente a força
podida polo Governo para niio desorganlznr
3• disoussiio.
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os b;:.tnl!Jües; o n. sua di.sh•Jbniçü.o U n. quo tl'rra, qno o ).Iinlstro so sa.tist'uria. com 15.000'
no Sonarlo.
homens.
Sr. Prcsidont:l, occorro-m,) comJ)at·nr o Disse qno o Ministro nii.o irin. além 1la
exercito com 0::1 campos do ogTicultor. Do \'crbn. vut1tdn. pm·o. o cxe.rcit1, mas que·
nwl:imo motlo quo o.) to do\'o !ot• o sou tort'f~Jlo fJUeJ•in comOI'VIU' o numero do lm.tnlhües
propat•tulo o pt·ompto pa1·n, lltHI úp0cns prop!· pJ•omptos para !JU[Lndo houvo~so nocessitlll.do.
cin~, rocoLor 11S ~orncntos (jUO m:1t::1 tardo lilo uJandur prll'il ollos o pessoal }ll'Cciso. I~to ó
dmfio os fructos compon::;adoro;:; do sou !r<l· cous:l muito divl·l'Sn.; mio .!lignillco. r1uo o
bnlho, o exorcito Jli'Cctsn c~tm• eom o son ~Jiuistro ncccit!~\'fl. só 15.000 lwmons.
Di~no fJUC e!lo niio iJ•ia além cln. VC!rba.
fllUidt·o orgauiz.ndo, com. o JHim~ro. do cnrpos
11xnlfo o nestas o jwssoalu! •. noo lll!hspons:Lv~~l voludn, o ~no tamLom n1io podln ~uo so
vara 1)110, qnnndo ~hc;.:-at· a ncce:::sid_n-'!0 do dosso vo1·ba para 28.100 homens; ollo contol-os completos, h:1,]n quom pcsm. llllllt:i!t••u• ~Ul'VlL o úXoJ·cito no J:Ó em que est{tl prom..
a insLt·ur~·iLO nos ali&tndos nn occasifio, som a pto p:~ra reccllel' o p4lssonl nccessu.rio n:t.
qual uouh1tm Jm:stimo !oti:llll,
OCC:lS!âO oppOI'tUn/1,
A~~illl, jJOis, ~·sdo quo a ne!~C~..,i[ln.·lo dtJ rcEslo !'DI o pouto [ll'incipal do discu,·so do iiduzit· a:; t.lc.'iJh!ZflS jiliLJicn:;, oLJ•ig-u·lluS fLCO!lt'O· Ju:.tro Scnnd;1r, n quem o~tou rcsprJOilonUo.
dor vorb:t nnh::nmento pam 15.000 ou IG.OOO Jú tlocliLt·oi que nisto estou om comrJlcto dr.s]10ll10ns, U prec:so flUO sn IIC~ixo o GoYt:>I'llo pro· accorJo com S. E~c 1 poJ•cm, no mnis, niio·
]lnl'ndo a coulplctnt• o cJTccliro do oxurcilo, l'ii cslou mnilo lolJg'C do pensar oom P. Ex.
mnn situnçiio Uifficil o oxigir,o, para bso,
O que niio rfos(ljo ó pô:• o Govcmo em em ..
.1Julo monos, os ca:;co:; Uo::J lmtulhõcs tlc\'cm bar;u;o. Si nós hnjo ostnmos om puz, amanhã
,SOl' CO!bOI'VildOS.
podomos ostal' em guflrra, o niio devemos
Si, pOl'ÓUh dissol\'crmns hnt.Rlhücs, pnra llat• cnns1t n quo o Govm·no. na. tlifflculdade,
rcduzhlir aquollo dToctlvo n um tutal do so ~uoixc do scn;Ldo ou da Cnmarn dos Depu..
15.000 rjrnças, quauUo :::e tive1• ncccssidatlo fa.1los, por nilo lhe torem da~ lo o numero d&
tlo restn.bclocel·0:.-1, sel'ú. pl'tciso nomear novo pmça' porltrlu.
pessoal .u·m jnstruccão tdgurnn o qne, longo
N•io sei si o nobre Senado<·, depois llostos
ao prci:ilUI' quali)UCr ~orviçl,, só creat•ú emlltt- minhas
oxplicnçücs, ostit ou mio ~e nccordo.
rncos.
comrnigo.
Isto jú. so deu nn. guer1•a do Pnrnguny:
inm lluqui coutingontt<s enormes, mns 05So. O Sn.. Gol\IES DE CA~Tno-E'u direi.
gen to nilo )lOdin. eutrnr Jogo em cotnlJn.to ; O Sn. Ar.,mm,\ BAnnE·ro-Não posso rli,or
iam pn.I'a. n. rectngun.rdn I ou de llrn vam rece- mais do quo uqulllo quo sinto, como militar
bendo n. instruc1;ão durante dons, tres ou o con hccotlor tlo nos:-.:u cxorcito, dn SU1t llisciqua.tro mczcs, sem prcst!LJ' serviço algum, plinn. do sou pessoal, dos seus olflcin<:s, etc ..
cmquantoquen lbrçaquo os!n.Yn.jâ in~truidn
Hmluzinda a foJ'Git n. 15.000 homem;, como
aca.Uo do clizor

batia-se com o inimi~o.
Dos recrutas niio se po·lio Jnnçnr miio
)lara lurnl-os contm umo.L for~:a. inimlgn.,
porque sorlt\ lnnçnl-os paro n carniça, poro
a maton~o •
Por consequencia, o meu illusb·c collcgn
Uove eoncortln.t' commigo Os batnlhüC!s do·
Yem estar prornpto...;, organizados, pJ•cpnrn·
elos Pnt·~~ recebor CJtHt.CSflUOI' contingentes
quo o Governo mnndnr;là so dnrá instrucção,
o nüo serão necc~s!lt'ios muito.lj di ,s pnra. que
elle• 1Jquem promptcs p.1ra lnnçnr mfio das
nrm1lS o bo.terem·se; entretanto qno, si se no·
mear pessoal novo, ofilciaes inexperientes,
niio po<loromos ter força para a occuslüo om
quo ncce;sltormos dolln.
A5sim, ó precif:O que os batillhücs, regi·
monto~, corpos de engenhoiros, etc., estejam
som1tro prompto;.
Si acabarmos com ol!es, niio teremos, J>:~l'n
o futuro, q nem soja instructw do furçn nova
<lo que so tll·et• do Jnnç:cr miTo, quoudo o oxi·
gil• o Oltnllo anormal do nosso pniz.
Niio declarei dn 11-ibuno, !ln prlmch•a
vez qno Jhllcl sobre a fixne,i\o do forças do
e
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o nohro Scnallor níllrmou que en cli:~scra,dnr..
so-ha n cxtincção do muitos botulhõrs; tlcaI'fio olllcines Eem co1·pos, o, quando o Gororno precisar· Jnnçnr• rnüo dúl !os, o.i cucont<·arú incxpo<·ioutos pcln innctlvidndo.
S. E.<. foliou tnmhcm no dosnccordo da
Com missão de Mm•inhn. o Ouorr·a; e petliu·
~uo houvesse harmonia no seio dcs>a Com-.

mlssüo.,.
O Sn. Go>rES n~ CAsTno-Disse mais: fullci
cm- nnn.t·c!J itL.
O Srt.AI.llElDA D.mnETJ- ••. e ~uc os seus

membros pt·occdos.em como os daquello de
quo S. Ex. fnz po..tc ...
O Sn. Go!IIE~ DE CAsTRo dt'l. um a.pnrte.
O Sn.. Ar.:o.mtoA BAURr<:'I'O- ••• e onde,

quando um quot·, os ontt·os dizom-Amm.
lnfellz:nonJo, n~ Commlssfio rlo quo fl<ÇO
parlo, Sr. l'residcnlo, nilo ao <111 o mesmo:
reune·sc" Commis.ão, dlscutem·sO os ~uos
tüos quo lho ~üo uJTI!ctns e um llos membt•os
da Commlos:lo ~lz' «Vou lovnr os pnpeis par11.
cum, nflm do eotudnt•>,
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- EntT·egnm·so os par-ei~ pnrn serem estuda·
llos a, qu11ndo voltllOJ, nuncn: cht!t,rU·so a uc.
corJa par.t ns:-Jignn.t• o pn.recor. (lia diversos
apartes.)
Mas istonií.o Oprccisnmonto nnorcbia, como
olussillcou o lllustrc Senador.
A Commlssiio reune·sc, mns ó muito dif·
fleil concordarem na opiniões do seus dill'o·
ron tos mem bras.
Desejaria quo elin soguis>e o mesmo cnmi·
nbo que segue a Commissiio de l"in~tn•;ns, que
ooncordassemos todos; qur., quaodo um dos
membros da Cotnmlssü.o lavrasse um prLI'ecer
do accordo com o que houvo~so ficado as ..
sentado o o trouxesse, nós cegamente o asslgnas;emos.
. 0 Su..

DOMINGOS

VICENTE-Mal!!, nós Dll

Commissilo de Finançll8, não assignamos
cegamente.
0 SR. ALl!EIDA BARRETO- E' Opresidente
do sua CommiO>ão quo declara que todos di·
zem":'Amen-ao relator.
0 SR. BELVO!IT VIEIRA- Obedecem a UIDR
certa e determinada orientaç[o.
O SR. AT.>IEIDA BARI\ETO- Mas, na <lo
Mnrinha e Guerra não ha orientaçiio: lev••m·se para casa os trabalhos; o, quando voi·
tam, nem sempre ó accoita a o piniãodaquelle
que lavrou o parecei•,
Só tr:tlo destiL questão para chamar sobre
ella a attonci10 d11 CommisS!io de ~la1·inha A
Guerra, porque é bonito, é louvavel que,
quo.ndo se reune a Commissiio e

entre~&·se

um projecto ou qualquer tr~balho a um dos
seus membros, os outros confiem no ·~esulto.do
de Feu estudo •obre o assumpto.
Não dovem estar appareccndo trabalhos da
Commis!ào do Marintia e Guerra, assiguadn•
por um, Tcncido; por• outro, com relltl'iccões;
e não sol mais com que outras resolvas. de
maneira que parece que os membros desta
Commissilo nunca chegam a um accordo.
S. Ex. tombem estranhou o facto do ser
excedida a consignação votada pelo Congresso
· parn. a. despeza pulllicn, e di~so quu bto ae
deu, porque nüo se torn• elfectivan l'Osponsabllidado dos que incorr·em neste crime, no•ta
infracção da Consttt uição, que é vioiiLda, pOT'·
que está oscriptn em portuguez.
Por cau'a disto é que o nob~o Senador tem
a suo. em franc 11..
Ahi é que estiL o barulho lodo.
V. Ex. estuola uma constitul~ão quo est{L
traduzida em francez, nós estudamos om por·
tugucz.
O Slt, ALnEnTo GoNÇALVI'S- Mns a versão
deve Sol' Jlel.
O Sn. AL~tEtDA llAnltETO- Eu vou ver se
encontro alguma cm ailomão. (lUso,)
~emulo

V, U

1800

Sr. Presillente, penso t~r tratado dos pon·
o; cnpltaos a quo se referiu o honrado Sena·
dm• pelo Maranhão em sou brilhauto discurso.
E, si algonm mo escapou, nü.o é porque queira
deixa~ do responder
ffillS SI'!' por causa

no meu Hlustro amigo,

da fraqueza de minha
memor1a.
Lembro-me, com tudo, que o hooi'ado Sena·
dor, no finai do seu discurso, declarou quosentia-se pozao·oso por não poder <Lcompanhar
a minha opinião e eu sinto mais ainda estar
em de•acco r·do com S. ~x. o malguns pontos.
O Sa. GOMI~S ng CASTRo -Creio que V. Ex.

está. de accortlo em tudo commigo.
0 S!\. AI.)f"IDA BARRETO-Agora, VOU tra·
ta r iigelramontc das emendas, porque niioquoro dAmorn.r a votnçii.n desh\ lai. Eu só
vejo emen1las supprimindo.
Oz•a., não posso, na verdado, concordar
com semelhantes emendas. E' impossível,
porque ó emenda sobre emenda,dizendo •sup·
pr~~a-se o artigo t11i, supprim~-so o mesmo
artigo, e suppr~mo.-se o mesmo artigo, (Riso.)
Eu achava melhor que se <lissesso csuppri·
mam·se todos os ar·tlgos da lei do forças»,
porque assim, polo monos anda1•iamos mais
deprosso,
En estou de inteiro accorrlo com a emen•
da apresentada pelo meu nobre coilegu.
o Sr. Alvaro Machado o com a do nobre Se·
nndor o Sr. Gomes de Castro sobro titulas de
terras dados aos soldados que acabam o seu
t•mpo.
Não sei para que servirão es>es titulos.
Para serem vendidos, como se dri no Pa·
rant'L, segundo catou informado, onde os sol·
dados acabam o seu tempo o, como a lei
manda que eilcs recebam o (l~rdnmellto do re·
cru tos, reqehem o titulo, vüo li. !besouraria
u lá. dizem-não podemos pngu.r, porque não
t~mos VO!•ba. para. is::;o.
Então vao o pobre soldado no taverneiro e
vendo ~titulo do 100$ ou 200.S por 20$ ou
30$. E preciSo que o Governo tomo pi•ovi<lencins sobre ostas cousas.
Os soldados quo tlV•H·om titulas de terras,
irão vcnd..J-os pot· uma. b!l.gatela, mesmo
porque não sa.hem onde estão essas terras.
Eu, portanto, acceito o. omenrtn bUpressiV;l,
embora niio saiba. si ttCommlssflo a acceitn.I•ã.
Como relato!' do parecer, pOl' mim declaro
que voto contl'a todas ns emenda.tJ suppres•
sivas, monos aqueila quo mnuda pugar no
soldado, que concluo o tempo nus condições
dnlei, em titulas de torrn.
,E' ncccssario, sem duvida, fuzor-sa umo.
lm especial para cortas dl~posiçõcs e niio
consignal-as cm leis nnnuus, Mas lato ó
prntiou ndmittldn todos os nu nos, como o ó a
do fnzor-so vigorai' disposições de outras
tambem nnum1s o cujo. vigouctn ostt\ hn
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multo tormlnada; o quo so vil mesmo na
Direi, poróm, nntcs, nos illustrcs Senadora q
proposição quo so discuto.
que, si nmnm a sua pntt•l11. si de.<ojam o seu
No o.rt. 211 so diz quo continúo. cm vigor o engJ•nndecimonto, nii.o concor·ram paro. o en]la.ra.gra.pbo unico do m•t. 2.,, e o nrt. :Jn do. fraquecimento da forca al'mnda..
Iel n. 304, de Otio outubro do 1896.
Uma nar;iio som força publiCIL, u uma nul·
Todos os annos ma.ndu·:-:e continuar em lidnde! uma na1;iio com l'orca é rflspeitado.
vigoressolei.Quo lei ó essa! E' n que lixava por todas as outras 1
o n~moi'O
contingou(os que os Estados
o sn.. BELFORT VIEIRA-Mas as minhas
dovmm falllccer em 1897. Desde 18D6. que omcndn.< suppl'e<slv.s niio Importam na
s~ mal'cou esto numf!_ro; o .nilo sei,. porque· o.nnullaçfío dn. forç 1 ~ armada..
nua sou Governo e DILO VllU wrln.gnr dtsto nos
quarteis si o Estauo de ~linas quo mo
O Sn.. AI.'IEIDA BAn.llETO-Poço aoA nobres
parece hiio manua soldados para 'o oxor•cito, Scna<ioros quo v~tom IL flxnçiio rte lhrçns do
si o do Rio Grande do Sul, si o da Bahin ou terr·a, tal qual ver!' da Car!rara dos Deputados,
outros teem mandado os seus contingentes.
menos .na dTsposH.:ao_re/ntt.vn.U.s te~1•as ao8 vo·
Mas, todos os annos manda-se continuar em Iuntar10s, porque nu.o soru. cumprtdn.
vigor os:m loi.
Tenho concluldo.
Pois da mesma. maneira pódo-se mandar
continuar em vigor a relativa ás juntas do
O sr. Gomes de Cn•tro (I} con·
alistamento militar, atá formular-se uma lei fessa·so profundamento. penltar<Ldo no vene·
espealnl sobre o assumpto.
rando relator do parecer sobre esta projecto,
Estranhou o nobr·e ~coador pelo' M11nanhiio pela maneira porque S. E.t. trat••ll o orador•.
que fossem privados dos seus postos os om· Noto., porém, que S. Ex. equivocou-se om
ciaes da guarda nacional o os honorarios do applicnr·lhe o exemplo da aPto do padre An·
exorcílo, quando deixassem de comparecer tania Pereira:- mayi:~tro omnes partJre deb!l·
para a forma<;ão dessas juntas.
mus.
Mas, Sr. Presidente, é snbldo qno nin·
Neste assumpto niio póde .haver mestre
guom pardo sua patente ou seu posto, superior no nobre Senado!', que ó marechal
sem ~assar por um conselho, siniio depois dos do eXIlrCito.
tramites legaos, para se conhecer si o om·
O orador tem já, por mais rio uma vez1docial commetteu 011 niio a falta. O Governo ciai'n<lo que nunca passou de guar•la nacionão poderá proceder com facilidade neste as· nal do. reserva, e não poderia mu.ts ::;er pro•
sumpto. Ha mais facilidade hoje em tir·ar·se movldo,porquo a compulsaria o deitaria fóra
a patente da guarda nacional do que haverá un fileira.
quando se puzer em execução esta parto da O nobro relator rla Commias[o, quo noabou
lei.
·
do illustrar o debate, não combateu o orador.
O que se quer é obrigar esses omciaes a S. Ex. começou attribuinrlo·lho umaopiniiio,
presta1em o serviço, o trabalho indispensa· q11e e!lo niio teve. Oorador cioclarou que lliiO
vol para que o nosso exercito tenha soldados. negaria ao Governo as 28.100 praças, si fosso
A essa obr•ignçiio deve corresponder um cas· osso o numero inrlispensavci ao Governo pam
tigo para aquolles quo reausarem cumpril-a. a manutonçiio da ordem e para a defeza da
Niio se privará do posto omcial algum por honro. nacional, no caso de uma a.ggrcssiio ;
motivo í'utll. O nomeado pórle provar por· mas nccrescontou que na proposta <lo ftxaçiio
junta medic<L que ostó. impossibilitado de de forças de tor·ra o Governo nüo devia pedir
comparecer, seni:lo neccssario nomear outro. ao parlamento mais do quo o numero miníma
A lei da g11arda nacional, no art. ft5 do- in<lispensavol para osso Um.
clara que llcam privnuos dos postos aquelles Or:t o honrn•la marechal a111rmou quo o
otflciaes que niio se apresentarem aos com~ Sr. Ministro da Gue1•r•a lho nssog-ur·nrn tor
mandantes dos bntalhõo.<, e aquolles quo niio podlrlo 28.1GO praças com a intenção formn•la
tiverem l'nrdamento, embora tivessem pago do niio conservar nas flleii•as mala do 15 ou
10 mil.
· as suas patentes .
. Julgo, portanto, quo, já que n[o tomos
Vô·se. pois, qne o nobro Ministro niio preainda uma lei especlitl sobro este serviço <lo cisa siniio de 15ou 16 mil praças, o nii.o tem,
junta do alistamento, devemos acceilar• o que portanto,dlroito do vir pedir na sua proposta
vem na proposiçiio que discutimos. Só u>sim 28.100.
oquo pouoromos te1• forç" armada, "6 a"Bim Observa o orador que a lo! de fixação do
poderemos ter os contingentes nocessn.l'ios fnrçns ostaboloco o mlnlmo do pt•aças om
para ol!a. Do conli'arlo, niio toremos juntas tampo fV· paz, o autorizo. o Governo o. nlevn.r
do nlista.meuto, nii.o po1lemos contO.l' com os esr,o numoro uo duplu o n. mais om clroum·
contingentes para "' fllelrns.
Esta ó a mrnha oplnliio.
sr. Presidente, vou sontat'•me.
(1) Es~o rosumo nito foi visto poJo ornUor,

"?'
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. stnncias oxtrnorcllnaJ•ias. Nilo pót!e, pois, n.ppl ;cn.r 11 C:ites hamcn ..;. Ora, si n. lei fô ...;se
pedir ma.ls d6 qun precisa.
t•scr·iptn. em outra lingun, que nii.o n portu·
O oradot• nil.o combtttCII o HnmoJ'O, o quo gumm. não m•a po~sivcl que se di:-;:o.;csso lsto,
foz foi dcclot'nl' que com o seu voto nilo pns· porquo no codigo cstó. comprehenrlido o crlmo
·
sa.rú uma. lei em qno se consigne funrlos parã pot· elle~ praticodo,
14 ou 15 mil pt•aças, tendo-so votaclo o nuAcompnnhou a justificnçiio foitn pelo sou
moro do 28. !Ou,
collegn. o Sr·. Almeida Barreto, n J'espeito tia.
All••gam quo o Governo está autorizado n formn,;ão tln.s junta..; tio nlistnmento; Jho pn·
ahrit•creditos supplomentares; mns nüo O isso receu que S. gx, ligou pouca importo.ncia o.
nol'mal ; nii.o ó csso o l'•Jgimon constitucio- est:L parte da Pl'Oposiçiio, e, outrotanto, as
nal, Quem fixa as despe>.:cs pnulicas ó o Con· critica':! quo ebtes artigos :.;uggorom pa.recern.m
grcsso.
lho mo.is serias elo quo ú. primoirn. viSta
F.ntcnd11 que dosdo que so diL nn Governo parocOI'am ao :-:ou collegn..
outra disposiçíio elo projecto o que não ó
direito do abril' cJ•oditos n sou nrbitrin 6 ollo
quo fnz n orça monto o nü.o o CongrcSSil.
seria. ú n. quo f.1z doa<.nlo tlc terl'a:-l no~ clesE' sun opinião quo, om Ym: dó! :;.) flx,tl' o gra<;rulo..; quo assontt4m praça no CXCI'cito.
numero da torça om 28.160 praças do prol, Não flc:L bem ao governoest.ar i lh11li nllo nquel·
se reduzisse o 011 nora úqnnllo que o St·.~It Ie:-i pobre:-; hotucn ...;, os ma i~ infelizes e os ·mo·
nistt•o tia Gnet'I'iL diz ser necos~ario. nns cir· nos oxigunt,!B, <lando·lhes, no fim 1lo prazo da
cumsta.ncias prosentt!S, porque, para omor· pt·ostaçuo tio seu serviço, um titulo ti e proprie·
gtmcias que so paliem dar, ollo está pela Jcl, elude, cuja emcaci:t o proprio govomo qn•
.
armado <lo antoridn.1lo par·a. dobrar o numot•o o expoao roconhcco.
O orador convltln. o sou collega. nnrn. votar
o até passa!'.
No corrnr dadi,cussiTo, tem sempre notado as emondn~ snpprcssivns, roduzinc1n a lei
no illustro Senac:o1• pel:c Parahyua que toda de fixação do forças, ao que clla. 1lovc ser,
sua quesltio é si ha. ou niio pt·t-juizo quanto sem sm• preciso passar n emenda 1lo Sr. Se·
á tlxuçü.o do nmo. quantia man!lestu.mcnte nador VICente Mach~tclo.
insufilciente para um serviço regular.
0 S1•, I"I'OMid"ntc-IMando adean•
J1i disse quaes siio os Inconvenientes e um
tudn.
a. lwrrt. tica ndiaUa. a. discussão.
delics é o inconvenionto constituciounl, visto
De:oi~no parn. n. ot•licm do ti ia lia sessüo se·
o Congresao niio ter competencia pura dole·
ga~• no Govm•no o direito do fixar do!Spczas. guinto :
porque isto ú att<'ibuiçíio que lhe ú priv•nlvu. 3a discussiio dn. proposit:iio da C:Lmara. !loS
Tem se foi to isto, mas é uma COI'< uptella, Deputados, n. 13, de 1809, autoriz>tndo o
é um a.bnso.
Poder Executivo a vem.lol' t~ prazo, nos fa.brl•
Viu que o seu illustro collo•ga levou a mal cantes o mercadores nttingidos pelos impostos
quo elle attribulsse as vlolacões constantes do conflnmo ~~onstantes Lia lei n. 550, de 3ltlo
das nossas leis e até da. nossa. Constituição a Uozombro do IBDS, t]UC o requererem, aS os·
serem nUas esoriptas om Jlngua vernacula. tumpill!as necessnriua parn. serem selladiLS
Observa a violação de IDUita~ leis, o pt•in· desde ji\ as morcudo!•las que tiverem om elo·
cipalmcnte da lei do orçamento, p1•aticada po;lto na chtlil dosta lei, moJI!lnto as conpor lndlvlcluos nilo só Instruidos, mas que so dições qnA o3tn.belece i
prosumo terem tido educaçilo.
Ora, n.lnl'l·ncçíio de uma. loi ll um cl'imo, o Continuaçiio da 2' discussão da. pt•opnsicíLo
da Cctmara. elos Deputados, n. U, de 1809, linão podondo acreditar quo esses quo se xando
as forçns de torra pa.ra. o exel'cicio de
recommencla.m pelo talento o pela inst•·u1900;
cçíi.o, como directores de estradtL:i do !'urro,
funccionarlos da. mn.i:; u.lta hierat·chin, 2' discussito dn. proposição lln. Cn.ma.ra. do:3
orrcm de proposito, com conscioncin.de crtu,a, Deputados, n. 12, de 1~90, constituindo um
ó lovatlo a descobrn• o. ori ~em deste fundo especial ao resgate o outr·o pn.rn. ga, ..
o.cto pelo clcsoonhoolmonto dos lois que olle' r,mtin. do papel·mocda oru circuluçiio i
violam, o Isto Simplesmente porque ollns siio 2" lli~cuss11o tla proposiçito 1ln r.amnl'a dos
e:o.;criptus cm portuguez.
Düputn.dos, u. 8, tle 18VO,autorizarulo o Poder
Pnru. provur n surl proposiç~ii.u, lombrn um Executivo. n coucodor oito mczes d~ licença,
deficit oxtrnordinn.rio oncontt•tulo pelo S1•. corn ordenado, uo Dt•, llaymundo Lu~to~a.
Dr. Murtinho, quando muustrot!n imlustrin, Nogunil•n., juiz substituto na. sec'.'<lo do Estudo
e qual a Ol'if,rom iloAto oxces~o '? Foram cor· do Piauhy.
·
tos ompt•ogn.tlo~ dn. E..;trntln. t1o li'orro quo gns·
tnrnm quanto quizernm sem detorminnçt\o Lo1·anta-sn n sessiTo às 3 hot•ns c 50 ml.
sun.
nutos dn tardo.
Lembrn·so que o Sr. Senador Oltlole<l
declarou que nilo >o oncontrnn Joi parn
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Prosidoncia dos Srs. Rosa o Silva (Prt3idcntc),
Alberto Gonçal•es (3' S~eretario) c Manoe
do Q•oiro•, (Vioo·l'rosidonte)

Arl. 2,' Ficam revogados o art. 25 do
regulamento annezo 110 decreto o. i03, de 30
do ,,gosto de !SUO, o outras dl•posl<;ões coo·
trarias ao presente decreto.
·
camaro dos Deputados, 13 de julho de 1809.
-Carlos Va; de Mello, presidente.- Arthu1'
Ambl'osino lle•·cdm de Sd, Fcrvlndc do I' se·
cretario.-Antero do Andrade Botelho, oer·
vindo de 2• secretario.- A' commiesilo de
Marinh<~ c Guerra.

A' mela hora depois do meio di"• abre-ao a
· sossiio, a qu• concorrem os Sra. Senadores
Manoel <lo Queiroz, J. Catundo, Alberto Goo·
çalves, Thomaz Delfloo, Henrique Coutinho,
Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Ma·
N. 23-1800
noef Barata, Lauro Sodró, Benodlcto Leite,
Gomes de Castro, Beltort Vieira, Noguch·a
Parnnagua, Pires Ferreira, Cruz, Joiio Cor- O Congresso Nacion111 rewl ve:
deiro, Be1.erril Fontenelle, Pedro Velho, ,Joeó
Art. i.' E' o Podo•• Executivo autorizado
Bernardo, Alvaro Machado, Abdon Milnnoz, n nbrir 110 Mini•terio da Guerra o c••edito do
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, Leito 39:352$500, snpplcrnontnr âs seguinte• ver·
e Olticlca, Coelho e Campos, Rosa Junior, bas do ort. 19 da lain. 500, do 31 do <lo·
Vlrglllo Damazlo, Cleto Nunes, Domingos zombro de 1898, ruzcndo as nece:snrlns ope•
VIcente, Gonçal ve1 Chaves, Bueno Brandão, roQlíes no credito :
Rodrigues Alves,Paula Souza, Moraes Barros.
Leopoldo de Bulh1íes, Joaquim de Souza, N. 1. Administração Geral
A. Azeredo, Aquilino do Aluara!, Gustavo
dn.Guorro..............
18:101$250
Richard, Raullno Horn, Pinheiro Machado, N, 4. lo toudencla Geral da
Julio Frota c Ramiro Barcellos (43),
Guorrn................
21:161$250
Dclzam de comparecer. com causa particl· Art. 2.• Rovogom~so as disposições om
pada, os Srs. Generoso Poncc, Justo Chor· c .. ntrarlo.
mont, Joaquim Pernambuco, Rego Mello,
Qulntlno Bocayuva,E. Wandooltolk, Cuiado, Cnm•ra dos DcputaJos, em 13 de41llbo
Vicente Machndo, Joaquim Lacerda e Estevns de 1899.-Cctrlos v.. , de Mello, presidonte.Juolor; o, sem ella, os Sra. Jonnthas Pe· Artllur Ambrosino Herodia do S~, servindo
drosa, B. de M,>ndonça Sobrinho, Leandro de i' socretario.-Antero da Andrade Botelho,
Maclel, Ruy Barbosa, Arthur Rios, Porei· servindo de 2•secrotnrio.-A' Comm's:ito do
uncula, Lopes Trovão e Feliciano Penna(JS), Finanças.
E' Ilda, posta em dlscussiio e som debate
N. 24-1899
approvada a acta da seSEito anterior.
O Congresso Nacional resolve :
O 8r. J.• Secretario dli conta do Artigo unlco. E' o Poder Exfcutlvo autoaegulnte
rizado a abrir ao Mlnlsterlo da Guerrn o cro·
dito eztrnordluarlo do 7:500$, para pagar é.
vi uva de Mntbew Lowrleos sorvlçospreatndos
EXPEDIENTE
pela loncha de sua propriedade P1•omptus ás
(orças legaes que operaram em Nlthoroy; re·
5 Otllclcs do I' S"cretarlo da Camnra dos voga,Jas os disposições cm conll•arlo,
Deputados, de 13 do corrente mez, remettondo
Camara dos Deputados, em 13 de julho do
auegulntes
1899.-Cal'lo• Va: ti• Mello, PI'OS!donte.Arthur AmbJ•osino 1/ercdia do Sa, servindo
PROPOSIÇÕES
de I' secretarlo.-Anloro do Andrade Botelho,
servindo de 2' socrotnrlo.-A' Commlssão de
N. 22- 1809
Finanças.
O Congresso Nacional decreta :
N. 25-<lo 1890
Art. 1.• Nenhum commlssarlo da Armada
Nacional póde ser promovido sem ter liqul·
dado provisoriamente com a Contlldorln de O Congresso Nacional ~solve:
Marinha a sua responsablll~ade para com a Art. J.• Fica autorizado oGoverno a abrir,
Fazenda Nacional nntorio•• 11 ge.renola que no corrente ezerciclo, ao Mlnlsterlo da
tlvor n seu cargo na occasliio cm que lhe Jn>tlça c Negoclos Interiores, o credito
competir a J romoçiio.
c1 traordlnario lie 60:000$, sendo 50:000$ pnra
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auxiliar a Assoclaçiio do Quarto Centenat•io
do Descobrimento rlo Brazll, na commemora·
çiio que ella projecta realizar· no anno
proximo vln~ouro, e 10:000$ pai'& auxiliar
o Instituto da Ordem dos Advogados Bra·
zllelros, nas despezas com o Congresso Juri·
dlco convocado para a celeb!'açiio da mesma.
data por a~uelle Instituto.
Art. 2.' Revoga.m·se as disposições cm con·
trario ••
Camara dos Deputados, 13. de )olho de
1899,-C,trlos Va: d• M•llo, presJdente.-

Art. 3." A natur~llzaciio não aubtrabo os
naturalizados M obrigações por elles contrahidas no paiz do origem antes de sua deana·
cionallzaçiio.
Art. 4.' Compete privativamente ao Pro·
sidente da Republica. conceder titulo do
naturalização aos estrangeiros que o reque·
rerom por ai ou procurador com poderes
especiaes.
Art. 5.• O naturalizando, na petição diri·
glda ao Governo Federal, farol. 11.9 necouariBI
declaro.çüea ctuanto ~ llliaçiio, naturalidade,
Arthur Amlll'osiml Ileredia tlo Sd, servindo do estado, proftsaiio ou ospecift~o da prole, si
} 0 secretnrio.-AHtel'o
diJ A11drad1: Botelho, a bou ver de llgltlmo consoroio, e doml·
servindo de 2' secretarlo,-A' Commlsaiio de cllie ; cumprlndo·lho ainda provar com documentos:
Finanças.
1. Identidade do pessoa;
II. Maioridade legal ;
N. 26-1899
111. Resldencla no Brazil pelo tempo do
O Congresso Nacional decreta:
dous annos, no mlnlmo;
IV. Bom procedimento moral ealvll conlta•
Art.l.' São conslrlerados cidadãos brnzllol· tado por documento omolal.
ros (Constltulçiio, art. 69, §§I a 6):
Art. a.• o requisito do resldencla será di~·
§ 1.• 03 nascidos no Btazll, alnd~tquede pan pensado:
estrangeiro, não residindo este a serviço de 1, AO estrangeiro casado com brazllelro. ;
sua nação.
u. Ao que possuir bens lmmovels no
§ 2.• Os filhos do pne brazllelro e os llle· Brazil ;
gltlmos de mãe brazllelra, nascidos em palz IIi. Ao ~ue tiver parte em algum estabe·
estmngolro, si estabeleoerem domicilio oa lealmente mdustrial ou rilr Inventor ou ln·
Republica.
tro~uctor do um geoero de Industria utll no
§ 3,' os filhos de pae brazlleiro que estiver palz ;
em outro pa.lz ao serviço da Republica, em· IV. Ao que 80 recommendar por seus ta·
bora nella. não venham domiciliar·se.
lentos e ieltrll.9, ou por sua aptidllo prot!salo§ 4.• Os estrangeiros que, aobando-ae no nal em qualquer ramo do industria.;
Brazll a 15 de novembro de 1889, niio decia- v. AD ilibo de estrangeiro naturalizado,
I'arom atrl 24 de agosto de 189i o unimo de nascido fóra do Brazll antes da naturalização
conservar a nacionalidade de origem, segundo do pae.
o processo estabelecido nos deoratos n. 58 A,
de 14 de dezembro de 1889 e de 15 de maio Art. 7.• Parn os otreitoslogues constituem
d
prova bastante as certidões ex:trabidas dOI
0
e§l~~, 'o9 estr~ngoiros que possuírem bens livros de notas e repartições otHclael, e bem
·1mmovàls no Br·ozil e Corem casados com bra· assim os attestados passados por qualquer
zilolras ou tiverem filhos brazlleiros, com· autoridade judiciaria, municipal ou policial
tanto que residam no Brazll, salvo si mani- da União ou dos Eltados.
restarem a Intenção de niio mudar de naclo· Art. 8.• O titulo de naturalizaçllo, asai·
na lidadA.
gnado pelo Presidente da Republica e sub§ 6.• os estrangeiros que requererem a scripto pelo Ministro do Interior, será rcgis·
naturallzaçilo de a.ccorrlo com a presente truão na respectiva secretario, depois de ter
loi.
o naturallzado,por ai ou procurador, passando
Art, !!.' Os estrangeiros nnturallzndoa go· rooibo do mesmo titulo, que aonsiderar·SBoba.
zariio de todos os direitos civis 0 pollticos 0 .de nenhum atreito, quando niio solicitatlo no
poderilo des,mpenbar quaesquer cargos ou prazo do sela mozes.
fune<;ões publicas.
Art. n.• O processo de nntur:Llizaçlo reC6'
PIU'Bgrapho unlco. Exceptuam·se os car- rente aos eRtrangciros residentes nos Eatado1
gos :
se organizará. :
a) do Presidente c Vioo-Prcsidento da
§ 1.• Perante a secretaria competente <lo
R•publlca;
governo estadual, quo o transmlttirá ao Mi·
b) de senador ou Deputado ao Congresso nistorio do Interior para os atreitos da oon·
Nacional, •em que tenham para o primeiro ce,siio e l'fglotro do titulo, que soro!. reen·
J)lals de seis annos de oldad~o braztleil'o, e vlado ao governo roCerldo aftn1 de ser entre·
guo ao Mturallzado,
pam o segundo maiR do quatro annos.
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::; 2. 11 Perante o prcsitlentc ou chefe do go·

()

~ ....

:".! 1'

Sccre~;nrlo

llecla.x·a. que

'Vcrno munlclpnl, quu o rcmottct·n. informnrlo niio 1m parl.!ccres.
no ]H'esidcnto ou govcl'mHlm• Uo Estado, pn.rn

.os fins do paragrHpho anterior .
.· Art. 10. Na 'ccrotnria c"mpctnnto tio go·
verno ostn.dunl havm•U. to.mbem nrn lí vro
pt•oprio no registro de titulas do nnl!u·nllza·
çito.'
A!•t, Jl, O pmzo para a entrega do titulo
nos trstntlos será do um nnno, contado Un
data do J'r~cobimento n:t socretnria !lo gover•
·no. Et-gotndo o prnzo c não sonllo reclamado
nqucllo <locumenlo, fal'oSe·ha a tlevoluçiio no
Minlstorlo rio Intcr·ior, para os cJI'eitos do
art. su in fi;,e,
Art. 12. lndepondontementc do quaesquer
formalidades, ~oriio oxpcr1idos titulas declar.t·
to rios de cidrulao bra.:ileil·o :Lns que o· requere-

S•··

Almcldn Dnr••eto- Sr •
a Armaria Nacional ]lCl'drm hou ..
trm nml~ um do~ sons ileróes, o bl'avo o u.
lustrndo t' tenente .Jorro d11 Silva Retnmba,
~uo trazia no peito uma medalha humn.nitarln de 1" ctnsso po<· \ot' satva<lo cm Monte·
vidOo a tripolnçiio de um navio em que Jo.O

Pro::~ido11to,

VI'n.Vn pn.VOl'OSO ÍllCI'llfliO,

·Tiontem livrou cllo das gnrras da !OO!'la n
tripolnr,iio do um navio, o hoje niio pôdo
npararo golpe tt•<tiçooiro e tyrannico, quo o
fez tom bor para sorn pro.
Nr.nlmm porlo1• tiveram os desvelos ila fa·
milin e 11 solicitude dos nmigos paru evitar
que !'osso cortado o flo de uma existancin. tão
preciosa parn os seus o tiio util ó. sun patria.
Tendo cllc feito pnl'te tlo primeiro Con·
gresso da lteputdicn, como representante da
Parahyba do Nor·to, sou Ilsttdo natal, peço a
v. Ex. que consulto o Senado si consente
quo na actn seja insm•ido um voto de profundo pezar pulo pus,amcnto desse horóe,
Aproveito :1. oppor·tunlda<lo pura desta trl·
buna apresentar a Armnda NaCional ns minhas con,loleucias por tão doloroso aconteci·
menta. Jit o fiz possoalmonto ó. familla do
illustro morto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;

rem pot• st, provando as·contliçúes dos art. 1",
§§ 2'1, 311 , 4° o sn dostalel.
· § I." O Ministro do lnterlc.r ó o competente
pnr:t assignat• os tltnlns . referidos, nppll·
·cn.ndo-so, qua.nto n.o processo do concessü.o e
registro, as disposições tlos arts. 7u o 8°.
. ~ 2.n Para. os estrangeiros tacitamente nn.·
· turnlizados em virluilo do art . .-.O, § -t• da
Cunstituk,1o, equivalem n tltulos dcclaratorios do oitJo.diios brazilciros os segnintos do·Cumentoa, expedidos ató a tlalit desta let:
à) os titulas do eleitor federal;
ú) os deeretosc portarias de nomençilo para muito bem.)
'r.argos }JnbUcos federaes ou cstadul\es.
P"sto a votos, ú unanimemente approvatlo
· Art. 13. Niio épermlttida a naturaliznçiio o roqum•imonto,
,do estrangeiroà que, no pniz ou fóra dotto,
,estiverem pronunciados ou tiverem so!frido
OllDEM DO DIA
co'ndemnaQao por c1•ime de lwmicidio, furto,
roubo, bnncarota, fatsi<lnde, contrabando,
cstelllonato, moeda falsa e lonocinio, ainda VENDA A l'RA%0 DE l~S1'AMP!Ll!AS PAnA MEl~·
CADORIAS El'II DEPOSITO
quo )li tenham cumprido n pena ou obtido
perduo.
Entra em 3" tliscussiio a proposiçüo da Cn. Art, 14. l'icnm isentos doquaesqunr custas,
sellos ou crnolumontos os papeis rof•>rentes it mam dos Deputados, n. 13, de 1890, autorinaturali>.nção do estrangeires ou prova de zando o Poder Exccuti vo a vender n prazo,
aos litbricantes o mercadores ~ttlugldos pelos
quo é cidadão brazlleiro.
· Art .. 15. No regulamento que o Governo impostos t\,, consumo, constnntosda lei n.559,
expedi!' p11rn a execução desta lo!, atóm de do :ll tio deY.ombro do !HOS,quo o l'oquererom,
um formul!trio do procrs~o de nat.UJ•n!Jzar•iio hs cstampillt11s nccessarilts para serem selestnboiHC(W!Í. aa necessnrias }lrovirleucin; n~ ladas dcsdo .ió. as mercadorias que ti verem
·sentido de m•:;tn.nizlll'·se Nn prnzo breve um em <loposito na dato. desta toi, mediante as
quadro estatistico de todos os o!tJ•nn"oiros condições que estal.Jelece.
residentes no torritorlo nnclonnl o t';,cltn·
Ninsuern pedindo a palavra, encorrn-so a
•mente no.turalizndos, em virturle dn Con."ti· diacu~-:süo.
·tuiçiio e leis anteriores.
Posta a votos, é approvad:t o, sondo ailo.Art. lO. Revogam·so ns disposições cm ptnd<t, vno ser sulnnetti<la li sanc~ão presl·
.coutrar10.
tlonclal.
·. · Camar:t tios Deputados, om 13 de julho <lo
"]890.-Carlos \'.r:: du Jllello, }H'esi'cle"nto.- !~ORÇAS IJE TERltA PAUA O l~XEil.CIOIO DE 1000
·Arthw• Amhro3ino Ilel'edta de Stt servindo de
'1° secretarlo.-AHtcrll de Anrl/·ado Botcf}to,
Con tinúa em 2• dlscuss[o, com o pare cor
sorvlndo do 2" socretntio.
fa voravo! da Commlssilo de Mttrlnba o Gucr-
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ra e a emenda olforociJa, o art. i" da pro- do serviço, contiouarom nas tlloirns com on.
posição da co.nu.u•a !los Doputa1loS n. U, do gaujllmouto, otc,-La"ro SodrJ.
IBOD, fixando ns forças do torra para o oxm•Accroscento-so no final do nrt. 5': c sondo
cicio do !DOO.
tnos titulas lntransforivois, salvo os diroltos

Ninguem mais pedindo a pnlnVl'a, encerra- hot•oditnl'ios, pnra n~uollos que da data da
presente lo! om dorutto llzol·nm jus a. tal con·
CúSbÜ.O,
-Alvai'D Machado.
Segue-se em discussão o art. 2' da pt•opo·
slção.
Ninguom pellindo n. pl nvra, cncorrn-se a
diSCU::iS/.10.
Süo snccossivnmcnto lidas,apoiadas o postns
conjunctamento cm discussão as seguintes Soguo-so om disoussüo o art. 6' da propo·
se a discussão.

EMENDAS

siçilo.
E' Ilda, apoiada e posta conjunctnmente em
discusslio a. seguinte

Ao art. 2" e seus pnragrapbos-Supprimnm·
so.-Bet{ort Vioirtt,

EMEXDA.

Ao nrt. 2.'-Supprimam-se ns palnvms-o
altoraçücs constante; d~ presento lei.
Suppl'imnm·so todos os§§ I, 2, 3, 4 e 5,-

Ao nrt. 6•- Supprlmn-so.-Belforl Vieira,
Ninguem pedindo o. pnlnvrn, encerra-se n.
lliSCUStiÜO.

Lauro Sodrd.

Nlnguem pedindo o. palavra, encorra·se o. Segue-se om discussão o nrt. 7" drt proposl·
çilo.
discussão.
Segue-se em discuss[o o art. 3' da propo- E' lida, ar oladtt o postrt coDjuuctnmente em
discussão a aeg Jlnte
slç[o.
E' Ilda, apoiada e posta conjunctamentc
EMENDA.
em discussão a seguiu to
Ao nrt. 7•-Supprima-se.- Balfort Vieira,
EMENDA
Nlnguom pedmdo a palavra, encerra.-se a
discussão.
Ao art.3• e seus parngraphos-SupprimamSegue-se em àiscussão o art. 8' da propo·
se.-Bel(orl Vicil'a.
siçiio.
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
Nlnguem psdlnde a palavra, encerra-se a.
discu~diio.
discussão.
Scguc·se em discussão o art. 4' da propo· Posto a votos, é approvado o art. 1".
slção.
Fica prejudicada a emenda do Sr. Vicente
E' Ilda, npolarln o posta conjunctnmonto om Machado,
I'estabelecendo a proposta do Godiscussão a soguinto
verno.
E' nnnunci~da a votaç[o, da emenda do
El!END.\
Sr. Be!tort Vieira, suppresslva do art. :1.' e
Ao art. 4'-Supprlmo.-so.-Bel{o>·t Vieira. seus paragrapbos.
Ninguom pddindo a palavra, cncorrn-se a O Sr. Almeldn Dnrreto (pela
discussilo.
ordem) requer preferencla para a cmendrt
Soguo-so om discussilo o nrt. 5• da propo· do Sr. Lauro Sodré.
slçilo.
Siio succossivamonto lidns, apoindns e pos· O S••.Pro .. ldt>nto-Pelo Regimento
tns con,j unctnmoute cm discu~são as soguln· as emendas são toiUpl'essiva.a, additivas ou correctt v~s; pt·et'erem na vot~çílo lia primeiras
tos
ás seg-uodus, estns ó.s tcrcoil•o.s e na mesma

cln"e ns m~is amplas.
Não posso, pois, nccoltnr o requerimento
de prolerencia.
Ao nrt. 5." o .sou! .?nrngrnpbos - Suppri- Vou, p01·tanto, submetter a votos em I' lo·

mn-~o.-Brl{ol t Vtoll a,

ga.t• n. om('ndn. suppressiva mais amplo..
Não sendo o~t:~ n.ppt•ovac.la., submettorol

Ao m·t. 5rt-supprlm!tlll·SO ns p!llnvras-ou

sem-, ro~l,;ldo o artigo nos tos tot·mos: os ou tfio a votos a omendn do Sr. Senador Lauro
voluntnrlos ousprnçns que, Uullo o sou tom)JO Solh•li,
·
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O Mr. Louro So<lré (peta ordem)
o
Mo••oeM narro.. (pela
-::ir, Presidente, resorvnva-me pnra di.\1· ordem)- Sr. Prosidento, nii.u sei :.i snrin. isto

~.
J'.
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'
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cutir a matcrlll em 3" discu>suo. o pot• ia>o passivei, mas el'll Intenção rninba o do di·
deixei do !ondamentaJ' as emondas que tive vm·sos S1·s. Senndoros, approvar o n.rt. 3" e
ocoasliío do apresentar. Folgo do ver que o supprhnlr os paragrnpbos.
nobre Senador pela Parabyba uiio mais reSR. PuESIDENTE-Por ocr.nsliio dn vota.
petiu n ext.ranhesa que tinhn causa~o a çiioO V.
Ex. podo ria tor requorirlo ;c votação
apresenta~ão da minhll emenda, apozar da
por
partos
e, de accordo com o Regimento,
emendn antig:. de Sr. Belrot•t Vioil•a,
eu n f1LrhL; mas ngor.t, osto.ndo n. matet•iajit
Eu quer·ia dizer n.lgumn cousn. sobl'o essas votnrln, 11i10 se pólio mais litzel' Isto.
pro"o'i~ões aqui aflh·mada• pot·· S. Ex. e
mostrar a. diO:.,rença, que, na real1dade, ba O Sa. MnRAES BARitos-Como foi votada a
entl'o a emendn que suppJ•imla o art. 2· e emenda su ppro"l VIL •lo artigo o dos para·
seus paragraphos, apresentada p•lo Sr. Bel- graph··s, naturalmentn tivemos de votar
tort Vieira, e a que apro,entei, a qunl apenas contra olla ; mas eu ct•oio que ainda é tempo
sopprimo palavras que silo ligadas ao art. 2·•, ue se divillir a votação.
O Senado comprehende a dJffcrença, que
O SR. PRUSlDENTE- Desde que a votação
acho essencial. O art. 2" m>ntém em vigor foi feita e que eu vet•ifiquel·n, pala contagem
ns dlsposidlos da lei do 1896.
dos votos, não ó mo.la possivel proceder·:se A
O Sa. PRESIDEliTE-A diseossiio eslilencor- divisiio. Ha uma 3' discussão, na qual o
honrado Senador poderil propo1• isto a que se
rado.
O SR. LAuao Sonml-E' apcnss uma expli- relere.
cação; e p•ço a V. Ez. que me permitia Posta a votos, ó rejeitada 11 emenda do
tllzer ligeiras obsorvaçõo• que ligam-se 11 vo· Sr. Belfort Vieira, suppre, siva do art. 4".
Posto a votos, é approvado o art 4.'
tação, e de alguma fórmã ..justlficum o pe·
!'esta a votos, ó 11pprovada n omonda do
dido do preferencm Jeito pelo bonrudo Se·
na~or, c que V. Ex. mostrou, de nccordo com Sr. Belfort Vieira, suppres!liva do art. 5'.
Ficam prejudicadas as emendas dos Sra.
o Regimento, niio poder uccoitnr.
Mai o Congres>o, bem on erradamente, Lauro Sodrti e Alvaro Machado, rnodillcatlvas
· adoptou estas disFosições em lei annua, ellas do mesmo art. 5'
Posta a votos, ó approvadn a emenda do
permanecem.
Sr.
Belfort Vieira, suppressiva do art. 6'.
O SR. PRESIDENTE-Mas essns observações,
Posta
n votos, ó npprovada a emenda do
por occasiiio da votnç·ua, · Importam em re.
Sr.
Belfort
Vidra, suppressiva do art. 7".
abrir a dlscus•iio.
Posto a votos, ó aptn•ovado o art. 8•.
O Sn. LAuno Sonm~-llu entendia que, fa·
zendo-as ogora, limilando-me n. poucos pa- E' a proposição, assim emendada, adoptada
lavras, que serviriam para esolarccor a vo· para passar a 3• discussão.
tação, cansaria monos a attonçilo do Senado.
Entretanto, niio quoJ•ondo ir de encontro ao I'UNOOS ESPEOJAES PARA O RESGATE E G.\R.\N•
TIA DO PAPEL ~!OilDA EM ClRCULlÇÃO
lmporio do Regimento, do qunl V. Ex. é interprete, submotto-mo li udvertencia que
V. Ex. acaba de fazer, e dou por conciuidos Entra em 2• discussiio, com o parecer f•vo·
ravel da Commissiio do Finanças, o art. I' da
ss minhas observnções.
Posta a votos, ó rejaltadn. a emenda do Sr. proposição da Camara dos Deputados, o. 12,
Betrort Vleh•a, suppressiva do nrt. 2" o seus de 1809, constituindo um fnmlo especial ao
resgate e outro para garantia do papeipnragraphos.
.
Posto a votos, ú approvado o nrt. 2.", salvo moeda em circulaçuo.
a emenda do Sr. Luuro Sodró, suppresslva
das pala vrns: «o alterações constantes dn O Sr. l.elte c Oltleleo diz. que
asslgnou o parecer da Comm•s•iio de Finanças
prosonte lei».
Posta a votos,,·, approvada a emenda do Sr. com restricçoes e julga. do seu dever vir tra·
zor ao Senado quaes os mo ti vos por que não
LauroSodró ao art. 2",
Posta. n votos,ó a.pprovndn. a emenrl.L do Sr. o a.cceitou sem reservas; estas se acham no
Lauro Sodru, suppresstva dos §§I, 2, 3, 4 e 5 seu passado parlnmentat•, nas opiniões mnni·
restados, desde 1891 ató 1898, nesta como ""
(lo a:rt. 211 •
outt·a
Cusu do Congresso Nacional.
Posta a votos, IJ rejeitada a emenda do Sr.
Boltort Vieira, suppt•essiVII do nl't. 3' e aeus O projecto que se discute ó a. volt11 il!l cogi·
pnt•ngrapllos.
tnçõcs do Congresso da chamada questão
Posto 11 votos, IJ approvado o nrt. 3•. e seus financeira. ainda nilo solvida e quo, como a
paragrapbos,.
Spbinge da fa.bnla, exige qne a resolvam,
E' annuncladn a votaçiio do art. 4',
sob pona do devorar o ct•odito nacional.
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Jti o disile, hn. pouco dlns, o o ropa~o agora.
fttltn de pl\lrlotlsmo fo•or opposlção no
Oo•m·no, deonte da• tlillleui<ladcs cxtmernlnarins com que este foi legado o.o Sr, Presidente da Ropubllcn,
Julga maior falta d11 patriotismo não 1lizet•
frnnr.o.mcnte a opioiüo tle cntll~ um sobro ns
medidas pr·opo•tas, sacrificando observnçües
o elementos do estudo que potlem esclarecer
as questões.
:--erin n gn.r nnxilio no Oovot•no cnlrLl' pnr
qualquer cawo. informnçõcs $obre pontoH em
1Jiscmsslio e que formam t:IUrt. Ollinliio jó. oxter·
nntlo. ho. longos :1nnos.
Denote do quo o Sr. Presidente da Repu·
bllca tem feito, nos seis mezes de seu go·
ver·no, nn gestfio ria fazenda publica, lbrça ó
acceitar oquillo que elle suppoe de necessidade para levar por dcanto o seu plrtno de
reorgu.nh:ur ns ftnont.~as do pn.iz, não prejudicando a &ua ucçr1o por· divo.-idnde do opinião; elle tom a responsahllida,le do Governo;
é justo que o Congresso s<cun,Je os seus
o;forços, niio contrnpondo outros medidos
uque!las qu• elle formula como os melhores.
Por Isto, assignou o parecer com rcstricções
e nilo deu voto em sepum<lo, nüo pó<le nem
deve doix:tt' de, com o desejo de auxiliar•,
o nü.o do censurn.r o Governo, mn.niftsto.r os
pontos do d1vergcncia em quo ,. encontra e
dar os motivo~ por quo, sem recusar o seu
voto á propo,Jçiío da CamOI'a, entendo que
ella nada resolverá quanto r\ siluaçiio financeira..
Disso em aparle n um rios seus honrado>
collrgas que apoinria. o actual Gove1•no, om ..
julg~

quanto clle

ostives~e

aerinrlo a fazendo. pu·

blka como o está tazendo. E; ta mos no setlmo
mez de exerclcio o, apczar do niio ter havido
uugmento da reco ita publica, o Govot•no jiL res·
gatou a ~rondo 'omrnu dos bilhetes do Tiro·
souro postos em circnluç~o pelo sea ante·
cessar; p11gou divida que se avolumava,
com o Banco J,, Ropuhlico, onde tem nru
saldo superior 11 4.000:000$; tem pago con·
tns qno encontt•ou om atrazo; tom pago os
juros dos novos tltulos emittido< prlo Fuudiug Laa"; tem pogo o omprcstlmo do
;~: 2.000.0011 contrair ido pelo Governo pass'llo
para a despc?.lt ordinarla; tem queimado
32.000:000$ de popel·maoda o tem acudido it
despezo. ordinaria, níio n.:lJ'cctn!la por os~cs
diopondios. Chego folgado a umo. ópoca cm
que o sou antecessor sempre andou cm ~i !li·
cuidados paro armujar dmholro,
Poderí10 responder qu'' ostns quantias ra·
presentnrn, em onro, ns que oGnveJ·uo tlolxou
de gnslar pelo fn elo !lo estar pagando com
titulas os.lnro~ l\1\ clividlt oxtPI·un: mos niio
sómonto ns qunntins usslm dispunlildllS silo
snperlorcs nos titulas do FumliH,Q LuaH otni~
tiilos ató junbo, como oa jal'Unes toem not1·
SOf\1\IIO
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cin.rlo, como devo ser n.ssignnlo.1lo o modo
altomonto p:ttl'iulico com ~"" os Minlstt•oa
1oom gnsto ns vorLns dos seus orçamentos.
Bastorln o fllc\o llO níio su tot• entl•egue o.
dcsp··zas nova:-;, rl'!stringindo ns docrcta.tlns,
porn ser crtlo ,Jo npphtudir o Governo pelo
proposito monll'eotu e executado do cuulat•
da dusprzn. publica, COUSO. que fO não fazia,
lm muito tempo.
E' pur isso que o orn.t.1o1' nfi.o lhe nog.t o
SO!U apoio. Demnis, o proj1~cto cm 11iscussüo
si nilo produzi!' rel)u\tlltlos, tambom niio
tt•a.rá. mnl novo no paiz e por ísto nü.o ha
inconvcnicnto em votul·o o con rcrtcl·o cm
lo i.
Entretanto, como tom-se opposto ao regi·
men seguido pelos governos nnteriol'os e níi.o
quer quo nccusom do paixão floliticl\ o seu
procedimento do hrmtern, vu.o o orndor expor
os pontos do divergoncin quo tom com o Go·
vcrno quo apoia o a quem est~ urompto a
auxlliur. Sorno conslderaçõos pnrn sor.,m a pro·
e~ndns com n. boa vontade com ~no entende a
verdarlcirn coa1\juvaçi1o 1levi1Jn. nos respon·
soveis pela drrecçfio dos negocios pub!icos.
A proposição da Camarn dos Deputados,
constituindo um fundo especial applica·
vol ao resgate do papel-moeda o um fundo
p~rn garantia do papel-moeda em circulaçiio,
com os recursos que doterminn., é n. repro·
duccão da.chn'mudu-qw.Jstt!a {l11 .t<~cdra-que,
desde 1892, tom sido debatida. no CongroStiO
Nacional o ainda. não teve solut;ão, o.pozar
tlos gra.ndes Lh:bltll3 hn.vidos om nmbas os
casas do r.rtnmento Rra1.i!eiro o na imprensa,
npezar mesmo das divol'iins resoluções trazi·
cios om leis quo tlgur,,m nas collecçõos.
A idóa principal d~ proposição é valot•izar o meio circulante, unica moecla ~ue
o i••iz possue depois que a lei de 1896,
autorizou o Governo a encnmpo.r ns emls·
,ões bancatins e snbstituil·ns por notns do
Thesonro Nnolonol; a proposição entendo que
c:-;so. vo.Iorizaço.ão scl'ó. a.lctUlÇtlfl:L 11clos tlous
modos seguintes:" constituiçiio elo um fundo
uppllcavol ao r,sg<Lte do pnpel·moeda o "
cr·ençU:o de um t'undo po.ra garantia do pnpeimocrln cm circulação.
Ofun·Jo elo resgflto 'orá constituido: a) com
a ronda, cm papel, proveniente do nrrenda·
monto das estrndus do forro de propriedade
drt Um no; com o prodncto da cobrança da
di vida. activa. dn. Uniüo; com n. importancl~t.
pag:o. pelos b1\ncos, cm virtude dos suus debitas ao Governo; os juro.< rlos bonus omittldos
para nuxllio os industrins; com as rondas
ovontuno; n.dvindn.s no Thcsoul'o, cm p:tpcl;
com os so.ldos qu:1 EO npurarem dos orçamentos.
O t'nndo do garnntia sorri crendo com os so·
guintcs rccut·sos: quotu, do 5 u;u oUI'O sobl'll
todos os diroitns do importnçi\o, com o saldo
to
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dns tnxns nrrecndndns cm ouro, tkduzidos os n.presont.ou um projecto tlo Jol no qunl, entro
serviços que, em esprcio, o 1'lle!iouro ó obri- outras disposi!,'õos esto.vnm ns seguintes:
gado a cnsteo.t•; com o proclucto integ1'nl do
« Art. 0," O Thcsouro Nacional I'G·
nrrcndnmcnto rins c.<tJ•ndns <lo f'orro dn Uniiin
tlrai'Ú
dn circulnçiio os seus bilhetes ou
quo houvm• sido IJStipulndo om ouro, com
papcl-moeda,
substituindo·os pot• octros
excopciio do nrrcndamento ou outJ"n. oporncii.o
dn quantia corresponuento no triplo
ronllzadn com n Est<·ada de Fot•ro Coutrnl do
Brnzll; com todas o quncsquer rondas oventnne~;; percolJidn.. ; cm ouro.
o flmdo do !'esgoto porlcrli se!' empregado

pelo Governo para augmcntn.t' o fundo do garnntill e vlce-vorsn, quando n. situação cnm ..

binl e o osta<lo da circulnçilo nconoelharem
cstn medi<! a,
o Governo depositnrlt o ouro ou seu cquivnlcnte cm um cstnbolcclmcnto lmncario om
Londres, devendo npplicnr os juros do deposito JJO nugmonto do mesmo fundo.
Extingue·so o direito de emisbÜO concedirlo

no Governo pelas leis de 20 do mnio do 1875,
IS de junho do I885 e 23 do se tem h!'O de 1893;
mns nutoriza·so o Governo n retiror do
fundo do gnr:mtln, ntó vinte mil contos do reis
parn cmprestnl·os no cornmerclo, ~or lntorrnetlio do Banco da Ropublicn, quando ns clrcumstnncins do crise excepcional ncousolharem esta medida,
A tnclneracito do pnpol-mnoda ~m·á foitn
com roda n solemntdndo e peln fórma mais
conveniente ao Governo, o qunl publicar:'•
mensalmente o estado da circulação do papolmomln, dando contas minuciosas do seu estado aununlmente no Congresso Nacional.
§

Os aHtcccdt.mtcs clr' fHCsttto

Exeostos assim os pontos cnpitnes da proposiçao, cumpre fazer um ligeiro estudo da
qucstüo, tal como elln se aprosontn de novo
ás cogitações do Congresso Nacional.
A prov!llencin de valorlznt• o melo circulante pela cronçiio do fnndo de garantia e do
rosgnto do pn.polamocda. não é nov:L nos Amwcs
do Con~r·es::;o Nacional; de nono n. nono, á
medida que n moeda fiducinrin mais se rleprccia. tol'llttm·so mui::; dlfilceis as cil•cum·
stnncias tlnancolt•as do pJLiz, monos J'csultados
produzum as comblnaçõo• docrotn<ln<, om tentativa n molilornl' a sltuaçüo do ThesuUI'o,
volta. ú discussii.o o. idéa. dn. crcnçflo do um
deposito de ouro, acompnnlmdo do Pl'ovldenclns tendentes a obJ•Ignt• a retirada de
uma parto dn. circu!nç11o, consigno.ndo-so rc ..
celta pll'a osso fim e<peclal.
Llgoir·o rutrospecto niio será inconvunle.ute
pnm o estudo.
Em lB!JI, na sessão do 23 de ,iulho, a Com·
missão de Fazenda da Cawara dos Deputados

de um fundo nrotnllico quo so constituirit nq Th 1souro, etc.
J\rt. 8", Parngt•npho unlco. O Governo providenciará para que, do ouro

oxlsteuto no ThusouJ•o e do que for
sendo nrreondado da porcopç,iio dos <li·
rcitos de importação polo roglmon
nctua.l, se 1leduzn. umn. quota par!L ser

lovndn i• couta tios lastros dos bancos
possuidores de bilhetes em circulação
por garantia em ouro ... de trLl modo
que, dentro do prazo de um nnno, esse

lastro esteja comploto o etrectivnmonto
depositado em cotre para n garantia a
que é destinado.».
.
Este projecto consignava as duns medidas
da proposlr;üo da Cnmurn dos Doputados: o
resgato do papel e a constituküo de um l'uudo
de gnrnn!ln, ouro, lastro das notas em circulação.
For rejeitado pela Camnra, nn sessão do I
de agosto; na sessão do 5 do mesmo mez,
quatro dias apenas depois, o Deputar!o Do·
metrlo Ribeiro aprosentavn um req_uerlmento
para ser nomeada uma commissno especial
do cinco membros pnrn Indicar o que julgas.e
nocessnt•io sobre: I•,o resgate do papel-moeda;
2", n conveniencl"' e opportunidade.,. c) vnlorlz:tr o pnpol-moedo..,. pelo restabolecimlmto
dos depositas om ouro, garantidores das
emissões bnncnrlas, jil pela reducçilo gradual,
mas peroovomnto e ininto!•ruptivel da clr·
culn<;ilo ftduclal'in garantida ou ni\o pelo Tho·
som•o; 3•, nc<Jrca da apphcabllhlnde immedh•tn ao resgnt.e do papel-moeda, dos juros
destinados, c,.v; do decreto de 17 do ,ianoit•o
de 1890, n constitui!• J\mdo gnrnnttdor dos
nuxillos á lavou1·a; 4", finnlmento, ncercn da
alienação das npoliccs de 1889, recuthldns com
os dopositos dos bancos, parn o fim lie reconstituir os me!lmos dt positos,
Nomeurla n Commiss<io,n p1·rsentou esta um
projecto de lei, no qual so continham as seguintes medidas: Art. i",§ J,"-0• juros das
npo!lcesdcposltndas no Thesouro pelo Banco
dos Estudos Unidos do Brnzil e pulos outros
b1mcos rcg1onncs que se incol'por:~rem ou vc ..
nham a incot•porar-so no Banco da Republica.
serão npplicndos no l'es:;ate do papel-moeda
do Estudo. Estn. quota será roforr,,udn do
ncclwdo com os recur:;os do orçamento, medinoto uma cowtlgnudlo u.nuual. Art. 3. 11 -0

Govm·no pl'ovldeucin.f'á no ~Jentil1o Ua. reconstltul<;ilo do dopostto cm ouro feito yolus bancos
e tambolll para o Jl1u <ln uniJlca•uo do l>adriio
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monet.arlo. Posto este projecto em discussüo, dezembro dN3se anno, solnçito da. qucstiio dls·
·
foi np1·c.~entadn o n.t·ceito. lt nomençiío de uma cu tido no Congresso Nacional.
commissü.o mixta, do Ueputados e Sonadol'CS,
Nesso decreto, que rnformrm complala.•
pom dnr parecer souro o projecto.
monto o svstcma. da. emis~iio fl!lucin.ria no
Nn SCH8iio do 7 de outubro essa CommisFüo pnlz, adoptando o systema da unldarl" ban•
o.prosontou_projecto do lei no 4unllmvia rlis· cal'io., concrmtra.n1l0 a no Bn.nco da. Republica,
poslc;üo soT.iro a reconstitui,:ão intcgJ·al do a itléa do fundo de ;.:amntilt e do resgato do
deposito motall ice rccolhltlo oo Thesouro pelos papel moeda. apparoce sob a' seguintes lormns:
ltancos cmissorC'S, sobl'O o. ('Dtrml:l do2 "/u deposito dos !nstros da emissão tlducinrla no
sobre n. sommn do suas emissões puro. o ros- 'fbo~ouro, tudo cm npollccs do cnpita.l ouro o
gatu do papel-rnooda.
2 1f a% rltl juro::; ouro, pugos sernestrnlmente
Em 28 de outubro foi votado e rcmcttirlo (art. 4'~; .iu>·os dessas apolicos de lastro cscri·
ao Senado esse projecto do lei que, nesEa Casa pturndos em fundo especial, denominndo do
do r·ongresso Nuc!onal, nüo teve ;o!uçüo. No -~arnntiu. da omis~iw o destinado n. cobrir a
anno seguinte 11 questfio voltou ti. api'Ccinçiio di!ferença entro o valor dos depositas c o
do Cong1esso Nuciona\, provocado o debato t.la::; notas (art. 5 resgato dos notas em cirpor um projecto do lei, npre>ontndo pela Com· culaçiio; dos bancos por ordem do Govorno
missão de OrcamAnto 1la Camlll'a, na sessão n.o Banco, com n.vlso prOvia de sois me?.es,
especial de Cornmi•silo Geral cm 5 do >etombro pelo funrlri de garantia on ·pelo rloposlto exisde 18Q2,
tente no Thosoui'O (art. 7"); do 1'hesouro com
Nesse projecto allude-so,pela. primeira vez, os lastros dnpositados, ouro e apolices quo
om termos posltlvos,{ls duns ldéus t'undomon• deveriam ser convertidns nas novos apolicos,
toesoo projecto agora sujeito ao estudo do até a quantln de cem mil contos dentro de
Senado:
um anno (art. 18).
O nrt. 4.• autorizava o Governo a assuSubmetlldn este decreto á sancçlio do Poder
mir a responsabilidade das notas dos bancos Legislativo, foi ello o.pprovo.do, com mollifi·
em circulação e impunha-lhe a obr\gar;ão do cnçü ·s, pela lei n. JS:l C, do 23 de setembro
resgate gradativamente,delxnn~o em circula- de 1893, na qual foram consignadas as
ção as que as necessidades do merca<lo ex- mesmas disposições do decreto de 17 do de·
igissem.mas garantidas com .o lostro em ouro; zembro de !802 quanto ao fundo rle garantia
constituia·se para Isso um fundo especial com e ao resgate do papel-moeda do Thesouro,
os segulntea recursos:
autorizando-se a emissão de mais com mil
contos
em honus pn10 auxilio as industrias.
a) lastro em moeda de ouro, existente no Tbesonro N11clonal e alli de- Pareceu a muitos que essas providencias
punham termo ú. chamaila.-questüo ftnan:po:dtBdo peleis bnncos de emissii.o.
b) apoltces ouro, compradas com coirn; nos coHsitlet'ltndo que precedem o decreto de I7 de dezembro, está dechn·ado que
ouro dos lastros dos bancos.
c) apolices, moeda corrente, tombem ...:.a questão financeira exige promptas e am·
rolas medidas, nilo decrotudas pelo Congresso
garantia dos emissões.
d) saldos pertencentes ao Tbesouro e Nacional, neslm como que dev1n. ser dnlla ús
emibsõcs l1ancaria.H uma. bnso ~agoura a nedepositados nos bancos.
nhuma oll'eroco mala seguran~a do que a do
c) divida dos diversos bancos.
Estado,
rept·esentndn por titules do sua
Quanto ao papol-moerl;c do E;tarlo, o seu
divida.
resgate sm•ia feito pelos bancos, pelo systoma
determinado na lei de 2·1 de nove muro de O <lecJ•olo do 17 de dezembro, nlfaslando-sc
cht opinião dúS que condcmna.Ynm o o.ugmonto
1888.
do
!Jllpel-moorlu, elev;,Vt\ no dobro o limito
Como se vô. o.ttendio.-se á valoriznção dns
das
embsúe• concedidos pelas leis de lb7•1 o
notas bancn.rius peln creat;ão do !unf!o de
IB85
o antorizo.vo. aombsüode cem mil contos
garantia o ao re.<guto do tmpel pela suare·
tirada ~nnun!, ;eguntlo os termos da lei de cm brm«s, nlllrmando em um dos HOUS coHsitfc ..
ramlo que-ellcs não ornm papol-moedn, por
1888.
No. sessüo tle 28 de outubro este pro· vencerem juros o deverem 5er resgatados em
jccto rle lo! foi posto {I margem , por set• np- cut'to prazo.
proYndo om terceira di•cussüo um substitu· A rolormu fez-se, houve applauso quasi
tive quu consignava medidas completamente goro! e ocredlturnm que a quesllio financeira
oppo.tos no plano trne,ado J>cla Cornmissão de i·Sto.Yn morto.; n situuciio do prLi~. entretanto,
ur'gl'nVU.\'tH;i diu IL tliU. Ü cambiO qlll\ da
Ort;umento,
A sussiio pai•lo.mcnto r deste anuo encerrou· ttl:oL do 10. n quo clwgn.rn. cm 27 elo julho,
se com o. t·emessa do noYO prt~lecto de lei on· ;ublra a !5 '/, em lO rlo outubro do 1802,
vindo no Senado, onde ni\o teve andamento baixara constuntcruento 11 13 '/1 cm 31 de rle·
porque o Govemo oxpodiu o decreto de 17 do zembro, a lO '/,. etn 80 do junho de 1803, a
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succesaf ..
vumento ntó O'/, om fins de 1805.
O Governo vln·s' a b1•aços com os maiores
difficul•ladcs pnl'il attondor ús despozas publlcns quo ougmontavnm sempre, p!•lncip •imonto a verba- lluctunções de c:uubio-a
exigir, somente ella, n cifra do mais de 01m
mil conto• ao orçamento.
O Pr••sidonte dn Republica convocou n.s
Commis•ücs do OI·çamento da Cn.mnra dos
Doputados o de Finnnç •s do Senado P•ra uma
reunião em p!l.lacio e, d lRb, resultou a. combina~·ão do mandnr omondo.r, nn. cn.mnr.t, um
projecto onviarto do Seuar!o, quo ·foi, postorinrmento n. loi n. 427, do O rte dczemuro de
.O 'la cm fina clil foveroiJ'O dtJ 1804 e

1890.

I;·I :i.

,.''

I

~ I

Dosta constam "" soguintos dls~nslç~es : o
Governo ••ssumin n rosponsalnildade das
notas do hanco cm ch•cmln.çoilo, extinguia a filcuidado de emls•iio de todos os bancos, substituindo-os por notns_.do Thesouro; o mesmo
fuzio. com os boJtus, crendos ptwn o Banco da
Republico, cm auxilio ás in•lnstrlns, pelo do·
creio C.e 17 de dezembro do 1802.
A lei providenciava sobro o resgate gradativo do papel-moeda, dando ao Governo,
_pnrn. isto, os seguintes rccur~os :
a) pro•lucto da venda de, pelo menos, um
terço, dos npolices existentes no Thcsouro,
provenientes dos la~!I'os das emissões boncaria.s.
b) pr,stações com que o Banco 1ia Republica entrar pnrn. o Tilesouro, na f.i1ma do
contracto n. f&zcr pnrn o pugumanto da sua
divida..
c) amortiznçiio o juros 1los boJtu~.
tl) pn.rtc rio arronrlnmonto de torlos ns cs.
tradas de JIJI'I'O da Un!iio, inclusive a Centro!
do Br.,ll.
Em oxocuçiio desta lei foi expedido o de·
CI•oto n. 2.412, de 28 tio dezembro do i800, o
qual consagrava rluns medid•s principnes:
Primoiro, a. r~tirntln 1lo papel-moeda, ~ra.
duMmonto da clrculaç:io, otó IJUe o fiOU valor
attingl;so no do qu .. tro mil l'uls por oitava
de ou••u, do vinte e dous quilates, de lionformidado com o art. 1". da Joi do li de so·
tembi'O do 1846. (Art. 1".) At1i o flm do nnno
do 1807, deveriam estar resgatados, pelo
menos, 10 n;u dns notns om ch•culaçüo, em
1808 mais IS"/"' em !800 moi• 20 "/,, em
!DOO mais 2õ "/.. até que so pudosso mantot· o
roglmcn da convor.tbilldndll (art. 3•.)
A Bt gundtL merltdn. ern. o. crençiio do nm
fundo permanente rto cnnvorsiio1 reservo. mo·
tntllcn cm ouro amocdndo ou hnrras rle nuro,
para gai•nntla das notas em clrcula~ilo
(art. 4".)
Pnra as operações do roegnte, ficaram
exclusivamente destinados, diz o at·t. 2" do
1

decreto, sem so lhes poder dar outra appll•
coç~ão, os seguintes recursos :
a) prouueto da rond:t rio 50 mil apo!ices,
ouro, de um conto de ró:s,juro de 4 '/,provenientes rios lastros das emlssOe• bancarias.
b) os juros e amortizações de oitenta mil
contos rlo bo11us convertidos, pagos na fórma
do art. 10, da lei n. 183 C, rio 23 de setembro
do 1803.
c) as prestaçoes da divida do Banco da
!lcpublicn.
d) os saldos ~ue so verificarem annualmcnte no orçamento.
•) dons terços do prorlucto do arrendamento
das estrados de fm·o da Unliio, emquanto &
taxa do camuio for inferior a dezoito dinheiros
por mil reis e openas um terço· quando essa
taxa se elevar.
Para n constituição do fundo de gai•antia

eram consignadas as sommas que, tendo sido
decretadas, nilo fossem applicndos no resgate ;
essas seriam depositados em ouro .. moedado
ou ern barras, no Tbe3ourn, bem como o ouro
proveniente d11 cobrança dos impostos de im•
po1·taçiio, desde que o cambio cliogasse a 18.
Os actos decorrentes das dtsposlçiies desse
decreto ficavam, p'liO at•t. 7. ', sujeitos á.
Oscaiizuçiio de contas, para maior certeza da
sua oxocuçüo; o triuunal portln, pelo decroto,
oppor-se 110 registro dns despezas que con·
stituissem appiicnçiio indevido dos recursos
creados, pa!'ll os fins que a lei claramente deslgnon, nfflrma osso artigo.
.
Como essns dh1posicõei tornm oumpridns,
todos 1abemo•; por uma serlo úe ciroUin;;tnncins quo n1lo vem o.o c"so nesta exposição, o cambio foi constantemente em btLixa ;
o Gove!'llo eollh'ahiu um emprestimo do
~ 2.000.000, com hypothoca lias t•endas da
Airanriega do Rio de .111noiro, obrigando.se B
pngai·o em p,·ostações monsnes o o cambio
tocou a taxa de 5, v"lcndo a libra esterlina
42$000.

Em junho, sendo lntnleravel a situação,
fO<·B,J o contracto conhecido pelo seu nomeF«ndino lo""; c cambio subiu ató pcrlo de
9 paraii!lixar depois a menos do 6.
Mudou o Governo ; comeQ"U a cumprir-se o
-F'undir1oloaJ1, nos termos restrictos desse
contrncto; o Governo, com npplnuso de toda
11 Nação, entregou-se ao pati•iotlcn empenho
rlo diminuir o. despczn publicil e liquidar "
enot•mo dlvidiL lluctunnte que o sou antecessor lho deixou,
Tem conseguido apur,,r porto de com mil
contos de llquidoçõos; a confiança ronasoou c
o cambio comuçou a demonstrai-o, tendonclo
de novo !•ara a alta,
Complemento do plano arloptndo polo Governo ó a ptopoSIQ110 da Cnmara dos Deputados, presente no estudo d11 Commissiio do
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Finnnçns. Satisfará ao omponho dos sena
tllstinotos autores 1
Quem estuda o dosonvo\vimonto tia ~~ceita
do nosso paiz nos ultimas nnnos, niio pó1le
deixar do reconhecer que,' adoptando o , •.
guindo o'!Jystemn de augmentar as duspczns
publicas, e iguaimonte oa impostos para
po<lor aatlsfnzer a ll!Sas deHpezaa; nada mais
tomos feito do que empobrocm• o palz, som
retirar uma só das vantngena advlndns rla
cxplornçfio de novas fontes de renda.
llludem-se uquelies que acreditam bastar
augmentar os impostos paro. alcança.t• maior
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retrnbe os suas compras e fnz economl:t ror·

çadtl, as mais t.las vezos por lho fultm•cm rocul'sos p:1t'•L com pr.ll", clwgando até:-~. pt•i vur-so
do oh,iectos nntcriormonto ctHJSitlera.~.lo~ do

prlmeil•a necessidade.

A rcstricçü.u das compras pBlo cousumidor
impúo ao commercinn w a diminuiçüo dns
suas oncommond!Ls ao eommercio estrangeiro
c consequentemente a. importnçii:n do:·crescc,
trnzE<n·lo a diminui~ü.o da I'Cceitot desse im·
posto.
O mesmo se dá com todos os outros cn pi·
nulo> da rcceit• publica: cot•J•cios, pela di·
receita, no. mesmo. ]lroporção: s oi somma ditnulção da correspouc.loncio. pnrn niio pagar
obtida ~ara a receita ó maior no :<nno cm mporte tluplo ; tel~gmphos, pel!t SUJlpressüo
que mais se aobrecarrega o contribuinte, Iuci! é o t(1h•gra.mnms dispousnvcis, trnnspot·tc,pcla.
do exame da cifra arrocadad:~ provar ljue o diminuição dalocornoi.'Ü.O,rcstr·ingindo passeios
augmento nem ao menos tro uppt·oxtmou visitas o atá viagens de recrtio e de in·
da porcentagem -.quivulcnte dos uovos im· teresse.
postos.
Isto pôde-se verificar do exame d11 arre•
Ha, cntrotunto, um limite para'" fontes ca<iação foitn pelo Thosnuro durante os auno>
do ronda. ; cilegadn a este, a contr1 buiçi\o pe- paasados, de 189~ n 1898, mesmo não condida a. naçiio, longe de se o\evur, baixa a tnn<to com n dor'"u<lução da receita pelo
menos da o.rreca.d&ç[o nnteJ•ior, o que é •ignal contrabando que, cm tanto m11ior escalo. se
certo de diminuiçiio do . ramo da· receita ao desenvolvo, quu.nto mtLis sobrecnrregada é o.
impOJ'tu~íio com os impostos allunneiros.
qual silo Impostas as taxas exagora<lo.s.
O que so dó. com a importudlo di•·'e com Unta consi<leJ•açilo muito importante devem
ter pro3ontes os legioladcrcs na decretação
todos os outros co.pltulos da r<coita.
Quanto il importação <i fucll explicnJ' o pbe- do imposto, BfJja eilo qual for: nunoa o im·
nomeno: os imJlO!tos sob essa rubJ•ica süo im· posto deve sot• elevado no ponto de permittir
postos indirectos, pngos pelo negociante im- no contrtbuinle ava\i11r <1uo melhor será
portador, primeh•o, a ser· cobJ•a<ios dos con- arriscar-se o. perder um" parto das mercasumidores, na occusiU:o da revendo., inciuitlos dorias <~pagar o Imposto do todtt5 quantos elie
com margem, no preço desta.
importa.
O Imposto faz nugmentnr o preço dare- Quando a t 1xa a pagai' e de tal modo OXa•
venda tanto quanto eile por sua vez fm• gerad:t que. a subtrao\ÜO deU o ao llsco 6
exigido pelo fisco: o negooiante cobra o pr.:ço passive\ de compensar 11 •PI•rehensão de al·
da mer.·adoria, mais as tles~ozns com n guma J•,,mcssa, quando o negociante .calcn\:1
exposição da met•cadoria ó. venda, Incluindo que o imposto que olie aoixnr de pngar por
nealo.s o emprfgo de seu capital e t~dos o• grande porçiio de merrariorios é superior no
gastos com a sua caaa de commorcio, agentes rejulzo quo eile possa vil' a solfl·er da appre·
etc, e mais o Imposto que pagou ao Thesouro tensão e perda do ulgumn pnl'lidn, o contracom o. margem necesso.ria pura cobrh• os bonde faz-so por mil modos, dcodo a sabido.
juros do capital emp1•egado mesmo no paga. clan•lcstlna de bordo dos navio5 uté à cor·
ru pçiio dos cm pregados do fisco.
mento do Imposto.
Além destas quantias accrcsol<las no custo O genio inventivo do contrabandista põe-se
ba o lucro a p3rcebcr pelo proprio nogo- ti prova nos expedientes para lo,ar n fu zondtl
e, quando a pet~plcncin do fiscal chega adescianto do exorciclo do sua industria,
Augmentado o imposto, ello voe incidir cobrir a rro.u•le,· póde-so ntnrmar, olln deu jo
•obre o preço da mercadoria pnra a roven<ln, lncros bnstantes panl. o.bo.ndcnal' esse o inicinr
sempre a ser pago pelo consumidor ; mas si novo modo de subtrnhir-soao imposto.
o custo da mer·cadoria uugmontn pela dift'o· E' innumora a coilecçilo do> lllO• los do r. zcr
rença do. moeda com que elln e compl'!<da e contrabando e darln E:;t'osso volumo n. commais ainda com o imposto, chego. o momento pilaçtlo dos empro~adossómcnto na Alfuudeg11
cm que nito pódo a revon<h1 ser mais sobre· do llio do Janeiro, nito bavcnJo Argos que
carregada o o negociante entra pelo que poESn evitai-os ou surpt olwndot·os todos ;
devia aer o seu IUC!'O, ninda as>im cedendo n bem conhecidos silo dos empregado> dessn AI·
morcn<IOI'ia per preço quo no consuml<ior pn· fan1lega os fl~mo::os-dep/uwtês-quo grn.n.lo
projuizo deram no 'fhesom·o o gl'Oil<lcs lucros
roce exagerado,
E como osso não pode so1· dimlnul<lo nos 8ous possuidores; sabe~~o twm do oxporque ro<lundnria em ausencia do lucro; pcdlcnto dos almoços a bordo, depois <los
e prejulzo para o vendedor, o ccnsumhlor quncs sahl11m do navio todos os convidados
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revtlstidos <lo sobretudos e clmpéos do sol,
quando para III t.mham cntl'ado sem um nom
o outro desses objectos.
.
Comparando os algarismos dn I'ccelta nrrc·
cadada nos annos do 1802 pn~·a 18U8, pódo-se
tirar a conclusão certa de que os Impostos
estilo elevados tio modo que j1i allcctam a
propri~ receita, fazendo-a decrescm• de anuo
IL anno.
A lei de 21 do novembro rio 1802 orçou a
l'ecclta para o anno de 1893 cm 233.208:300$;
essl\ lo! augmenta al;:umas taxas da ta ri lit,
elevou no triplo os direitos sobro os phosphoros, elevou a 10 •;, o oxpediento dos ge.
noras livres de djreitos, elevou ns taxas de
co.pn.tazins a armazenagem; creou o imposto
sobre o fumo, com taxas do lU, 20, 30, 00
o IDO réis.
Podo-se calcular que o augmcnto <los im·
postos em gorai tol de~ 20 °/n ; ora no.tul'n.l
que a arrecn.!lação augmentasse, porque (ISlava o palz no final da pbase da espcculaçiio
de bolm, ainda sentindo os elfeitos da febre
do dinheiro faoil, recolhendo esse exercicio
o resto <ln !mpol'tação excessiva dos annos
nntCI'lOros, quando se proclamo.vo. a cxceilencia. do novo rcgimon tlnancoil•o e o. grande
obro. do progresso do pai".
A arrecud:~ção subiu úe facto n 315.587:27~$
ou mais 82.318:074$ do que a receita orçada.
A lei de 30 de setembro do 1893, paro. o
exercicio de 1894, foi votada em plena revolta e para um anno cujos tres primeiros
mezes foram de falta absoluta de lmportaçuo
pela Alfandega do Rio de Janeiro, o que doveria. deafalcllr a receita: não obstante, tendo
sido Ol'Çatla em 233.521:8110$, menos que a
arrecadada em 1892, ella subiu a 272.603:200$.
sendo o excesso do arrecadado sobre o orçado,
o.penas 39. 171 :31 0.~000.
Cumpro notar que nosso anno a receita
niio produziu nqmllo que o augrneuto dos
impostos deixava esperar com o augmento
de 20 oI, om que calculamos aolma a elnvação 1le todos os Impostos, om geral; niio
tiramos conclusão alguma dos algarismos
obtidos neste exerclcio, pela 1•aziio acima
que nos leva a exclull·os dos nossos calcuJos.
O tacto economlcc que estamos demonstrnndo nccentúa-se positivamente nos annos
seguintes n. estes, quando nilo houve por·
turbaçüo alguma que tulbesse a !mportnçiio,
nem pudesse embaraçar n. n.rrecnrlru;uo.
A lei do 24 de dezembro de 180·1 elevou
30 "f, os Impostos do qunsi toilos os artig-os
do. tu.rifn. da Altilndego. i elevou mnis 40 /u o
imposto sobl'o ns bebidas o outras ; nugmentou a tn.xn. lias cn.po.tnzin.s e armazenagcms e
elevou do 200 a 220 róls o imposto do sello.
Calculo.·sc em 30 "/• o geral do nugmonto

'

I

-.. •..J

de todos os Impostos, mns póde-so ver que
n urrecndaçü.o nilo correspondeu n. esse augffitJUto.
A receita foi orçnda nm 270.108:000.$,
quns! tanto como a arrecadaria em 1803;
dovoria. ter pi'DfluzlrJo mo. is 30 11 /n do que a
deste nnno, on 351.2il7: 400:::;; ontt•oto.nto tU't'O•
cndou-se npenas 11 quantia de 30i .089:085$,
mais 30.000 contos do que a do nnno nn·
terior.
O nugmento da receito. foi apenas de 9 'f,,
podendo talvez sm• attrihuido á má arrecadação ou a di tnculdades na percopçilo dos
novos impostos; eu considero cS.o;IL porcen·
tngom como signal do dccre.scimento dn. importação, que•· por bnver pa.sado completamonte o c1l'eito da ful.sa. ox pausão, detorminada pola rle•·ruma do papel·moeda, quer pela

depreciação

~ubseqnt nto

do po.pol·moeda om

circulnçilo, p•·orluzlndo a alta do preço de todos os gcueros a ditnculdado de obter dinheiro para a compra a esse alto preço.
Era o reverso da medn.Jba doa anrtos antorioros; era. o começo !la crise da. tlollcienciu.
das permutas intcrnncionaes que so !azia
s~ntir; isto se tot•no. cloro o.o estudar• as re~
coitas do anno seguinte.
A lei de SOtle setembro do 1895 orçou a receita
para o anno do 1896 na quantia do 354.634:000.~.
Evidentemente os legisladores illudiram·sc
com a perspectiva do augmento elos impostos
então decretados, niio percouendo que o contribninle estava já multo sobrecnl'regado e
o pbenomeno economico se havl:t do dar fa·
talmonte: quanto maio!' o peso dos Impostos,
menor receita prorluzil'lio, quanrlo é oxccssiva a centribuiçiio dec1•eta~n. A lo! elevou
torlns as taxas da importação, pnSAando·as
do cambio de 24, a que err1m cobradas, para o
cambio do 12, conservnnllo ns antigas sobre·
taxas o nbolln,lo os nddicionaes ; estes oram
do 50 o 60 "(,. Como n mudança na taxa do
cambio eqmvalla a 100 '/,o augmonto cor·
respondia de tacto a 40 o 50 '/o; o Imposto
de fumo foi conservado o cr,ou-se o lmJIOSto
sobre as bebidas nncionaes. Póde-se avaliar o
nugmento dos itnpO.itOs, em geral, Q 40 °/o
ntt média, ombo1·a rigorosamente tenha sido
maiO!' essa porcentagem.
Tendo sido tle 307.089:085$ a receita arrn·
cada do. em 1805, a de 1896 deveria p•·oduzlr,
com o nugmonto de 40 h/u das· impostos, mo.is
123.075:634$, tal ó a porcHntngem de 40
sob1·o 307.680:085. N1io quel'ondo ncceitar
es,os algarismos optimistas, o Congrosso, por
prudeoh re!-lervn., em vez do o1•çnr n. recoitn.
om 'l~0.704:71H$, ficou muito a quem dosto
alg:tJ·Ismo e contou tor dndo 110 Govnmo, om
nvnllaçiio modesta, n receita do 354.0:14:000$.
A arrocndaçilo provou o erro destas probabilidades cnlculntlns, dando-lho apenas a
quantia do 333.009:097$, monos 20.ü05:000~,
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mnis sobro o valor tio premio nnnunl dns apolices

1lo qno o. recoita. de 1805, quanto cOntavu. do sognros terrestt•cs o mHI'itimos; Cl'eou im-

com t2:t,OOD:OOO$ do impostos novo;, A pot··
contagem dos impostos foi •W "/.. ; a. porcon·
ta~om da ro~ceitu. che~911 aponns a I,OOOR.
O.anno de 1807 apresenta. resnitndos ainda
mais interessantes para conflrmnçíio da thoso
que ostnmos ilesonvolvendo: diminuição da.
receita nrL proporç1io do augmonto dos im.
posto•; ó nos rlou• oiti mos annos que o facto
so :dUrma. om conclusõr~:; rnnis positivas.
A lei do lO do dezembro de 1806 cnlculou a
rcceit:L pnrn. o exercício do l8ü7 COJ
330.307:000.); os impostos fornm angmen-

tndos, mn.ndundo se cobrnr na alfandeg-a o

p1•so bruto do to• las as morcndot•ins, tomando
como toes os envolucros o caixas om que
cllns veomncommodnrlas.Eiovou nosello a 1$
a taxa anterior de 600 l'Óis o n. :300 1•óis o. taxa
de 220 réis; elevou mais a taxa do rumo e das
bobida.:-:l, elevou ainda. n. de cnpo.tn.zius o ar·
m:~.zenng-em. N110 sopórlecalculnr qual a por·
contagem 1lo nugmento dos impostos; como
esse calcnlo niio U preciso tJO.l'a a demonstrn.·
e<1o. prescindimos dello o accuitaromos os al·
garismoti orçados som nugmento. A art·ecadaçüo do anno tio IROO r!ou, para a receita, a
somma de 233.900:097$; com os novos im·
postos, a receita do 1897 tloverin ser maior
que esta. Niío o foi: a penaR pôde ch••gar a
312.031: 119.t,menos 27.275:881$ que n receita
orçada. menos ninda21.93i:H78$ do que a receita
arrecadada em 1896, apenas sendo muior do
que a do I"DS em 4.342:054$ 1 quatro mil
contos só), npezar rlo augmento dos impostos em 40 "/o no nnno do 1890, conservarias
pela lei rio exercia lo de 1897.
Para o nnno de 1898 niio temos a. receita
exacta, porém obtivemos da Cnntabiltdnde
do Tbesoui'O os algarismos, o mais approximado passivei; o Thcsouro tomou a cit'rn da
receita jli cscripturada o calculou a nüo es·
criptul'ada poJa. dos me~es do n.nno anterior,
a.ddtciouou a mdculadn do trimestre addiclo·
nnl c obteve somma niio muito longo dn
exacta.
Acceitando estas probnbllidades, jlcdomos
estudar o exercício rle 1898, rlo nccordo com
os nlgnriamos as~im obtidos por etisn. repartição.
A lei do 15 rle dezembro do 1897 orçou a
receita em 342.053:000$, mais 3.300 coutos
aponns ~uo a orçadlL para 1897 : apuznr do
decrescimento jO. tlOtn(lo, o Jegialndo:· contou,
para o mu ealoulo, com o.; aegullltcs nu~
gmnntas dos impostos: om ouro os impostos
do phn.rlm:-; o tlocJS, no cambio de 27 d, por
1~. dnllrouns tn.xn.s dos corl'oios e nugmontou
nS tlo~ telrogJ•:tphos; elevou rle 50 11/u U!:l pcn ..
süos dos nlurnnos do Gymnnsio Nnclonn.l; o.u
gmontou as tuxus dos emolumentos para o
~osino superior; croou o imposto do 5 '/o
4

posto;; ndtlicionnos sobre us patcnto:-; •ln. ~un.rdn.
nncioon.I; elevou ao dobro as tax11.s tlo tro.ns·
porte, ampliando as a totlus as compo.n hias
do transpot•te por vapor, mnrltimns, Jluvlaos
ou tcrrestes, pnl'ticnlares ou do l'studo, sub·
vcncionadns ou não; croolt o Imposto soLro
subsidias, desde ·I ntó 10 '/, ; elci'OII as tnxns
sobre o fumo ; clovon n. ta.xn. sohl'C os pbos-phoros i elevou o. 30 róis o imposto sobro o
tml ; elevou o imposto sohre tl'ansmissü.o tio
propriorludo nos herdeiros necessn.rios; cstondou ós socicrlades o.nonymns, com sé1le nos
Est.o.dos, o imposto de 2 1/2 °/n sobro di vi~
dondos c n.ugmontou no taxas do pcnnas
d'agua.
Como so vô, esta. lei foi uma verdodaira
det•ramo. lle lmpnstos ; !n.ltllrllm sómente o
imposto sobro a rcndlL o o do capltnçíio, Ha
tnxns elevadas do 100 por 100, devendo por
isso produzir receita maior, incontesto.vel•
mento, quo a do exercício n.nterior.
Foi por isto fJUC o legislador não quiz orçar
a. recoita a menos que a desse exorcicio, cou~
sorvnndo·so nn prudente reservo. 1.!11 au:.:-men to
apenas rios 3.000 contos acima ditos. Tal
niio se deu; npczat• de todos esses impostos,
a receita. arrecnrlnda, jt\ escriptut•ada, au·
gmontada com todas os previsões possíveis,
a. penas c itoga no alga.l'ismo dc29D.B24:318$3:i4,
monos 43.028:681$6tll que a receita O!'çada,
menos ninda 12.406:801$ que a arrecadada
em 1897, monos 3-1.344:770$, que a arrcca·
dada em 1806, menos ninda S.Oli4:767$ que n
arrocarlarla e'" 1895 I
Deixando do lado o anno da revolta, em
que a receita foi projudica·ln pelos etreitos
das porturbnçOes sotrridas no porto do Rio
de Janeiro o em diversos Estados, podemos
provai' quo a. receita de 1898, na lmport•ncia
acimadeclarad:t de 209.624:3188354, roi menor
que n do a.nno de 1893, quando foi ar·
t·ecafia.r!a a somma de 315.587:274$ em
15.062:955$640 I
Quer illto dizet• que, no anno proxlmo pas·
sa·lo, depois elo havermos seguiria, pol' cinco
ao nos, a systemo. do a.ugmento oxtraOI'dina.rio
dos impostos, chegamos no resultnclo do obter
menor receita que no primeiro oxo!'ciclo da
nova orientação financeiro., no inicio dn.
pra.xo el'rnlla. do onerar o contrilminto cm
busca rle rocm·sos para nt.tondm• á de;peza
sem pro em a.ugmento, som n.ttendormos (lo
modo corto o etllcaz t\ doprecta,iio rln moclla
em que elle adquire todos os gencros o paga
as constribuiçõos.
Parlamos t1es1lo logo nprccin.r os C'fl'dto:; tlo
toystemJL, comparn.ntlo os algarismos do a.!goun8
imp stos olova.tl08 no oxeroicio desse auno
do 1808. As taxas dos cot•rolos fot•am elevadas ao dobro, uu. porsuusito do que dariam
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o dobro lla n.t•rcendurln. no nnno nntorior i
prodnzimm om 18D5 "quant•a rle •1.187:820.~;
em lhOB a de 4.522:XOU,t; n lo! do 1807, olo·
vunrlo ns tll.xns no dobro. orçou-a. em
7 .500:000~; npeuoo dou, em 1808, a quantia
de 6.075:555$·120.
A receita dos tologro.pho3, quo sultin om
I 807 a fi.800:30 1$632, apenas deu 8.125:•102.$374
em 1808. A ronda da IMrnrla de l'e:•ro Con·
trai do Brnzil, que dom 30.012:134$000 em
1806, tendo uaixndo n 24.6D5:087$855 om
1807, foi orçada rm 40.tJOO:OOO$, c:llculanrloso o nugmento poJo rlo todas ns tnxns, o. maior
parte nugmentarla de 100/100, apenas chogou
a 32.384:5708!08.
O Imposto do scllo, que rlorn. 9.708:702.~000
em 1807, orçado cm 10.000:000$000 para
1808, apenas produziu 8.700:780$0UO.
A receita. da importnQã.o, a ma.ts olovada, n.
principnl,com quo a Uniüo conta pa:·a as dos·
pems do paiz, npresentn a soguinto proporção:
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o maritima>; crcou o imposto do 30 róis
fmpr·o~sos on mnnnacriptos,
alllxados nos logn:·cs pnblicos, :wgmentou o
imj:osto sobre o fumo c ao duplo 11s taxas
sobro a.,Q"ua.s mineracs o bebidas constanlesdos
ns. J;jO o 131 rln. clns~o o:• 'ln. tarif,,, com excopçilo da cerveja e dos vinhos nrtiftciaos;
croou o imposto sobro calçados, sobro Tolns,
sobro porf.rmarin:-,, sobr·e espccialidn.rles plrarffillceuticas e soiJJ'e vinagro; mnndou cobrar as
HLXfL!I de consumo, hurcndns sobro ns mot•·
cadoria.s nncionaes, n. todas ns mercadorias simrla.res cstrangeii'IIS, o que foi meio indirecto
do nugmnntar o imposto do Importação.
Com esta sobrecarga. do impostos a lei pro-

rlul.iU, no 111 trimo::~trc, n imp11rümcia do
59.231 :flB~$000; olov1LDIIO cslo n.lgat•ismo ao
~unll:·uplo,

cornocnlcnlo da ronda dos quntro

trirnestl'et:i do anno. toremos 2::J6.027:9:t6$000

e cnlcul11ndo em 40 mil contos a receita a mnls
que possa oxcerlor a !lo primeiro trimestre acharemos a. roceitn. provavel r1e
276.927:936$000.monor rio que ade !BUS eaté
. inferior~ de 1893, em 38.1159:338$000.
1805 .. .. 235.228:781$656
A receita do Importação, nc,se primeiro
1890 .. .. 251 .470:971$294
trimestl'o, npenns chegou IL 48.343:050$;
1897 .. .. ~27. 921: 9·11$:184
sabo·so quo grande parte do mercado:·ins
1898 .. .. 189.562:357$163
foi dospuohada no mez de dezembro do 1898,
ficando
outra parte ó. espera da dispensa do
O quo provn a csonla pronuncia•inm•nte
1Ioscendcntc em que elln vae,de anuo a anno. :mpnsto do 10 •;.ouro, no moz ele janeiro o até
Parn o anoo corrente, do 1899, póde·se lit· fevcr·elro, como ncontecet•a nos armo~ anterio·
zcr previsões bem approximadns, O. vista dcs l'CS i a irr•posic110 começ 1JU em 1 do ,janeiro e
algarismos .iii. oblidos no prlmeiJ•o trimost.re; essas merc.dodas, em excesso, foram ctespa.
snbo-se que a lei de 31 de dozom!Jro dn 1898 chadas nesso primoii'O trimestre.
oreou o imposto do lO "/• ouro sobre todos os Niio é fÓI'a do raziio o calculo sobro esta
direitos do imporlação, elevando·OS assim om ronda, elovando·n.ao quadruplo, pa:•n obter
33 •;.,mais ou monos. Este rno•.io d~ cobrança a provava! de todo o auno; sendo assim, te:·e·
sendo uma n.ggra.vnção pal'a o lmpo~to, cm mos 193.375: soo.~. multo abaixo da receita or·
nada influe, com o aglo, parn o calculo da Q'monlaria em 220.000 contos de l'éis.
rocoita,segundo o estudo quo os tomos fazendo;
Que perspectivn. se nos oll'dreoo depois de so
eiJo sig-niftcn recurso3 pat'l' o 'fhe:iom•o, livro fi>Zer este exame da pro<(ressi\o des.:onrlente
pelo recebimento em especio, da d!Jferonc" da da l'ecoitn, quanto aos orçamentos futuros 1
mooda com quo ha rlo pagar as lle•pozus no ll•emos augmentn.t• ainda mnis o tmpJsto de
oxtorio:•; mns, pnra n avniiação da receita da impo1•taç.1o, twemos do pedir •ommns amda
importação arrecadada, cm comparnçiio com maiores no Imposto de consumo? Deveremos
a dos annos anteriores, elle só póde ser to- ir augrnontondo esse novo expediente de
mado na cift•a nominal do arrecadação, doi- cobrar n 1mpo:•taçiio com uma porcentagem
X:tndo de parto o aglo do ouro, que ésomonle ouro?
rlltrerença d~t mood<L om que ó rocebido. Por J1\ vi mas que a importação, tributnda, como
Jsso mesmo deixamos do o.vul!ILI', como aug- jil está, ni•o póde mu.is soll'rer impostos, sob
mento da provisão orçamentnrin, o rendi- pcnt1 do mnls llccahir ainda, pol'centngcm
mento o. ma.ls <lesses 33 "'/u 1 r~lpresontaclos ouro não lilz milagres o, sobrecarregada de
pelo a:;io; Horla o mesmo o t•esnltadosi com- Impostos como ó, ha do falalm11ntc prodnzit• o
putn.ssemos 33 °/, nos cal cu los do.l'eceltt\ o to- dfoito do diminuir a importação.
mossemos o calculo do producto incluindo nello Po:lomos estudar os seus effoitos com a
o aglo.
arrecadação ouro rio p:•imeiro trimestre de
Esta lo! elevou do lO a 25~000 a taxa on· 1809 ~ue onoontrou nos dopositos da Alfandega
nun.l do registro dns ondorcçoS convonclono.csj gmnde quantidade de morcnriorins importadaM
olavou n. IUO.~ JlOI' moz tl prmsii.o elos n.lurnno:; no fim do anuo passarlo, de PI'Oposito para
internos do Gymnasio Naolonnl; olovou do fugit• a esse pagamento, por ello alcançadas
50 •;, o imposto do transporte sobro bilhetes po:· tet• a lei começado a vigorar om I do jade pussngens om vapores de compauhlns fiu· neiro.
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A receito., ouro, recoLicln. nos mezos Uc jn ..
Haverá o soldo do 8.5l~:G7ü8 o quo rlcvcr~
noiro, fovereit·o o mat"~,·o, montou n sOl' maior, o.ttondcudo no rnot.lo seve1·o o ptt·
4.00!J:i5i.~; clovnnclo·n ao fJUflúrnplo cor- trioticu com que o Governo tom cortnJo nas
respondente aos qul).t.ro trimestres do nnuo, dcspozas pulllic:ts; mns não devemos Lar
l)ort\o JG, 300: 028~1f00.
g-rande o"ipcrn.nço. cm que elle venho. a
Convm·tondo osto imp01·toncia cm popol constituit• receita. liquida pa.1'3. o Thesouro,
no c11mbio de 8 ou n. 30$ a libra ostm•linn, atteudoncln no8 credito:-; supplementtlJ'CS o
teremos par 1. o.t•recadnçüo no n.nno, u qtmot.ilt extrn.orliinal·ios quo j{l. os tão sujeitos n. npl'o·
úe 4D.lfJ7:08 1i$; a. !Ll'l'Oeltclnçiio enlculadapnro. cin\'iio do coJ•po legislativo o vão set• pn.gos no
o armo do IBOU, pelo crtlculo clo Ju t.rlmestt·o. curso do excrciciu, clov,lndo 01. cii'L':t úo
50.2:31:08.1$, menos o~ -t.UHO:i5i$, out·o, diu·á !lcspezrL; súmonto pam n E::!lrndn. dl: Feri'O
n. t'dCCita. papel, Uo 55.132:22'7::; no 1'' lri· C"nLI'al do llrnzrl re~cm-so mais de 13 mll
mestre que lJl•JVnrln ao quadruplo, pnra os contos, o que absorve o saldo.
os quati'O trim••StrCti do unno, clctrão
Contundo com o decrescimento latente l1as
220.5~8:008,~; aclrl!cclonand_o-sc-lhco O!ll'd ar- rcn·las puUlicas, oggrn. vado com os 5 % ouro,
recadado no 1<~ trimestre ·l.UDO:i:li$, eli)Va1lu 1kstina.dos no t'uut.lo 1lo garantia. do po.pel·
ao qnadrup!o, pn.ra os quatro trimestres o moeda, contnntlo com a. tllminuiçüo dus
multipllcantlo·o po1' 30$, vulOJ' dn. lihl'a c.:.;tcw· \'CI·bas mawladas n.t·rcc:\dm• dareccitn. gOral
linn., uo comlJio do 8, teremos .HJ.l 07: 08·1$UOO. Jllll'CI. fut•mnr o fundo do rc:-;gn.te o o de guSommnJHlO as duns purcellus, ncho.l'emos rnnti:t e que rm·umm, nas verba.~ do orçapn.r;1 11 receito., pO.Jlel o OUI'O cum o ngio de mento, quantia superior n. 5.000 contos. ar300. 725:092.S, inl\•l'iot• om ·11.388:~!l5$000 risc:LnlO·nos muito a não ter sn.ldCJs no orçaÍ1 de 331.11·1:000.)000, cm que a lei <lo ol'ça- ml'nt.o 1le HJOU, no contrario deixn.r o Oovcr~
mento arcou n roceitn,, inferio1· mesmo ú ro- no com t·ccureos p'u'a a propl'ia dospcza or·
ceita nrrecndn.da.om- 1890, :"Linda ni'w chcgantlo di na ria.
a ~ommn. I! e :32H,0:!3:~5í$3HO, flxo.da pelo. lei
Cumpre niio es~uocer um factor importan~
n. 5BO pnril. u. li c::;pozn tle !SUU.
tissimo dn dospoza: a. renovn.ç[io do no ..;Eo mn.·
E:;so ngio dd ouro, como tlisscmos, t!cvo ser tol'in.l ilo mnriuhn. o do gno1•ra, os quarteis,
exclnido do computo ila r·~coita, pol'quc o~ oditlcios clas ull'nndog,as o todas as outras
signitic!L ttpPnas um expediente pam. doixul' rep~tl'tiçües quo estão o. clo.mo.l' por verbas
folgado o 'l'he::ouro JJtLI'n. o pagamento do. pnr<t se :mstollti11'0ill, no estado de rui na. !L
do~pezo. c•m cspocid; }lO·Jemús e::;tudar a si- que chegaram. Um cnso extr:wrdinario qual·
tunç.fi.o om que clle coUoca o Governo den.nto quer, wu incondio, uma cpidomin., uma sccca.,
du. despmm. ordinuria, lembrando ~ue csso tnl como .itt temos tidu, p;n·u niio J'all:tr cm
ouro signiflc" o nllivio <lo Orç:unoulo do l'a· outros muis gru.ves, pó1le surgir ele um mozcn<la, peln oliminacüo da -verbo fluctuaçücs Juonto pn.rn. outro e encontra-nos positivamorlie ::;em recursos.
do cambio.
E o poio<· ó quo na~ a podemos pcdit• ao
Pódo esto snbir ou doscor do t11xa; no
Thcsonro ó isto intlilfereuto, pol'quc o' ouro credito, posto 11 prova nesta momento que so
tom o 1lcstiuo espccil.d de pugul' a dcspcza pl'Olunga.l'iL pelos 1lous a unos nirulado FwHling
poJo mesmo vnlol', o dn. lillrn estm•linu lJOI' lurtn, nem Uo imposto porque o contribuinte
elb rccoUidn. llos cont1·ibuintu:J, l':t'l.ilo cata estó. cxha.u~to, o niio tanto púla soi.Jre-ca.rga.
demfLis para pronu· como não duvc o ngio do~ impostos, roas principalroonto P"l" mi•
SCI' Jevndo U. conta do augmcnto de reeoita :-:erio. 'du. vidu, n quo o:~ levou o preço de toL\os
os generos de consumo, pela. licsmoralizuçüo
publica.
n.1 \'alor a. que chogou o. mo !da. tltludariu..
F;i n.nalysal'mos n rocoita sem esse :1:;io,
Entre as quatro mu.ximas do alta. impor·
excluindo Jgunhnont.o dn duSIJl'ZtL u, vcr·IJ:I- L111CÜL formuln.liLl.!:l por Ada1ns Smith quanto
lluctuuções 110 cambio- q ncdesu.pprucco do ~H·~ uns illlposto:!, lm esta.: o imposto Sf.\ju. rectA.·
çamento com os 1o 0/ ' ' ouro, oncoutrarornos o~ madu ao cont.!'ibninto no momento em quo
soguinlcs J'csullados:
ello estll em mcl!IOl'CS contlic;üos do pngnl·o.
Alvm ~o sou tido geralmonto dado u. ostu.
Despozn. g..
formula Llo ccenomi:L pollticn, o que so refere
xndo .... 328.023:25i$000
uo tempo dn coLI'.Lnça tio imposto, olltt pódo
Menos: tltt ..
sc1• nppllcada tornb;rm ti situnç1io em que o
c t na~ites
coutt·i~ninte se nciHL pura ~o lhe nugmcntn.·
do cam.
bio ..... , 00.208:0008000 2G8. ·115:2:,7.SO<l0 rem a.s ta.xaçõo~.
A ningucm pó1lP ser desconhecido quo.nt11 ó
Rccoit" calcnlml" pulo
lliJIIcil a vida p:Ll'tl totlhs M classes do p:ti?.,
11' tr·imeslro, morul:t o
ng-lo elo ouro,,........ ;2it.i.U27:Uilü$000 silllllÇii.o fjllfl St.! ftg'~l'i\VfL di!~ fL 1l!fL, I'Of\liZ!\UIIO
toJos \'orc.tmlelros milagres pn.ro. o equilíbrio
Sl\lrlo ••••.. , ••••.•• ,,
S.Gl::!:üiU;::iliOU da. t•ocoita com 1t llOS!lOz:~; u comtnnL'cio vivO
1-:iunado V, 11
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da condescendoncin. elos crC'dOI'OSi mil moim'l !lO
invontnm p:~ra. ~n.nlmr diuhc•iro; ningnom
tom cm•to o dia. elo unwnl1íi: os bnncos dilll·
cultam os descontos. l:'ó lm dous rumos do in ..
dusti•in. que so exercitam t'mncnmcnt(li, ohton·
do lucros oxtraOJ'diJHH'io~: um ó a (ISpoculn·
ção sobro o ouro. que y::ermitto g-ordos tli·
vidondos n. alguns bnucor; eles! a P''nt;a, rpmndo
ns circum~tnncins ~fio mú~, pcssimns para
todos os hnbitnntfl8 desta grnnde pn.ir..
O outro ó o jogo soh >un; multiptns furmns
closdo o jogo da I.Jolsn aló o do hiclio, clcsdo a
Jotcl'in :itó o do loto! Como nunnentnr os con
tJ•ibulçücs qunnrlo n po~ulaçiio luta co11r n
dcficieucin dos meios pnl'n. JiOdOl' vJvpr o 1m
de, forço.~a.mcntc, diminuir a ncquisiçilo do
merendaria.~. re!itringinclo ns suns C1111lJH'IJ,s,
qunuclo mnis se 1-'}C\'Url~m os prc~ns dussns
mcrcadoríns pela sobro cn.l'gn dos impostos?
A com~cqncnci'\ serit. fntn.l 'Ptu·n o decrrsci·
menta clareecita que ch!'gn.l'lL n. um ponto cm
que nüo haverá recursos pa.t•n os propt•ins
de~pc?.as r!o Govm•no.
Cnuso.-me npprcltensões ve1• rctir:tr rln l'C·
ccitn verb:ts que vüo cl iminuil· mn.is os recursos orrlino.rios; ~i isto se dm•, comprohrndc ..sc ]lO!'foitamonto: niio podenllo contrahir
emprestimos, nüs podendo emittil• 'Prtpel, estando a br,tços com ~m·viço::; quo exigem di·
nhoiro, t(lndo esso dinheiro nps dons t'undm:j
crendos pela lei, o GovcrtJO fnt:tlmcnto sPJ'iL
ollrigaclo a lnnç:tl' mão desses recur:;os o o
reFgato como o fundo do garantia dc~aparc
cerão.
Nem foi outra n rnziio ].JOr que os governos
~ssndos niio cxoeutnram a lei, no!lse ponto;
ellos cntregnram-sc n. lles.pezas cxcesaivlls,
niio rospDitan(lo ns di~posiçõcs das lois orço. ..
mentnrins, dominados por nfJuillo n que He
clramou a solvoçü.o do paiz. No tlm do cxor··
cicio achn.vnm-se sem rocm·sos, apoznl' da l'O·
coita. obtida tln. aggt•n.vnção dos impostos, mns
inferior ás suns provi~õcs optimistas. O (lo.
vcrno nctnnl, cm•tnntlo fundo no:-; tlespezas,
vor·SC·hn. nn contin~cn~~in. do niio tct• recursos

parn cnnstltuir os rundos lle ~nmntln. o de
resgnto, porfjUO a. t•ceeitn tm;'~ úccnhido o nii.o
attingirit nem os nlgnrismos pesl'limistus de
um calculo rigoroso.
Protonde-so inspirar coullnnça no estrangeiro o no nncional tlamlo-se desUno esperinl
n csslls quantias, éffi garantia ao p~pcl-moeda
em circu!nçfl.o com cUJ'W 1br~·Julu; mns como
os erros accumullndos do pas~nrlo .1~ tiUJ'nm o
resultn.do do n.lm.lal' o CJ'C!lito. tlo Jli'Odu:dr n
dc!contlnnf'n; cDmo o r~1·cdito Umulto d!'!icntlo
O llÜO O C(;llQHÍStll. (at'ilmonto (j!Jl'lll jiL' dou
motivos pnrn duvidar deli~. tHlUI•llcs cuja
eonllnnçtL se lJJ'OtPIHlO <'t1Jllnr, l_omhr:un-Rn 110
torlas e~:-~ms c'lrcunHd!\llCiu~ o nuo podt:'m m·ot·
q110 o Govol'nu do ngorn. tonlm husltu1;Ues do
Iu.w;m· mito dosses fumlos, dcnnte dtt JUltt~ !lo

t'C'tHln. que os nlgnl'i~mos 1lonnncinm. E'
cxomplo funesto doixndo pelo abuso de
conOnnça. do se dÍAJlOl' dfls lnstros tlt•po,,.i ..
tndns (lffi out.rn. époc:1, como rios dcspcrtlki~s
dn implcvidrnclrt, ncilmt rlas forçns tio contJ'!·
huinto, A logicrL impi10 n dPst~onfinn~·a nos
comp1·omissos Jlrl'snnteA, como foi r~~tnl, de ..
corrcttlo da solltl:triotlnde ~nvcrnnrnonto.l.
E mn:s o~~a doRconnn.nçn nugomonttL quaudo,
re\·o~a.ullo n loi do 18i5, que ptwmiltin o ('ffi ..
prest imo nos bnnc('S pm· moi o tio novns
cmis~õcs, n Jli'O!JOsÍI,'iio permltte, nLI'O n pm•tfL
á pos iJ,Jlhlrvlo do lnlH,'Ill'-so mão dos roeursús
flo fundo const.ituido, ~m soccorro dn praça,
pOJ' intormcdio !lo Bnnco dn Republica. g
lrgo todo;; bl! lmnlJt'am do quo c:;:sn. lei foi
pn:-ta cm oxccur,ilo :-;ob ns cxigl'neias mais
lbJ·mnt:!l de uma opinião formntla então, com
a grita. mnis pn.tr'iot.icnmonlc Jnvantada cm
nome drt snlvnr,üo dns institniçüos o aló da
Patrin, colJrindo·so do npplnnsos o Govcl'no
qnr1 jo:::-ou nrt. circulnQiiO não sómento /L
~omnHL limitado. na. lei, mns elevndo. no duplo
c ntó tornada um exporlionto a ser posto em
pratica annualtn0ll'C! E essa lei, que nií.o p~
mitti!l c·mlttir mais do:::; mil contos, quo nu.o
concédlu üXCOdl!l' um reul esse limite, n!'m
('tnitlir umn notn. JJllLÍtl qnomlo oiisa qtHLntin.
fosso nttiut:irla, :;em que todu. nll!t estivesse
paga. o rolimda da circulação, custou·uos
mais do 100 mil cn11tcs paJ•te dcs>e papel·
moNin. que t:llJios wn.los nos esta causando.
S;1n essas consil!oriiÇtjes quo no~ fttzem Lluvirlnt• muito quo o Governo chegue ao fim vi·
Ei<Hlo pOI' c:;sn. propoí<iç~ü.o que \'no 1i0l' convor·
thl:. ern lei. Ocs•Jnl'ln que o!lo pudesse res·
t:ilH~Iccm• as nnançns do pn.iz, voltando n.
nnt·ma.lidnclo do pngumrnto rios ,juros da divirln. cxteJ•Jta,nfflrrnumlo uo pnizo quo Tm·got
propunli!ln LHií\ XVI, lllt r.cltlire enrttt qno
trnçav:L o pt'OlP'nmma 1loseu ~oveJ·no QIIOiltlo
nlloso (•ncnt•rcga.va tln. dirrcoao dns flnnnçns
do Françn, em situor,iio mais lnmcntn\"e~ quo
a nnsm: nem .bnncal'oln, nem cmpt•est1mos,
nem nngmouto do imposto8,
E' os to o progJ·ununn quo snlvará. a Rcpu,LU('n e, 11arn. o p;OYCl'UO quo o I'L•nhznr, sem
bclliR~imu titulo it vcnomçüo da. Patl'irL Brn..
ziloira.
(l

() ~··· 111 J•c..,;clcutc-F:stnndo ntlcnntrul:l a IH1l'O. o nclwndo-so muito roduzi1lo o
ntllllOI'O dcs Sl'~. Senadores prc~cntcR, ficu

1ldindn. n discus~áo.
\'011 lAHintnr n RrB::rio t](lsignr111do pnrn.
ordem do tli1l ela ses..:;io ~cgulnto:
Cunt.inunçiin do. ;:.u dis~us~i1o da pr-opo.l!içii.o
d:L L'auunu. doseD ·putullos, n. 1:!, do ISOO,
r·onstituintlu um fuudo especial tlO ro . . gu.tc o
outro pm·n. gurantia tlo pupct ..mot!dn. cm
clrculnçüo;
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211 fliscnssão tln propoRição fla. C•1mnrn. ilDFI
Dopntndos, n. 8, cle lt!Uü, fll~f,•J1'i:~r~lldo o
Poclt!r Ex(•cuttvo u. concodm• r.l!o me:zcs do
licença, com ordemvlo, no JIJ•, Jt·.ymunllo
Lus•oso. Nnguoira, juiz suiJstili•to 11a s~:cçno
tio Estndo do Pinu~y.
Lovnntn·so o.

tm•do.
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Go1l~!alt·es

A· 1/2 1lm'a depois üo melo·dla, nlJre·se a
sessão a. quo concorr•c:m os Srs. Senadores,
Mnrwel do Queiroz, J. Ca tunrln, Alue r to
Gonçalves, Hem·iquo Coutinho, Thomnz Doi·
fino, Jona.thas Pedrosa, JonfJuím Sa.rmcuto,
Francisco Machllllo, ~Innocl Bnr:cta, Louro
Sotlré, Boncdictà Leite, Gomes de Castro, Noguoir:L Pa.ro.nnguá, Pires Ferreira, C1·uz,
João Cordeiro, Hezm·ril Fontenello, .José Bernardo, Alvaro Macluulo, Abdon Milnncz. AI·
meidtL Barrote, Gonçalves F.1rreira., B. Uo
Mcndon~a. Sobrinho, Rego Mello, Leite o
Oiticica, Coelho o Campos, .Lc:rndro lfnciol,
Rosa Junior, Ruy Barbosa, Arthut• Rios,
Cloto Nunes, Domingos Vicente, Porciuncn la,
Go11çalvcs Clln.vc:;, Uuono l:ira.ndão, Rot.lrigue~
Alve,, Paula Souza, Mornos Bnrros, Leopoldo
de Rulhões, Joaquim de S~•uzn, A. Azeredo,
Aquilino do Amarai, Gustavo Richard, Raullno Horn, Pinhulro Mnchndco, Julio Frota c
Ramiro Barecllos. (47 .)
Deixam de comparecer, com causa part.iclpndn, os Srs.Gcncroso Ponce, Justo Chermont, Bolf01·t Yieit•n, Joaquim Pcrn:rmbuco,
Q, l:locayuva, E. WnndonkoJI(, C:tindo, VIcente 1\lachudo, Joaquim Lncct•rla c Esteves
Junlot•; c sem elln, os Srs. Pedro Vclho,Yirgilio Dnmnzlo, Lopes 'l'roviio o Folicinno
Penna.
E' lida, posta. cm t.liscuss[o o som debu.to
npprovadn. a neta da sessi\o untcrior.
Sn.. I n
guintc
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O Congro~:-;o Nneion:d rP:--oh·.·.:
Art. 1,n E' o Potlct• Exccuti\'O nntoril.Julo
d[l. n. conceder um onno tlo llcen(;;t com o t•espcctivo ordenru.lo, ao tologt·nphista. de ~1·' clnsso
d!t EstJ•acla do Fol'I'O Cc!ltt•al do Bl'azil, Pro·
copio jftu·quos do Oliveii'o. Nevos, pnt•;t tratut·
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d ~flUa .-.uudo onde lho convim•.
Al't•• ~.u Hc\'Ogillll-SI! as disposir,Uos cm

Clllltrn.rio.
Cnmnt•o rlors Depntn~os, 15 tle jnlllo rio lH\10,
Siha-J, ('a· - Cm·los l'a; d1: Mdh, pl'CSit.lentc.-.:trthll'f

Presidcncla elos Srs, Rflsa r!
f1111rla (lu Secrel(ll'io- ,I/berto
(2~>

18()!)

Amln·o~·i110 lletcrlia de .S1l, Sl~rvindo t.lc l" sr.:·
Crt.lttl.J'io.-...tnqdo JnsJ de Sit-ca ,~.Yctto, 4" SI I·
CI•cturio, sel'V.JUdo de 211 ,-A' Commi:-isüo Jo
l?iuau~~ns.

N. 28-1800
O Cong-resso No.cion<tl resol\'e:
Art. }.n Fica o Potler Executivo nutori·
zndo n. conccilor no :i" escripturnrio dn DcJo ..
g-ncin. Fiscal do Pern;Jmbnco, Francisco Jorgo
do Souza, nm n.nno 1!0 licença, com Ol'dt•natlo,
para tt•ntar ele sua saudc,
A1•t. 2." Rovogam-.:;e as Ji~posh;Ues em
contJ•;trio.

Cnmarn rios Depntnrlos,l5 tlcjnlho de 1899.
- ('a,·los Va~ t/1; Jlldlo, prcsidente.-...ittht.w
AndJrnsiuo Ilet•:rlia de St!, servindo do tu :-:ecretcl.l'io.-,1Ht/Clll José rltt Siiln N11tto, 411 ::;ct!J'ab.rio, SOl'\; indo dll 2.0 .-A' Commissiio do

Fimmr;;1s.
Dous do mesmo }u Secretario o dato., com·
municando que, tendo U(JUclln. Ca.marn ado·
ptt1do a omcnrln ~o Senado~ proposio;iio riu
mc~mn. Camara, quo llxn. o. Jhl'ça naval para
o uxerci~io do lGOO o IJCm assim o prOJecto
do Senado que concedo oito mozc..; de licença.
para. tratamento 1lo suo. sa.mle ao bncbarel
Antonio Acn.tannssú Nuno..;, juiz do SCC\'i'i:o no
Estado elo Parú, romotto nesta do.ttt ú :mnc~·ü.o
prosi.Joncial a..; l'O::ij:OclivaB resalur;Ues.-lntuirado.

~.:u ~c~e••etru•lo tlcclam quo
tlú. conta. do ~o nãoO haSt•.
pareceres.

.

'·,

... ,,
·..

EXPEDIENTE

omeio<:
Dous do I' Seci'Ctario da. Cnmara dos
Deputados, do 15 do cot•rcnte, rcmottoudo
as seguintes

O~···

..'-. • .A.zc••cclo (')- Sl'. PL'O::li·
dento, apezm· do .50 proclnlllnl' nostn o nu. ou·
tt·a Cas;t 1lr> Congresso, qU11 a. qnostão (\o M;ttto
Grosso cst{>. liquirlud:r., os seus rcproscnlnntcs

no parlamento c" tão dispostos n tlemonstt•nr
t' )Não iot ruvhlo pulo OL'I\•lor

I .

'

.lo_.
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que ell:c não estóllquid:uln, o que hito do. f:t· dcsi~nou pnra subst!tuil·o o notual vereador•
zm• vo.Jor os diroitosllaqnullo Estttrlo, l'iOJILffi dn. Cam>li'IL Municipal rlo Cuyabit,
Ent.rctunto, St•. Presidento, cumpro o meu
qunes foram, qneirão on não qnoir;to ou1levor
elenunciando mais este facto no pn!z,
vil-os, qnoir11o ou nii.o quciriio nttcudol-os no
cumpt•imonto do tlovot' sagrado qno ollo:i os- para quo o Sr. Presidente dn Ropuulica
tão incumbidos do tlesompanhnr no::;tn. o na SiLibn. que nós não podemos recuar no cumprimento do nosso <lever, deixn.ndo que a Nn·
outrn Cas;~ do Congresso.
Os telegmmma; quo temos recebido dn- çiio o condomne, uma voz quo o Congresso
quol!n parte d:t Republica, demonstram cln· nbsolntnmento nenhuma palavra quer tor de
ra.mento quo o Governo Follcral, não cnmmtlo do~a.g-t•ar!o para. com o Sr, .Presidente da
nindo. dn intorvonçiio nnquollo E::;tt1tlo, con· RepuiJlica.
Untro tologrammn., 81•. Prcsiclento~ é orecorro no (.]amais parn que os sou::; delegados
nlll commettn.m tod~t a sorto do nrbitrarie· cebido bojo, depois que chegue! aqui ao Se<la.des, fl1çnm todas us yiolenclas, prtttlqucm nado:
todas as tropel ios.
«Guyabó., 17 do julho do 1890-Sonador AzcE a prova rosulta dos tologrammn~ que rotlo-Rio-Coutinúnn.Jmrchiu, bandos tu•ma ..
vou lm· no Sonndo, e polo::~ quncs o pa1z m.. dos plena cil.lado distinctivo leg-ião Campos
teiro verá que n :tnnl'chi:L ainda la.vrn. em Sal los. Sogum força Chapada dispersar nmi·
:Matto Grosso, tu!lo devido ao modo inco!'l'ecto gos nossos 1\.!li rerugiudos para evitar porHe•
com quo procedeu o Sr. Prosirlento el:t Repu· gu.içOes ·. Cnsns nmlgos varo,larlas, pretexto
blica., Uesdo que houve a primeira roquisi~·ü.o ex1stonC1a armas. Situação aiUictiva. Ponce
do presidonto do Estado.
salvo Caceres, continuemos dcrender autonoNo sn.b!mdo, rocelJi o seguintetolcgl':Lmmu.: mia Estudo.- Antonio Cesm•io,
Dopois elo oscnndalo, Sr,'·Presidonto, o ri·
«Cuyabli, 14 do julho de 1890-Sr. A. Azo·
rodo-Prosldunto Republica só ngom conhoco 4iculu ; depois do. violencia, o. irrisão,
Nem outra ó a oxp!!caçilo que se deve dar
opportunidadc do intorvonçiio, prestnnelo
no
facto do nndarem individuas armados
força. governo intruso. CheiO pol!cia. está ro·
pelas
runs da ciclacle do Cuyabá, e tra"ondo
crutnndo amigos nossos. l•'orçn prosoguo incnlço Ponco para roaliz11çiio plano sinistro. um distincti vo, que nunhuma explicação tom,
Amigos conllnuam n retirar dn capital para do. logiíi.o Campos So.llos.
evitar violencia postn. em praticn.; Lucidio,
O Sn. AQUrLtNO no AUARAL - Pelo conemissrtrio Mnrtinhos,continún. ingrata tnrola, trnrio, tem muita exp!icnçilo.
ameaçando, promcttondo tudo nome Govoc·no
O Stt, A. AzEttEno- Tem; tom oxp!icnoiio
Federal par" conseguir maJoria nssemblón. pam
o Sr•. Presidente da. Rejlubllca, e pnra
Pence não está. nem quer lovnntnr força, nós quo
ntacammi os seus actos. Mus, depois
disso en.bom O.!l vert:inrios, segue destino Caco· das violcncins
praticadas por essa !'orça ar·
res. Força revoltosa., continiw. rodar cidade, mada, que cercou
chiado de Cuynbli., que a
cnmmettondo dosat!ntos, depredações, rnucor bomhnrll1~ou1 que adorra.mou
o snngue dos
advorsnrios toca loucum».
nossos
contcrrancos
naquoll:t
parto da ReEsto tole~rnmma cstit asslgnado pelo Sr. pnlJiioa, ó Indecente, u immoral
que nilo
Antonio Cesa1•io.
haja,
oiquor•,
um
nmigo
do
Pl'esidento
dn
Comprohcnde·se, Sr. ProRidente, quo o ltopub!ica, bastante seneato, pn.ra impedir
Governo, não digo ·bom, o delognrlo do Sr. que estes homens, que llzoram parto ela revo·
Presidente ela ltepublica no gstn<lo de lttçiio n 10 rJo abril, tragam ninda bojo nos
Matto Grosso, nquollo quo S. Ex. mnccdou suns hombroo distinctivos que trazium no
11ue Jl>sso esc,lbidu poJo cnmmnnelante do dls· elia
10, no din ela revolução.
trlcto militur, pat•a nxcrcet• o caJ·~o de :preE não se comprohondo como ó que se atrr•ono
sidente, o Sr. Antonio Leite do lligue!redo,
te1n commetlldo tudo n so1·te de arbitrar·ie· til uma sociedade inteira, trazendo no hombr·
dndes dopols quo assumiu abusivamente o o nome do Sr. Pe·es!clunte ela Republica, ingoverno, mrmdnndo, corno c~tu. oxpllcitn.- dlvidurtlmonte, depois de terem commettldo
mcnto contido neste telegramma, J'uzm• n.tó todas as tropelias no meu Estado.
reel'utamento, de moU.o :~ fol'lalecer-sn no
Esto fncto do d:w-se ú.. Jogiiio revoltado. o
. governo por meio elo violenclns contra a lol c nomo do Sr. Dr. Campos Salles Já ó uma
contra a Const!Luiçüo.
nll!•onta, Jl rquo quer dizer que o Sr. Pro·
O Sr. Prosiclento <ln Ropnbllca lm elo por :;il!eut.odu. Republico, si nü.o ó connivontecom
corto approv:u· o neto do seu dekg-rulo; c o acto 1la revulm;ilo,JIC!o monos, mostra quo o
nem outra poella Bel' n utlit.udc do S. Ex .. ó poltt condescl•tHloncia. com quo tr11tu. os requando, no momento em quo o sr. Antonio voltosos; pu1•quo, no menos, s. llx. dovln. pro·
Gusnrio.l vlu·ao na coutin~m1cio. tlo o.bamiOJml' t~star•, nllm uo que os rcvollo~os não ~c sol'•
o. Governo, o Sr•. Pr·eshlente dn Republica v1ssem deste m~!o jlat'a atol'l'at'orn os seus
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compan h oiros, na crença de ~no o St•. Pt'o•i- sessão dos acontecimentos de Matto Grosso'
dentc cln, Republica (•st:'t rcttlnwnte apoiitwlo dhsO S. ltx. quo occupn.ria. n tl•ilJuno. paro.
defBIHlcw os seus cn.mnnulnR, cnmo si os seus
os actos dns !h;slflcnt.<'S •lo Mntto Grosso.
_E n~m out.l'a npplicnçiio tem. pol'que cllos cama.rnJus nií.o fossem to.mbcm os nossos.
nu.o vtrtam husco.r o nome do Sl'. Pr·esi1lento O Sn.. P1 w~::J Ftmn.EmA - Cer tmu•nte. E'
rl.tL I,!op~blicn. para dnrom ú. divisão revoltoso., por isso quo V. Ex. niio dovin !ilzor·lllos essa
SL nao tJvossom para isso o consentimento do m,lustiçn. ·
Sr. Ministrodn Fazenda.
O Sit. A. AzEitEIJo-Mns os foctos do Mntto
T_!lmbcm to(IO o mundo miJe qno essa revo· Grosso demonstram de modo cabal como
luçuo só so dou, porque acba-so no governo o o noverno lcm n.lli interCS:'l'C n:-1. qucsti'ío poSr. Dr. Joaquim Murtinho.
litlcn.
Niio fôsse isto, es1 ó. na consciencia. do Se- Referi nn tl•ibmnc o facto do varojnmcnto
no.do, como est;'t na conscicnda tln. Na(·ü.o n das cap.as 1los meus amig-os, habitantes do.rcvoluçü~ em Mo.ttoGrosso niio se ter i; flt;clo, ~ueilrc loco lidado, mns não pudo Cazcl·o mi·
porque mco teria encontrado npoio dn po.J·te nuci?Hamonto, porque o telegmmmo. erll redo Governo Federal, que ostú. sondo prestigia- sumHlo, o apenas mo era licito tra.to.l' do quo
do ~este momento pelo Congrr:-;so Nncional. o tel~·~ramma nos dava conhr.cimcnto.
E, pol'tanto. com rnng-mt, com poz11r qno
Ent1·etanto, po:-,so bojo rderir o J'ncto mitrngo estes Chctos ao conhecimento do sémL1lo mtcioEo.mr.nte, npezrti' dos documentos que
e os ~rno publicas, lovnndo ~egurnmonte no mo tlitam.neste momonto.
cornçno dos nossos concidn.düos a. mngoo. o o Depois da rovolu,;fio o do novo rompimento
pezar que sotrro noate m"monto.
com o Sr. ministro llo.Fuzcndn.,em reladiono
Mas, Sr. Presidonte, si os fl1ctos politicas nccordo que se premeditou, o Governo do Es·
de Ma!lo Gro•so detorminnssem eómenlouma tudo li" Mntto Grosso determinou que os dosR.it:unçao. anormal, porém exclusivamente po- tncnmnntos se recolhessem ~ Capital, de
lttJCn, amdn se poderiam tolerar.
modo a poder conta r com mniores clemontos
O que, entretanto, se observa no Esta cio de tltl defesa, 110 caso do um n.taquc imprevisto
Mnt.to Grosso 1 t"ão ti só annrchi~t politico é por pnrto cios revoltosos.
tam~e~ a ano.rchla administl'n.tiva: ó a. in- Como lhes cumJ}l'ia, o~ rlclcgmlos do. locadisCJphnn, é o cie;ordem. E nom podia deixar lidado tratavam do mandar rccolhet• ó. Ca·
de ser n11sim.
.;
pitnl do Estaclo o armamento o munições cte
Dcclnt•ei em um dos ultimas discursos que rlispnnham.
quo t.ratn.ria hrcvomento 1los ncontor.lmentos
Ora, Corum bt\ niio podia flcnr fóra clesta
dn ctdarlo de Cornmbá. e, uma vez que me O!•dcm geral fio governo do Esto.clo, o nestas
neho na tribunn, vou fnzel·o em poucas pn- condições o Sr. coronel Antonio de Medeiros
lnvras, por 1sso que deixe! cm minha cnsa os de~m·minou que as muniçõcll o armamento,
elementos do· que precisava ptu•a e"larccet• exiStentes no. delegncln. lb>sem recolhidos ó.
o caso convenientcmonto.
c1dm1c de Cuyabá., o como ia sn.hir o vapor
Sr. Presidente, n cidade do Cot•umbá que da comtJnnhia Lloyd pam Cuynbá,o dolegado
é uma das mais pro>perns de Matto Gro<so de policia entendeu que tlevitL fazer seguir
foi lncontostnvolmente ~ue determinou·~ nessa vapot' o nrmnmento cio que dispunha
abstcn~ão do pnrtldo republicano no futuro em Corumh6..
·
pleito que s~· vnc travn.t• no dia 20 deste moz. Uma. verdn.Uoirn. miserin.: um numero inA annrclua que alli reinava, os nbusos pra· slgniftcnnto de nrmas, npenns 14 comblains
tlcados pela força publica federal.,.
um numero insignificante de munições, creiO
que
uns 3.000 cartuchos, foi todo o nrma0 Sn. PinBS FRRREtnA-Nilo apoiado.
monto c munições que havia em Corumb6..
O Sn. A. AzEn~no- ... contribuirom pnrn Porem, os amigos do Governo Federal,
que os mous amJgos abnndonnssom o ploito ncS>a localidtulc, os seus delegacias mllitnros,
eleitoral.
ontcndoram que isto ora um abuso por porte
.Não apoiado, disso o honrado Senador pelo do governo tlo Estado, o eotiio começar:1m n
PJauhy,..
p1·atictn' toda a a01•te tio violonclns, para que
O Sn. PmEs FEnmnnA- Nnturnlmente esta inslgniflcanle nrmnmento o munições
porquo os soldados não comottem estas cousas: fossem conduzidos pnra cuy11bó..
Dcsnfto o no iJrc Senador pulo Pinuhy n que
O Sn. A. Ar.EnEDO- • • . o ou não podia
me
contesto o que estou tllzcnUo.
deixar de ür o seu protesto.
O
Sn. PmE< FEllnEmA-Em tempo satisO Sn, PmEs FEnnE!RA- E' justiça quo
fl11'ai n V. Ex.
V. Ex. me tilz.
O Sn. A. Azmmno-V. Ex. Yne ver a dis·
O Sn. A. Az~nEDO- O honrado Senador cljclintt,
a arriem do commnndnnte da gunr·
deve recordar-se cio que, qunndo nqul do·
niçtio
<lo
Cal•nm bii.
claro! quo tet•ia do occupnr·me cm outra
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Quando passavam estas artigos l•ollicos para
o Banco Rio e Mntto liro:-so, onde Pstava o
sr. Pinto iltl i\ lrrwidu., nos~o arni~o. o inlluoncin l11en.I, o onhi.o corunmndanto da gnat•niçl1o,
H,t']tH•Ilu quo tem sido H!'} IIi tii.o:dtnrnonto dofendido pelo homwlo SonadoJ' do Pinuhy, ..
O SR, Pllm; l'I~RHEm., - Com muita jus·
tiç·a.
O SR, A. AzEilEDO-,,, o Sr, Bollo Brnndüo,
O Sn. PmEs IIEnREmA - E' Bcllo ntó nas
~un!irlndcs,

"'!

"

J:

.

O SR. A. AzmtEDO-l\'ün discuto qunllda·
des ••• mandou quo c~sas muniçiic:5 fossem tomarlns tw portador qun as Cllnduzin, e proso
11iio Eó o ll!i?.el'íl\'ll! carr·egadoJ' qiiO lh.zia csso
serviço, como tnmUr.m o encarregado do
ncompnnhnr cssn!i munições, o Sr. Cnstel/o
Hrn nco,
1~, como so isto não bastnsso, o Sr. CasLollo
Bl'nllco l:om como o c.arJ'~Jgndnr fornm violontamento ngnrrndos na J'Ua o levados it pro·
sonç:c do SJ•, coronel !lol!o Brandão.
Si o commandunLo da gunrni~ão cln. cldndo
do Cot·nmbá cstivessn no sou qno.l't.ol, ou
mesmo, pot• uma concessão ospocinl, na. cnsn.
de sua. re&idencia., cnrnpl'ahende-so que o.-;
seus mnndatal'ios, o 81•. tenente lJJ'I.I.gn. o
tntds nlguma.s pmcns do prct, conduzissem o
St•, Cn>tol!o Bmnco o o serviçal, que carro·
gavn. as munições, atO a. sua prosonça.
Mas, S. I!x. nãn so achn.va. nem no quartel,
nem na casa do sua l'üsidencitt, o sim om um
restnn1•ant, em compa.nbin. do sous nmrgos,
m1 SJ'a, cnpit.iio Pereira do Soum. conumm·
duuto da flotilbn, o Sr, Lyndolpho Torra,
commaudnnto do bntnlhüo .. ,
O Sit, PmEs FEiti<EiltA- Muito distlncto,
cn!'nctor t•ijo,
O SR, A. AzEREoo-Não contesto, e em rolar:úo ao St•. Lyndolpho Torm, devo declarar
que sou sou amigo pessoal .. , o Sr, Porto
C:n•rot·a, o Sr. all6rt:s Cortes e o Sr. tenente
Bt•a.ga.
Emtim, estava o commandnnto no restuu·
rnnt tomando cOJ•veja em companhia de sous
amigos, quando rnnndou it• á sua presença o
Sr, tenente Cnstollo JlJ•unco, pnra quo fo>So
insultado, ve!lipomliudo, maltrat•do por
aquolloo que a!li se achavam o quo o injul'ia·
ram do medo pouco correcto pura homens
de posição, como estes a quo ncabo de me re·
feri!', tendo nisto tomado pu1•te activa o
St•, comm" ndunto da flotllha, capitão do Ü'ilgata Pereit•n o Souza,
O Sr, tenente Castollo Branco, ntó ando
po!lia ir a sua. diguldnde, protoHtou contra. o
Jileto, declarando que ora uma vlolenoia que
estavn BOJ!'L'endo do!los, não só pulas condi-
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çtiC's em qua ,.;o nchnvn, l:lomo, igual monto,
pela llilfornn~·n. de numet·o.
O Sr, coronel Helio Brandão determinou
que as praças o lovu.s~cm pn.m o quurtol.
Wle protestou, dizendo que não podia ser
acompanhado por praças, porque era otllcial
da guarda n;wionn.l. Entllo, o Sr. coronel
!lello Brandão mondou CJUC ellc fo•se acom·
pnnhndo pelo tenente Brogn.j mas, cm vez de
ser levado pal'il o quartel, foi pnm o Banco
Rio Mntto Gro!l~O, t•nrn aUi incltcar onde cs·
tnvam os outros nrmn.menlos o ns outt•as
munições.
.Jc, Sr. Prcsl•lente, como se oste cscandalo
não lüsse sulllcicnte para snclar 11 colel'n dos
dissidentes do Cornmbó., estns promovot•nm
um meetin!J (nu nüo quero dir.or no Senado a
informação q rt c mo dnrnm, porq uo 1!ovo musmo
clizer ~uo uüo ncredito) para. insultn.rnm,
villpcndinl't~m o dologntlo do policia, o Sr.
Corouol :Madeiros, o o St·. Pires rio Almeida,
e todos o:-; o,migos do mttigo governo doEs ..
tado, morndm-cs naquelht locolidndo,
Uahi a pri~iio immediattt do um moço quo
tinha chegado lú, havia poucos dtn.s, o Sr.
John Bult, r<J(lot•ter na ln~lnterrn, c que andava em excursão no Estado de 1\-latto Grosso,
violoncio da qual provavelmente resultara
uma pequena rectamnçüo, umn dessas Indemnizações mis(!ravcls, ~ue nos tcem aldo
exigidos conslantemente pelos governos estrangeiros,
O Sr, John Bull foi proso violentamente o
mettlrlo no xnrlre1. durunto se to rUas, achando·
su na~uelJo Estado, como •líEso, em excursão
e devendo seguir logo depois pal'!l 11 Bo·
!i via.
Todas ostns violenclns, S1•, Presidente,
todas estas arbitrariedades fot•am eommettirlns pola fot•ça Jedcral (>~<1'o apoiado do
Sr. p,·rc! Fe,·rcira) a cuja fronte estavo.o
Sr, coronel Be!lo llrnndiio.
O meclill!l niio so pude cJfoctuar, porque
o Sr. coronel Antomo Por!ro Alves de llnt•ros,
candidato do Sr. Ministro <ht Fnzon>ln ao
cargo do Presitlonte elo Estndo 1 tunda co·
nhocimento de que se promodltava para os,a
reunii'io, ontondeu quo devia evitar mais osto
esc<~ndnlo, que não era. um esca.ndo.Jo simples·
mente, por·que pr,uncditava-so um ct•imo
horroroso o Indecente, um cdmo violador de
todus as lois.
.
O Sr. coronel Ba1•ros, onmprohendende a
gravidade da situação, lnterveiu bonofica·
mente, do modo a ovitat· que o mceting su
elfcotuosso.
O Sr. cot•onel Medeiros teve de retirar-se
de Corumua, uom como o Sr. Pinto rle AI·
moida., sondo soccot•rl•lo cm SUIL J'ugo., paro.
quo nilo lõstio uSBasslnudo, por um o11lcln! da
guarnição, Da mesma Jürma, o St•. Unstello
Branco tovo om seu fJtvorum ptu•ento tom·
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comp!ct.n, o deRrth:lt'o -pm• parto dos
hr.m officlnl, 1lo mor\n que vi u-so ohri:.!wlo a n.nnrchin
t•nvoltosos, as injurias,~~~ pot·si~nic;(JOi, tmlos
Hc:tl' pt·t).~O nu. sm'L rcl'!idencia;, at.ó o rli;t om u:> actu:; cmflm do ,·iolcnci:\s o elo n.rbltr:~·
flli'l ltjVQ IJIIl VI'LlllH', e, CO!HlUZillO pelo seu
l'iüllwlc.;, as quaes si'in appt•ov;ul;ts llelo
plll'CUte, pútlc omburcur p:~m o R10 tio .lu.· St·. Prc:;idente cio. RupnUlico..
noil'o, ando so ucha.
·
B~m sol qUe S. Ex., OJHlo osLlt, niio pódo
A lntendenein. !bi U.oposla. 1 tomawlo doltn.
couto. arn1gos do PL•usitl.cnte c.lo. H.epublica, j]_UO ouvir a nnnl1.t. ptLliwra. Sm•do, completn.mente a. tudo ~u:tnto lenho dito desta tl'i·
silo os dis~idcnt9s.
orn, nchanrlo-:::o a cido.rlc do Cormnbá nt'L buntt, S. Ex. lm tio so con:;el'\'lH' impassivol,
mn.is complct.a. lllliLl'Chia., fl!•n.nto rlesses l';tcto.i pt·cstuwlu todo o :;eu apoio uo :;ovorno iu·
e das viotenci<1s tlll\.pt·atic:tdnH, fui quo o Sr. trmw d1) ~Ja,tt,o Gt·os~w. pat•a. fdicitln.du da SlHL
Scnadm• l)ouce o seus amigos tl.clibem.l'.1 m a con::icienciiL, IJ\1\:-i par.1 umtrehia. da. Ropuhlica.
:lhst.cnr;ii.o nu. u\niçiio que :iO d1JVC eJl'ectU<Ll' p!U'IL du.,\wnL'tt tlu ll!tlút'iti;Ü.U, p;trn. do:;credito
clo:-~t;t H:Lçito quo, oxuctaffi(llltiJ no momento
no dta ~o Ucsto me:t..
Dopo\s dcsto. llill't'nr;ão, 11erguntn n. V. Ex. em qno so nc\m mo.iti an.~ustiaclu. polrts sun.s
o no ::;onado si honest<IUH~nto o p;u·LiU.o rt•pu- conc\Jçiies ccl nomicas e nua.nceirns, vê um dos
blicauo do J.I:tLto Ut•os:-;o podel'<L llisput:u• n, sous E~tudos pr·e~o. rln. anal'Cilia, que mnis
oloiçüo; si, depois de todo:-; e~ te::~ liletos, o prc- ta.l'dlJ l!o. de por cl.!rto o!)toiHlur~w a o.lr;uns
sidento rio E::.tar!o IJOlliu. cohtínua.t• no govm·· outro~ Est:ldos.
no, quautlo o commu.nd11nlo Uo districlo miliSi nüo !osso csto receio muito jui:ito, receio
tar m:tnrlo.va. diz·:t' ao cho!'e tio Estn.tlo, ao pn. m nus, pm·érn o..;poro.111;a pa.ra outl'OS, cor~
Presidente drL Rotmblico.. quo nenhum ncon- ttuuente rJUO o Sl'. Pro::;ulonte da B.epublicn.
tocimrnto g-ru.vo :;o titllHI. du.do no.. citl:ulo do mio tcrirL no:, to. o JHt outra. Ca.sa rlo Congresso,
CorumlJú, o quo npcnas lmvia determinado~~ sul.Jl'~ o. que~tiio do l\la.tto Uros~o, somente ~~
nrreCai.laçii.o do armas o muniçiies t~m·tcn· vúz do:-; roprcstJntuntes t.lesto Estado e a. voz
centcs ao Governo Ferlcr:d, c qno se o.cho.vam de mais ntu ou onLt·o a se levantar pn.1•.t pro·
tast;\r contra os actos praticados por S. Ex.
em mü.os estranhas.
OfD., Sr. Prosilleute, qnn.ndo osLú pruvotla nt\ minha tm·ra., porq uo, 1m l1hl'i.H:iO do erniquo estas aruHlS purtenchun legu.lmonto ao uentc t'cductol' principal ll<L Jmpri!IIStt, a
govorno ~to Esta~lu do ).[tüto Grosso, qUtJ minha tm•r;.~ nü.o deve tor volcirlat.lc::i,entrantlo
tinha o di1·eito tlo t·~l' a ~uu. paliem arumdtt pariL a conrt·a.t'in. dos pl'incipes repu!Jlicanos.
convcuitmtmnente, do modo a gat·n.ntir a
Mn:-; sigo. o Sr. Prusillentc tiD. Republica o
ordem pnlJltca., f!Uttndo est:l roconltecillo que, sou cu.minllD, conünuc cóg-o o sul'dO doante
l'l!o.lmento, estu urmumonto pertonco u.o Es· t\o-: no:-:so-: reclo.moH, uD. certe:-:n.de que, Sr.
ta.do, "si o S1•. commnnrlanto do distl'ido mi· Pro:;iJente, dia vi ri~ crn que ns nos:;ns vaze:-;
lilo.r entendeu qno pcnlht man1lar :u·t·ccttliar ~eriio acompanhadas uu.s liUilS ca:;a.s do Cott·
até o ll.l'mnmmlto quu portt:ncd á policio. llo g1•es~o. porquo espero quo o:i Estndos onde o.s
Estado, to~ zmHlo po.m 1~so ns mu.im•us violen· npposJçõü:-> est,;.i.o sco lo\·antanrlo contL'fl. os go ..
eias, commettendo tod;t a. sorte de tt'upo\ias- veL•mvlorcs :-;o prun unciem ; o ahi, ou S. Ex.
como acoutt:cou u;L etdtulo de Curnm!Já, tnttn· tom de inteJ•vir no sentido de ga.rautir os go·
dn.ndo iuvudir as cu.sas Jllll'tieulares, sub o vnt·nos ,los E:-;t;Ldos, ou s. Ex. tem de ftt.zer
lll'otoxto de quo nellus lmviam tLrm:ts, mus como tez no E:;t:ulo !lo ~la.tto Gros::;o, isto !),
fnzendo i:;to ::;úmoute em rul;tf;Uo à:-; ca::HlS dos intorvir no suutitlo Uu ~·u·nntit• llS opposinmign:l do GÜ\'Ol'llO, ptn•guuto ou : podi:1
llonestttmonto cont.inuat• na. nrlministruçü.o t;úos.
O sn.• Oo~n:'\aos Vtclil~Tg- Então) o.s oppo·
do Estntlo do Matto Gro;;~o o ::51'. Antonio
sit;ücs uüo \lO podem lovanlt\r, não podotu
Co.,nrio?
E. umn. voz quu S. E;..:. não tinha. para si rlisputnr o pOtler 'I
O Stt. A. Azlmrwo-E' exactamente o que
ns A:O.I'llntins u. quo tinha. dil·oito, como presi·
u~tou
dizoudo. V. Ex .• pot• oxetuplo, se acbn.
tlcnto con~titucionnl tio E~tu.Llo tlo MtLlto
om
oppo;o;it;üo
no suu E::~to.do, o, qun.mlo os
Grosso, os s~~us amiJ;;OS t,uullem uü.o plnliatu
:-;uus
a.migoi'l
so
lovautilt'Cm Lmutru. o governo
Ci)pornt• quo o Sr. Prusidlluto d<t H.Ollu!JI\C;l
lhus Jcsso os maios pM'u. nmntor a ot•tlem pu· Uo Estac.lu do EspiriC? S;.Luto, 1lo .dulls, um<L :
l11icn no Estlulo ; o, nestas condições, l:lÓ ou v. Ex. hiL tlo uolun<lDl·O> oqm, dolont\endo
mesmo um dos da. pareialidu.c.le do SI', Pre- St'. Pr~si,lo11to Uu. ttopublic•l, si olle tôr fa>idonto da Ropubllcn 6 que tlevilt tOIIIlll' o Vdl'a.vol ao!i interesses politicas tlO V. gx,,
lo~=:ut• qnü ftkn occupntlo pulo St•, coronel .o\n· nu hu. tlo :L!.:lCiU' ll sr. l'l'üSidentc do. RopubliCIL, ~i ello fOI' f,Lvot•avol ao~ intcl'c:,scs Llo
tania Cosal'ÍO.
Dopols dbto, Sr. P1·e:.hlonto, tlú~so o quo gO\'ern:LtlOl' do li:StildO •
nós lemos visto, o que con~ttL 'lus teleO S~t. Do>mraos VJC~NTE - Pódo tiol' quo
gl·nmmo.s quo n.qul :;[LO I'Ocohhlos do Estado do n~o 1\Lç~ Ulllll nom outr:c cous~.

ll!ntto

Gt•o;\O,

di\·ijO o quo om nntur"l:
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O Sr.. A, Azl·:mmo- Oui,J•os f:11·iío PO!' IWJ'Inrn em nnmoro inslgnitlr.ant~1 o dovlo.m
cst.nr 1111 séllo do di:ltric!o, quo ~·~ COI'umbá.o
l~ntNtnnto, onobt'll Sonadm• üist!O quo o llr·
0 SR. Do:"III!'WOS VIC!•;:-;'J'g- Pr'l{l0 SCl' fjliO
ma menta vinhn 1lu Ln.clat'io, não para. so romaus amigo~ nüo fnçam rovoluç:to,
a. uma rnpni·tição c:::tatlual, mas no
O Sn. A. Azrmr.on-Pórlo sc1:; mas, r;i fize- co!lHw
B.1uco
Rio
c Motto Grosso.
rem, V. Ex. tom rlo toma.l' umn. l'e.soluçiio.
E, cnmo V. Ex, fuz opposi\'iio no seu Es .. O Sn. A. Azl~Jmoo-0 Hnnco c Rio Mnlto
t:ulo, tambom hn. Senadores :1migos !los go- Gr·o:-;so ó ngenciu. do Lloyd.
Vf!rnn,"' dos Estados, e quo, Jl"l'!ILntn, tr:!Lill
O Sn.. Pm.I-;8 FEIWI·:rttA-Mns vlnhn o nrobrigaQúo do zolll.l' pCll' bUil. :tntouomin., pela lllttlllCHJtO do Lndal'io '1
ga.J•untia 1lc Mtl."l :tmii!o~. r! o ltJOtlo a col't'itl' o O Sn.. A. ,\zEuJmo- \'in!Jn do pcl'lo,
Sr. PJ•r.sitlonto <h Hepublicn, para niio se llL·
O Sn.. PmgsFEn.Himt.\.-V. Ex. dis~o qrto
zm• o mesmo quo so estiL lhzen!lo no Estndo
viHlm de lil.
de M<ttt.o Gl'osm.
V.I~x.

S1·. Presidente, como o meu fim hojo

~ra

o Sn.. A.

Az1mnno tl~ umnp:1rto.
81:., PIJu::s Fr.ru:r.rnA-Acnbou o orn.clor
Si•ntar-mo. <tvhmnrlo. eutrct:rnto. o Si'. Presi- deOdiz~~r
no So11ndo quo o nt•mamento ntlo
dente .Jn Itopuhllen. do quo niwl:t vivem os podia deixar
Sonn.rlorcs rio !llnt1o Groeso, o~ (]Unes nfio de polici.', do estar entreguo no..; suhlndos
n.bnndonn.l'iio n tt•lbml!t,Jmm CIS compromiS.'iM
Os drlegndtl.':l mnn1lnm n reqnisiQiio ás
contt•,,JJidosc.lm seus cnntcJ'J'n\ll'OS, rlo sus.
tentat• n. !11dcrnr.üo conRpurc:Hta. no Estndo !lo forcas policines nc.s Estnrlo~; mnR não tcorn go:Mn.tto Gt•o.sso, o do su."itontar n. ROJlUblic:•,tiio rnncia immerlirJn. sni.Jro oJin. porquanto e~tn.
Jnnl oncaminh:ttla nr.:-;to nHomonto poJo .Sr. coulln~n ns or·dons rio um officinl rio policio
rpw, JlOI' sun Vi'Z, catti soh as ordens do comDr. :Mo.nool Fct•r•n;~, dt~Campos Salleí'.
mnndnnto
da for·r;n.
O Sr·. PulEs l•'mtnEillA-Nilo upoindo, Peço
Por mniot• qtw St'ja. a força policinl do
a pulavr~.
~·fa.tlo Gl'osso no Ioga I' Uenominado LndaJ•io.
0 s 1•, Ph•cs Feiwroh•a, constnntC~, não porlh1 sr:r ~rnndo O!iSO dCJ;t.acnm:mto. Isto
como o llObl'O Senafim• por M11tto Grosso, volta uiio pórlo ser contestado por V. Ex.
it tribuna cm ~ntisfa~·:io de quanto prornettcu,
O Srt. A....\zEn.ELlo - Quatorze DI'mns.
isto 6, defon1ltn• os seus C(,mpanhf'.il'o/1 mili·
o Sn. Puma FErtnmnA- Pois bom, suppo·
tnrcs ~no ~o nclwm nnqucllo Eslndn, trro '"' nhn que roram 14 soldados que desertarnm.
vcra.mtmto ac~U!'Ind~s por S. Ell:, O SE~nado 1 Pal'n. fJUO 14 n.mHls com trc.'i mil tlros1
ncrtbou do OU\'It' o dtsCUI'SO do Sr. Sonnilor e
Então, plli'n. tmliclnr ~sl.n ou uque!Ju.localf~
]HL do pol'mittir.Jho f)Ue di:,:'fL rrno s. Ex. dado de Mntto Grosso Já. é proc:iso que :IS
nii.o só npontou os oppo~icionir,tn8 1le Mnt!.o t 1 ·opn~ Jov11m 11 t 1•ás d() si cnrreg;w;onto do
Gro~so como uns cn.nnibnc~. como n Jbrço. pu- munir;üos '(
bllcu capaz do prnlicnl' tts tropcli:Ls que S,
Nem sirva isto do pretexto ao mlinmento
Ex. nca.ltou de nnnuncinr.
d1L cloif,'ão e {L mcusa. crimfnosn. do ox-pi•osiAs nccusnções do S. Ex. cm rolnr.iio nos denlo de Mntto Grosso.
factos do Corumbl\ cnhiríio por tr:J'J'a, depo's
Nilo, S. E<. foi quem nn,.rchlsou nqnello
que o Sonndo tivoi' o. g:entilm·.a. Uo ouvil' o Estltdo, ontrognndo o governo a ,,uern niio
orndor.
podia fllzol-o, do nccorrlo com a Constl tulçiio.
S. g:t. JHLrec,l quo fnllou pnra homens
Gomp1u•a·so o procedimento do nclUill Proque nilo ontontlem o qno seJtl. o scJ•vic;o sidonto d!t Repuhlicn, não só em rolnção no
mllitnr ou 1ln milícia poJicinl. o qniz cnn· ox-govcr·nn.dol' 110 Mn.tto Gro;~o, como om
vencer no Scn~~rlo filiO o rommondnnto drt I'Oln.r;;i.o no vormuloP quo ost!L ompo~sn.do
gur1rni~~iio do CorurnbiL ni'l'nucou JlOl' meio da ne:ito ruomonto Uo govor·no.
violcncin. o nrmn.monto policial entrEl:~uo à S. Ex. nPA'OII o. fm'ç<t o (lotorminon n.o
lhrç11 dnquollo Estnrlo. Nlio iln tu!. Feliz· "''mmnJHianto do dlstricto ~ue sustotJtnsRO
monto, todos os E' todos dn Repuulica toem ro. todos os poderes cunstltnldos tio Estndo do
preacntontcs nesto. C11.sn. o todo:-: !;o.Lem quo, Mo.tto or~;aso.
JlJiln n UJ'J'ecuduçiro do ormnmonlo contlndo O Sr. Sennrloi• porliu dcstn ll'ibnnn ~uo o
ÍtS fol'('US policiucs ó, elle cntrcguo aos corJlOS nrrnnmcnto fo"o rocollrido n rloposlto. S. Ex.
dt;l po!lcln.
·
nssim o or·rlenou, Eutrotnnto, Ycm ngora o
1:' n~:-iim que tonrlo o E1'tndo do Mntl.o S1•. Sonadot• do novo liiZCI' 11r.cu~rLçfio.
Grosso um dtoslncanJOnto Jlolicinl, 11110 podln O Sr. llollo Braurh1o niTn ó cnpnz, pr\rlo
tm• nrmus cm nr·recnUaçüo, fiinã.o do solda(los, gnrnntiv, nom o Sr. mnjor SOI'I'!t de procedi·
que porvcnlum tivessem dcscJ•t:~do, e ostns menta Incorrecto.
sómenie fl1zor :t lciturr~ doo:; tclc!-!I';•mm:nJ,von
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O nolire Smwlor deve snbel' que os nl'ti·
gos lwllicoa nãn ~nlwm tlo um deposito p:u•;1.
outro, sem ordHm 01l'crlpta o oflsigm"l!la pot'
um oOicinl que tenlm rcsponsahili•ladc.
Desde que o M'mnmonto l',)sso nprosentlH!o
no command•wto dn gunrnküo militar, com
certeza e:;so armnmonto serin. Jovndo a capital
do Estado, mns com :t. vig-iln.ncia ncccssarin,
pnr;~

que niio fosse !Iludido. a hon flsc diznçiio,

1809
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mentn, impntrioticnmentc, o govm•no do Es..
tudo, quo mai..; consltlol'nçiío lho dcvit~ merecer, tn\ ó a contlant:a qun sn deposita. om
nm homom, ~unn~la se o empossa. nu. alto.
udministm.çilo !lesto ou daquolle.
O Sit. A. AzEitEoo-Pcço n palavra.
O S1t. P1m0< 1-'ERitEtRA- o il\ustre Se·
nndor fuJJou cm risadu~. mn.<; não so lern·
br.,ndo de quo hn poucos dins veiu trnlnr de
negocio!! do Mntto·Grosso, com riso.1\a.?, como
si não viesse tratnt· do cou::;o. sórirL.
O orador não vem com risadas to.zor n. !lo·
lesn do Sr. l't·esidonto dn 1\epublicn, do Sr.
commnmlnntc •lo distrlcto o mais nutori•lndcs
dnquollo Esta1lo, }lorque e-.;Lit certo da corre·
c1;i"to que tem presidido nos sena netos ...
0 Sn. PRESIDENTE- E;\{1. finda n horn do
expediente.
0 SR, PIItES FEimEIR,\ - , , . e que ha. do
pre~idil• semprd, corrocçfio essa que tnnto
incommoun O> \Ilustres reprcsontnntes do
Estado do Mntto-Gros•o.
O Sn. A. AZEREDO- Eu JO<li n palnvrn.
0 Sn. PRESIDENTE- EstiJ. finda n. hora do
•xpcdieuto. V. J~x. só poderá ter a palavm,
~i requerer prorogn.çíio.
o Sn. A. Az<REDO- Reservo-me paro. n
ses::ü.o de amanhã.

fôsso cnm destino !L quem quer qno l'l',:HlC.
E tanto isto é vordado que o nobre Senn·
dor d~sso que o tenente t:"nstollo Branco loi
levndo proso para o Bn.nco Rio o Mn.tto Grosso,
porque trn.zm n.t•mnmcnto do guerrn. po.ra
cmborcnl' uo Llnyd.
Isto ó violencin? Nüo.
Nüo que1·ia, por mn.is considorac;ü.o que
S. Ex. mercçn., contestar os suas n.ffirmnc.~ücsj
mo~. S. Ex. devo notnt• qtto as inrormações
recclJillas niio 1leixam do sm• npnixom.d11s,
niio podem •leixnt• de tr~zer o vicio da ori·
gem du~ucll•s que cstnvnm commottendo o
cl'imo (le conservn.l' armamento, como si rL.sse
pot• ordem <lo govm·no do Estado do 1Intto
Grosso.
O nobre Scnn•lor ·nind~ tronxo accusnçOcs
ao commandnnto do districto mUltar, dizen1lo
que clle se acho. no Estado fazendo todas as
vlolcucins, qunmlo, entretanto, S. Ex. snbc
~ue el\c nlll está cumprindo or•Jon> do Sr.
Prosilleuto lia Ropublicn, c tbi unm gnmntin
nnquelles momentos do nl!ucinnçiio gora\
1\os dous grupos que nlli contondinm, cm prol
ORDEM DO DIA
do principio que julgavam bom.
E', portanto, uma toimosin. o. dessas n.ccusn.ções que traz •linrinmcnte iJ. trlbun:c o seu FUNnos ESPECIAES PARA O RESGATE ~ GA·
RANTIA DO PAPEL-;\IOEDA. EM CIRCULAQÃO
i Ilustre a.migo, o St•. Dr. Azeretlo; não hn
nisso mais do que um desabafo, para prlli1U·
zit' tífe,to ao lon~o. pam provar CJUO tt-dos o~
Continün. cm 2u discu!isii.o, com o parecer
din.s S. E!C. occnJill. a. nLtcnção do Somvlo favor1tvel da Commissü.o do Finanças, o art.
o.ccmmndo o Presidente da. R(~publico., flUe \' dn propo,!çiio lla Cnmarn dos Doputndos,
S, Ex. suppoe cego e surdo. Ello niio po1leriJ. n. 12,de JBOO, constituindo um fundo espe·
ouvir S. l~x .. porque S. E<. niio o procura, cinl do rosguto o outro pllt'n garnnt\n do
mo.s com cortezn. todo:; os dias o lê.
papel-moeda cm circulnçiio.
O SR, A. AzERHDO - Eu disso que ol\e em
cego e surilo, cm roluçiio no cnso 110 Mntto O !ilr. Rnmh•o Bnrcello11 diz
Grosso.
q no si niio I iI' esse o eeu i !lustro compnnhelro
O Sn. PIRES Ft~mmmA- Provideuclns, cl!o do Commi~siío assigno.do o pnrecet• com re·
procurará. t(Jmnr, pnrn. que novas 11ueixns st.ri<'çürB, não viria, como relator da Com·
nil.o vonhom fO produzit•. S. Ex. Jli'OCUt'a' O. mi,.ão 110 Fi~nnçns, dl>rutir o projecto.
informnçücs dos seus prepostos olli, o obtcriL Dcvü, porom, responder com al~umns con·
o. certozn. do quo mio lm essn. nno.rchln, siuão s\doraçüos no no~re Senador por Alugons, que
n dotcrmlnadn pelo ox·prcsidentc do Estndo discutiu o pi'ojecto.
Muiins teem sido as 1\iscmsões no Senado
e peJa assoml!lóll estndunl.
o na Cnmn.rn dos Deputados, reln.tlvomcnte ó.
O S!t, A. AzEREDo-Não apoiado.
situaçõo financeira do pn\z. Dc•no que tbl
0 S!t. Pm~~ FERREIIIA- Sim, pelo RS8C·m· proclamada a 1\opublicn comcçou-•o a pt'e ..
bléu, sujeltnndo-so 1\quc\lo nccordo, it. uppt'O· scnciat· o phcnom('no dn. lJn.iXIL do noseo cro~
vncão duque tio celebro ]'llrecor, 1\olxnwlo •lo dito, phe11omcno devido o. cn.usns qne ngorn.
r'~cnnhecor o presidente que suppunbn. log'nl; o orndor não ~ucr apreciar. O que ó certo ó
l'elo cx-pt•cs\deuto, nbJ\ltdon~nilo cJ•Imlnos't· que n altuaçiío tlnancolrn chegou n tal ponto
Sonado V, 1[
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que o GoYcrno procurou umn snllitln. prtJ'n.llw. muitos anuos o impl'oftcunmonto, lnm·
clln.
l.mndo ns leis tio \SUl. 1~0·! o 1803, o ~uo o
A tloprossão i la mootln tlduciaJ•in. chegou n pi•ojecto ülll r!hicr1::dio da rà o mo;;rno rc~nltndo.
tnl mlserlLL que j!l. w1u havinl'ccursos hustn.n- A objr.ct;iío nii.o ó pi'ocollonto . .:\. oxucu<;<1o rlo
tos no TIJcsouro ptu•a. nttonclcr Us tlo.spezns uma lei do funtlo do resg'<Lto e do guJ•untins do
orclinnrias o it comprn, no mesmo tompo, das pap~·l·tnooda depcntlo dns clrcumsta!lcius do
cambiucs nocossarius lt tmtis!hç.ão dos nossos part..
compromissos no exterior. Chcgnrnos n ter n Nos oxercicios a quo nllucliu o nobre Scn;L ..
taxa de cambio po11co ncima de 5 tl., isto ú, rlm• 11ii.o ora. pos~h·ol cubl!u• do ro.;gato,
n ter a nossa mocd;L poln quinto. parto do seu qun.ntlo os Minisii'O~ !la. Fazenda. vivia.rn om
vu.for nominal.
:-nr~rilleios dim•ios pn.ril. attou,lor• rts dcspez;t:-;
Nossa. siturrçiio, procurou o Governo enton~ or.Jinlll'ias do JJn.iz o pam lwxor moins do
der-i:je com os cr·edol'es na. Eui•opa., para. ter• CPJIIfll'lLl' I!RIIlllin\'S; Qllnntlo Jra\'Ía dcflcit.~ do
siwlo urna solur_oii.o r:H1ical, no rneno.; um tra· :w o do 40 111il contos.
tamcnto prov1:mrio que 1lósso no pai r. algum
A situar,.iio ~ojo ó outra. O Thosouro tom
tempo do nllivio, nUm (lo espol'tll' das suns tido rocru•.sos pn.t•a todos os serviços puhlicos
for·cns pr·oductivas n. soluçií.o !ln m•iso eco- o pnr·n incirwr:~r o papol-moo•ln, (juo, na. !Ormu.
nomicn quo JCz a cr•iso ltllnncoira.o De~se ;r c· do nccorclo, cn!'respoudtl ao ser•viço do divida
COI'do n;Jscou o quosocb:rmn Ji'autliltrJlom. oxtornanocatn!Jio do 18 ri. Pm· minimaqJio
Esse art•nujo tem soifru!o n cr•iticn tios quo sc,itt a fJWtntia incinerada, não lm dm·idn.
so dJzem entondidt,S no nE-sumpto cus opiniõos que ::;orú um começo rio regonol'a.çiio fiuaudi vorgem sobre n suít clilcncia. Na. si ttmç11o coil•n.
cm que so ncha. ,.a o paiz, niio so poderia,
O pl'o.iccto 0111 discussão correspondo a. esse
poróm, nclmr ncr!Orrln mellJor, E' o orador in· plano. 'l'Pndo o Governo n. certeza do que
cJinado a fu;.o;er justiça ú. oporaci'io do Govemo dentro rlo dous nnnos estará. termina.r\o o arpassado, pois llw JllU'cce QIIO nilo lutvel'la no ranjo e terá de volt.at•aos p!l.!-:'fllllOntos do t-l:<l'·
Bl'azil um Ministro da Fn.zoudn que puUcs.so viço do 11ivida. extor·no. om dinheiro; do quo
obtol' m:da dos uossos crorloros Õ!Jauto U.u. ~:~i· JlÚrle continuar ua sua politicn rle economia n
tunç:1o precnrin do Thosouro.
rto quo cs m·cnmentos sot·iio (lo oratHO dcnnto
Entro ns opiniões dadas palas compotcntcs equilibrados, procura no.sto pyojecto insistir
a esse respeito, tom li•lo com mais nttonçüo np s.eu proec~uncutoem re\açuoamooda tldu·
ns que crJticam n operação. rnn.s Dlio concortln cmru:a.. .
.
com o nh·ilre Jembra•lo do liquidlll"SO rlesdo
No J'rmclpiO, o pnpel·mootla retirado dn cl_r·
logo n situação, tlando-se como oxemplo 0 que ?Uinçao sorO. em poq_uelllL quantJdado, 9-uo. nao
foi fdito na I~upublicn ArA'ontina. o uccor·do wHn.II•â. na clrcuJuçao. O Go~·erno..!nsSJf!lC~n~o
folio por esse paiz não ó itlcntico ao ue>so é mediCo que pm corpo aucmJCo n11o JlrtliCIPin
pelor.
.
' logo por ton~eos em, doses a\tns, vao graduNiio parece ao orndo1· q00 fU>sc bonosto ando e's"" doses. hste doau t•: \la. do rcstuu·
propor dr!sde logo nn crotlor gmndos ptmlns, rar-se com netos do lllUJtO Ol'JterJO o no tlm
e nem lbo paroco que do lado do.< credoras do al~uns annos.
_
1wnvessetnmanhn.generosidnde nutos dn cou· Ha, entl'etnnt.o, um olemonto, qno nao etc ..
cessii.o do sacJ•ittcios menos pesados. Assim pend~ no~n do Congres::;o, nem _5lo Govorno: a
pr·ocedem 08 pn.rticulal'os.
va~~I'Iznc;1LO ~a. nossa produccu..o. A granrlo
o BI·n.zil nua ostnva ern condições do apre- bu.un do cafo é a ca~aa dn cr1~0 cconomlca.
scntnr-so no tor•ronn de hanc1u·ôt 11 0 ó de os~ quo I'Cfiecte-so n.a crJso ftn:mcoJrn.
perar quo nunca cllegnriL n o~te eStado. Nrlo ·E' preciso, p01s, quo os goyernos lo~:ws. nt·
lho fnltai•ii.o recu 1·sos pu.t•n. o1Jsta 1• n semellmn te tendam o. osso prr!tluoto, ~wdnndo C::ipecml•losastro.
lllOI~te do fazer baiXai' os !rotes nas ostratlus
A'ti nuçõos, como nos p.articuJnros, pora.ntn do ~erro.
ombaracos ,los t~ous nerrocios cumpre cercear Sno prccJs:ts tambom ns morl~tlns IIHl!ClUlas
11 aa sunS despozns 0 nrr~cu.do.J~ mollJor ns HUas pelo Governo:. cor·.tando cwco. ~ns tlos~oz~s~
rendas. g• 0 quo fnz o Governo do sr. Prosi· cortando até ,t ca1 n~, cam.o úJs:;o o no~1 e So
tlente tla R<'publica.
na<ioJ'. Entrotunto, Jsto nua s.o Jlótle d1zer em
bl'otn, ontr•utanto, o OI'IHlor que, na SUIL um PlliZ . ando o ti'abtLlllo u tnuto. qno se
opiuiào anunciada. muitas vezos no sonndo n nmnda \'Ir trabnlhü.dores do iuterrm· com
urrm~ad'nçüo das nrlStillS 1•endns está mui'to grundo dcs,pcza.o
..,a\m.lxo do que dovo ser. D1.1VO lluvoJ• IIJsvios O Suundo do vo nccoitnr o projecto como
nus l'Opnrtkües tlscno.;, pOI'fliiO :;ó a 1\lllrht do veiu tlt~ Cnmnr;l dos DoplltllfiOso
iJnpot'lf~Qii.o dovol'in a.Lti11gl1o n350o000:000.~000.
Po(lornos rJspornr• Opocn molhar JIILl'n o cn.lü,
A. olljol'çiio uuri~· tOrto quo o nobre ScundOl' gonorn kiUjoitu no jogo dos e:;pcculaUoJ·cs.
por Alllgous llpi'e,ontou ao projecto consistiu
O pJ•ojccto ú um dos JJtoios <lo Governo parn
em quo do resgate do papol-moodn j~ RO \1'(1.\tl l'rosoguir na rostauraçiio ftuuucolrn, o por
o
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oro. não ó pos!livol cuidar nn. nrlopc.iio do mfl·
didns mn.ls completas, tn,o~ como bnncos do
mniRsito com J'undo em ouro pa.J'.I. o resg;tto
rio pn.pol-mo:~do.. Sü.o planos sr'1mento reati·
znvci; no l'tlturo o só depois do pmticudo os to
projecto.
A Commi,.iio de Finanças examinou o pro·
jt•cto o nconsBlha no Seon.tloqno o adopte como
meio do n.uxilin1• o Governo nu. sitnnçiio cm
quo so ncha.
Ning-uom mn.is pedindo a. pnln.vrn, encerra·
se o. discussão.

Soguom-::o cm discnssüo,qneso cncorro. som
do\lo.to,os nrts. 2•• n. \1°,
Posto::l a votos. süo successiYamcnto o.ppro·
vados os n.rts. 111 a u~.
O Sr•. A. A.zcr•odo (peln nl'dcm)-

Sr. P1•esidento, este projecto •lizom quo ó n
snlVctQiiO 1ln. Ropublicn, o por isso prço a V.
Ex ..quo consulto o Senado si dispen;o o in·
tersttcto,ntlm elo quo seJa o mesmo dado pa.rn.
a ordem do dia de nmn.nbã.
Consultado, o Senado concedo a dispensa.
liCE;o.,"QAAO DR. RAYMUNDO LUSTOSA NOGUl'~IUA
JUIZ SUDSTlTUTO NA SECQ.\0 DO PJ,(UIIY
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.JULIIO DE 1800

dn.~ S1·i ••llanocl

de Queit•o:; (Vice..

lll"cJsidcnte) c Ro.w c Silva

A' moia hot•a clopois do moin·dln, n.bt'.l·Sr\ n.
n. que concot•t•om os Srs. senadores
M:~nocl do Queiroz, J. Cat.undn, Alberto Gon·
ç;tlvo:;, Henrique Coutinho, Jonnth:ts Podt·osn,
JonqnimSarmenl11, Francisco ~lachu.tlu, Lnut·o
g,,,\i•ó, H01101licto l...1!ito, Bolt'ort Vieira, No·
g-noÍI'<~ Pat•omaguú, Pires Vorrcil•a, Ct•uz, João
Col'cloiro, Boznt'I'il Fontoncllc, .José Bornat·do,
Al\'at•o Machudo, Abdon ~filanoz, Almeida.
Barro to, Gonça h·e:; Fert·oirn., B. !lo 1\tonllunça
Solll'inho, ltego Mollo, Leite u Oiticicn., Coelho
o C:tmpo.':\, Len.ndt•o ~Iaciol, At•thm· Rios, Vit•·
~ilio Damn.zio,Cleto Nuuos, Domingrs Vicente,
1-'III'Cinnculn, Tllomaz Ooltlnn, nonçal \'CS Chn·
vos, Buono Brnndiio, Rodr·iguos Alvos, PaniiL
Souzn, ~Iol'no:-; Bm•ms, L!!Opolilo do Bulhõos,
,Joaquim do Sonza, A. Azorodo, A~uiliuo do
Amaral, Guslrwo Richard, Raulino Horn,
Pinheiro Mnclmdo,Julio Frota o Ramiro Burccllos. (.J5).
Doixnm do compal'ocor com causa. pnr ...
ticipndn os Sr·s. Gonero:-:o Pon(m, .lu~:~ to Cher·
mont, Gomos do Cnstro, Jon.rJnim r:.ornamlmco,
ltosn Junim·, Q. Docayuva, E. 'V:tndunkolk,
Caiado, Vicente Muohadu, .Joaquim Lacurda e
E:-:tcves Junioi'i o ~~,m olla os Sl's ~fnnool
Burnt.n, Pcdi'O Velho, Ruy Barbosa, Lopes
1'roviio o Feliciano Ponun (lQ),
E' lida., posta om !liscussiio o sem dollnto
npprovadn. a acta da sessão anterior.
~css;1o

Entra cm 2:~ discussão. com o pa.recor Jh,·
voravfll dct Commissiio do Finanços,o artigo 111
da proposição da Cumnra dos Deputados,
n. 8, de 1899, autorlzando o Podm• Execu·
tivo a conceder oito me:-:cs do licenf'0. 1 com
ordenado, ao Dr. Rnymun•lo LuHto.<n Nogneim., juiz suL.stituto no. sccc3io do Eet1ttlo
do Piau11y.
O l!ilr•. I' !iOeer·otnrlo 1lá conta <lo
Ninguom pedindo a palavra, oncorra·so a soguint"
discus:;ií.o.
Seguc·so em discussão, que so oncorra som
EXPEDIENTE
dolJato, o art. 2".
Posto a vot.oa, é approvado o art. 1', cm
Otnclo 1lo Sr. I' Socretmio d~t Gamara dos
cscrutinio secreto, por 2G votos contrn 8.
Dopul.tvlos,
tio hontem, mmottendo a 50•
11
Posto a votos, ó n.}lprovnrlo o art. 2 •
~uinto
. E' a proposição adoptada paro passai' 11 3"
diSCUSSILO,
PHOPOSIQÃO

O l!iir. PrcMidcnte- E'lt!'!. osgotruJa
N. 20- 1800
a matm•ia da ordem do dh. Vou lovuntni' a
ses:iilo, designando pa.rn. ordom do dia du.
O Coo grosso Nacional dotwota:
sessão seguinte:
Art. l.n O Govnt•no llca autm•izndo ft.
3a 1llscussiio da proposit;fío da Camn.rn dos
rever
o I'Ogulamento da Co.ixn. gconomica
Deputados, n. 12, do IBOU, constituindo um
fund_o especial ao ro.~gnto o outro paro ga- o Monto de SoccnJ•ro <lo Capitul Fudor:tl,
obscrvntlas, entretanto, o.s a~guintcs con•
I'anüa do papol·mocda cm circula•;iio.
diçõo< :
Levauta.so a sossilo ús 2 horas e 20 mi· a) fica livrou" ponhm·a, o!i', a quantia do
nutos di\ tardo.
·l:OOO,$, o depollito que tiver mais do sei~
mo1.0s da dota o houvm· sido realizado pol'
parccllas inforioros a 500$000 ;
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I•) prescrevo cm fltvor tlo estabeleci monto umn. rr.componm como ncontcco com os de·
mn.is fnneclonn.rios do Estu.clo, pedem n. do·
cretação do um1~ lei lgu~tlnndo os SIJUS ll·rei ..
to:-i uns dos eternais l'unccionn.t•ios .-A' Com·
mi.ssrr.o de Justiça o Legislação.
cadm·nnta houver adquirido copaoidndn para O S~·. 2' Secretario 16 o vão a
delle rllspor ;
c) os pretzns fixados p1lo RI't. 14 do re~ula· impr•imlr para entrar na ordem rloô tra·
monto de 2 de abril de 1887 serão re<luzi<los ballros os seguintes
ú motu.rle, e as retit•adns superiores n ·1 :000$
PAREOERES :
niio terü.o lagar, om circumstancius oxtra.or·
dinn.t•ias, sinii.o modia.nlc aviso prUvio dndo
N. 132-1809
60 dias antes ;
Estudanrlo n Com missão de Finanças a p!'O·
d) sm•ó. conreocionada uma tabclln nova
posi~io
n. 82, do nnno fiu,Jo, da Camara dos
l'eiativrL no numm•o, c}l.sse e vonclmentos dos
empregados, substituidos os collaboradorcs Dcputados,os r!ocumontos CJUC ncompnnhnram
o nsinlbrmaçües prestadas ao podMo do In to·
por posso&! fixo ;
a) quacsquer emendas ou alterações feitas ncnle <le ar·tiiharia Dr ..João Baptista Monte,
nas carlernolns pelo dono ou possuidor S:Jriio ncorca do qual dou parecer contrario a Com·
o sn.ldo proveniente do dopmdtn que p.~rma
nocer sem movimt\nto pot• parte do dopositimto o não tivet• sido t•ocl;unndo dentro !Te
30 annoo, ooutados da data om que o dono da

puni veis com a pena de um a dois n.nnas rle missii.o de Marinho. e Guorra. corn a. qnal con·
Pl'i~iw coll ulat• o n. multa de 5 a 20 u ;,, corda, 6 do opinião quo seja rejeitada a

ilo damno por ello causado ou que poderia
causar.
Art. 2 .• Par·a fiscalizar os operações dn
caixa o resolver questoes que de momonto
surgirom, cndn. um tios membros do conselho
fiscal permanecerá no ostaboleclmooto, nas
horas do expe<liente, durante uma semana.
· § !,'Aos moml!ros do conselho fiscal darso·ha uma retribuição modica, devendo a
qun.utla destinaria a esse fim ser deduzida do
juro das npo!lcos que constltuirem o fundo
do reset'VI~.
§ 2. u Dns decisüos (\os membros do cansolho llscal relativas á nposentarloria <los em·
pregados da. caixa, terao estes recurso para
o Ministorio dn. Fazendn.

1
-lo
4

••

'

.,
-I

I

"I

=

"I

Art. 3.• As cnixns oconomicas dos Estado>
podorüo sor tambem roorgnnisadas sob ns
clausulas já enumeradas o mais ns seguintes :
r<) terão organização autonoma c pessoal
propr1o ;
b) haver{L uniformi<lndo ou equiparação nos
voncimontos dos respocti vos ompregados ;
c) quan~o o conselho fiscal não pudor func·
ciono.r, suo.s o.tli'Hmiçõos, ate cessn.r o impedimento, sor1lo exercidas pelo ger·ente.
d) c, neste ultimo caso, dos decisões desse
empregado poderiio os interessados rocoJ•rer
pora o Mlnisterlo da Fazenda.
. Camnrn. dos Depulndos,l7 de julho de 1800.
-Carlos Va.: de MtJllu, preslilcnte.-ArlltuJ•

proposição.
Snla dns Commissões, 17 rlo julho de 1800.A. O. Gome.~ de Casuu.-D.?minaos Vicente,

relator .-Rodrigues Alvos .-Porciulicula.Laite c Oilicica-Ramiro JJarcctlos.
A' Commlssiio do Marlnhn e Guerra foi
presente a proposição da Camara dos Deputa·
dos n. 82, de !89ri, que concede no J• tenonto de arlilbetria Dr. ,João Baptista Monte
um anno do li'·ença JliLI'& prnticnr na !lu·
rapa ou nos Estados Unido~ da Amerlca do
Norte a especialidade de, constr•ucções mlli·
tares c olcctricidnrte,
Pensa a Commissiio qno em lei jó. esta do·
torminndo quncs os oiHciaes que tem di·
roi!o de prntlcnr no estrangeiro ,e que para
adquirir esse direito necessitava o tenente
Monte sujeitar-se et um concono que outros
aliás .III tlzornm e quo cntretauto niio logra·
rnm obter o que pretende o ollloial em ques·
tão, devido ao estado precario das ftnanças
do Ptliz.
Conceder-ao, ]'Jortanto, ao I' tenente ll!onte
umn graçll especial para ir á Europa pra·
tioar, mesmo com os vencimentos que ora.
percebe, como officlal do artilharia, niío ó
JUSto, por·que niío so acham satisfeitas !IS ex·
igeuclns da lei c mesmo porque ftcario. o sou
t•eglmeuto privado da seus serviços que de~
vem •O r bous, pois ó um olUcia! applicndo e
lnstrul<lo,
A tu<lo Isto acoresce quo a Repartlçiio da
Gunrra Informou contra, segundo con&tn. dos
documentos Juntos.
E', portanto, a Com missão do Mnrinha e
Guerra do parecer que o Senado rojc!le a rcforld• proposição.
Sala rins Commlssõ~s. 17 rle julho de ISQO,

Ambrosiuo llercdia de Sd, servindo do 1u !lO·
crotnrlo.-An!Jcfo Josd da Silt•ct Neio, 411 seoretnrio, s~rvindo ele 2°.-A' Commissü.o de
Justiça o Leglslaçiio,
Roprcsontaçiio cm ~ue os operarias do oxtincto Arsenal de Mar·mha do J~studo da B11Irln
allegando ha vcrom sido despedidos apozar do -Piros Ferrcircc.-Bcl{ol'l Vieira ,-.Almciclc.&
contr1rem do 20 a so anuos do ~ervlço, som Barreto .-~osct J"uior,
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N. 133-1800,

A proposição n, 3 t!o. corronto anno,tla Camara dos Doput:úlos, autoriza o Poder Ex• ecutivo a conceder a Nelson Serejo de Cnrvaibo, tolographtsta da Ropa1•tiçiio Geral dos
Toleg'l'n.pbos um nnno do Jicunço. com o seu
orrlenado pnrn tratar do sua saurlo onde lho
convier. O requoronto juntou attcstatlo mo.
tlico do qunl consta que p1·ecisa rotirar-so
desta capttal, nftm de t"•tar·so do !Jel·i·beri
de quo ost:i accommottido.
Tendo-se podido Informações ao Governo
cm otllcio do 12 do corrente roi pelo St•. mlnls·
Iro da Industrio. remettid~ cúpin que jun·
tou o dh•ector gornl dos Tclogrn.phos. Constn
!.les~:a infl1rmnçã.o que o ro~uerento cornct;ou
o ser•vir na Republica em I de março de 1893,
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No art. 2" dó. prov!tloncias par~ o. oiTr:ctivl·
dar! o da cobrançr"lo Imposto.
A Commissiio tio

q uo a proposlç1lo ""

Finanças ó do parecl1t'
C~<mal':l.

pracUl'a discri·

rninm· com acorto a competonciiL da UnHlo o

dos Rsto.dos quanto lLO impo:;to do sello, contando p•·ovidonc\ns que büo do ser muito offi.
cazes pnra a arrccn.dação da rocoitn. l'edet•<tl
o que devo sar o.ppt·ovuda pelo Senado,
Snla das Commlssüos, 17 de julho do 1800.
A. O. Gomes tfc CrtStl'o. -

Rorll"ioues Alces,

relator.- RamirfJ Bttrccllos. -Porciuncula.
- Leite c Oih"clca. - Do,lling:Js Vicente.

N. 135- 1800

D. Joanna Lynch do Amaral Bezerra da
Cunha
e D, Thereza Lynch do Amaral Barros,
n. principio no. estnçüo <lo Belcm e depois no. de
filhas
do
cnpltiio João Baptista do
S. Luiz do Ma1·anhão, tondo obtido em Agosto Amarai e falleci•Jo
Mello,
em
requerimento do 2 do
do nono passado 90 dias de licença para tro.- outubro do !8U4, assignado
pelo ndvogndo
tor de sua saude,
Banto
Borges
da
Fonseca
pede
se lhes
Diz mais o director que -ccom a aprnsen- coucoda o ravol' de se•· re\evndn. aque
prescripção
tnçiio do documentos enmprobatorios do seu rio diroito a meio soldo, para se habilitarem
m{lo estado de saude, podara obter o suppli- devidamente,
visto quo tendo ficado o1•pbãs,
~1nto por deliberação unica do ministro a li·
setn
protector
interessado
peloadlroitos e bem
cença tle um unno que elle julgou dever pe- esto.l' seu, deixaram em tempo
op~ortuno de
dir ao Congresso, perdentlo nr•enas motado do se habilitaram ó. percopção do mo10
soldo da
ordenado a partir do sexto mez,
patonto
do
seu
pai
e
prosontemente
possuem
E' cm vista do,sa inlormnçiío de pn.recor a
documentos noCI)ssarios ó. justificação.
Commissiío de Finanças quo o supplicante Ol Sujeito
requerimento ii Commi•siio do
devo t•oquoror no Govorno n licença quo p1·e· Marinha oo Guet·ra,
deu parecei' em 23 de
tendo o que soja rejoitadn apropooição da Cn- outubro de lB!J.l e concluiu
pela apresentação
marrt dos Deputados.
de projecto em que r'l o Governo autorizado a
Sala das Commlssões, om 17 tle julho de conhecer e relevar dn. proscripção em que
1890.-.~l. O. Gome• da Castro.- Rodrigues tenham Incorrido ou venham a incorrer, o
Alve1, relator.-Ramiro JJ.trcellos.- Domin· meio soldo a quo tcnbu.m direito viuvo.s,
f!OI .Yiccntc.-Ldtc o Oiticica.-Porc uncula. filhos, mãns e irmãos do otnciaes do Exercito
o de outros a estes equiparados, po.rrt o bene·
ficio tlo meio soldo.
N. 134-1800
Pelo indeferimento opinou em 14 domez de
setom bro de 1898 a. Com missão do Finanças,
A· proposição da Camara dos Depu !ltdos, ouvida sobro o pedido, em satisfação do qual
n. 15, deste anno, estnbeieceu regras a quo segunda vez a de Marinha e Guerra, ainda
deve nbedocor, a di;criminação rias taxas tle posteriormente ouvida, propoz o projecto
soilo quo pódem docrotar a União e os Es· 11. 23, de 24 do outubro de 1898, que attende
tados.
ás requereotetJ o não como o 111 , que provi~
E,tnbolcco nn art. l"quo ú da compotenci:~ tlenciava cm sentido i:eral, som, entretanto,
exclUsiva da União docre\:tr taxas d" soilo, revogar o de 1875.
oxcnpto sobro netos omano.dos dos Governo::; Do parecer n. 143, consta que o Senado,
dos Estados e negocias do sua cconomin, con· niio dando assentimento ao parecm· !la Comsidot•a.ndo negocias da co momt'a de»· Estados missão do Finanças nem ao projecto do 1894,
os que eão •·egulatlos po1• leis estaduaos e da de Marinha e Guerra, a estn. enviou o ro•
nccrcscentn. quo «uflo sü.o comprehendido:; querimonto que tom como resultado o pronosta clansnla os netos de qnulqum· ospcclo jecto que com aquel\a potiçi\o foi " esta Comrcgitlos por lois fe•lat·acs na confolmidntlo do missão rometi\do para interpor seu modo de
n. 2:1 1hl o.l't. 3-1 dtt Constituiçiio, os qmtes pensar.
A lei do 22 de novembro do 1831, om seu
silo sujeitos ·us tnxns quo n. Unii\o tleor·etnt•,
ainda que tenham de pt·odu,.ir c!Teito no pro- unioo fl.t'tigocliRpüo quo o vtmcim~~nto concedido
pt•io E~tn.do do sua origem e t.lo sot• pl'OCOS· ds viul'll$, orpMras mCIIOl'Cs c/1! 18 annns, fllh,ls
siJltt:il'as t: llltTds d1.1 officiaes fltllecitlos cwtds tl:t
sntlos nos respectivos juizos.»
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A Commiss1io <lo Finanças outondo quo nãO
lln J'rt?.ii.o purn. adoptar proj?cto pnm, um, as·
sumpto clara monte provemdo o por 1sso o ~c
p~troccr que soja inrlcforida a pctrçiio c rojOItado o projecto quo esta motivou.
Sala rias Commissücs, 17 de julho do JSD~ • .
-A. O. Gomes de Castro,-Domingos. v... ·
tro <lo 5 annos, contados da morte do olllcinl, canta, relo.tot•.- Rodrig~tc.-: Alves.- Le,tc e
findos os qnaes perde-se o dirolto ao moio· Oiu'cica .-Ramii'O Barcellos.
soldo.
N. 130 - 18110
O p!•nzo ó bastante Iongn pm•a quem quer
provar sons direitos o hahilito.t··."en tet• o que
Os alumnos !lO -to anno 1lo direito, em nulho compete.
moro de vinte, impetram lhos sojam foitns
Pensam as roqum·ontes que porr.loram o di· iauaes concos:;ües ás quo 10rn.m n.Icnncnd;1s
roi to ao meio·~oldo ria patente do seu pn.o c Por C6tudantes das Escrdns do Direito c Poly ..
lgnornm CJlln n. lei n. 2;G10.• 1lo ~~o setembro tcchnica, confoJ'JTIO se ocbn.m cfJnsignadas nos
rlo 1875, 110 nrt. }u 1liL throlto u~ pe~sons a decretos us. ·l·H, <lo 3 de setembro de !807 o
I'] nem, Jlelns leis em Yigor, competu o direito 450, ilo 13 do outubro do mesmo :mno.
iL pOI'Copção .do meio-soldo dos officiaes do
A ser concedido o que pretendem, terão os
oxm•cito, e que niio tivet'em roclumndo dentro peticinnarios a flJCU!darlo do Jllzer exames do
do Pl'.~Zú mat•cado a }Joderom, p;lt'a. essa fim, 4° o 5"' nnnos, aprovoitantlo-f\O das duas
lt rbitilltr·so am qualquer tr·mpo, mas sd a Jlt11'· épocas, segundo prescrevia. a lei om vigor
ce!Jcrcm o meio-soldo da data da compi!tcntc antes da de 1805.
lwbilitaçtTo.
V~jamos o que dizem esses decretos:
Do roquorimento, sem documento algum, • Decreto n. 44-1, de 3 do setembro <lo 1807.
não constlt o dia do fallr•.clmonto do pao das Art. 1. 11 Os nlumnos do curso superior
requerentes, não SJ sabe si foi cnsado, 8i as das Facuhlndos rle Direito m:J.triculados antes
duns ~enhoras sü.o filha~ legitimas. si deixou ela lei u. 314, do 30 de outubro de 1895, go·
viuvn, quem foi o tuto.r, si os cinco llnnos sat•iio tias t•egallas d;t logislnç~ão anterior,
concedidos pn.ma hniJilitnçiio so oscoararn no ta.nto em relação i1s t\pocns p:~rn. n.s inscrlpçües
parindo dn. menoridnd:1 o outras intfJI'maçües o exames, como em relaçfto nos exames e à
que habilitem o Senndo a conhocor precisa- freqnencia.
mente o quu querem as duas sonhoi'OS.
Art. 2." Revogam-se, otc.
A habilltaçiio raz-so em qualquer tempo, n D~creto n. 450, de 13 de outubro de 1897.
pcrcop~ão do meio soldo contn·se da data diL
Art. 1." Aos alumnos da E,cola Polyte·
habilitação em deante, confurmo a loi acima chnlca. quo se matriculnrn.m de accordo com
citada.
as oxlg-enclas prepal'atorias dos estatutos que
Si ns requerentes habilitaram-se depois rios ba.ixn.ram com o decreto n. 5 .600, rio 25 do
cinco annos, aJ>reacripçfio pedida é paru terem aiJI'il do 187-1, e aos alumnos d11s Escolas rlo
o meio soldo os cinco o.nnos, si npeí'Jlr da Minas o Militnr quo requereram ató esta
posse dos documentos, que dizem dispor pre- data a translerencia pam aqnolla Esoola,
sentomente,nlnda ni•o trataram do habilitar-se flon, om todo o tempo, permi ttirlo conclulrem
a prescripçiio relore-so ao tompo decor1•idn da o' respectivos cursos pelos ditos estatutos.
mor·le do pai das supplicantes, a data em que Art. 2." Revogam-se, etc,»
a pedem.
A' vista destas disposiccres, dizem os petlSeja, pnróm, como Jllr, o Senado ni\o tem r.lonarlos que: havendo paridade de razões
oompetoncia para resolver •. \lei do 1875 re- entre o que pretendem o o que doto•••nlna..
solvo clal'amento o caso.
ramos decretos citmlos, é justo so lhes fa~''"
E nom emba1•aça o direito dns l'equorontes extonsivat:~ as conco.ssõe:) desses dcm•otos uo
nü.o ter pessoa nl~uma. cm sua orphandnde quo respeit:L a inscripçõl!S pnra exames, sua
procu1·ado seus direitos porque estos estilo úpoca e J'roquoncln livre.
nffirmados pela lei que garanto o am!>ara os E, firmados na convlcçiio rlessn paridade
menores contra as laltas dos que as ivorom concluem:
dado, ou porque nilo tives~cm os mcnot•es Si a lo! do 30 de outubro de !805 niio dou
quem por ellcs vcl~ssom ou se interessas- um prazo, como so foz I'ccontementc com os
sem.
exames do mndure?.a, o mloptou IJruscmmonto
As roqucrontcs !com no Podm• Executivo ou o~sa roformn. J•ndimLI;
no Judicial•io recurso para attondel·ns o a SI o Congresso Naclon111 voton o decreto
oU os devem recor1•er no. fórma da lo! .
n. 444, de 3 de setembro do 1897 e o do n. 450,

lei doO àt not,ombl'o d1J 1827, dt·clm·orl'l pato
decreto de 0 do j11nfto do c.'JJ'fCII(C GnJIO, dcVU
.ser coutado dct data drt dita lei; a cb dos officiaes fall~cidos }Jostcritn'mcnte 1t t•lta scrti cun·
tadu clcscla o di·t elo oUito,
O art. 20 do <lecroto n. 41, de 20 <lo fe·
voroiro do 1840, doto1•minn a habilil.11çiio den-
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As:-;lm pensando, Un. Commissito do parecer
do 13 do out.ubro do mesmo nnno, pelo< qnnes
nos e~tudnntcB 1lo r!ireito c en{!cnhnria, nn~ soja indcJ'et•ldo. D. potiçiio,
mesmn:-; cc nrliçürs cm flUO .se acham OR poli·
dns Commissõ"s, 17 de ,lulho de !SOO.
cional'iOR, f'ot•am concedi1ln.s as l'('galins Un - Sn!n
F, .•lft~chodo, reln.tor.- V, Damas!'o.-

h"•isln(lfio
antoriOl''I
,r'lo
Jomalws Pedrosa,
Si é pcrÍ11itthlo pelo l'(I~Ulnmonto n. 2.220,
do 1 do foverr.iro d.e lSOn, fnZCl'·~e o li) c
O S1•. A. l •.zcrc<lo, uepois do tllzet•
211 nnnoR cm um mmo, privilegio esse do qno
nJgumns
rectincnçücs n. dou:-; dos ~·eu:-; ulti ..
niio }Jlldm·nm gosn r os mtt t riculntlos cm 18Uü i

mos di:=cul'so~. resporJde no sou illustl't! col- Nito ó do t\qnirlndc, concluem,qno nquel- lt>p-o. pelo Pinuhy, cujo enthu::;ia;.;mo ó indisles qno po1liam o deviam ter gnsado duH l'C· cutível desde que se 'tratn rio Sr. Pt•csidento
gallns Ua legbln.c;lio nntorior~ niio possam, d1L Rt>publica. E' vertlndc que o.goJ•n. Uiz o
~iquer, gosar do unico Jhvor flUO ú conccrlido
s~~ colle;;n. tro.tnr:-:•cde umn. questiio dt~ prin·
pf.'lo regulnmento n. 2.2::-G, do 1 tlo fevereiro cquos, no contrnr10 do quu sompr·o 11isso, pois
de ISOG,
dezenas do vozes nUlrmo. fidlu.r em nome dos
L:~boram em vcrdruloiro on~nno o_;; policio .. ~cus cnmat•;:trlas.
nnrios: a conclusão a ~ue cbogam nü.o ú J·i~
No sou ultimo t1iscul'so dis:-;o o honraria
gorosa, J10I' niio ser vordaUeiru o priJJcipio em Senador• que oorndor havia. tratado os di~si
que a ns:;1·ntn.m.
tloutes. de )Intto G1·o::so como veJ•dadoiros
A }'Jfll'idatlo com que m·~nmnntnm nilo cannibae~. Isto até cm•to ponto nü.o devia meexiste: oull'o os ]Jeticiou:n·ks e os 1hvore· recet• re~posta, porquo ost1i. : no seu pasc·idos peJos rlecrotos citatlos hn n IP'anrlo e sado na Cnma.rn, no Sonarlo, na. impronsn o
innegavül dl1l'orent:n de qno estes (o~ compr~ no trato pnt•ticulo.r que roi sempre pautado
hendiflos nos casos dos decretos) já so hnvinm pela corteúa que aprendeu n cultivar desde
matriculado qu~.mdo entrou em vigol' o novo O:) primoiros anuas do sua intnncin.
O seu cnllrgn ainda ntt.ribttiu-Jho iguoran~
regimeu e;tnboleciilo peln lei de 30 de outniJJ·o de ISO:i o respectivo rogulnmcnto cin uo cousas milltnt•es,qunnrlo n presumpçiio ri
n. 2.2~6.ile 1 doi'o\'ereiro de JBOG, e oquelles que to1lo rcprrsentttnte da Nnç-iio devo conha(os poticionat•ios) só forum mntriculndos na cr.r os nC~gocios pu blicos de sou pniz; com o quo
vig-cncia <lo. reJbrmn. instituido.tJolo.lei citnlln. niío concot•do. ó com a theorio. do 8eu collorra.
Pot·tnuto, a equidade, a. <!Xistito, SBI'Ú. no attrilmindo no commandanto do um distric'to
:::ontido de que os nlum11os concluam o curso militnr ou o. um comm;mdunto do gunrniç11o
pelo mesmo rrg-imon por que o cmnoçm·nm o dtr11Íto dr~ o.t'l'ecnrlal', do nt•rebata.t• das :mAssim _.ii• tbi determmn!lo no Decreto n. :tO•l: tor•irlndos estoduaes o IJ.l'mamento que o chefe
de 6 dn .FUWtro 1lo 1806, urt. 111 , 3° membro do l~st.ado, no uso !lo suas n.ttribuiçües,mnndll.
in{hw, onrlo EO lô « ~alYo com relnçüo aos distribuir pel:c sun rnilicia. E foi "'ln thcorln
nctuu.nn ;tlumuos dos cursos geral o ef'pecine~, pregntla. por um Senador mitltm·!
Argumenta-se que níio eram os soldados
que podt~rü.o t~~rminnt• sous estudos mb o roq
no
leVI\Vam n.s a.l'mns, O:; soldados, gernlginu:n orn que se mntl'iculnram »o com esto
principio se confoJ·mou o Collgre:-:su qua11do monte,nü.o cn.rregam os cunheto~ pelas runs,
votou osdecJ'otos q11e doi·xnrnos tmnsl.!riptoi:i e o carrcgn.rlor quo se occupavo. desse ser·viço
sob ns. •14·1 o ·150, cuja loitura bnstn para JOl' ordem do prcsitlcn te do Estado foi viocontlt•mar a opiuiü.o do que ellcs s6mente so rntnmente nrrustado o.tt'~ a :prcsençn elo com..
rofm•em n alumnos jtiumtriculado• no tompo mnn<lante tia gunrniçiio que ouviu as infor·
ela relbrma, caso em que nilo se ncha.Yam os mnr;Des e npcznr do snber do tlestino !Pgnl tio
nt•mamento tomou-o.
pcticiona.t•ios.
Lê documentos que provnm que n cirlnde
OH !avol'dS concerlidos pela. rofoJ•ma. cnnside
COJ•umLú. o~tovo om completa. nnal'chin,
gnnrla na lei n. 31·1, ile 3U tle ou tu l!l'o de 1so~.
que
contlnúa o juslitlra a abstenção do pnrc rospectiYo rl'gnlamnnto n. 2. 226 de 1 de JQ.
Yereh·o do 1800 nüo lhes podem SOl' nel-{ados tido republicano m eleição prositlencinl que
1lcsdo que so nchcm eomprelloudidos t•m al- tt~rá lugar amanhã.
Acba cstmnlJa d'omnls :L sltua~·iio politica.
gum dos cMos moncionnclo~ tut srgu11d;L parto
que
va.mos atravl'ssnndo. Todos os dins di ..
do art. 2" § il' daquella !ui, onda oo oncon trnm
dctorrninn1lOH taxrttivamento o:-; cnsos om qno Z1·m os seus collegns quo reputam um crimo
08 alnmnos porlom .ser nrlmittidos n. exnme ll intervonçiio federnl nos Est<Hlos: torlos os
ntl S(lgnnd!L ópoca, eom ~uo, tudo. via, possa ~i rs o Sr. Prc.~idonto dn Hepublicn. intervem
SOJ' pcrmittido fazer-se o exnmo du um anno cm ~Intto·Gro::;~o e estes mt:smos Srmadorcso
qun.ntlo 1111. primclrn. bC touhn. feito o !lo anno !lpp\uu,lem!
'l'otlo mundo vô o o!amn contra o quo se
tl.IltCrior, iStO e, (1XfLtneS do doUS :tJlJlOS flo
cut·so cm um só nmto, com.o, plll'cco, atnrmu.- osti~ pnssn.ndo no seu Estado, mns dando dovin.
pnrtlt• o grito de protesto mnls onorglco, do
mm cs petlciounrlos.
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Congresso, dah i mesmo ó quo ano ou o silon· Nlnguem pedindo 1\ palavt•a, cncerrn.so "
discussiio.
cio ou os appln.usos n. esta o.nnrchin..
_
Não fosse o inicio do uma admlnistrnf;!lO o Posta a votos, ó npprovnda o, sendo
o fim de umn. loglsJnturn. o, e8tiL corto, tudo atloptHla, vne 1:1cr submoltido. ú. rio.ncção pro·
mudaria; n ,c;cono. do certo seria outra; o SI'. sidcncinl.
Presidente fia Republica· tal voz já so ti vosso
contido, :-:enilo recuado doanto do quo torn
teito em Matto·Grosso.
Doltmde ;~ n~:~owlJtón. do seu Eat11rlo, com o
prcsitleute, o Sr. Antonio Coaat•io da pechu.
do promotores da annrcbia <laquello Estado;
o, pl'ovocado por aparte~, ter•mina o í:ieu discu<·so desafiando os St•s. Oitlcica e Ministro
da Fazen•la a que dcclnt•cm nu tribuna do Se·
na,lo ou na imprensa quando defendeu o
mesmo ministro por intei'e8so de qualquer•
ordem.
Não tem t•ecelo de sor ouvi<lo e está prom·
pto a jus ti fico.r do. tribunn.,comodu. imprensa,
todos os seu.i actos. Está a deltmdor a smL
tcrrcL, sem outro intero::;se ulém do tlesejnl·a
respeitada o dentro ria lei; outro fosso o sou
pensamento o ontiio ostnt•ia ao ilt<lo doquoiies
que dispoem do poder, os Sr H. Drs. <;ampos
Sailose Jo oquim Mut•tinho, o não com o St•.
Somulor Ponco, hoje rofu~indo om Cucercs,
evitando a perseguição dos potentados do
occasiiio.
Nüo estit no Senado para delonder lntorossos proprios, nem alheio<; estil no Senado c
na tribu11a para. cumprir com o seu di3VOI'
rle representante de Matto-Grosso; ó um <lo·
vet• bost:mto penoso para clle, porque no
momento mesmo em que falla, violenta a Rua
alma de amigo; mos em materi" do pt•lnci·
pios, em matcria que póde all'ectar a Republico. nü.o tom amigo:! o só vistL o cumpri·
manto de seu dever, dnfondon•lo a autonomi:L
do sou Bstndo e aquelle que ostuvn. no ~o·
verno. Si o.ccusou llüS Srl'i. Presidente da
Republica o Ministro da Fazenda, a quem lhe
pren<linm os laços m11is estreitos do umisado,
o fuz no cumprimento do um dever.
Bem snho que a sun. defesa de nada sorvo,
mas o cumprimento de ,.;cu devm• esth acima
de sua humildade; por Isso coutinuaró. a de·
!andor os Interesses do seu Estado quo vulo
mais do que o Sr. Campos Saiies e os ri" Ro·
publica que valem mais do que todo o Con·
greseo.
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O S•·· P•·cMidcnte- Está esgotada
o. mn.torin. 1lu. ordem do dia; o, lllldn. nHLis
hnvondo a trntn.t•, vou Iovn.ntnr a sessão,
desigmuu.lo pílri.L ordOm do dia tlo. sessão se~uintci

3a discussão 1l:L proposição da. Cnmar:t dos
Deputados, n. O, de 1809, lixando ns forças
de tcl'l'lL pn.t'll. o cxorcicio tle !VOO.

Lovani<L·SO n. sessiio a I liom e 40 minutos
dn tnrde.

ÕÜ' ~RS>:\0 E!t 19 DE JULilO DB 1800

Ptasirlcncia rl.os Srs .J. Catund 1 (JQ Secrelari,)
Rosa c Siloa c .lllúerto Gonçal11es {!?' 1 ,S.JIJI'C•
tario).

Al/2 ltorn dopoi~ do moio dia, abre-se n
snssü.o ó. qual c::mcorl'om os S1·s. SenHilol'es
M1Lnool do Queiroz, J, Cntun•ln, Alberto Gon·
çnl ves. Henrrque Coutinho, .1onatl111s Pedrosa,
Joaquim Sar111onto, F1·ancisco Mnchado. Mn·
noel !lurata, Lnuro Sod<·é, !lenedicto Leito,
Gomes de Castro, Belfort Vieira, Noguoira
Para.nnguiL, Pil•eJi l•'ot•l'dl'a, Gr·uz. Joiío Cordrciro, llozorril Font•nolle,l'erlro Volho, Josr\
Bornal'do, AI varo Maclmdo, Abdon Milanez,
Almeida Ba.rroto, Gonço.lvo~ l''ol'roim. 8. de
Mendonçot Sobt•inlio, Re~o Meilo, Leite o Oitl·
cicn, Coelho e Campos, Leandro Maciel, Jtuy
Ba.rbo:l':\, Arthur Rios, VIrgílio Darnazio,
Cleto Nunes, Domingos Vicente, Thomar.
Delfina, Lopes Ta·oviio, Gonçalves Chaves,
Buono Brandão, Rodi•ig-ucs Al vcs, Pn.ula.
Souza, M01•nua Barros, Léopoldo do BulhOcfl,
.Joaquim tio Suuza, A. Azoredo, Aqu1lino do
Aumt'ILI, Gustavo Riclmr1l, lh.ulino Horn,
Pinheiro Macha< lo e Julio ~·rola (48).
Deixam do comparecer com causa partici··
pada o• Srs. Gcnerosol'once,Justo Chermont,
ORDEM DO DIA
,lonqulm Pcruamiluco, Rosa Junior, Q. Bo·
cayuvn, E. Wandunlwlk, Caindo, Vicente Ma·
PUNDOS ESrEOIAES PAUA O ItH'SOATE: J~ GARANTIA chatlo, Joaquim Laccrd1~ e Esteves .lunior, e
sorn elln. os ·Sra. Porclnncnlo., l•'eliciuno
DO PAPEL.. ~IuELIA. El\1 CJHCQLAQ.\0
Penna o Ramlt•os B11rcellos (13).
Entm orn terceira •liscussiio o. proposiçiio E' lida, po<ta om dlsoussão c som do bato
dn. Camn.ra dos Deputados, n. 12, de l8VU, npprovailu. a. act:L tia aossão nntorlor.
constituindo um l'uurlo ospeciul1~0 rrsga.to I)
outro pam gn.rnntia elo papel-moeda em cir· O Sr•. 1" Scm·ctar·lo d~clara que
CUII\Çl10,
'
uõo ha oxpodionte,
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~.! 11 Sce••ctnt•io Iii ú vno n
l]~lOJ'om di~or-~un.Jquoi'
hnprlutit·,p.~rn-on~r.Jr na Ol'demdo~ truh<Lihos,

O Sa·.

o seguiu to

1'.\ ni~Cim.

N. 13i-18ilD

A C0mmissão do Justiça o Ln~;i~li\çií.o oxtttniuou o ~eto do Pt•efoitoá indietu;<1o do Cousolllo 1lunldpal, pela fJilal, tt [II'OJlosito do
desconto do lO 1'/o pot• HIJ11ello f01to nu:; \'CIJ ..
cinwntt~s Jos l'nucciunnrios mnuicipao.::;, r-ntondou o Con::~clilo pour.lt•r'HI' ou indicar no

Pt•ofoito quu ao (twccioua/isnw mu11iriprrf

Ioi ou rcsolnr,iio á
V!st:ulas llisposif;ües c i L:ulrrs dessas duas leis
de 1808,
A lnr.licn.c;ão do que so trata. d, ncaso,um:L
lei OU l'OSJ(Uçiio 1
_Leis ou l'osolu1:üe~. exprcssUcs synonimns,
Sil.O decretos legislativos conJ'occlonn.dos segundo os tramites leg:Lcs ou ro,giJJJCil taos Jlarn.
tct'<~lll força. obrit;!'atürin., como leis, fliiO sii.n.
_rsto 6 se-I iço nn terminolo;!in. jurjdica. e se
vc cl;u·;.tmon:o dn ConstiLnlr;üo Fcdei•nl Cnp.5,
quo l-lO lnSL.:I'C\'0 -D.1s !tJis c 1'1-'Soluçrj:.·s-o dos
arts 36 n ·10 uello contidos, do que re:mlta
e~:~·m, equh··nluudn ou synonimia.
Cc!'t L mente a. indicação, sem n. fúrmn. o
termos rogimentncs diJ confecção Uns lei::; c
apenas np!·esent.nda o votatltl, como !'ui, não ó
neto logislath·o. lei ouresolm;ilo que teuh11
caracter obt•ian.tOI•io.
'
E' 11penns um lllOilO do ontondct• do Conselho, uma opiui;lo su:~. manife.stad;~ cm di ..
ver~nuclit. á Uo Pre! :ito, nm convite a que
este J•crormo o seu neto, um11 censura, si qui·
ZCJ'~m, mns nfi.o o nunca, uma lei ou rljso~

f'uSIIenL pt~yos os cendmr)J/tos rr 1'/J,: m•bitrtdos
pelo orçan1tmto e,n vioor, se,a outros desc311tos
aldm do.~· que e.~titJr:l"eut ta;crrtitaltiCYill1 1'Sl 1he·
lecido,ç na lut' o1·çament wia.
Isto f{llcr tlizcr I"JUO o Con:;ollto Municipal
tom opini11o diversa dn. do Pt•oJI!ito, quanto it
legn.lidado lie~so desconto, flUO ollu J'upnla
illogal.
Illcgal flUO Sfl,j,L o do.,conto, uiio mono:)
illog-al, ou pelo munos iusullh:i.~nto, inor:ua, lu~u.o,
N;lo_ tinh~.portnnto, o Prefeito que votnl·n,
como COJ'l'Oct\vo 1t c~sa illuga!idndo, ó n. indica~·ilo do Con~ollw, o, coJuo t·d, não tliJ•imitldo por nao SOl' co.so de t:f!to.
.ol'a, nü.o ó jJI'ociz:w tlizer quo o S:maclo só
o aeto do f'l'l!J'oito, niio tinha osto r]IIO vctal-n,
Sl!Jom que poht. lel do~~ do :-;Jtombro do pudo cnnhocut• do 1'1!to, qnanilo npposto aleis
18n2, o.rt. 20, podcsso o Pl'ofoito :;u::lponti(H' ou t•c:wluç~;_,s rio Con:ieiiJO, o que ti cln.t'O das
qualqtwr 1tcto cnuwt~tlr> rlo Consdlw opponJo- disposiçües citn.das,
lho veto, etc,, ossu. oxpross:i.o-qua/qur'l' tiClll
l~cus_nrlo lambem ó l'opetlr ~uo loi ou rosa.
-Já niio pórlo tot• a guJttjJ'alitlado a quo iodo· luc;·:w nno r'! certu.ment') a !ndic:u.~iio vetada..
vidamonlo f:iO prestava.
, Em consoqut3:1Cia, cJtwluo o. Commissüo, o
11. lei n. ·103, do ID do jnulio do 1808, o sou plrcccr que nci.o sendo caso fio uet11 niio
tlisvoo:
·
tem o Scuudo quo tomar con!Jecimonto de
11
snn.
matm•in. e aoj;t o mesmo veto dovolvit.lo
AI•t. 1, O Prof'oito suspenrlur!Í. as leis r: rc·
no
Profmto
so~ o:;so funrla.mento.
S()l«çr7cs t.lo ('oltsetfto jJJum'cipat do J)bti•icto
Fot.loral, opponrlo·lhos veto, l:iCIUpl'O quo as
Suln dns Commis.<ões, om ID do julho de
,iulga.r iut:onstltucionaos, otc.
18!19.-/, L. Coelho c CampJs,-J, S. Rcyo
§ 1° Quando o veto (ijJ• opposto n~ leis c 1'1) .. .~.1fcllo,-'J'/wma:; Dcljiuo,
soluçüos pol' inconstituciouilOS, olc., otc, O
Sonndo, dccidli'Ú. dolinitivunwnto :-ii o:;sas leis
O !oi1•, A<Jnillno do !~.mm•nl
c 1'C:;oluçtíe.~ dovom Sei' on n;i.11 oxecnturlns.
cor~C'çn..tlizonrto fliJO niio pc'Jdo hnvor situação
Pol' i;;ual, n lei n. 5tl 1 do 23 tlu dezelllbt•o mrus tJ'Isto e ~:ds nng11stiosa que :1 do hoUo Jsns, dispriu; .
mem {jlll' :-;ovo l:wlaJo no meio dn.'\ multi·
<AI't. ~i." O vt•fo oppo.:;to polo PrufCilo i'ts dl)c,;,-:lit,uac;;iio fJllü iul'nnd1~ mesmo o pavor
/ai.~ 1' ro.w/1 1 \'•'it•.~ do Cl)!lsolhll, na IÜI'Uia do (jll!lndo clcntt•n e!'l3:l muiLidiio ::;1·1 RC lovnut.a.
:u·t. 1'1 d;Lloi n • .w;;, do l~l do ,inlhn dt) ISOK, utu;t _ou outt·a voz I'Cp:tssadu de 'ironias,
SOI'lt snllllwtliJo no conhocimouto tio Senado, d~~nto das (JUacs rcconhcc-J o solit:u•io quo
~uul~uct• ~no soj11 n natui'CZII da~nollcs nao ha n cspm•ar um consolo, umn. nnimaçiio
netos,>.•
quo lho lllltiguo ns mngoas quo lho viio
E~tas pn.lnVI'I\S JlnaoS-IJIIfll!/11tW que M')tt a n'al.nto., ~lU al;.:~Im que, comp;u.lf!ciclo, pl'C'sto
uaturo.;n daiJHCl/us ltcloS-l'Loflll'úffi·SU ú..; leis c nnvt•los a,q quo1xns rpto Jbt•muln.•
1'csoluçtil~.~·, sJ, como pulo f\l't, I" Lia. lui tlu 1\J
O Estado quo roproscnta. oslá só o n.bantlo ..
1lo .inlho, :-;fio ill1:ou~til11Ciur.no~, C'.11ntrari;1s undo no maio do Cung-J'esso N1u::lon:~I, Ci1··
ás lois Jbdomus, nns iliJ•oitos dos onl.t'1IS wu- cum . . . tanciu.s especiaes corcu.J·am-no do solinlciplns, ou rios Estndos, ou aos intCH'L"Sdo.:; dn diiu o elo silonc:o. E'~ h\ como o intostndo do
mosmo Di~tJ·!do.
eujn nppJ·oximn(:<1o lo1los ~o temam.
'
Fica à ovirlonci:l quo ns oxpl'•1Ssiies-,1 ua/~
.fi;' IJU•J i\li1Lto Ot·o~so po1lo o l'ecouho~i
qutJr acto omprog-ndu.s no nt·t. ::.!''ti!~ lo i do 1~U2 1 monto llo um d!i•tito, o a uoçiLt> do direito
Sonntlo
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constitue a.ctu(Llmonte umn. heresia, porquo Depois destes vlrilo outros,
Convencillo ela nobreza. tlo prtpt~l que reprea actunlidndo p01•tence á força e á Jll'epotencla, e n força o a propotencia desprezam o sento. como Sennllor por• Matw·GrO!iSO, vem ti.
tribuno. para tratar tin 11111 tópico 110 discurso
culto do dh•etto.
Embora ! Esopo, como sn bo o Sonndo, foi proferitlo na Cnmnrn. dos Deputados, ua.
escravo. Hanthus, seu senhor, orllcnou·lhe ses~üo de 12 do corrente, pelo lcadc1· d1l con·
um dia que comprasse no mcrca<lo o quo contrnç·ilO.
ltonvessc de melhor para um banquete nos Esse tópico ó nquellc em que S. Ex., como
transmi~sor do. opiniilo do Sr·. Dr. Prndentu
sons amigos. ·
Esopo serviu-lhes um ,i11ntn.r sll Jo linguo.s de Mornos u 1lo Sr. govf:J•ntLdor !ln. Bohin, d(l·
sob diversas formos, o mesmo O. sobreme~n. clarou que este.'{ tlous i Ilustres chefes poli ti ..
aprescntot1 linguns cobertas com m~sucar co~ n;lo npoio.m o Sr. Dr. Luiz Allolpho na
Os convivas- nfio ta.rtlnrnm cm mostl'RI' o seu camponh• cm dob11 de Mntto Oro<so.
Tal nffit•mnt;ii.o, Ievinna sob todos os ponto~
desgosto. lntorpellaclo, o escravo respondeu·
lhes : Hn alguma cous~ molhar quo n lin· do vi;o;tu. Qnnndo tÍ\'0580 rundomonto n;1o pogua! A lingua ó o Inço da virla civil, 6 n dm·ia ser J'tdtn.\Jclo illustre lm.dct.
chave rta~ sclenclns, ó o or~íio da verdade c Si os dous lom·utlos cidad;los os ti vcssom
da rnziio. Pois bom: Matto Gros~o fullnró. e 1le accort.lo com n. conrlucta rlo SI'. Campos
fnllnrá sem desoanço.
S;Llles,rcln.tivnmonte no ensotle jfnttoGrosso,
Emquanto a sua lingun tiver movimento níio encarrPga.riam por certo o lcatlar concen ..
clamar~> pelos seus direitos, donunciaró. no trado do ser o portll•'m· do sua opinião sobre
pnlz o crime prnticn•lo contra a sua nu to· assumpto tão delicndo.
nomin. e contra os seus brios de Estado livro . Entre os amigo., do SS. EExs. não faltnt•la
Ha de, afinal, fnzer ou vil• n voz <la verdnde e quem se incumbisso da tarcli1.
O que ó certo, poróm, ó que es<a afllrmada razão.
O Sr. Presidente d~ Republica act'editou ção n;i.o passa. <lo pura pba.ntnsin..
que o caso do Matto Grosso não sahh•in do Não e possível, Cl'Ô o orador, que o Dr.
seu gabinete, seria tratado no meio do l'l>ndi· Prudente de l\Iornos u o Dr. Luiz Vin.nna np·
nbna com o seu Ministro da Fnzenrln, enll'e a provem o que o Sr. Campos Snllcs fez cm
fumaça do charutos seliados e pc<inços do pe· Matto Oro<so.
cegos de conserva, ''iodos do ltio GrnnrJe do
Honc:)tos o circumspcclos, coherentcs somSul.
pro na sun. linha. 1lo cont.l.ucto., siw incapazes
Enganou·se.
de dar ll suo. approvn.çãu a tantos o to.ma.nhos
A ling-ua vnc formando, no ~ni< intoiro, dOS/ I tinOS,
opinião fovoravel em torno •le M<ttto Grosso O que protcndou o Sr, Deputa•lo pelo Rio
Grando !lo Sul com nquol\n lk•clo.rnçti.n inope hostil ao Sr. Campos Sal!cs.
A imprensa, em Estados importantes, j:\ portunn. c levin.nn. ó bom li.l.cil de percohor·so.
Pnrn explicai-a, o descobrir· lho o fim, ó
condemnon o Prosldente da Republico.
nocessnt·io
quo o orndor relombt·e cortas
Em Minas, o Di·trio de Min'"· publicado
f11ctos
pn.ssndos,
quo osdn.!'occm n. posiciio dos
em Helio Horizonte, em linguugem vibrante
de lndlgnnçíi.o, tem npplicntlo um feno om dona p~tt•tidos que upoiam o St•, Cnmj•os Snllos,
braza na ft·onte do Sr. Joaquim Mm·tinho o Ante,.,. tio ontrn.t• nu. aproci11Çii.O des~e~ hLctos,
elo seu irmão Mn.noel, estigmatizando os netos niío p('11lo o orallol' doixat' tlo nmnitO:;tnt' n.
do Sr. Campos Snlles, rolntlvos no Estu<lode cstrnn\u:zn qnc lho cnus(Ju o modo impm·ti ...
Ma.tto Gt•osso, Em Pernttmbnco, o Jornal do nonte com que naquolln se,silo tratou o illnsReci(tJ atira. severas cansurn.s ao Governo que tro leadm· os nog-ocios do Estn<lo de Mntto
foro a federação por frivolidades, Em ~iio GI'Os~o,
Paulo, o Jor11al Al/cmno l'nstllil\ despieda· Começou S. E~. dizon<lo <;no o honrnclo
da.moute o PresiJonto da Republica o o liCU ropa'm;entnnto dnqnollo Estado, o Sr•. DI·.
ministro, a<lvogllndo a cnu;<t de Mntto Luir. adolpho, mto lhr.in. na Camnm. outra
Grosso.
cousn siniio rcer11'ta1· d!seu I':\O!O, toma.mlo
Em Campinas o em Onnralinguotti, term tompo á mesmo. Cnnmm. Ol'n, toruanclo-so
do Sr. Senador RoL!rigue~ Alves, a impl•onsu. cada voz mais gravo~ os ncontocimentos de
faz a autopsia dos actos rcvoltnntcs contrtt a Mutlo Gl'O~IiO, -soln·o twlos ollcs ornm pronutonomlo duquolle Estn<lo.
sladas r.olo ~on compnuhoi!·otlo ropre:;entnr;íio
Nesta Cnpi!ttl, dons jornnli.<tnR do talento, ns infot'mnçõcs ncce:-surin:-~, ncout}l!lllhadns elo.
cnjns pennas abrrm lastro de luz nos nssnm· I!O\'idn. ct•iticu. Nfio tinha, poi~. o Sr. Dr.
ptos do que tro.tam, cs\1o~ni·nm n. cnu~n. elo Lniz Adolpho ncces~id11dO !lo 1't:l.'ditm• (repetir,
EsL\do do ora•lor, lovnm o i•quellns remoto; 01':1 de COI'lO O ~tiO qucrin !liZOl' O i!lURtt'O
regiões po.ln.wns dü confo1·to, qnu nnimnrüo /,!r ti~·~· ) os :;ous dillcm·so:-l, pal'n os qU11CR niio
os );0\IS contm'l't'BIH!OS na cruzada Bantn con· lhlhl.Vlt nssumpto. SI ollo renovou alguma
tt•a a polltlcagcm indu•trinl.
vez o.< seus ~rgt1montos, foi pO!' que o IIlustro
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leader os deixava sempl'Ll som rt"'sposla pot• o fl1i po:;ta om "discmlsü.o cm tm•moR clnros o
nilo poder dostrult·os.
Jl!'P.I.'ifiOS,

Enh•etnnto, si o HOll c-)tnpanlwiro 1le rcpreiiontaçiio houvesse l'l!crfit.td·· dt~euJ·ro .... o
menos competente 1·nrn. denunciar isso SOl'iu
o Sr. Deputado pelo Rio Gt·nlldc, porque
S. Ex. niio fuz outm cousa. sinilo reeditai'
todos os dins c nté no mesmo discm·so a JiJr..
mida.vol promessa de ~uo tot.l.as as vezes que
o St•, LÚiz Adolplto ocoupusso u tribuno torin
contestação immediato do suo purto- con·
testnçiio quo, nliós, nunca. contestou cousa
alguma.
O orndor podo liceno:u no Smndo JlaJ'U h•l'
alguns trechos do discm•so do honrado t·.·arlflJ',
para que veja. o Sona.Jo que, me:- mo nns cr.usn!l
mais msignillca.ntc...;, S. Ex. fu.~ injustlt,·n. a
Matto Grosso e uos seus representantes.
S. Ex. tirou do si pura attribuir ao St•. Luiz
Adolpho o mão hoblto de ro!erlitar ollscursos.
N·• primeiro perlodo do seu dlscurso disso
S. Ex.:-« quantas vezes o nobre Deputado
reeditar o seu discurso, ta.ntaH será obrigado
a vir opporcontradicta a S. Ex.»
Logo em seguida, r•pole ainda S. Ex.:
ccontimla S. Ex. a tomar a a.ttençilo da Ca·
mnra para rcodit1tr o mesmo discurso.»
Maia adeanto, ropotc .novamente: «E' oss!i.s
louvavol que S. Ex. semanalmente ,·ccditc

nesta Camarao mesmo discuri!o.~

Mus adeanto, repete pela qua1•ta vez:
cTantas ve>.es quantas S. Ex. l'ccrlitm· aquelle
<llscurao dn primeira vez, tantas irá nnno·
tando, etc.»
Mais adeanto, pela quinto vez repete: «Niio
tem.~_raziio llhS centluras quu diariamente n.:·
edito~ contra o honrado Presldente da Repu·
bllca.•
E ainda pela sexta voz repete S. Ex.:
«Nilo tem direito do censurar S. Ex. que
entendo quo duas vezes l>Or semamL ha do
roeditar alguma cousa 'ontra o Sr. Prosldente
da Repubilca»,
Nada mttis, nada. menos do seis cdiç1jcs, não
cor1•ectas nem n.ugmentnda.s,lln. mesma phrnse,
prerluzlu o illustJ•e leatidl' em tlel'llsa rio Governo. Está S. Ex. no son dlrelto, que ninguem cànteota. Niio liLz bom, poróm, em dar
aos outros o quo de dlreito e de Jilcto lho pot··
tence,
Respondendo ao Deputado pot• Matto Grosso,
S. Ex,. em vez de atn.cnr as tll'guiçõos contt•o.
o Presidente dn, Republico., e os argumentos

ofl'ereci•los om prova dollas, llmlla·so a dizor
que tnos urguiçües não pnssa.m drJ btt/({o do
e11saio, que j'arou, e quo o St•. Campos Snllos
mTo pegou na bombtt que lluJ atirarmn (l!J

etc., etc.
Nü.o so trato. nem do bct/iJt!s (uratlos ou sem

Cuyalnt,

f'Hro, nom d11 bamúaspm·a o S1•, Campos Salles

pcotu•: a questão uo Matto G!'osso ti RÓI'ia

.\ l'Cpl·r.~·entl.ção rlnqw~llo E~tado nlllt•mou:
i." QtUl nos CtlSO~ dos Jlrtt'o~j:p·ophos do o..rt. Q11
t ln. C:unsti t11 i di o, n. in ter·vcuçii.o em obrigfLtoria.
u não fncuH!lti\'U a.o Guvet•no Fcdcrnl.
Pll.l'CL prov·ut• esta the~o. mo!;trou CJUO n.
si!l1Jllc~. leitura.. d;L tli~posir;;i.o c.·n:-;:titucionnl
na.o detxa duv1das sobt·e o. veriltlrlo dolla.;
tanto m11i:; que o. lei do re:;pons;Lbilidtulo criminal do Presidonto ilo.ltopnlJlicu, :mjúitu., nos
tu·ts. :18 o <11, a processo o a. uma pemt o Presid<·nto que t1ií.o llct• cumpl'imuulo as dispoHiçr~cs do O.l't. !\."
2. 11 Quo o.f•Jrmo. republicnnn. ti.Ji o.ta.cndll cm
~Tal.to Grosso, de::i!le que os rovolto:-:os imp<:dirn.m que um do:-; potloJ'üS do Esl:t1lo, reconhecendo a legitimidade lltL cleiçiio, <lcsso posso
no prr.sh.lcntc n!eito ; sendo t1ostc modo illn-dltio o voto populat•, ouse da forma rcpubli·
cana..
Pnrn prova. disto exbibiu os tologr~:~.mmus do
presidente do Erilndo, tlt.L Asscmblén, do com~
mandante do llistricto, e, mnis n.indo.; ·o. pro ...
pria. neta. ln.vrada. o "assignado. por todos os
membros !.lu. n.~sombiCa.
3.' Que a ordem puullca fol portn!'baua no

E;tado.
Para provl\r isto, oxhlulu o officlo do com·
mandante do dlstrlcto ao Mlnlst!'o d~ Guerra,
communicaçües do pt·osldonto do Estado o os
tolrgr.~mmas tio proprlo Presldontc da Re·
publtca.
4.' Que o Mlnistro da Fazenda lmpoz a an·
nullaçiiu dn. eleição o insi~tiu por <:lia.
Pal'n. pr•ovnr i~to, oxhibiu o te\egrilmmo. do
mesmo Ministl'o, cm termos clar·os e preci::io~,
Hdo' perunto o Senado.
5.' Quo ao Governo Ferlorai foi requlsltuda
a intol'vonr,iio pt-lo govt~rno estadual e r1eln.
n::is~mhlóa. para ser t•esta.belecido. a. orttem pu·
blica perturbada pelos revoltosos.
Para provat• Isto, oxhiblu o lclegrammn do
proprlo presl<lente da Republico no do E;tndo,
e no commnnd:mte do di~tricto.
G.' Quo o Governo Fo<lorul, om voz do nt•
tondct• O. l'equisiçüo, mandou que o commnndante do rlistricto guurdasso a mais completa
noutrallrlade.
Pa.t•o. pro nu• isto, C'Xhibiu os tolegrnmmo.s
trocados entro o GoYet•no l~odot•al o o commandunlo do dlstt•icto.
7." Que so\ n IG do aurll o commandante do
districto foz snl:ler que tinha ordens paro.
mnntor os poderes do Estado no nxerciclo do
snns funcçüos, mas propondo a annullll\'Ü.O do.
l'leioiio ao mesmo tempo, o fJilO em vista.
<lost11S füctos, n. nssomLiéa nnnullou n. 17 ns
olol1,'0ú::l, decim'mHlo, poi'ém, que estns ornm
vot•drtdelras, que o proshlonto elolto ora o
cidatlilo João Felix o que annullova a dita
eleição sob prossiio o amonçns do morto.

. ,,

., ; ,,.,
'•

... ~
'

148

~ : 'I

I: .

i ' :1

:r , ..
:: ·, I

I :

•. ' .I ~
', 1,•

~·

;:;.

I:

I';

~·

''

'•
~

.,

i

!

,I

-i

'

"I
~

I

I
1·.

ANNAES DO SENADO

Em prova 11isto, oxhibin o. nctn. ln.vrndn. nlles o gl'a.ndo plll'tido, sob cuja ba.n1loirn se
pela nssemhlón o o ollleio <lo proprio com- ncolhoram I'Cpublicano~ histol'ico:;, o.lUtercn·
mnndnnto do dislrlcto.
tos ao mesmo rng!men, parlamoutnr!stas o
8." Que o presidente do Estado foi obJ•ignrlo, t;d vez mesmo os !5ebnstio.nl~tus, como oro.m
· doanto du anrtrclliu om quo so nchn.vn. o tlnuomtnudos ontü.o os que couscrvltvum sau·
mesmo Estado, o som rocUJ'Sos que lho fol'n.n, dados u11 monnrcbia •lccahida. O fim dessa
negados pelo Governo Federal, a abandonar orgn.ni~ação, póde-se dizer hybrldn, era. a.
o cnrgo.
oioiçiio do pl'eshlcnto civil.
Para provar isto, oxbibiu o telcgramma 110 O Partido Republicano Federal realizou o
presidente do Estado no Presldento da Rnpu- seu Intuito, loi eleito o Sr. Dr. Prudente de
bl!ea.
o.• Que o commnndante do districto chamou Morncs.
Agitava-se, poróm, fot•a desse partido um
para occupo.r a prcsidoncia do Esta(lo o ve·
rondar menos votado, o unico do pcu•tido da outro agl'upamento politico,cxaggBr!uloalgum
dissidcncia rovoluclonnria, e outro cidadão tnntu um :-~uas idéns, trafego, il•roquicto,
que não era vercndor ; doixando do chamar aullnz, ma.s convencido t} tenaz nos seus om·
o vice-prosldonte da Cnmarn o os seus sub- prohendimcntos.
stitutos mais votados, na orclem da votação,
Era. uma força, o o Sr. Glicerio quiz aproPara prov:tdisto, oxhibiu o tolegl'nmma tio veita!- o, Alistou-o sob a bandeir<L do Pac·tido
eommandnnto do districto, publlcn<lo no Republicono l'cclcml, tnlvoz com o intuito de
Jornal do Commercio e lido perante o Senado. domai-o, do tornaJ' mais docil o sou tempeAlóm disto, oxhlblu mais o protesto da Ca- ramento, de domesticai-o, emllm, S. Ex.
mnra Municipal.
contou de mais com as t;uas tOrças.
10, Que, mandando ns leis do Estndo que a Quem se suborilinou loi o Sr. Glicerio, o,
posse <lo presidente seja dada pela assemblóa dcsdu cntiio,o esphncolnmento do p•rtido torou pelo. camora, o commando.nte do distl'icto nou-su indubJtovcl.
se julgou competente para dai-a c o foz.
Dominado pot• essa fracção intugrante do
Em prova disto, oxhi biu o telogrummn do p01·tido, do que ora chefe, S. Ex. tentou sub·
commandunte e o protesto da Cnmara,
metter o presulente dJL Republica ás imposi·
II. Que, não intm·vindo qmmdo era obri- çües de uma poli tlc:t, com 11 qual o m11smo
gado a intorvir, e Intervindo quando não Prcsiilonto não estJwa do nccordo.
podia constitucionnlment•• fuzcl·o, c para o Os attritos apparoceram natuJ•nlmcnte.
ílm do colloca.r no govorno quem nüo podio. Com a C<tmarnquasi inteirn,salv" algumas
ser noUe coiloendo, nos termo~ da lei do 1828 excepções, sob a suas ordens, senhor absoluto
o das leis do Estado de Goynz, npplicavois em Uc uma si tuaçõ.o, cm que o sou p1•cstig-lo toco1t
Mntto Grosso nos ca.~os omissos na logialaçiio o apogeo, S. Ex., si se atnstasse do PrÍlsidonto
deste Estado, o Prcsiden te da Republica com- da Ropu blicn, seria. um rude atlversnrio,
metteu o crime definido na l<~i d" 1892 " estiL e as dintculdndes se multiplicariam pa1·a o
sujeito a procosso do l'osponsabilidndo,
Governo na 1un.rcha do. smt udministruçü.o.
Conteste o illustre lua de>' estes flcctos, si Jbr Dcmuis, col'l'ia o !Joo.to do que a acçii.o do
capuz, destrua o que estit oscripto no 11rt. U" Governo tinhu 11 •iirecçiio do pal'tido pode·
da.Cunstituil;ilo, e depois von\m tlizot• quo o roso, o iL altiVO'- do Sr. Dr. Prutlente do Ma·
Sr Campos Snll"s foi correcto nos nelas l'eln- I'aos repugnou a situaçilo que se lho attrl·
tivos o. :O.Io.tto Grosso. FllÇil·O, mns ~om ro· buia.
dolm;, som fugir• das questões propostus, .-;cm
Uma parto do PJLrtido Republicano Federal
tiUI.Jtilozus, fi•ancamcntc, e o. l'~prosentru;ií.o de niio se sentin l.Jom, nilo estava n. seu gosto
Matto GJ'osso se conrcssal'iL vencida.
no lado do partido jacobino, commungoudo 1i
Tullo mais soril (!JI!J1'ossrlmtmlo, nüo sorU. mesma mesn..
defesa.
O Dr. Pruuonte viu ~uc podi11 dlspol' de
Jogo ft•a.nco o sorio. A oonccntraçlio oito ó o elementos paro. lt scisfio do gorando llil.l'lido,
juiz: o juiz ó o pnlz.
facto que nsscgururia ú. S. Ex. uma posição
VoltJtndo agora no nssumpto que o traz iL mttis com modo., mn.is digno., omboi'n. do mais
tribunu., diz o orn.dor quo o Sonndo estú. cer- agitações.
tamente lembrado do modo pol'que Jbi orp-a- S. Ilx. proferiu a opposiçiio J\';JUC11, coo·
uiZiLlio o Po.rtitlo nepuhlicn.no J•'ctlm·ul e tlo l.ando para dcboilnl-a com o apoio dos ami·
Jim a que ulle se propunlut. Foi ob1·a do Sr. go:o; quu so collocasscrn no l:iOU lado.
Ft•o.ttci::~co Glicot•io,
O _osplrito toler•;tnto o concilinllnr do Sr.
s. Ex., com risco jlo stm vi,Jn., 1ln. Dr. Prudente do Mornos tlnha·lho attrahido
sua libm•,hu!o, incol't'ontlo naA ir;~~ do mnrn- HH sympnthia.l:l dos ll.lllJlistinflos da revolta de
cbal Flol'inno, ~ob o.s nmcnçus do estado !lo tl do sut.ombro.
Hillo, l'euniu ud clemontoa espa1•so~ do uma Era maiH uma Jbrça com a qual S. Ex.
FOiiticn ontiio dc~orioutmlu e lormou com podia contar; tanto mais que o sou maior
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deEo.io era. n. pncificnçTio 1lo pniz, torminnda. n.
O Partitlo Repultlicnno Fetlornl npresontou
gtll'rrn civil rlo Rio Gr;~ndo,
n canilhhüm•;t tlo Sr. Dr. La.uro Sodr6.
N"o foi, pois, dililcii ,·, S. Ex. nncontrnr
gstn cundirlntut•H. niio foi bem recebido. polo
na. dl"dicnçiio'lenl e proftm1l1~ do um Duputado Sr. Julio flo Cu:-;tilhos, que lhe recusou o seu
ox·revoltoso o amigo do quo precisava para npoio, ~tssim como negou-o no Sr. Campos
a obra da scisilo do Partido Republicano Fe· Sallos.
dera i.
Em mil situução, quer em fnco dos rostos
do Pn.rtirlo Rcpublir.n.no F11dernl, quor em
O Sr. Dr. Seabra incnmhltt-So da lnrofa.
O sou tn.lcnto e o. suo. encrgitL offOJ•ecorinm fnco tio Pat•tido Republicano, o pequeno
rosistencio. tenaz nos primeil'OS omba.tf1s dn. gl'upo de Imma, que tem o sou quartel geopposic;üo tromcndn, quo contrn. o Presi,tont.o neral no Rio Grande do Sul, vlu·so só, sem
1la Republica ia Jovnntar-sc, forte pelo nu· rorçns. sem rumo, abandonado o. um destino
quo não era. do hoa, cntadut•a.
mero, nnirla pelo rancor o pelo despeito.
E n. scisiio tiO fez. Do um Indo, ficou sob o O que fazer? Como orgnniz.w um pnrtitlo,
commnndo do Sr. Gliccrio uma l)•ocçüo do como engrossm• snns fileiras, de modo a puder
Partido RopulJ!icano Federal ; elo outro, ronlizm· o sou idonl-o dominio dn Repullcou outra. frncçiio, que !'ai engrossando elo blictl '~
dia cm dia, e que tomou o nome do Partido E::se Bf:,'1'tlpn.monto resolveu cn»centl•,!r-se,
Ropublica.no.
isto ó, procedfll' como os fakirs de que falln
O que so )lassou então todo o pniz o sabe. Jncolliot, encolhcr·se, fngir no mundo exteUma luta homerica, litnnlcu, entre os rior, consultar os espiritos errantes no esdous partidos foriu·se no. cnmara, com re .. paço, o do pouco em pouco ir estendendo os
percuss110 no Sena, lo, Os serviçoi; prestados membros la<Sos nte que pudesoo tomar posi·
ali i pelo Sr, Dr. Seoura, todos os dias, n todas çüo vorticnl, o.ugmontadn:; as t'orçns sob o inas ho!•ns, ell(jui p!!)o Sr. Dr. Sevorino Vieira, lluxo dos entes sobrennturocs. Pode!'ia entüo,
dcv~m eatnr profundnmcnte gJ•a.vntlns no como o fakil•, operar prorligios de valor.
O gmpo dos concentrarlos poz.se, pot•tanto,
cornçiio .do Sr. Dr. Prudente 1\e Mornos,
Nom todos os homens toem a felicidotlo do em campo.
se fo.1.erem cercnr por 1ledicnf;ües como esso.s.
A boa sorto dopnrou·lbo ensejo do começar
Niio tivernm um momonto do desfullcci· o son tra.ba.Jho do oJ•ganlznçüo.
Eleito o Sr. Campo; Sallos, foi chamado
monto, uma ll(lsitnçii.o, não recuo.mm um
passo na luta gigantesca.
parn &nu secretario o Sr. Dr •.Joaquim MurDoixn., continitn. o ora1l01', tlo parte alguns tinho.
A concent>·açtl'o bateu pnlmns. Tinha acbrrdo
episodios occorrid'os em seguido. nos factos
narrados. Vae tr11tar do ultimo poriodo do o meio do collocar cm pt) o ovo de Colombo,
gove1•no elo Sr. Dr. Prudente de Moraes.
O Sr. DI'. Murtinho, quando secretario do
Approximou-se a época da eleição do Presi· Sr. Dr. Prneloute do MOI'IlOS, tinha feito jil.
dente da Republica.
ns suns primoir!IS armns nn politica d:t con·
Ciroumstancias de que niio quer tratar centraçllo, nnquello tempo bnptizudn com o
agora fi1:orom sur~it• o. candidatura do SI'. nome de jncoiiina.
Campos Snl!es, ampnrnda. e protegid:c pelo Procurnra impopularizar o governo do Dr.
Prudente, fazen•lo snber que S. Ex. queria
S1•. Dr. Prudente do Mornes,
O pnrtido,quc o o.poio.vn, acceitou sem des- reduzir o exercito, ao que se oppunba o Sr.
gosto a candidnturn Indicado, recebondo tio ~Jinistro, que só po1· não nbondonnr o excandhlato o compromisso solemno do que cs- presidente da Republica nüo ncompanbaro o
sr. Argollo 1111 retirada do Ministe1·to, atten·
tnrll• com o partido que o la eleger,
tas ns circumstnncins graves em que se
O Partido Republicano Federal, que o SI'. achava oGoverno, deanto da baixa vertlgl·
Julto de Castilllos consldet•ava espbncolado nosa tlo c:cmblo.
depois do 5 do novembro, em que se deu o Qunndo, poróm, n. mlt situação do Governo
attentado contra a villa do D1•, PI'Utlente de so nggro.vou, niio só por esturem oxlmustos
Moraes, o do qunl resultou a morto do mn· todo~ os t•ocm·sos com n. guort•a de Ca•
reehnl Blttoncourt, sub·dlvldiu·.<o. do novo nudos, como por ClLusa. dos dcsnstt•os quo
em um pequeno grupo do antigo Partido :dll se succodiam e que ornm levados
R.epnulicano Federal o outro, que ficou som ít contn do proposlto cm que se dizia
nomo, c, ltwlw de nova ospocio, vivia no m·, cslln• o Dr. Prudento do anniquiilnt' do todo
como a vespa que se tlosnoi·tôn 1ln. colmeia.
o exercito nos sertões da Bnhla, o Sr. Dr.
ltounido" os llous ~rupos para a escolha Murlln!lo, pura nüo participar dodosastro do.
dos c1uulillatos it prcsldencia dn Jlopublica, o bancnrrota quo :,mluncitwo. dovornr o pniz o
flUO so pntl!:iOU foi um ''CJ•Jadelro chal'icari. o govorno do eiii"o, por ter fnlhaiiO o :crren·
Nüo lol posslvcl um nccortlo entro os dons dnmonto da estrndn do fel't'o, lembrou·so do
procurar uma poJ•ta por Ollllo podcsse abnungrUpll!llon tos,
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tlounr o Dt•. P:•nflento rJlrnndn osto pnssnva quet• temp:>, pcrcol1crão ns grn.tltlcaçõcs csti·
)ICJI~s mn.is nmal'gl\H provaçtlCS o invontou puladas"" loi n. 247, de 15 do dezembro do

o pretexto de quo ora. preciso retln~ir o
oxureito, quo \'ln lia. vlctol'ID.i?• c!'edot• ~rt
c::~tinm naa10rml, o com llS tlleu·ns OXCO.i!SImcnte do.,fitktula'l puinH pordrts om Canudos,
o fJUO o Dt•, Prudente se oppunh1t a cssu. mo·
<lida.
O Sr. 1lul'liuho, no lado do Sr. C11mpos
S~Jlcs, üwio. vnlcr•osuu tnJento, l:LOçn.ndo cinzus nos olhos rlo Sr. Campos So.He..; o con~o..
guindo deste, Slln.vemonto, sem n.t•ropios, os
meios do 1'(\ulizn.t'-:W o plano do. conccno·açtTo,
tlUB não con::;eguirn. do Dr. Prwlonte do
J\I omes .
co,"ljuvndtl pel11 S1•, llJ•, Murtlnho a concentra~iio so npproximnri:c do Sr. Campos
Salles e, conl'unrlindo o sou :1poio com o npoio
rJo Pnr·tido H.opub!icano, ost!liJolecerla a. confusão pol' n.lgum tempo ontrnosdous pnrtilios,
Jf~ndos momentn.no:nnonto pci1L ~olidoriedu.do
no terreno commum do~se apoio.
Dnrauto u. confusão tilcil ser· ia ir dcstncanõo
alguns dos membro; <lo pnrLido ropublicnuo
pnrn. solrlnl-o:; à. corzccntraçl1o,
Qunndo so sonti~se bnstnnto farto, npreson·
tnr-sc·hln no SI', campos Salles como 11 maio·
ria, com rlireito do alijar a minoria c occupnl'
o sou lngar.
E miios lt obra.
Do pouco cm )louco vno o Sr. Murtlnbo
nmontoundo elomcntos !.lo forf;tt pnra. a concentl'açtTo, uo pn"s11 q uo por seu lado n. conccntl'açtliJ vno minnndo o tci'reuo cm que,
conflndo, pisa o PnJ•lido Ropublicnno.
Van ugoi•a o orotlor mostrai' Pm quo con~is-

te o tJ•abolho do SI'. MUI·tinho o dos seus
nmigo.~, r. quaes os f1•uctos,ia colhidos; assim·
como qunlll sitnnçiio do~ dons pnrlidos om
J'routo um 110 outro.
ORDEM DO DIA
FORQAS DE TERI<A PARA O J•!XP.nCICJO DE

1000

Entra om 3" <llscussiio com as emendas np·
provadas om 211 , a. proposição do. Camo.rn. dos
Deputados, n. D, <le ISUD, que tlxa ns forçns
de terra para o exorciclo de 1000.
Voem ú. Mesa, siio successtvamonte lidas,
apoi111lns o postas eonjunctamonto om dis·
cussiio as seguintes
E~rENDA:-;

Rostabclc•:n·se o art. 5" e seus parngrapho8
11ssim redigido:
Art.
0• voluntnrios o ns prnçns quo,
flmlo o respectivo ten1po do serviço, continuarem nas fileiras, com engajamento por qual-

1804.

Paragmpho unlco. OGoverno Federal pro·
vidoucinr:'L para que nas colonins militn.ros,
Eo,iam convtmicnterncnto localizndns o.s praças,
que o dosej[lrom, quando forem excusns do
set•viço, gn.rantii!o-as nns posses dos respectivos lotes.
Sala dns sessões, om lO do julho do 1890.Lauro S·1drt1, - Julio Frot.t. -P1'rcs Farl'cira.
-JJcl(ol'l l"teira,- Alvaro Jl!aclia'do,-Abdon
Jlliltrne.:,- Cru.:.- Jle.:crrit Fontancl/e.
Rcsta.belcça·:5C o nrt. 6<~.- . .ttturo Machado.

O S•·· Leito e Oitlclcn deixou
quo outros collegas m:ti~ competentes discutissorn a. flxnçilo !.los forçns de terra cm
2n di~cu:osiio, porque, nuvinrto ns suas opiniüos, poderia uprecial-ns com o Interesse o
a voneraçiio, qu'~ SS. EEx. merecem.
As con~irlel'llçües que o orador ouviu màis
o convenceram da uecessidnde de voltará
tr•ibunn pam. insistir nu.s opiniões, que mn.nifestou sempre, nos nnnos nntP.riores, conIra n pratica ao so fixat• na lei de forçns numm·o rio praços, que o exercito não contém,
pm·que esto ó limitado pela lei •lo orça·
men to.
Nunc11 teve o oxorcito28.1<l0 prncns, flxa<lo
no art. Jn do. proposição actual, e do. do
anuo pnssado, cuja lei foi .morlifica.ll.u. depois,
l'edu~rndo-se esse numerou 15.000.
Nota o orodot• o equivoco em fjUe labornm
seus collegns militares, suppondo que o. li·
mitnç~o po;tn no numero de praças pre.iu·
dica a lo i da Ol'ganizaçtio do exercito; c moslr11 que, sondo esta perm~tnente, não póde
sot• alterada por uma Joi transitaria, qno se
ronovn todos os annos, o que não modlJioa oa
quadros do exercito.
Como acontece em todll.S na Dllções, estão
estnbelocidos os corpos do exercito, lmvondo
pnrn cadn corpo um nucleo de homens, que
obedrcem ít disciplina, que ostiio sujo! tos aos
serviços constantes, quo dão o servh..~o tina
guardas, que formam os batalhões nos seus
diversos quartel,, o ahi permanucom discipiilla•los o promptos para o serviço, que
lhes é proprio.
Recebe esse nucloo annualmento os contingentes, do voluntn.riill1o, ou do sorteio, os
qunos enconl:am esses soldados já <liscipllnados, quo os adcstrom para o set•vlço. E' a
lo! dn m•gauiznçõo moderna dos exerci tos.
Comb11to o orador " opiniiio dos seus coilegas, que cnlendom que 11loi do tm·çns deve
cingir·--so uo mu.ximo doorctndo nn.loi do org~tnização do exercito,
SI l<lsse um11 nccossldado fixar annualmonto o numero <lo llroçns, quo a organiza·
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çilo gern.lt1o exercito mn.rcott paro. 0S di ver~ o volnnta.rinrlo, c D.flmirn-so do que so queira.
aos bn talhõeS, o\l si n. diminuição dcsRc nu- conflldorm• voluntarlo do exercito ,insta.mento
moro importnsso nn desOl'ganiznl;iio do cxor. aquel\c n. quem litlta o elemento essencial
cito, o J'Cs~ltttdo ser\ a mio pocler o Congro~so t~nr:t pmlm· ser voluntnrio- Uisrh~~r do. suu.
votar POmto o mn.xuno estabolccl•lo pela Jeí vonttLtlo.
geral da orgnni~açiio.
-Fnz nc.'itC ientido o orador desenvolvidas
Mrts, ns..::im níio ó i c o orndor o dcmonfltra. consiclornçt"ics, citnndo a legislação de muitos
nnnlysnndo "lei, cujo art. I" dispõe a JlOl'tO pnizes <Ldinntatlo<, onde não so ndmitte tão
fi_xa. da• forç,s, cm relação nos olllcincs, ~uo pequcn:t irludc' allude ú distincção entro o
sao tantos ~unntos comportam os respectivos ôervlço militar 0 0 serviço do quartel, lemqnn.tlroH do cxm•cito ; nu:,, EO' fltllundo em brando como e!la se oh:;crvo. nesscR po.izes, o
nnmcro, Púl'([UC elles liJrmn.m o elemento comhu.to e:a.:;~ 11isposição roln.tiva á. idade de
:pol'manonte do oxorcito, o são os homens a w anuo~. que nüo axistc cm paiz algum, e
quem c~tó. ron!latll~ a dit•ccçiio da. disciplinn. não 1levo se1• n.dopta~n.. porque níi:otcem·von·
e a instrucr;ii.o das pi'nç,tS.
tndn.rle propria ns crianç:~s do 16 nonos.
O§ 2. 11 dispõa quo tumlwm se compúom ns
fo1·çns <lo exercito rios alumnos riu; 1\scolus Comprehondo·EO que não ba pile algum,
M!!!tat•os até 0 numero rio MOO. A lei da 01 ._ diz o orador, que so submotta a ver sou
?ranb:nçüo do exercito nilo nxou 0 numnro . filho, desobediente ás suas ortlens, eer a.mpaé a lei do fixação de força; que 0 determina: rarlo pela lei, que o recolho a um quartel, o
annunlmente.
nhi o consm·va sujeito ao serviço das ftle!rns
Em relação ao § 3", nota 0 orador ~uo ollo •lurante um anno, para depois lhe ser rest!nffo so l'fltere ás pruç 11 s do pret marcadns nos lu ido. umn m•innçn imprcstavel, até para o
•h versos qundros, do que trata a lei d~t orgu- •erviço do proprio pno.
niznçüo do exorci(o, como tez 0 ort. I• a
Diz let· ouvido do sou collega pela Pararespeito dos ~lllci11es ; mas nx" 0 numero. byb.t quo c" menores niio prestam serviço
Varm.m, pois, os qno.dros das praç:1s, quo algum.
nuuc~t EiiO preenchidos, como os dos ofi\eiaes.
Si assim ó, melhor scrú. não tel·os no
O orador recorria o •locreto n. 10,015, do quartel. Mas, prestam serviços. Todos são
IB de agosto do 1888, que or;~nniwu o exer- testemunhas do quo o exercito actual esta
Cito, dnnrlo·lhe o numero de 15.557 praças e composto de gJ'ilnde numero do cr!ançru;,
n lei tlo 21 do mesmo mez e nnno quo tlxoÚ o muita~ dns quaes nem po1lem com as armas.
numero do 13.500 prnçns sómento, eleranComo quer o honrado Sonndor que um exdo·o n 30.000 om circumstancins extrnordi- orcito composto desta fórma so,lfl. aquelle que
llilrin_s; e co~cluo mostrando ~uo, pela lei de ha de delimder a l10nrn nacionnl?
tlxaçuo de torças, podem fica• os batnlhõrs
O honrado Senador, militar distincto como
com pequenos contingentes ó. espero. do outros ó, snbequo ha gro.ndo llitfereoça. entre o exer·
que dovom entrar ilcpoi• para o exercito. cito om tempo de paz o em tempo de guerra.
A! ludo nu estudo precario do Thesouro, e Em occasii!o do guerra, todos pegam em arao !acto do só se poder diminuir a despeza mos, desde a criança nlé o valetur!inario, até
com o exercito, d!mlnnindo·se o numero de mesmo as proprias J!lUihe]'es. Mas, no tom.po
pra~as do pro!; nlludc il diver~oncia, que se rle paz, niio é poss1vel criar-se um exercJto
de\'e ovit11r, euh•o a lei do forças o o orca- composto do cl'ianças, quo podem pela tramcnto ; e ás declarações do SJ•, Mimstro da qucza de seu espil'ilo, tornar·se máos cldaGuerrn. tlc ~ue ,·, nu\. n. m•ganitnf;úo do exor- düos pn.rn o futuro.
.
cito, que nüo tom 15.000 homens.
Julga que o Sonnt!o procedera com ncerto
Ar~-rurnonto. com trechos do I'olntorio do eliminnntlo do nrt. 2u este paragrn.pho o o.s
Sr. Ministro da Gum•l'n.; lf'mbro. 0:; m·oditos lli\'CI'·m.S disp1,siçüe:s que niio C!lbem em umo.
votndo:3 para. compra tle m·nm.mento · o o es· lei nnnua..
.
tndo em ~uo so aclmm os corpos do tmns·
Quo syotoma ú esle de legislaNe pot' meio
porte, que nem mntcJ'iai po,uem par11 po- do onxerlos na lei de l'orQuB?
rlet• mover· so, o nota que o numero 1Je
Pois julgam os sons collegas da Comm!ssilo
-praças ó superior no do t••·gimon passado, do Marinha o Guerra quo pódo ser boa a. lei
cm que o exercito tinha. mais BOl'Viços nos quo todos os o.nnos recolle estes enxertos,
Estados, e em malot· numero de repal'tiçilcs uma lei que deve só conter o numero necessnrio do praças para o serviço do nono segcraes,
Refero·so ao credito do 27.000:000$ parn guinto 1
.
~bl':l,q de . dol'o>a .do Iittorol, que niio estão E' preciso ficar ~eso!vJdo de ~ma voz quo o
loitns, c :L necc~sullulc do so o.ttondm• U.s cir· ITit'lhor l'lyswmo. nao ó esb o nao estejnmo~ a
cumsto.nmas do The:-onro.
n~r.ut• rol'ormns todtlS os nnnos o votando dJS·
Tmt11 rlnpois do ~ I" do •u·t. 3' da pt•o· posi~üos ~uo niio podem ser executadas, porvosiçiio, quo ronrc~ ~ idado de 10 an:oos p11ra que conteom I~cuuas lrromediaveis,
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DoixPmos o exercito o niio t'!St.CI.iamos 11 ro

Venho simplnsmeJ"!lo prnpot• .0

l'Pst~.holt~ ..

lill'lllnr totlos o:-' nnnns, porquo cllo tlcnrà cimC'nlo no um nrtrgo quo foi suppi'lmlrlo
sempre mal m·~rmizndo.
JlllfllH'IIn dbcu:-slio,

li
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Qual o rosultndo das rofornms rJUO so Icem
Basta l(ll' o ::LI'tigo a quo me roth•o, pnJ'fL
foi to todos os nnnos 1
vôt'·>o quo só pot• ongnno podin cllo tot• sido
Nilo 1111. armo em que no Pnrlnmonto não suppl'ímido.
passe uma roJbrmo. no t:xcrcito.
Ro!II'O·mo, Sr. Prositlcnto, no ar!.. 7n (]Ue diz:
O resultado ó quo nü.o tomos exercito, ,ns« O ~linisl.t•o dn GuoJ'ra tori• um registro
sim o dlz(>m os compntente:-:.
Umn pnrte dollo nem o nrmnmcnto n~ccs 1lC1S voluntal'ios, segundo oa Estados 0111lo
~nrio tom. O Sr, .1\linistro dn, t!UCI'J'Il con~i to111111Jn nsscnL'Ido Jli':LI,'n, pnrn o tlm de om
<.Jern ucccssnt•!o fnzet• a. concentl'ação rlns cadn nnno, 1lodnzit·-~o elo contingente n ser
forças quo m;tão c::;p:lihadns, urna~ no Rio ~m·tfmdo om cndn uma 1lostns circnmscripclíes
Grundo do Sul, ontws no Pal'llnó., otc,, niio do. Repnldica, <'nnform(J o a.J·t. 87 o 8CUs pntcndll nem siqnm· vc~ttmrin, Em t\lntto rngrnpllo~ da Con:ilitui1;ií.o, o nuuwt•u linGt'O!:S0 1como foi tlndnrndo no }ll'OJll'io Sonnl1o, quo!Je~ w•lnntnrins nlli nnnuulmonte nll:J~
tndos >.

a !'orç<~ uiio tem nem IUO Jll'at,~os o O!lL:ts niio
tcem urmas, nem lhJ·dnmontn. Ül'a, pnJ•a quo

se1•vo um cxct·cilo dos! a ordr:m '! Pari!CCHpw h:1

Om, Sr. PJ•c•sillcnto, este artigo QHJ vluhn.
nn propo~<iç-íio dn Camam. dos Deputados, não
pó1lc deixar do ser til provndo, J10l'fJUO todo~
ns :tnno:-1 o Mini~tro da Guerra. I'eci)!J•l contiur~ontos do nodo, cm lltllllOf'() muiol' do qne

~u exercito no Hio do .Tnnoiro.E:-:t.e mosmo nãn
tem quortPis, pn1•quo e~to:; e.~lii.o em rninn.s
c ontJ·os em constl•nrdio lm muito t·•mpo, nS··
llltll'Cilllo no JMrngrnpho
l:lim, r.omo nct1ntece com o Alnd1·twte 1'a111an- ~que!lo qtw C'Stil
unico tio a.rt. 2 11 o do nrt. 3" tla lei, do 9 de
tlard que ninda niio cstú. p!lOBJpto.
QIICI'er orgnuiz:u• o so!'t.oio militai' om IPi oulnuro do ISün, qno tlet:l\'lnina qual o numm:o 1lo J'ecr·utns quo devem C·S Est:tdos reannun., 1'! umn cou:-:n. lmpo:,f.:ivcl.
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Todos os nnnos, o.s E.:>tndo~ dn. P.trnhyba dcr

f!
;

mttlol' po.m o exel'cito,
E' mmto justo que on QUC'Íl'a S'llJor qunntos
J'CI~T'utns meu J·:::;tado mnuda nqui pnl'a 11 Ca·
pita/, ou pnrn f'S co1'pns do noJ·Io ou do sul.
O Sr. mmist.ro, orn vista deste artigo, ó
obl'igu1lo tl üw nm regi.· tt·o na Ropn.rtir,ilo do
F.stnl.lo·Mniol', A n mcnclonnr no seu J'elatorio
o numoi'o do recrutas quo vcom do Norte o
do Sul, para os,cnlat·em pmçu.
Como jó.r!i;so,r!osojo saiJet•, Sr. Prcsirlonte,
to1los os'annos, que 'numero <lo rccrutus dá o
ruou Estado.
E não é só o men EstaLlo ; todos os outros
mandam contingentes, cm curuprirr;cnto da
Joi ~o ISDB,o nós nüo saiJemos qual o numoro
dos recrutns quo voem no~ses contingentes
paJ•n sm• alistados.
·
O Sn. BRr.Fonl' VmmA diL 1.1m apat'tll.
O Sll, AL.r•mA BAllRETo-V, Ex. mesmo
nüo poderá tllzor quo numero do recrutas
!oi'uecou o sou Estado.
E?lfENJlA
Ao pnsso I) no, vindo no roJo.toJ·io do minisAo ort. !'-Em vez do 2R. 100 JH'Il~ns de tJ•o o nnmrro do pl'o~~as com que cndu Es·
tnilo concoJ•ro pnr·a ns lilcirns 1lo exercito,
prct di~n-se: !O.OIJO prn~as do pret.
nós llcnmos salicntlo qunl o E,tnrlo que dou
Ao m·t. 3u-suppl'iumm-so os~§ 1° e 2n.
Snladns sossücs, ID fio julho do 1890.- mnis, ~uni o que deu monos, qunl o quo
cumpriu a lei, qual o que não a. cumpriu.
Lcito c Oitic !'ca,

ln<tituir o vo!unt,lriaúo com p!'Cmio ó volt.nr nos tempos ontigog, pn::;sando-;:;o pol' cinm
da Constituição.
Querer um exeJ·cito do cJ·eançnR, cümo
nclu:llmento so quol', t'! angmcntar n dcsp:!za
inutilmente, qunwlo n ll.~ce:o~itlndo ó diml·
nuil-a.
Vno concluir, potllnilo no sr•n illnslro collogn qno nthstu n idón Uc quo qunn1lo so dis·
cu to cstnsquoEtõos, tcm-::;o mO. vontarlo contJ•n
o exercito.
Não; o que so q uet• é quo o oxot•cito so torno
fl'l'to, afim do quo poilsn pr'011 IH!hcr o no!JiJis:;imo tlrn pnm fJUO foi m•cado, quo ú do ..
JOnder a. lwnra no.cional.
Prccisa...:;o do nm verdndeiro oxcrcito, mns
lllio Eómeuto no pnpcl .
Vem á Mesa, ó lidn, npoindn o pC"sla con•
juuctnmonto em discussão n. seguin-to

I .:
ij '
I •

J.

I :

Norte, do 1Im·nnluio, do Amazonas, do Pará.
o outros, mnndum 'pn.f'n ltqui coutingeutns
enormes do r·ec:rut11s, o uns tLJHIOS BC'guintcs
não se deduzem como se 1lovin fnzN·, dos novos contin~nntes o oxcrsao fJUO ,ià IJou \'O :t n~

O Sr, .1\.lmoidn Dm·a·oto Sr. Prosidentc, niio vonho rcspondot• ao iilustro Senado!' ~uo ncnb:t do sonlnr-s0, pol'quo n Jllll'lo da proposi~·lio relativa ó. 1lxncfio
dns JúrçltH 110 tOJ'I'H QIIIJ IJJCl'OC0\1 OllPO~IÇÜO tOI'ÍOl'lllento.
~o S. Ex., j(L lo i }'O!' llllm explicada, quando
V, Ex. vti quo n minha cmnndn, rcslaboessa proposicüo l:io nchavn cm 2" discus.s11o. locont!o
o artigo a quo mo rcllro, cst~ justi-
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fico<1n po1n Rimp1es 1eltnrn dessa mesmo nr· lhes so,inm loitns lguncs concessões ás ~uo
tiA"o, mio prcciwndo cu tomar moi::~ tompo á foJ•n.m nlcl,tlçndns por c"tu1lantc~ dtul Et~coln.s
de Dn·eito o PolytrJchnicn.., co11türmc ~e llcho.m
C lltO.o
'
cont~ignndns nos docrotos ns. 4·l4, Jc a do se·
O Sn. GoMI" Il!O CASTM-Acho qna V. Ex· tembro do 18\17 o ·t50, do 13 do outubro do
tem ru.ziio; o l'estnbelecimento ó conveuionto.
mesmo o.nno.
!C' lido, npo1ndn a posto conjunctamcnto
Levnntn·sa a sessiio its 3 horas da tardo.
cm dl~cus~iio n soguinto
E~lF.NDA

Ao ort. i' rostoholcço-se.-Aimeida Da•··

-00" BESSÃ.O EM 20 DE ,JUJ,Jlll DE

1800

1'C/O,

dos Sr.-:.J. Catwula (1° &cretnrio)
a. pnln.vr•n, cncor- Presid·mcia
Alberto Gonçtth:cs (2·• Sccl'Ctal'io) o Mtt•
noel rJc Queiro.: ( Vicc·Prcsirle~tte.)
Annuneiacl1t o. votaciio o verillcando-so não
haver numero para votar, o Sr. PrC'aidcnto A' 1/2 hm•n. depois do meio-dia, nbl'e·SO a
mnmln, proceder (L chomo.tln. dos St·s. Sona.· sessão á qual concorrem os Sra. Scnarlores
tlore~ que compO.l'Cccrnm iL sessão,
~ranoal<le Qnolro1. ..J. Cotun<la, Alberto Gon·
Procede-~e ó. chnmtLdO. e d1~ixam rle res· ça!ves, HenriquoCo11tinho, .Jonathas Pe<lr•'"'•
11011~0r os g,.,,Honriquo Coutinho, Abdon Mi· Joaquim Sarmento, l'rnnclsco Muchndo, Mo.·
lnnt·2. c Gut~tnvo IUchard, quo cornmunicor·am noe! Barato Louro SodJ•é, Bono<licto Leite,
ú. Mesn. os motivos pm• que se retiJ"a.ram, o Gomes do Castro, Beltort Vioira., N~gnnirn.
.Jonnthas Pedrosa, Mnnoel Raro ta, Nogueira. Paranaguá, Pires Fr.J•reirn., Crnz, Jono CorPnrann)!uá, Pires ForJ·eiru., Cruz, João Cor· deiro, Bezol'ril Fontanelle, J,só Bornnrdo,
i\eiro, Bezerril Fontenollo, Pedro Velho, Josó Alvaro Mochtu1o, Ahdon Milane?., Almeida
Bnrnardo, B. do Mendon~n. Sobrinho, Lean· BaJ•rato, Gonçalves Ferreira, Jl,. da Mon<lonça
dro Mac!ol, Ruy Barbosa, Vil·gilio Domnzto, Sobrinho Ra"o •,re!lo, l.eJto c 0JtJC!ca,Coolbo
Dnmiugos Vicente, Gonçn.lvr.s Clmves, Bueno o Cnmpds, Laaud1•o Muciol, Ruy Barho~a,
Bmndiw, Pnula Souzn, Leopoldo <lo Bulhil<'s, Artlwr RioS~, Virgllio Dam:tzio, Cleto Nunos,
A. Azoredo, Aquilino do Amoral. Rauliuo Domingos VicAnte, Thomaz Dolfino, LoEes
Horn e l'inhoiro Machado, f'}ue nito flzcrum Tro\·iio, E. 'Vnn1lcnlwlk, Buono Bro.n1la.o,
1\otlriguos Alves,Pau1aSouz~. Mornes Barros,
communicnçt1o nlgmno..
Leopohto de Ru1hõos, Joaquim de Souza,
A. Azarado, Aquilino do Amnml. Gustavo
O St·. J•t•c .. lclcntc- Nilo havondo Richard, 1\aullno Horn, Plubülro Machado e .
numero poro votnr, flcn nd!odn a votnçno; .Jnl!o Frota (4i.)
nada mais 1m vendo n trntn1•, vou levantai' a
sessão, designando pn.ra ortl1•m dia da sessão Deixnm <lo comporecor. com causa parti·
cipada,os Srs.GenBJ'O'O Ponca,Ju~to Cher!"ont,
seguinte :
Joaquim Pernambuco, !tosa .JunJor, Qumt!no
Votnçiio r.m 3' <1iscussiio da prnpo;i~ão ''" Boca yu va, Caia.1lo, V1ccnte Ma.cha.do,Joaqmm
Cnn11n'a dos Deputndos, n. D, rto JSDD, 1]. Lncerda e EstAlVB> Jun ior ; o som olla os
xnndo as forças de torra pnm o cxorcicio du Srs. I'OJ1ro Voll1o, Porchmculo, Feliciano
1800;
Pennn, Gonçalvc~ Choves o Ramiro Jlor2 discnssiio da proposição dn Cnmaro. do..; ce!los (1·1.)
Daputudos. 11. 15, do 180\l, e;tabelecendo ro·
gl'n.b a que devo obedecei' n dl:::criminnçito da.;
o !iOr. I" Scm•clnt•lo dá conta do
t.nxa; elo s•llo quo podem decr"'"''" unmo 8 :-ii:'guinto
os Estados ;
I~:tPEDJENTI~
3 discusEií.o do. )li'Opnsição dtt Ct\marn do~
Deputados, n.S, de 1809, autoriznn<lo o Poder
}•;xccutivo n. ~oncedor oito mozes do licença.,
TelogJ•nmmn 11n~ndo de At•ocnjú, 10. com ordanndo, IW ,iuiz substituto <111 ;ecçiio do l!xm. SJ•, Presidente- Sonudo- ttlo. Estado do Pinuhy, Dr. Edmundo Lustom No· O dever do resulvnr a nos.a bom·a do repra·
sontantcs <lesto F..<tndo o membros da maioria
gueira. :
Discu~sfio unictt do pnrccOJ' n. l3U, do IBOfh da Assomblén LegisltLt\vn, cuntrn. a ln,\nrut.
dn. Comrnis:ião de ln~:~tntct;ão PuiJlic!t, opi· qno nos !Ui irro~u.dtL tlo c:ltnr o eminento
nnndo quo sojn !ndclt!rJdn "peliçiio om quu chofo do Governo do Sergipe su!Jornondo
os nlumnos do ... nnno Ile direito impett•am Deputados, nos obl'iga a fa1.ar perante a Noçiío,
Nin~ucm mais pedindo
rn.-se n discus~ão.
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llo quem sois um uos mais altos o consplcuos'reprossuo de; te cri mo, ?nLJ•o. nos, .1,·, oni
orgãos a seguinte dcclal'llcão : c Tendo o parto reconhecida. por va.rms h~ts antes o do·
Sr. coronel Vnllarlíi.o 1lnolnrado, cm artigo pois du. Ropu!Jlicn..
.
Leis do I rio .<etombro do 18Q•J, 7 de
publicado no Jornal de 17 1io corrente, contlll'
com mot01le dos momb1·os da nsscmblóll lo· julho do 1883, 24 de outubro do 1801, 10 do
glslativa de<te Estado o estar o eminente a"nsto o li do novembro do 1802.
Dr. Mnrtlnho Garc<E omprognndo suborno "Estondenrlo a ncçuo pnbllcn no crime de
pnrn. fazer maiorifl, nós, quo somos a. mniol•in furto indi~tlnctnmente,, con.vorte a propos.t~
absoluta na mesma. Asscmblóa, de 22 rnom- çilo cm regro. nm prmclpto a.té ngorn. su·
bros, por te1•om dons perdido o mandato, monto n<im1ttido como •xccpçuo.
declaramos que, nü.o só ó rJ.\S(l a n1llrma.tiva. E com raz;i.o, si so :tttemlo á impuniclnilo
daquelle coronel, como ainda. quo a nos.;n. do crime, a sua. pt•ogros~ii.o constante c a do·
honra, acima dos botes do <lospoito politico, bilidndo de nc~ão lll'iYalln.
nos impüe o demr de ntnrmnr solemnemcntc
Qne:~tão é, porém, o digun. tle reflexiio, si
que somos :mlidarios como Governo patriotico o exorcicio do. nc~.~rro publica. devo ~ot·
on. nobre o generosa politica do nosso illus· incondicional o sim(Jle::~, como polus lois ctttL·
tmdo e benemerltochofe DI'. Martinho Garcoz, das de 1860 o 1883, ou si dependunte tio
a quem deve o Estado de Sergipe prog,•esso, queixo. do offenclido, como pelas luls do 1802,
prosperid•de, pnz o harmonia. - Apulcltro tami:em citOJins.
Motta, presidento.-Joao Fernandes, vJce-pro·
Foi :ulopiada no. scgunrla discu...;sií.o d.o.
stdente.-Antollio L. OHoeira Quei,·o;, jn Sü· proposição, na Cnmrtl'L\ dos Dc:putndos e l'(ljeJ•
cretarlo.-Lui:~ Pereira do Can·allw, 211 secro- tnd1~ em terceira., uma omend:L consignando
tario. - Jlonor1'o Jl[(JgalMies Carneiro. -Dr. ess:t precedencia. pul'a. o oxct·cicio dn. ncçfio
Daniel Campos.-.4.l(redo Ji!tanco.- lJI·. Da- omcin.I.
.
vint.~ .N. Aquino.- JJr. Jovinia11o (}_trvalho.Si essa emenda. procm•avo. conciliai' n. ten·
Felisberto Praia. - llricio Cardoso. - Aarao donclu. nmplio.tiva desta nccíio com n tl'n·
Brito Lima. - Lautlelino Frei1·e. - Jiur(lcio dic;ü.o contraria do nosso dil'eito; a VCI'dadeó,
Jllartini.-Ro.;cndo Garda Rosa.»-Int·Jra.do. pol'Óffi 1 que, pcw e:xper~encia de m:tlS do ~cio
scculo, a incondlmonaiJ<lade da acçao pu!Ji1ca,
nos casos dos lois de 1800 e de I ~83,niio suscitou
O Sr•. ~' Sec•·etnJ•io lê o vao a reparo~;,
c notes deu resultado snth,ructorio.
imprimir p•ra entrar na ordem dos tl•aba·
g• ainda pa1•a. notar n.froquoncia do n.tton·
lhos o seguinte
lados contra a propriedade alheia, quo cumpre
pr.,ver do modo elllcaz, o de que é Cl\USa,
PARECER.
entro outras, a debilidade o insulllcicncia da
nc~i'io pri vnda, que, por isso, o projecto do
N. 138-1899
Corllgo Penal, que a CumaJ'a acnln1 do nppro·
vat•, substituo pela acçilopuhllca.
A Commissão do Justiça o Legislação E' tamilem para considerai' que nus mosmns
examinou com a devida attençilo a proposl· lo~islnçõos
em que a acção penal ó sómonte
çilo n. 122, do 1898, da Camara dos Deputa· de0 competoncio. pnblicn, tsi crimes ho. cm que,
llos, em que, por uma serio do medidl\s por excepção, deve n acção publica ser Pl'ü•
penacs, processuaes e de policia, se trata codlda da queixa ou representação do otfen·
de assegurar o. repressão de ulgun~ crimes e tlido, entro elles,em gorai, nüotlgura o furto,
contraven~õos; e, BJm esposai·• d" todo nem e si figura ó em caso especial, por exemplo,
rojeitnl-a, mas, retocando-o. e emcndantlo-a, ao o furto se d!'L enti'O parentes,_ como pelo
submette·ll J\ consldel'ação do Senado com as Codi~o Penal da ltall" o pelo CodJgo Allemiio.
alterações, que.seguom, l'aitas ó. alguma~ de Nii.o, c01•tamentc, como rcg1•a gornl i mns
suas disposições:
justo, nccm.;saria cstn restricçiio ao instituto
da acção oficial, si o furto tom lognr entre
parentes tanto mais quanto, poto Codigo
0
.A.RT. 1.
Peno.l, a;t. 33·1, esse crime se commoua ainda
guo a cwsa pel'tença r!· luH'ança ou à commu·
Este artigo, § 1', dá acção penal por de· nltt1o no estado do indivistro, isto ó, ontro conun01a do Mlnlstorio Publico no crime hordoiros ou condomlnos.
dtJ furto, qualqt4eT guo seja o 'l)alor do objcctrl
SI o Codigo Panal, art. 335, nilo atlmitto
furtado, 1'C!lpOit:td,ts as cxcopçüos do trrl. 93/J ncçiio peno.l entre ma.I•ido o mulhCI' .... nscen·
do Codigo Penal.
dentes e do:icentes o ~eus :Ltllns, som qno so
De accor,\o ~ Commlssão ~nnnto 1\ acçiLo I'ofii'IL n outl'OS pn.l'tmtos, irmüos, tios, sopubllcil no m•ime do furto. E' a ·tondeucln brinhos, ote., ó quo no Jlt'imoiro caso si btt o
geral dn direito, a que obedece n mó1• turto nü.o htL o crime i 6 qua, no segundo
pnrte dos oodlgos o \111111 nocossldado da cuso, si ha o cri mo, to,la via olle <),),leio Codigo,

•
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elo acQilo tWivadn., o como tn.l a. sua persagutção dependente de queixo do offondido.
o caso muda com a acção publlcu, que estabclece 0 projecto.
Alimittlda esta acçilo no crime tle furto, a
pt•ecedencln da queln, si o facto so dil entre
. parentes, o\ so!omnida•le que so tmpoo rara
qno não soja irromediavel 011 a~gravailan
dlscordia o'pcrturbaçíio nas ramtlfàs pnl~ lntervenção do Minlstorio Publico, que nilo
transige, burlando e porventura impedindo
composlçõca na turnos, quo tanto !mportom a
tranquilldado e prestigto do!lus.
.
Ainda sobre a mate_rla do § I' do arttgo,
parecem desnecessa.rllls. ss palavras tcr.rninacs: «.gualqu.cr que seJa o t111lor du obJecto
furtado.' re~pc~tada . .· t!S cxcepçlJes da a1't · 335
do Codogo Penal,,
o valor do furto sem duvida ucrlterlo vara
a jur!Bilicção e competencia (decreto !.030,
nrt. 58, mas nii.o i\ elle que determina a
acção publico. ou a acção privada, que o Co·
digo, (art. 407), e leis J>Oster!oros regulam
aem attençiio ao valor.
A resalva do art. 335 do Codlgo, como ex·
COJl\'iio {L materia do paragrapbo, é escusada,
J!Or claramente subentendida. desde que por
esse artigo niiobancçlíopenal,porque niío ha
o crime. Póde, entretanto, baver rererencia
ao dito artigo para que não se suspeite a sua
•lerogaçiio pela disposição,_ que fuz a_ncção
publico. dependente da quetxa do otrendtdo no
furto entre parentes, e amns, até ao 4' gráo
civil, como 'em additamento ao p&ragraphoa.l
prescreve no substitutivo que segne:
,
·
c Art. I. ~mpete a a~çffo penal por denunci& do Mlmsterio Pubhco nos crimes de:

1°,

~1rto;

1899
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nsslm níio ó, nem foi pelo nos!Jo dfre1to, e pa·
reco que nilo deverá sel-o senil.o om caso
muito especial, ila maior tomebllirlndo ilo delinquontc pelo maior perigo para a dcfcza
social.
•
p
C
. or 1sso,_pcnsan om!"1&>ao que, converlld~omo.c;ç'!'lpublicaocrt.mc de !\!rio (ar. i',
§I do JllOJCCto), dando-se roaltdatle o emcaeia ó. ftunça (nrt. 5', § 5") o assegurando o
ll!_lgamonto doa réos (art. 5•, §_!'),para que
nao se livrem ~ola pt•oscrlpçao, como por
v:zos tem su~cedldo, to~·Bc·ba Coito o bas·
I nte para a su" repros'!'o·
.
Quando, porém, o dolmquonte é profissto•
nnt do Curto, tem a babltualldudodestecrlme
e seus congenercs, O propriamente o g-atuno,
em sun. significação espseitlco., veritlca-se
sua maior temebilidarlo, a que devem contra..
por-se medidus do mniot• rigor entre as
quaes a denegação do. fiança.
•
Como tal, isto é, como denunciando essa
tomebilidado, considen a Comm!ssíio o roin·
cldente no 1\u·to, e os que o commottem tendo
jil cumprido pena por crime de roubo, l'alsi·
dado, estel!ionato e extorsão.
Por Igual, sómento no caso da re!ne!dencia,
niio devem Eer admiti !dos a prestar fiança os
réos dos crimes previstos nos nrta. 141 o 142
do Cod!go Penal.
Pelo que propõe, substitua-se o art. 2'
pelo segumto:
«Art. 2.• NiLo seriio n•lmittldos o. prestar
fianç& os réos do

... ,
• :'
i'.í

. , i' furto; quando. reincidentes, ou quando
Ja tiverem cumprtdo pena por crime de
roubo, falsidade, estell!onato e extorsão;
2', crlmesprevistod nos arts. 141 e 142 do
Codigo Penal, si tambom reincidentes.

. '

''I.•·

. 'i'·~...

,

2', (como no proJecto);
Paragrapbo unlco. A acçíio publico. será
iniciada sob representação do olfend!do, si o
furto se der entre parentes e affins até o Este artigo, providenciando sobre jogo,
4' grilo civil não comprebend idos na disl"'sl· accrescenta a pon&lidade do art, · 367 do
çi\o do art. 335 do Codlgo Penal, que contmua Codigo a pen& de um a tros mezes de prisão.
em vigor.•
O§ I' puno coma metade destas penas outras possoas, além daquellas inct•immadas no
art. 367.
ART. 2. 0
Parece que para as pessoas agora incriminadas neste paragrapfio, soró. rept•easiio bas·
A camara accrescentou este &rtlgo no pro· tante n pena tle multa, ó. semelhança do que
jacto primitivo, tornando !naftançavels os ae acha disposto no art. 300,pal'llgrapho un!co,
do Codigo,em relação aos que sii.oencontra<los
crimes de:
1', furto, de valor Igual ou excedente de Jogando,
200$000;
Os onsos siLo, pelo menos, nnalogos, e &na2'. furto de animaes em campos de creaçiio Ioga, om conseqneuclil 1 do ve ser u penalidade
ou lavoura;
a respeito.
3", crimes capitulados nos arts. 1·11 e 142 § 2.• Este parngraplto ó escusado. e• manl·
do Codlgo Penal.
testo que as operuçileaautur!zadas por lei níio
Slleg!slntilo h& em que o crime de furto se contoom na prolllb\çiio do art. 367, § 1',
é lnaftanç&vel de modo geral ou restrloto, t' parte 1 p:l.r& que possam alias Incidir om
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CeJ•tnmente, Isto niio scró. pnrn jti, e ató que
tnl se lhça, a providencia. n medida, que no
morntmto se antolhn, é snbtt•ahir o furto ó.
compcteucin. do jury, que nüo o julgn, paro.
commcttcl·o á Camarn Crimlnnl, que o jul·
sará, como tem aempro julgndo os ct•imcs da
sua competencia, como, embora espaçada·
mente, rem julgntlo a junta correcionnl os.
réos tio furto' de valm· menor de 200.$000.
Esen. refol'ma, por seus e !feitos, roduziril.
ADT, 5' §I',
ou nnnullaró. a necessidade da jurlsdic~iio
especial.
Afigurn.se â Commlssüo que níio milltnm Emenda no§ I'- Supprlmnm-se as pala·
os mesmos fundamentos para que soja sub- vrns- e til. XIII.
trnhido ó. comjletencia do JUry cada um elos
crimes, que, por esta nrtigo,pnssnm a ser jul ..
§ 4.'
ga<lospela Cnm:tm Criminal, isto o :- n fal·
sancçii.o penal aómonto rescrv:uln ás operações
prohibidas. lt! c/ro·is no11 cat intCl')Jretario,
Emendas no UJ't. 311 •
• § 1". Ondn diz - metade da prlsüo o
multa <lo presento artigo -diga-se :-50 a
100$ <lo multa ;
§ 2'. Supprimn•so ; passando o§ I" n ser
pnrag!•npho unlco,

sidnde, o 1Urto, a í'Stelliona.to, o rouLo e a

'I..

ii

i

J·
•'

i

~I

i"
I'..

I

.,,.
li

extorsão.
Em regra, nada se oppOe a que o furto, o
roul1o o o extorsão sojnm da competeueia do
jury. Pela nntureza destes crimes e pessoas
que, em gernJ 1 os commettem, não ho. que
receinr o julgamento pelo jury, não obstante
sua or~nniznçõo t•U compo>içito defeituosa e
pouco gnrnntitlom.
A exporiencill d11monstrn que a mesma segurança não se pódo ter, quanto no julgomonto dos outros m·lmcs d" que ltatã o ar·
tlgo-a fnlsídode e o estellonoto - quesl
sempre complexos, de apreciaçiio diatcll o
sómente em pequena escola, commettitlos por
proletnrlos e dt•sclnssiMcndo.,, Jó. pelo de·
croto 1.030, de 1800 o estellionnto dos arts.
S39 c 340, do Cotligo tem compotencla especial, e assim tombem a falsidade de actos
publicas.
Entretnnto, dó.-se,quauto nos róos de fnrtos
no Diatrlcto Federal, um facto singular :elles nüo süo julgados pelo jury, á falta rle
sessões bastantes, pt•lo niio compnr~cimento
dos jurados o tomarias as poucas sessõoe
que se fazem, cnm o julgamento de crimes
lnnflançavels, réos presos, que pela lei preterem.
Por l>so, os róos de furto, si nfiançatlos ou
niio tletltlos, decorrido o prnzolegal, se Uvr11m
pela proscr1pçUo; se presos, passam na prisüo
tem];o equivalente no dn pena e afinal siio
soltos sem sentença que os absolva.
Seria lncrlvel, si niio türu real 1
Debalde se convqonm sessões extrnortlinarins: o rcsultndo sempre o mesmo, de
elfelto negativo I
Tnmhem niio bnstnrll, por motivos nüo
ignot•ndos, o. providoncia, nlió.H ncco!lsa.rin, do
§ 3' deste nrt1go pnrn a cobrnnça de multas
Impostas acs relopsos pelos julzcs.que ns lm·
puzorem.
·
Só uma t•oforma profund11 1 radical na orgnnlzn\·iio do jury, e sua melhor composição
)lOdorá por cobro ao mal.

Este pnrngrnpho vao substituido. A re·
dacÇJio niío satisfaz: escusnrlnmente par!'-·
phrosoin o quo seja o voga bunda e o que nao
tem domicilio certo, deflnições jú. previstas
no Rogu!arnonto n. 120 do 31 de janeiro do
!842, art. :;oo.
Por outro lodo, reduz, sem plnusibilidarlo
os caGos em que, sem tlança, os réos se livram
soltos aos crimes em que ni\o ó imposta peno
malar' de dons mezes de prisiio collular.
SI, como parece, a reducçiio é para que a
permissão do livrar-se aolto não aproveite a
certos rór.s do furtos, aosjoga.dol'el, capoeiras
e outros réos, que mais eatcnzmente He quer
reprimir, basta ~ara Isto entenrl•r, bnrmoniznndo, as dispostçõcs que rogem o espocle,
As penas dos crimes do art. 12, § 7' do
Codtgo, em qun, segundo o art, 37 da lei elo
3 de dezembro de 1841, os réos se livram
soltos, laivo a multrt, niio s~o certamente 11.'
mesmas estotuidas no Codlgo Penal de 1890,
bem que algumas tenltnm equivalentes, se
contrupezem e correspondam.
Para os otfllltos da !lança provlsorjo prescreve o art. 400 do Codigo Penal, a peno de
prisiio cellular, set•á equivalente ó. de prlsiio
com trabalho, e o de reclu•iio ó. de degredo,
sentlo alterada a tnbella vigente. O nrt. 400
confirma essa equlvnloncla do prlsilo cullular
e da prisiio oom trabalho.
Dahl o doutrino, per decisiio do Supromo
Tt•ibunal Fedoral, do que o prieiio cellulot•
coJ•respontle {L r.ena do priaao cm caso tle
corrcc~iio ou oO cin~a publicas, e de que, em
conaequenclo. ao Jlvr!'m soliDa os réos de
crimes a que niio é tmpoata pen.n ma.lol' do
tres mezca de prlsüo cellulnt•, cort•espotulento
o. tres mczcs de cnsa de correccii.o, n, qne so
refere o citotlo art. 12, § 7" do Cod1go do
Processo pllro. o mesmo c1ft.~ito.
Niio lm no Codlgo Penal crtmo do p:•na mnxlma de •eis mozes tle ruclu,iio, correspontlonte o de Igual tempo de degredo, para que
nelle o róo ~e livre solto,
1

SESSÃO Jl:ll

20

Dll JULliO DE

A pon~ de prisão simples niin existo pelo
Codigo, slnão suhsldiuriamonb, Isto é, por
conversão da collulnr nos termos do art.-100,
para o etl'oito sómouto da oxocuçiio dll son·
tença, ando nõll houver eRtnbeloclmentos po·
nitoncinrlos adequados.
Pelo que,, parece que, pelo direito vigente,
os réos só podnm livror-so soltos nos crimes
a que não ó imposta pena. maior que multa
até 100$ o prlsiiu colnlnr nté tres mozcs.
E tanto bastará para que nilo tenham a
liberdade provisorla de pleno <llroito os <lilos
réos lle fl1rtos, jogo, co.pomra.gem, etc.
Os vadios com prisiio maxima dA 30 dias,
so livrariam soltos pelo paragropho do pro·
jeeto; salvo o caso do reincidoncto., cm que n.
pena ó tle um a tros nonos do cclonia penal,
e os réoa, portanto, nii.o se livram soltos.
De sorte que sel'ia consequencia dossa re·
ducçiio aggravat• sem necess1dado a condiçi\o
dos outros ruas, de que aliils uilo cogita o
projecto, quanto ;, modldtt do que se trat:t.
Seja como fór, direito constituído ou di·
relto n oonstltulr, acha preferlvel e offerece
aCommissüo no§ 4" o seguinte substitutivo:
c § 4, ' - A fiança nilo é precisa, po1•que

157
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o§ 5•, o pela provl<loncln deste § ô', para
que n~o cesso a respon<abllitlndo do JllldOt'

llq1lo o l'rnzo dn.
SBJ~

tl~tnça. provisorio., sem qu~

prEll!taua a dofinltlv~t, ou se rocolila o
ró o ú. prisiio, como om contrario tom decidi tio
o Supremo T1•ibunal Federal.
Esta é a fttlbn. dn lei, como tom sido enton·
didll, a que cumpro prover ; o tnnto unstnrá
pura 11 sogura.uçu. judicial, sem neces.<id~de
logo da perda total do valor, que tlcaril oomo
um incentivo ou froio mnls a que o conde·
mna.t.lo nii.o se evado..
Si n emenda dlt-valor arbitrado o não
-rl~posita<lo, como no paragrapbo, ó que este
cogttll. tnmuem d~ fiança dellnillv~ em immo·
veis, em que não bn valor depositado.
ART.

6.o

No llv. 4, tit. XIII do Codlgo Penal
niio ha o art. 397 escripto no projecto, e
sim o art. 39U. Seguramente, erro de lm·
pre1são q no se corrige,
. o rroJocto primitivo <lava. a autoridade po·
llcia nao só o processo como o julgamento
dns contra<·onçOes. Este arti"o como os seus
nelles os rúoa se livram solto:;, nos crimHs a paragrapbos dão a essas :utorldades só o
que não é imposta p"na m:tlor que a de processo, o talvez menos ainda, porquo no
multa até 100$, o prisão cellular ttté Ires ~ 5• se estabelece outro processo perante o
mozes, salvo si os réos forem vagabundos ou pretor.
som domicilio,»
/1. reforma judiciaria de 1871 tirava lis
autoridades.
pollclaes ." compotencia para
§ [>,n
,lnl;.:~t· os cru!'es denommados pollciaes, attri·
llmendas:
bUiçao quo tmham pela lei de 3 de dezembro
«Em vez dos palavras-ou do governo do l8 41; mas dolxo~·lhcs • compete,ncla ex;
do lilstricto Federal-diga-se-ou da J\lunicl- el.nslvn para proces.al:os, eabendb no JUlgador
somente a rect11ieaçao de actos, que pódem
palldade.
. t
induzir nullidnde (a1·t. lO).
1avras N' b
c
supprimam-so
as
sogum
cs
pa
.. _liberal d~ssa re·
finacs : • /1. definitiva seró. prestada por usso
uo n. .negar o e.spmto
meio ou em lmmoYcls.>
for!na. pala que soo•crupullao conferir ii au·
0
Destas omondns, a primeira é tle simples tm•ldnde p~llc~ol pro~e~o dasc~n~ravenções,
80
redacção ; tt segunda supprlmn para não n que
l e feto este 111 t~g? do pl OJeotc, dos<lo
ro!IOtir disposlçi\o quo jit consla do Codlgo tio 9ue cabe 110 Poder Judw1ar1o n. gurn1ü1a do
Processo Crlmimtl.
Julgamont
•
As contravenções
siio aclualmente da com•
potencia d:\ junta corrrecclonnl (decreto
§ a.n
n. 1,030, art. 5a), mos não ha inconveniente
Euwnda:
e antes vnntagcm em passarem a ser julga•
dos pelo pretor pnra malar celeridade dos
«Onde diz- valor deposilndo- dign-sc- julgamentos.
metade
do vnlor
aJ•bltrado,
E' o direito
vl~onte
; o qunl sitmento impõe Em geral. as contravonçüos são da comJIO·
a pordn total tio valor at•bitrado, si o t•co tonclo. tio juiz unlco, como em França, na.
nil"nçndo, qunntlo condomnnd<J, se nlu~ontn, Bulgicn, ltalin, lnglntel'l'B (Lon<lres) o nn
Jillt" som duvldtt tio tnllÍOl' gravidado, que a Ailemnnhn, pelo monos qunnto aos factos da
simples quebra dn fiança, n que, po1• loi o do compotonci" <lo bailio, quo corrospomlo no
rMào, correspontle o devo corresponder snn· pretor, entro nós.
cçiio menos sovora.
Mo parn. ~ colorl<lndo do processo, quo Pis·
O qne sobretudo 1mporlll é nssogurat• a cato!'i ~ot~ rn:ziio Jcuomina 11lol ~upl'ulllíl da
t•oallllado,ll olncncht <ln fiança, como pt•oscreve ocononuu JUdicial.
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mittida pelo offlclnl a leitura ou cóph• da
.Quanto no processo:
portaria,
Si limitado o numero dns tcstomunllaso o gumte: si o qulzer, observando-se o BIJ·
procesSo em dins quusi snccessivo:~, nft.o hn
quo recolar a demora dos proccssospoiiciaes « Não comparecendo o delinquente no dia
contr11 as leis, que os regulam, cump•·o tum- aprazado, a autoridade inquiril•á as testebem não restringir o prazo além da couta, munhas do fncto o tllrá. Jogo mmetter o pfO·
prccipitnndo os seus termos com prejulzo do cesso no pretor para o julgamento.
esolarecimento dos factos,
c Si o delinquente comparecn, feita a quaPor isso, em voz da prorogaçi!o permittida lilicaQliO, a autoridade lhe tluá.a leitura ila
de mais dous dias, que, regra geral, se daria, portaria, receberá a defesa e ró! das testemo·
entendeu a Commissilo enlear o procosso, nhas, quo niio excederão de tres, inquh·lrá
quanto posolvel, peiue leis anteriores, mar- as testemunhas, começando peins >la accusa·
cnn<lo o prazo de tres a quntro dias para o ção, fará as perguntas que entender necossn·
preparo, J'oita immediatam11n to n remessa ao rins, seguindo·se os mais termos do parnprotor, que o rectificará, sendo preciso, no grapho antecedente.
mais curto prazo possil'ei, julgando·o 48 bo- « § 4,' Si as testemunbns niio puderem
ras depois,
ser inquiridas no dia designado, continuará
Feita a inquirição, terá o réo,si o rcquorer, a inqulritão no dia seguinte.
o prazo de um dia para juntar suas alle- « § 5.' Si o pretor verificar no processo
gaçõea, se lbe dando para isto vista dos preterição do formalidades, que lndur.am
auto~ em cnrtorio.
nullidade, ou lhlta que preJudique o esclare·
E'. exceptis tccccpienrlis, o prazo do uma ate cimento da verdade do lacto e suas circum·
duns audiencias para o processo e julga· stancias, procederá immodiatamente ás dllimento,como pelo Codigo <lo Processo e decreto gencins precisos, e, isto feito, preferirá a sen·
de 22 de novembro de 187!.
tença no prazo indicndo.
Parece tombem que no conselho do Tri· « § 6.' Do julgnmento cabo appellnçiio
bunal Civil e Criminal, que já conbece dos para o Conselho do Tribunal Civil e Criminal
recursos das decisões do pretor, deve ser sem eJfeito suspensivo, salvo si o condemnodo
deferido o julgament , em segunda instancia prestar fiança,
nos processos de que se trata,para não scindir • Si a sentença fôr absolutoria, os autos
o systema rln legis!aÇt1o.
Irão log-o com vista ao Representante do Mi·
O Minislerlo Publico, que niio ó ouvido na nisterio Publico para appollar, si assim enform~ilo do processo, tera vista da sentença tender, e arrazoar.
em primeira instnncia, si lôr absolutorla, c
§ 7.' A appeilnr;iio será Interposta em
na segunda instancia dirá verbalmente sobre 48«horas
da intimaçilo d11 senteoça ao
a appellação, em seguida ao relatorio feito réo, ou dodepOis
recebimento
dos autos, pelo mi·
em conselho do tribunal.
nisterio publico, si fôr esto o appellante. As
Taes modificnç1!es autorizam o substitutivo razües do réo (para as qunes se lhe dnrn vista
que segue aos§§ 2' a 10 deste artigo:
dos autos em cartorio) serão otrerccidas con·
jnootamente
com o requerimento de appella•
« § 2.' Etfeotunda a prisão, serâ inconti·
nente lavrado o respectivo auto, um que, çiio.
depois de qualiHcado o réo, deporão duns ou c § 8.' Interposta a appellaçiio, que indotres testemunhas, e apre,entnda a defesa pende do termo, se fará immediatamente
verbal' ou escripta em 24 borss, com rol de remesso dos autos ao presidente do conselho
testemunhas em numero de tres, no maxlmo. >lo Tribunal Civil e Crimma!, e o juiz, a
Dous dias depois do recebimento da dtfesa, quem for distribuido o processo, o apresenserilo inquiridas as testemunhas ar!•oladns tará a julgamento na primeira scs;iio do con•
pelo réo, no qual, si requerer, se dal'il vista selho, independente do visto dos outros
dos autos em cartorio para otrerecer em 24 juizes o da audiencia do Ministerlo Publico.
boras as al!egações que tiver. Acto continuo, sondo, porém, este o appellante, terá o réo o
se fará remessa dos nu tos no pretor, a quem prazo de 48 horas em cnrlorio para responcompetir, que, salvo o di•posto no § 5', jul- ilor ás razões da appellaoão, e o jul~amento
gará. a contra~•enção em 48 hora& depois do so etrectuari• na sessllo que se seguir a este
recebimento dos autos.•
termo.
~ § 3," Nilo tendo bavido prfsiio em· fia·
« § 9.' O promotor publico dlró verbal·
grante, o processo será inioiaao pOI' porttnia mente sobre a appel!ação nrós o relatorio
da autoridadll, na qual serão arroladas até feito cm conselho do tribuna • Na mesma
tres testemunhos. O réo seri• citado par-a •essilo, ou quando muito n>L seguinte, será
comparecei' dous dias depois, e.lbo será per· lavrado o accordiio julllador. •

SESSÃO llM
AnT,

20

DE JULHO DE

7,r~

Este o.rtigo crcn. mnis trcs delcgncins
n.uxilinros o tres officios do justit;u, que
nclla.s sirvam, o no§ 2" distl•ihuo ns f'uncçOeti
policiaes pelos cinco dolegat!os auxiliares,
segundo n classiflcnçüo quo Jaz. ·
Quanto ás· clr.legncin.s, está. n. Commls,fi.o
compctcntomente inlormadn quo bnstn1'IÍ n
crcação ele mn.ls urnn, c do um officio do jus·
tiçn, por lhzendo o numero elo trcs delega·Jos
auxiliares o tres esct•ivães com os que jt\ ex·
istom, e com os mesmos vencimentos.
A mn.terio. do§ 2~ é mais propriamente ro·
gulo.mt·ntar ; o autorizado o Governo pelo.
lei llo orçamento vigente o. reorgnni?.nl' o
servir;o policial no Districto Fcrlcrnl, rarú,
llOI' cs~a. occasiü.o, a distribui(;iio do serviço
como mais conveniente for.
E'Ba rcorgnnizn~üo dn policia ti um~ nccos·
sidnclc pnlp1tonte, lnodlovol ; o nolln, entro
outro:; melhoramento~, dovrriio sot• precisamonte estabelecidos condiçDos do idonehlndo e
compotencia dos rlelegndos, a incompatibili·
dnde e a assiduillo.do no serviQO, de modo a
sor uma renlldndo n observanci:c dcs dcvcl'cs
!Unccionncs. Sem Isto, ser I• tampo perdido,
de todo improllcuns qnaesqucr providencias
•leste projecto.
Exnggcração ta.lvozj nüo ó, ontrntn.nto, parn.
desn ttonder a falta do oxacçüo de toda or·
riem, jri do tempo nttribuidn á policia do
Dist1•icto l'oderal.
Diz-se, mesmo pelo. imprenso., que, npeznl'
da lei, alguns delegados n1io residem nas
ch·cumscrtpçõm; em -qnc servem i outros, dias
bo, quo nüo compllrecom às rcspcctivn..q estnçü~::s policiaes, não pouco~ deixam os inque·
ritos nos escrivücs, quo fazem o que lhes
apraz ..
Dahl n suspeita, l'undarla ou nüo, de condoscondencins, que f.li lbsscm renas, seriam
intoloruveis, pot•quc importariam, pelo menos,
o nbnmlono, a negação do t:;orvlco.
No u>o dn nntori>nçõoque lho foi conferida,
o Governo, emponlH\<Jo como O!!~ til, em provfol',
como cumpro a sitna~iio policial do distl'icto,
potlorli. reduzir o numero dns cil'cumscripções
o os tio legados; e dota.l-os de melhoro~ vencimentos, sem o.liós n.u~monto tio dosprzn.,
presm•ovendo condições de idoneidade o iucompntlbilidn.deH, pnru. quo Ee entreguem tls
t'uncçõcs pam que silo nomeados.
Talvez soja incentivo, o mcriida parn tcn·
tar-so estn.Uolecer n prefL1rrncio. nos cusos dn.
mnglstl·:r.turn lucro! àqucllcs rlelcgarlos, que
titulados cm direito, so distinguirem por ser·
vicos relevantes ..
i•to posto, sub;titua·sc o nrt. 7" pelo se-
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elevado a troa o numero dos delegados nuxJ.
liuros o

e~:~crivücs

dos mesmos, o com os

mesmos vencimentos.
« Plu·ngrn.pho unico. No uso do. autoriznçüo
concorllrln pelo lei n. 500, do 31 do rlozeml!ro
do 18!18, n.rt. 3<~, o Governo, re,luzimlo o nu·
moi'O das cii"Cumscripçücs policlnos e dos do.
legados, prescreverá comlicües de idonelda.do
o compotencia pnra o.s nomcaçtil~s,n. incompn.tíbilidnde po.m outrns funcçõos e a. nssitTnidade do serviço, podendo, sem augmento do
despozn., olevnr·lhes os vencimentos atU 50 o/o
e consignar a pretorencio. pa.r:L os cargos imciaes da maglstratum rio distrlcto áquollcs
que, com os rcqnisit.os Iegaos, se distingui..
rem JlOI' serviços relevantes.
Concluindo, cntontlc a Commlssiio do Justiça o Legislação, e é seu pnrecor:-que a
proposição da Camara dos Deputados merece
a approvnçiio tio Senado, considerados ns aJ.
teraçoes indicadas o abaixo reproduzidas, e
outras que n. cl1scussão possa. suggerlr.
Ao art. 1.• Substitua-se pelo seguinte:
" Art. 1." Compete a acção penal por de·
nuncia do Ministerlo Publico nos crimes de :
1°, fUl•to;
2", (como no projecto).
Pamgrapho unico, A ncçiio publica será
inicluda sob l'opresonlaçiio do oft'ondido, si o
furto se der entre parentes e affins atri o 4•
g1•lro civil, niio comp,•ehendidos na disposição
do a1·t. 335 do Codigo Penal, que continua
em vigor.>
Ao nrt. 2." Substitua. se pelo seguinte:
« Art. 2.' Nilo serão admittidos n prestar
tlnnça os réos de to furto; quando reincidentes, ou quando já tiverem cumprido pena
pOI' crime de i'Oubo, falsidade, estellionato e
extar::;11o; 2", ct•imes previstos nos arts. 141
o J.l2 do Codigo Penal, si lambem reincidentes.
AO o.rt. 3°:
" § 1. o Onde tlir. - melatlo d• prisão o
muitn do presente arllgo- rlign·se : -50.$
n JOQ,) do multa ;
§ 2." Snpprimn-se; passando o§ 1' a ser
parngt'npho unico.
Ao nrt. 5n :
~ 1.'- supprlmam-so as palavras- e til,
XIII.
§ ·t."- Subslltun-!e pelo seguinte:
c § 4," - A fiança não r! precisa, ~orquo
twllos ns l'óos livrnm .. se soltos, nos crtmos &
que não ó Imposta pena maio!' qne a de
multa até IOtl,) o prl>ÜO cellular ate tros
moze:~. Bnlvo st os rt'los torem vagabundos ou
som tlomicílio. »
guinte:
« ~ 5u. -Em ve1. 'Jns pn.la.vro.a- ou do
Governo
do ])iJtricto Federal- cliaa-so- ou
• Ai't. 7." E' crct1da mais umn delegncia
auxiliar no Dlstrlcto Federal, llcando assim ela lllunialp:tlidade .»
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< Suporima.m-so as sogoulntes paln.vas fl§ tl." Subst!tna·so pelo seguinte:
nnos : «A detlniti\•n. ~erit prostu.d1L por t•.sso
« § 6. o Do jul:,r;\mento cabo nppollnçii.o
mola ou em imtuovoi:; .»
para o Con•ellio <lo 'fribmml Civil e Crimin~tl
sem olfeito suspensh'o, sulvo si o comlemnndo
§ 6.' :
prestar fiallçll.
•
« Onde diz- valor depositado - diga·se Si
a
sontnnca
fôr
nbsolulorlu,
os
nutos
metndo do valor arbllt•ndo.
iriio log-o com vislt~ no Roprosonta.nto do l\'liuistet•iu Publico Jmrn appollnr, si n~sim on·
Ao art. o•:
tontlor, o nrmzonr, ):•
§ 2." SubsU tua-se pelo S!guinto :
« § 2.n Ell'ectundn. n p1·isão, spr{L incontr § 7." Snbstitun-so pelo s'guluto:
« § 7,u A a.ppelhu;ü.o flerú interposta. mn 48
nente lavrnrlo o respec.tivo anto, cm que.
bo!'as
depois dn. intimaçilo dn f.entou~~!L no rUo,
depois de qnaliflcodo o róo, deporão duns ou
ou
do
recnbimonto dos nu tos, pelo Mmister•io
tres testemunhas, e apresentada a defesa
verbal ou cscrlpta em 2·1 hm•as, com o rol Publico, si fór este o nppollunto, As mzões
de tcstcmunlms, om nurnm·o do tt·e~, no mn- do I'éo (para o.s quaes so lile da!'á vist11 dos
ximo. Dous dias dopois do recebimento da do· autos em cu.rtorio) serü.o olferccidas con,lnnfe.sa. serão Jnquirldas ns testemunhas a.rr~la· tamento com o roquorimento de nppelln.çii.o,»
das pelo róo, ao qunl,sl requot•er.so dará ''tsta § R,• Substituo-se pelo seguinte:
dos nutos em cnrtorto para otrerecer em 2·1
« § 8.' lnterpostlt a appollaçtlo, que indohoras as nllegacoos ~uo tiver. Acto continuo ponde do ter·mo, se furá. lmmoUiato.monte
se fará remessa dos autos ao pretor, a quem remessa dos autos ao presidente do Co11solho
competir, ~uo, salvo o disposto no ~ 5", ,i ui· rio 'fribnonl Civil e Ct•imlnul, o o juiz, a
gara a contravenção em 48 )!oras, depois do quem for distt·i!Jnitlo o proco::;so, o uprCS(Ill·
recebimento dos autos.»
to.riL n julgamento na pl'imoira sessão Uu conselho,
ln<lcpen•lento do -vlslo- rlo.< outros
~ 3.• Substitua-se pelo seguinte:
Juizes fl da au<liencia do Ministerio Publico,
c§ 3.' Nilo tendo havido prisiio em fla- Sendo, portlm, este o appello.nte, torú. o rJo o
grante, o processo serli. inicio.1lo por portaria prazo de 48 hora> •m carr.orio pat•a t·osponrlet•
da autoridade, na qual soriio nrt•olndns ntó as razoes <la appellnçilo, e o julgamento so
tres testemunhas, O rdo serit citado para effectuo.rit. na scssü.o que se segui!• a. csto
comparecer dons dias depois, c lhe será p.>r· termo.»
mittida pslo offioial " leitura ou cópia riu
§ 0."-Substilua·so pelo seguinte:
portar!:., si o quizet•, obscrvando·se o se- ~§ O.• O promotor publico dirá verbalguinte:
monLil sobt·o <L uppellaçüo •pós o t•elatorio
c Niio comparoccn~o o •ielinquonle M dia torto om conselho do tt•ibunal. Na rresma
aprazado, a autoririade inquirtriL ns teste· !llOS!!ão, ou quando muito nu. :mguinto, .sorú.
munhas do filCto o fará logo remottor o pro· lavrado o accordito julgador.»
.
cesso ao pretor, 11ara o julgamento.
Ao at•l. 7"-Substitu:t-se pelo seguinte:
Si o delinquente compm•cceJ', 1'11i ta a quo.- c 1\rt. 7 .• E' creadu mais uma delegacia
llftcaçiio, a autoridade lhe t'll.rá a leitura da
portaria, receberá a deresa o rol das teote- auxiliar no Distrlcto Fe•lot•al, ficando assim
a tres o numero dos !lelcgatlos auximunbns, que niio exccdorüo de t1•e:;, inqnlriJ•ú elovll.flo
1111re!l
o
esl!l'ivii.os dos mesmos, o com os
na testomunh·1s, começamJo pol;ts d1t accu ...;a- mesmos vencimontus.
çiio, liLriL o.a pBrguntn8 que nntonclcr necossa« Pn.rngmpho unico. No uso do. o.utori:mcii.o
rias, sognindo.se os mais teJ·mos do po.ra- cOnco!lida.
potu. lei n. G~O, do 31 do dezc1uiJ1'o
grupho autecodonto.
rio lHOS, nrt. :~n, o Gm•m•nn, re1luzindo o nu§ •I,' Substitua-se ]lOio se~uinto:
mero 1lns cit•cutnMm·ipçties policiaes e do ..; 1le·
« § ·1." Si as teslemunlms niio puderem lcgntlos, prosct•cvorú. condições do idonoillnclo
sot• inquiridas no <lia designado, continuat•á e compotuncln para as nomeações, o. incomptL·
tlbllldado pnra outms J'nucçOes c n.si•lui·
n. inquh!Jçiio no din HPguiute. »
drulo Uo sot•viço, po1londo, l:iom nu~monto Uo
§ 5.• SuLstitun·se pelo segnlnte:
UespCZil I elova.t··lhos os vencimentos lltt'! 50 u;u
0
o
lf. § 5,
Si o pJ•otor• verificar no p!'l1cosso cousignal' 11 prettwenclo. pura OH carg-os inpretorlçiio de lill'lnnlidadcs, qun iiuluznm cinc:-J dtt mug-istratm·:L do d,istricto iltJuollos
nullidnd"• ou liilta que preJudique o csclnro· que, com o.s requisito::~ loga.es, so dlstiugnicimonto dtL ver1la1lO Uo !{Loto o suas clrcum- rem por scrvit}OS relovantm~.
stancius, pt•ocorlort\ lmmedtntnmcnlo ú~ flili- Sala das CommlssOcs, 20 do jnlho de !SUO.
genclas pr·cci:;n:;, e, isto l't!ito pt·oJCl'iri~ u tiOil· -J. L. CutJl/wc Campos.-J. S. Rt:gaMIJ!Io.tença 110 prazo indicado. >
1'/wnw:. DelJlno. »
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O !!!i•·· ·J... ntn•o Sorlré- Sr. Prfai- fez com lll'nndul'a, como so vü da lnrormnc;ão
donto, funccioJIIl.l'ioR de Faztonda., que sm•vom qno S. Ex. leu. o, que npenas ;ljz quo só '•""
na ,\lfit.nüe~n. do SJntos, endti'Lçnrnm o.o {üt·a convl1ln.do n. cmnpurecer Jlllrauto o comCong:cssu Vo•leral uma petição cm que re· mondnntc do 11i:;tr•ict.o.
clamam ~~bom Un seus int(lrts::es.
Entrottmto, S. Ex. disso: tinlwnJ. sitlJ ar·
Eu mo constituo interpotr·o de tnl recla· ta11tados d p!'IBdnça do commandante do tlis·
mação perante o Sonndo.
ericto ! Accroscc quo S. Ex. chamou do &ftn·
Mais tlo que pnlnvros minhas cm beneficio guina1·ios, de imfiscijh'natlos o nlnrln. usou de
da causn. quo estes t'unccionnl'ios dcJOndem, outro qurLiillcntívos-, niio só á liJrç:t federal,
VÜO dizor OS algarismos, purqne f ollurtiO tlO:I como tamb'm ó.queltes que pugnomm pelos
olhos do Sonndo, os dodos numeric··s con~tnn· seus di roi tos no Etitado do Mutto-Grosso, o
tcs de •locumentos quo instruem cstll pctiçiio, ~ue Ol'IIm contestados pelo Podor Executivo
que tenho a honra de r·ometll!i" il Mesa.
daquolte tempo.
A Republica., ou não direi que se,ia. o l'egi·
Lombrn.-se o ot•wlm• de qne om uma occa.mcm quo tem o mono polia e o privilegio do. siiio o honrado Senn.dol' por· Mattc Grosso
virtutlo, mas a Hopubllco ó inc nlest!Lvol- usou da expt·r.ssüo-b:md idos, referindo-se
mente o r11gimom que assenta. sobro um aos sitiantes de ~latto Grosso. O oradorapro·
prlnt!ipio fumlaJncnta.l-a igualdnrlc,
vcitn a oppot·tunidn.tlo pnr:L defender esses
Este pl'inclplo é que mo parece que, de cidadãos, qno, de ccwto, não merecem aquello
facto, foi esquecido, ou niio drrol que inten· opitheto.
·
ctonalmentl.!.
Em seguhla, occupon·EO S. Ex. de um em ..
E é contra a violnçiio deste principio que prega.• lo do fnzentln, inspector da. Alf<uHiega,
esses funccionarios reclamrtm.
n disse quo rt notnenção daquelle t~rn. uma
Envio ó. Mesa n. petição, Sr. Prcsiclento, nommH;~o ii legal, porquo elle não fizera conparo que V. Ex. sirva-se de dnr·lhe odes- curso. o Senado sn ue que muitos empregados
tino conveniente, nfim de QUI'\, em tempo tle fazend11 for•am nomeados por governos
opportuno, olla produza os elfoitos a quo passados, no tempo em que podium fazei-o,
visnm o::; seus sig-nutario~.
sem a exig ID(lia. rio concurso, principn.Jmente
Vom li Mosn, ú lida e remettidn ú. Com· pelo Governo Provism·io.
l~ste~ empt•egatlos uccupam hl•je posições
mlssiio de Flnnncos uma represontnçíio do
pessoal de fnzend11 da Alfand•gn de Santos elovnUus cumo I·• esct•iptuL'Ilrios das roparcm que S(!Jicit:L nrna providoncia que re1Jnro tir;üts de fazenda; e, pela lei moderna ossos
o dnmno que som•c com a. execução da lei emprego.•los p:1d110l .'iCl' iiL'ipcctorcs de Alf.mn. 560, de 31 do clozemt.ro do nnno passado, de;;a, si não vitnHcios, pelo menos tlm comna parto que lhe diz respeito.
mi:-sfio. Des:;cs ~ó oxistem dous, um dos quaes
está retirado do oiHaio, pJr motivo que niio
O Sr. Pirei< Fm·••eirn-lnmenta a vem ao cru;o syndicnr.
ausoucin ;los d'gnos Srs. Scrl!ldores por Mntto· p ..rtanto, S.Ex. fez uma l11justica, dizendo
Grosso e r•m o>peclal n do Sr. Azoredo, pois quo foi nomeado um homem sem concurso, c
que ;Joso.invll ~onfrontar os t!ocumontos lidos que não podht occnpnr o Jogar.
em outra •cssuo po1• S. Ex. a IIm de, com O or•ndor· combato,•m seguida, outras amrargumentos ftr·mndo> cm tal confronto, do- mações do bonr1ulo Senador· pol' Matto Grosso,
mona ti'& I' ma is uma vez a sem razão 1le ..,so ao qu~l !'espondo, e defendendo ainda uma.
honrnao Senador, quando ana!ysn os aconteci- vez o procedimontn correcto do commnndo.nte,
mentos de Matto-Grosso, pnrtlculurmento a o Sr. Helio Br•n.rHião, lamente. que S. Ex.
conducta do b1•io1o miiltnr que commandn ns tenha agitado a. questão relnliva 1.1. um subdito
ing-lez, qtm,com•• qualquer outro. estú.sujeito
forcns federnos nuq ueU.1 districto.
Toudo S. !,x. litlo no Senado um documen- ~s leis do paiz. Semelhant·• ref,r·cnoia póde
to lmportnnto, cuja puulicnçiio reclamou do dm•!ogar a roc!amaçües dlplomallcns. Orn,
tacbygrapho, o oradot• viu com surprezn que cumpria. 11. S. Ex. níio autoriza!' cnm n. suo.
tal pub!icllçiio niio fora e1fectuada. EntJ•e- rospeitavel pnlovm preten(•ilos illcgltlmns que
tnnto, !IO!IIysa!'It essa peça o mostrará oo Se· podem occa>lonur perturbações.
un1lo ns contr·o.dlcçües quo avultam, não eó
Antes do terminar, o ornctor protest:~ Yirá
nesta como nin<la nn< expressões do digno tribun;l toda a vez que lôr precrso conto> lar
Senudor a quom rospunde.
nl!cusnçõcs vaf{n.s e dospojndn.s de provns,eoja
O Senado so l'ecorilaril <i e que o nobre Se· contt•a o Presitlouto da l~opubllcn, seja contra
na<ior leu no documento nllmlldo que o te· o Congresso, cujo pretendido si lenolo na
tente Jlmgn., proposto do commnndanto da questiio de Matto Grosso tem sido mal lnter
gunrn!çiio mllitar• de COI'umbó., qunndo pro· prelado pelo 11i~no Senndor a qnom responde.
curou o tononto C11stel!o Branco, que trouxe O Con~resso Nacional lltiO póde deixar de
us armas e 3. 000 cartuchos para 11 agencia do applaudtr o pr•oce<limento altr1monlo pa!l•ioLloyd, segundo disso o illustre Senador, o tlco, a lrt·oprohonsi vel conductn do pr•imelro
S"un.do V, li
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magistrado da Repub!ica,om face doS nconto. REGRAS PARA DtSOR!MtNAQÃ.O DAS TAXAS DE
cimentos de que bit sido thoatro o llstndo do
SELLo FWilER,\L g E;T,\DOAL
Matto Grosso. O digno Sr. Presidente niio
fez mais do que executar a lei e cumprir Entro. em 2i\ dtscnssiio, com o pa.1•ecor fn·
fielmente os preceitos d11 Constituição, da qual voro.vcl
da Commlasito de Finanças, o n.rt. 1° ..
tem sido o muis vigilante gua!'da.
dn proposição •h• Camara dos Deputados, n. !5,
do t898, estabelecendo regras a que deve obe·
docer a discriminaçl10 das t:txns do sono que
ORDEM DO DIA
poderUo docrotnr a Uniiio e os Estados.
Votação em 3• •liscussão da pt•oooslção da
Camara dos Deputados, n.9, do 1809, fixanil,o O Sr. Lnuro Sodré- Tenho uma
as forças de terra para o exorclcio de 1900. emenda a apresentar a c•to nrtigo, do pt•o·
Procede-se, com o seguinte resultnilo, á jec:to cm dtscussilo, a qual passo a lot• ao
votação das· emendas otlerecldas om 3·' senado.
discussão,
A emenda consiste no snguinto:
E' rejeitada a seguinte emenda:
Elimino-se a segunda parte do § 2' do
Ao art. !•. Em vez de 28.160 praças de art, 7•.
pr~t, di~&:~•: 16.000 praças de pret.Accrescente-se no nrt. 7• o seguinte:
:Uota • Oolwoca.
§ 3•.- E' competencia dos Estados a coSíio succcssivamente approvadasasseguln· brnnç~ de taxa; de sello sobo·o papeis que
tes emendas:
se,j:tm ou possam ser submcttidos a julgamento, decisão ou resoluçii.o de autoridades
·Ao art. 3'. Supprimam-se os §§ I' e 2' .- ou
funccionarios ostadoacs, ou que tanham
Leilc c OitirJica,
de produzir otfeito pe1·anto tribunaes, repar·
Ao art. &o e seus §§, Restabeleca·se assim tiçocs e lntendcnclas municipnes dos mesmos
redigido :
.
Estados.
Art ••• Os voluntarlos e as praças que, Oiro i emjustiftcaçilo desta emenda algumas
1lndo o respectivo tempo de serviço, conti· pnlavras, para pt•ovar que assiste-no; o dinuarem Dlla fileiras, com engajamento por roi to de defender aquillo, que nos par~ca a
qualquer tempo, perceberão as gratificações lottra clara e expressa da Constituição, contt·a
estipuladas na lei n. 247, de 15 de dezembro as tendencias do momento actual (apoiados),
de 1894,
em que vejo, a ouda hora, illudindo·se a
Paragrapho unico. O Governo Federal pro· ConstltUição Fe1lcml, estabelocerem-se prinvldenciará para que nas colonins miUtao·es, clpios, que importam violnçã" franca o aborta
sejum cenvenlentemonte localizadas as pra· das disposições claras do paoto fundamental
ças, que o desejarem, quando forem excusus da Republic".
do serviço, garantindo-as nas posses dos res- 0 Sa. ARTIIUR RIOs-Apoiado,
}li!Ctivca lotos.-Lauro Sod>·d,-Ju!io Frota.-Pires Ferrair1.t,-Bel{ort Vieira.-Alvaro Ma~ O SR. Go~iEs DE CASTRO - São claras, e
ch.ado,-A.bdon Milane~.- Cruz,- Be=erril tecm sido completamente deturpadas nos
Estados. ·
Folllcnello.
Ao art. 6'. Restabeleca-se.-A.Iv•ro Ma- O SR. LA uao SODR!O - Mala de uma vez o
Congresso tom revelado estL preoccupnçil.o
citado,
condomnavei e estas tom\encias.
Ao art. 7', Restabeleça-ao. -Almeida Nüo lt:t muito que ne•ta Casn se discutiu
Barreto.
um projecto, em que so propunim o•taboProcede-se, com o seguinte rnsuitado, a vo· lccor princípios inteiramente novos, em
taçil.o das emendas approvadas em 2• discu.~· desnccordo com o venoldo 01t Constltun;ilo da
Republica, em relação aos proprlos da União
eiio:
onera
vo.dos nos Estmlos.
E' approvada a seguinte emenda :
E niio bn ninguem que não conbeon os anAo art. i'. Supprimam·ss as palavrns: tecedentes desta questão; niio hn ningnom,
«e constantes da presente lei» c os§§ i", 2", •abondo elementos histortcos deUa, e o que ó
3n, (o e su.
molbor, rias intonçlio; dos legisladores conFicam prejudicadas as emendas suppressivas stituintes, autores e slgnat:trios das emendos art. 5' o seus §§, 6• e 7',
das {J. Constltulo•io, cr1•ndamento ngom postas
E' o. proposição, nsslm emendada, o.ppro· om tiuvlda, porque muito., tom as•ento nesta
vad~t cm 3• dl"u'siio e, sondo 11.1\optadu, vne e n~ outm Cast do Pariltmouto, niio ha
aer devolvida {J. Camar" dos Deputados, Indo ninguem quo possa defender opiniões que
vlatlm, por mal~ de uma lei Ol'dinariu, dos·
11ontes lo. Commlssilo de Redt\oçilo,
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mnnohar a obrn feita e victoriosn. na Consti·
tuinto. (Muito b,,m,)
Nilo sei si a.cortamos ou ort•a.mos, quanrlo
ÍlO Corligo Funciam••ntal da Ropubllca, procurando mn.tat• n fomo o a sêdo que os Es·
todO$ tratavam do saciar, ndoptamosnquollas
medida.~.

SI os illustros Senadores, hoje com esta
do enriquecer a União,.,
O Sa. Lt~ITE E OITIOICA - Não ó enriquc·
col~t, ó tirnl·a do dcscr<tdlto.
O Sa. LAWO Sooni:- , •• entendem que n.
Constituição estA errada, on I« o só conheço
um caminho -é envcredarpeltt porta, ~ue
estüo abrindo, pnra a revisão da no;sa lei
bnslca.
Ma• nutos que isto se f•çn, antes que esta
idlla soja victorlosa, per:mtc a opinião repu·
b!ic:Lnn, que a condemna e repelle, não
temos outro caminho a seguir slniio este de
pugnnt• e defender os principias c11rdoaes que
lá. ftcmram con:o~a.graJos, viotOI'iosos.
Tive n. honra do ser slgnatnrlo rio emendas
rad\cnos, que na Consti tUi\•Üo asseguraram
aos E•tados o dir•eito lls suas torras, nos pro·
prios naclonnes desnacessarios pnr11 os ser·
viços da Un!üo, porque era natut•al, era
log!co que, findo; e>Bes serviços, pela nova
organisaçilo politica do paiz, aos Estados
passasse a pertencer aqulllo que por nastm
dizer et-a a séde dos t'unccionarios, que os
desempenhavam.
Tambom fui sl~natario de emendas radi·
ones, que dispunham sobra a organização
absolutamonte aulonoma tios Eitndos, som
pelas nem reslt•!cção de espooie alguma, a
sobt•e a autonomia dos municípios, amp!:t,
i!Umltada.
Em relação a Impostos, Sr. Presidenta,
mais tia uma vez o C.:on;.:resso tem visto lar·
gos e direi mesmo, fecundos debates.
no pouco tempo, na imprensa desta Ga·
pltal vimos travada uma potomloa do maior
valor, entre dous homensappnrelbndos nmbos
pnra discutll·a o devo conleS>at• que desta
]tolemlca não resultou mudança na o<~nvlcçi\o,
que nutro, de que nü.o soja. tln. competonoiu.
dos Est•dos, pela CunstttuTçüo pela letn•n
exacta. delln, a. imposição de tO.XItS a mer~~n.
dorial Importadas dos outJ•os estados. (Apoi·
prcoccup~çüo

ados).

Tive oocnsiüo de dizer em doou monto pu·
blico, em uma. d11S minhas monsagum:1, qun.udo
governo tlo Estado do Po.rú., que ostes im ..
postos ot•am impolltlcos, eram orro.dos, ornm
lmpatrlotlcos.
E Isto et•u do nlgumn sorte ponitoncinr·me,
do orl'.J, quo porventm·n. tiVt!S~;e corumuttit.lo,
aux111n.ndo com o meu voto a p~ssagem dcst~
disposição constltuclonnl,
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E flirci mais: que como governo entrei a
re:-peitn.l' os accOJ'llllos tio Snp1•omo TrlhunD.l
Fed~ral,

que vieram flrmnr doutrina. cm di·

VOI'gcncio. com o men modo !lo vUt• o entender,

vencido, mas mio couvrmcido, quanto {L compotonciu. e rtil·oito dos Estn.rlo::~ nosso terreno.
Agora, Sr. Preairlen to, n6a estamos doanto
tio umn. outra questão, que ó volhn..
A luta pelo imposto do sollo vem lill'id"
degdo qno os Estndos começnl'am o. entrar no.
posso dos tlireitos que a Constituição Fetleral
llles gnro.ntin o concedeu.
O Sn.. GoM~s DE CAsT!lo-0 texto diz o con·

trnrio.
O Sa. LA uno Sonn.t::-Não preciso para jus·

tltlcar a minhn ernenrla. siníio pt•oduzh• dennte
do Senado o trecho da mensagem do t802,
om que pela primeil'a voz fnllei nessa luta rle
competuncins aberta entro os poderes dosEs·
tados e da Unitio.
Sr. Pt•os\rl"ntc, ns tendenclns nctunes de
que !aliei l'azom com que a gente entro a
densllr, quan1lo assu:sto·se ileante dessa. idóu.
da revislio conatitucionnl, f1 uo, o. prcoccupa.·
~ii.o daquelles quo a defotHiom e sustant11m,
scri11 annullo.r torta!! as la.l'go.s conquistas,
(!Ue os E..;t11rlos n.lcança.ra.m, gnrn.ntindo·:m na.
posse de àlroilos, pelos QUite3 as provincias,
no tempo do imj:erio, já vinham batnlhando.
Porleria.mos LI ZtJr que a. tbdo,•a.ção nascera.
o desnascora, para empregar pbrnso do que
de usou o erudito padre Antonio Vieira.
Pat•a nüo me alongar· em considerações
justillca.tivas llo minha. emenda, lorei no So·
narlo um trecho da minha mensagem do 1802.
Não let•e! outros trechos do mensagens pos·
teriores, em quo o nasumpto foi novo.mento
tratarlo·pot• mtm, sempre entendendo que ora
direito int!i•ontivel dos Estados, lançar taxas
de sollos na confot•mitlnde dos J'egu\amentos
pal' mim oxpodidos.
Hei do, porém, ter, dopois desse trecho da
minha mensngom, polnvt•as do relatorlo do
Sr. Ministro tlu FnzonrltL, do 1805, cm que
mo paruce que esta defendida a opinião cm
tloso.ccordo com a que csto.beloee esta. sogunrlo.
pn.rte ilo § 2u do n.rt. tu, que a minha. omenúa.
manda suppritnlr.
Na minha monsngem de I de julho do 180~
ora assim que cu fntlu VIl nos ropt•osontantcs
do E'tndo do Pa!'t\ :
t.~. Cabe·me o flevor do t:hamnr o. vossa ea•
clnrcc!du attouçi\o para os decretos n. 3G3,
t!o 27 dujunho, e n. 41,1, de 24 do outtlbi'O, o
pol'tnritt tio 11 de julho, todos rio anuo pus·
snrlo (!Siri), cm que rogul11j o serviço tia
cobrança do se\lo devido .~o Est.-ulo, u'nndo
tias attribu\çõo; que mo ·conforlu o art. D•
dns tlisposiçiles tmnsltorlas·dn.constltuiçüo do
Pttrt\,
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O actual ~!lnislro do Esta<lo dos nogocios da
Fazenda considerou o regnlamonto que pro·
mulguel olfen•ivo dos direito< da União,
e mandou organizar novo regulamento redoral do sello, cuja necessidade pareceu de·
terminada pela nova orgnnizaciio dada nos
serviços fcdernos o nos dos Estados, e pela
creaçiio de taxas novos e olevaçi\o das antigos,
como foi decretado na lei do orçamento em
vigor.
Pela nnlure7.a do nssumpto conto que niio
vos demorareis em tomnl·o em consideração,
sem preoceupaç:ões outros, fJtlO ni'io sejnm ns
do ver harmonizados os interesses fe<lcrnes o
os deste Estado,na conformid<~do dos preceitos
da Constituição Brnziloin>.
Em seu nrt. 9', § I•ostntue a Constilulçi\o
Federal: 7'ambem compete cxclusivamemc aos

.Estados dw·etar: Tllxas de sello quanto aos
acto• eman.:!dOs de seua respectivos gotcrnot o
7legocios de sua economi".

Commenttndo essa dlsposiçiio da lei constituclonal diz o lunccionnrlo do Thosouro a
quem o Sr. Ministro da Fazenda incumbiu da
tarefa. de t•evcr o regulamento federal: «Os
aetos emanados doquelles governos facilmente
se distinguem do• que partirem do Governo
Fedem!; não o.sslm os negiCios d • ccor,omia
dos Euado,<, relativamente aos di\ Unliio.»
cBem sabeis que latitude tem a palavra
economias dos l>~<tados, adoptadn pelo lcgis·
Ia<lor constituinte, para verdes que procurei
acertar, deflntndo~o., como n defini, no a.l't. 1°
cap, I• do regulamento publlcatlo com O decreto n. 414, onde por mo<lo claro e conciso
delimitei a espbora de acçiio do Estado na
percepção do imposto do sello, no~tes termos:
c.O impo.~to do sello e' propo1·caonal c {l33o e
recae sobre os actos emanadosdaa ttutoridades
e (ur~ccionarios deste Estado, o sob1·e f1Rpeis
que s'jam ou possam. ser sulmwttido.~ ao Julya·
mento, decistto, resoluçtto ou dotcrmmaça'o
dessas aut~ridatl~s e func~iona1'ios, qucJ t~nham
do ptodu:tr effeuo.n_os trlbtmaes, rcparhçDcs a
iruondertcia.s Mumctpaes do mesmo Eshdo,
conslarotes dos ta~el/as A c B.

cA exigencla de serem os netos trlbutnvcls
regulados por leis ostaduaes é uma restricçlío que nuo permlttem nem a lettra nem o
csph!tto da lei. Desde que a Constituição niio
adoptou o principio mdlcnl da lcgtslnção dos
Estados,em materia ele direito civil, criminal
e muito menos commerclal, si fo;semoa extglr, como condição para a cobranQo do lm·
posto do sello, leis estudun~s, """' os. P.apeis

proces;:,·ados Jlet·cwte as t!Utor~dndes adm1n1stra·
tiua.s ejudic:aarias, nem os contJ·actos celt:lJrtldos
com a {à;cnrla do Eswdo ou do mu11icipin,

DO SENA!lO

Perante a nssemblea legislat\vn do E~t•Hio,
nilo delondo slniío um acto a que I\! i lavado
pelo desejo de bem servir os Interessas logi·
ti mos do Porá, acreditando quo fiehnonto
traduzia o osplrilo da Constitniçiio Fe•loora\,
Mnterln é para ser meditada, tal a contro·
versln que, tocanto a esse ponto se levanta,
parecendo que ao poder legislativo ela
União e dos Estados compota a soluçiío dofi·
nitiva ela pendenc\a.•
St•. Po·esi<lente, lendo osto trecho d;c minha
mensagem do 1892, eu qulz most!'ar ~ue este
modo do pensar, no meu espil'ito, ó umn con·
vicÇJ1o radicada, ó uma opinião antiga, por
vezes diversas e seguidas, ox~osta em ilo·
aumentos otncines o publicas.
No relatorio do Sr. Ministro dn Fnzen<IIL
de 1895, sobro 11. mataria, encontra-se o se·
guinte topico :
« A constituição l•'ederal, como é sallldo,
definiu rs termos cm que esso imposto de·
vol'ia ser exet•citndo entre nós, concedondo
aos Estados a facul•lnde de o applicao· aos
actos emanados de seus respectivos gollel'iiDS c
neuocios de ma cconomi••·

c A meu ver, ao sello c;tadual estão SU•
jeitos simplesmente os actos que pertencem
n privada jurlsdicção dos poderes ostnduncs,
qualquer que soja a natureza da acção, pois
ahl ftca traç11do o limite constitucional acima
aIludido. Assim, pois, o acto ou h"all>acçlfo

guc ~e inicia c liquida no füro p1·ivado de au ..
toridadc ou jurisdicçlfo cstaaual e quo cm
nada &!Tecla n. interesse ele albein circnm·

scripção, nem tão pouco a fôro estranho, esll\
l'ostrlcto no sello ou tributo estadual.
..: Portanto, as lcttra.'i c cont1'trcto.~, as trcçúes
j'udiciarias, os acto." de corpc:.Nçl1o uu socic:Jade
c companhias c:rMclas cm vi1·tude de leis esta·
dutte.'i, ou que pcrautc u fUro de suajHrisdicçil:l,

são dtscntitlCJS c julgados sem nppellaçii.o ou
aggravo, para poder ('Stronho ó. circumsci•i:
pçílo, pertencem à. oconomll\ estadual, e da~u
o. obrigo.toriedat.le do tn.es documentos ou tltu los ao sello privado.»
o principio que consigna osso trecho do
relatorio, l'"n>o eu, csti1 de occordo com o
que conslguo · qa emen~IL, quo tenho o. honr11
do olfereuer no projecto em eliscu;;iio.
Não quero garantir no; Estado; slniio o di·
relto do Impor t.,xns sollt•e aquillo que oll'e·
ctlvamcntc t•óde ser considerado negocio d•<
sua ccollomia,
o sa. oo,ms DE CASTRo-Lettra de cam·
blo ó 00 • ia dos Estndos1
ec

om

O Slt. LAUllO Somu~ - A lctlnt do terrn. ó
conatltulrlam matoria trlbutavol pelos Esta· da oconoml" dos Estados.
dos como concede o Sr. Ministro da Fo.zonda, Eu dizia um~ voz: como a Unliio loa de g•·
de 'accordo com a oplnliio elo contador do rnntir os Jlrc\endldos direitos seus, quando
Thosout•o No.clonul.
ella nüo tem agente~ llscncs dcntt·o da os·

•
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phom marcad~ para n acção das nutoritlndos Accpescenle·se no o.rt. i' o seguinte:
dos Estados 1
§ 3.' E' da com potencio. dos Estados a coUm protesto M lettra, por exemplo, niio brança
<lo taxas de sello sobre papeis que
J!O.SSO. em c!ldo. Estrvlo, sm1io oelas mli.os do
sejum
ou
poss~m sor submcltldoa ao /ulga·
lllnccionarios que <ÍLO privativos delle.
monto,
decJsiio
resolução de autor dndes
Nestns condiçil,s o. UniiLo nii.o tem meios do ou funeelonariosou
estaduo.es,
ou que tenham
fnzer elfecliva o. suo. ftscallsaçilo.
de produzir eiMto perante trlbunaes, ro·
O Sa. GoMEs DE C.\>Tno-Mns os E<tndos parllções e iotendencins munlcipaos dos
devem respeitar os direitos do. Uniii.o.
mesmo~ E~lo.dos.
O Sa. LAURo SoJ>aJ::- Este ponto de que Sala das sessões, 20 de julho de 1809.trato. o illustJ•e SonndoJ• e um d>qnelles que Latu-o SodrJ.
considero liquldos, e sobre os quaes a compe.
tonc\n do t!seo estudual é para mim lnO Sr. RodrlgeH• Alvea De·
discutivel.
Sr. Prcsi<ionte, ou não careço estonder·me clam que esperava o. imtJugnaçiío feita ó. pro·
mais para mostr11r em que us~cntam o.s mi- posição pelo honrado ropr!sento.nte do Pará.
nhas opiniões, quando roduzo.ns i• Córma De longa data, eslil habituado o. ouvir o
honrnrlo Senador propugnar P.•las idéas que
eserlptn nes~1 emenda, que envio il. Mesa.
Eu não tenho interesse algum em preju- acnbou de sustentar no. tr1buna. Quando
dicar o. cousa do. União, defendida po1• aquelles governador do Pnr~\, cuja admlniatraçiLo
que procuram acautelar aqui os interesses acompanhou eom o maior lntere~se, niLc aó
l'edeJ·a.es, gar11nlindo maiores rendas paro. n pela nntureza dos serviços que se prendiam
a Republico.; mns, não consentirei nunca., llquetle governo, como pelas aptld11ea do seu
to.mbem quo, com prejui~o e com do.mno mo.· bOnrndo collego., o orador como Ministro da
nifosto do que nós vencemos, com resultados Fazeo1la teve mais de uma vez occo.sliLo de
de bnto.lhs..• feridas em outros tempos em impugnar netos daquelle governo em rela•
prol, cm beneficio dos E'tndos, seja violada a çiio à mataria que se discute - o sello fe·
Con~tltulçil.o por deposttarlos de lois ordl· dero.t.
na.ria.s.
O Sa. Gol!BS nE CAsTRo- E' exacto.
E' preciso não esquecermos que nesta ma·
teria de direi tos dos Estados, a Republica O Regulameu to delie comprehendeu tudo
tleve respeitar a autonomia que a Constitui- quanto é susceptlvel de pagamento do sello,
ção lhes assegurou, o epreciso quo a Repu- (ri• o) e deu um máo exemplo á minha torra,
blica ni!o esqueço. que o regimen novo oppilo· po1·q ue o seu governador fez o. mesma couso..
se pela larguem coocedlda aos Estados ao re· O Sn. RonmouEs ALVES-Uma das questões
gimen a.ntigo, ca.ractJrizado pela estreiteza, que mais interessam ó. rendo. federal e esta
dentro da qualvivlnm as provinolo.s.
do sello. Ha ncce!ISidade urgente de que o
A Rcpullliea ou ha de existir com a fe· Congresso se pronuncie sobre a discriminação
dera~üo, ou não poderá subslstll•. A Uniiio, 1\ns compotenclns : o que é licito Ji. Unlilo
eu niio a considero s\niLo como o resultado da f·•zer, o que compete aos Estados tributar.
Pea,o. que o projecto consogra a boa opl·
nggreg"çi!o o da Intima lignçíio dos Estados.
O; Estados e qno nlentam; os Estados e que oiõ.o e estabelece a regro. necessnrla para
a formam, os Esto.1\os é que a coostitnom, que o. ordem se estabeleço. nesse serviço,
Enrraqueçamol·os, ompobreçamol-os, e o p~ro. que a Uniiio tenha uma certa folga na
quo e que nós queremos que resulte dea<e sua arrocndnçilo e os seus cofres não fiquem
empobrcelmento e desse enfl•aquccimcnto, •xbnustos pela ln vnsão da competencla dos
que leis como esta viLo levar aos Estados! Estn~los,
O onfrnquecimento e 11 pobreza do. federação.
O art. 7' dn Constituição Federal estabelece
Deleno endo, pela. os mtetea>es dosEstrulos, Que ó da eoml'etencla exclusiva da União
ou laço alguma cousl\ q uo posiO chamar a decretar taxas de sello, salvo a restricçlio rlo
defeso. dus Interesses da Un1ão, porque da n.rt. 9\ § }n, n. 1.
Estnhe\eee o o.rt. 9> § 1', n. I (lc•do):
riqueza, da pro<perldnde o da vida do:< E•ta·
do• dependem estreito. e intimamente o ri· «Tombom compete exclusivamente nos Eito.quesu, n pro>perldnde e a vida da União.
<los docret~r :
1'. Taxa do sello quanto nos aotos emnn&o
Vem ú. Mesa, ó li<ID., npo:ada e posta condos de seus re~pectivos governos e negoclos
junctumente em discussão 11 seguinte
<lt) :-:ua ccouonlin. ;
2 11 .Contl'ihui~ües concarnentos aos seua tele·
EMEND.\.
graphos c correios>.
Bnsonndo·se no. generalidade dessas JllspoEllmluo·se a segumla parle do § 2' do
slçiles, os Estados tecm ultrapassado todos o•
nr~. 7°,
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~ue a. opintiía do rola·
torio <lo Mini>tJ•o <lo 1805 niio é •lniio nqu\llo
que usti• consagrado no pro,ioclo que lliS·
cutlmos.
SI soubesse que o honrado Senador la fazet•
rcforencias a este rlocumonto, teria nss\gnn·
la<lo os pontos em quo a oplnlüo se acha bem
chLI'B o liam dotorminndn,

limites que se púd0m imnginrtr. Nilo hn honrado Senador veria
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nssumpto sobro o qual Od };•tudos não so
tonbum occupado pura triLutnr, quan,\o so
tmta da taxa do so!lo.
O Estado do honrado Senador ó, como bom
pon<lorou o seu bournd~ eo,llega po!o Marnuh~o, aquollo que mn1s nti.Oantu Jm Dt1sto
terreno.
Tem em mãos o Ol'l;amento do Estndo do
Par•\, o pódc-so bom dizer• que esse Estil<lo
transplantou para a sua adminis!J'açiio ore·
guiamento l'edernl, isto ó, adoptou o ro·
guiamento feduJ•al n todas as oxigoneias o
nocosstdnrles pulilieas do mesmo Est:~do.
Do sorte que tudo qunut.o a Un1iio trihuta
como m~,teria do. sua competencla e:;tá inclui <lo no orçamento do Estado do PJLriL como
materia trtliutavol da com potencia estadual.
(Aparlcs.)

(Trocam-se apa1·tes etJtrc OJ Srs, L!itc o Olticica, Lttttro SodrJ c nomes do Castro.)

Nilo ho questão que mais tenha preoccupado aos nossos governos do que esta do
sol\ o: os Ministros !ovam todos os dias a
mostra!' o rlccreHCimenio que esta renda tem
OXpCl•Jmonludo, do 1802 para CÍl, o, a pro·
porção que ostn ronda decresce pnm a Unliio,
os orçamentos dos E•tados so viio loeuple·

tamlo com ma.terln. quo evidentemente per-

tence a taxaçilo J~doral.
Acrelltta que a omonda que o hoorndo Se·
nnrlor pelo Pará oO'orecou ii conR!deração do
Sonndo Inutiliza o prolecto, destróe comple•
tamente o mecanismo ao projecto.
Pensa que a nossa ten,lencia, em mntoria
do impostos, deve ser ncautolar os poucos
interesses que alm\a podam caber á Unliio.
A noss11 sltuaçil11, como o Senado sabe e
lodos os dios so estil dizendo, é da maior
gmvidado. E' preciso estabelecer, em ma·
( Cru.:am·SC divetSO$ apartes entro os Sr1. terln <lo Imposto, regras certas, que acauLaura fhdr~, Gomes de Castro c outros Sena· telem a Uuiilo contrn a Invasão de sua com•
dores),
potencia por parte dos Estados.
O SR. RoDRIGUES Ar.vEs-Em mataria de SI o Congresso tomar rumo diverso, acom·
renda. segua uma escola. talvez oppostn. o. do p:ulhnnrlo as ldóns, que o honrndo Senador .
l•onrado Senador pela Pari\, Niio sabe se apresentou, em favor d11s nttrlbulçõea dos
pelo facto do ter occupado o cargo de Mini- Estados, melhor sm•á talvez não legislar
stro da Fazenda e ter visto <le po1•to as dlf· solire a matel'ia, mas sim deixal.. a entregue
culdades com que luta o Governo om mato· ás duvidas, às Incertezas e lls perturbações
ria do arrecadaçi!o da renda, niio •nbo si que o projecto procUl'a evitar.
pela obsorvncão constante da Invasão, por O honrado Senador ref,t•iu-se á fulb do ln·
pat•te do Governo dos E;tadoa, ern mntorin strumento do arrocadaçiio, do agentes de arre·
de Imposto, pnra prejudicar ii União; nüo oa1lação para a nossa ronda.
sabe se por Isso, a sua tendencla é procurar Neste ponto S. Ex. tem razão; uma das
dar i• União aqull\o do que lhe parece quo cau~us pelas quaes o Imposto do sollo nilo
olla devo ser Investida, um vista dos toJ•mos Iom produzido toda a ronda que dolle so
claros dn Constituição. (Apoiado),
deve esporar, ó, etfoctivnmonte, a dosorgaA nossa tondoncia é satvnguar,Jar os in· niza,çiio om que esta o nosso serviço de arre·
teresses fodorn.os, em vista desta solt'reguidiio Cl~daçilo dus ren1los into!'nns.
com que os Esta<los, com o pensamento do Estamos, pódo-so dizer, em um rogimon
prcurar ronda para si,-ollos que ja ltcaram almlu de oxpeJ•ionctas nesta matori:L.
com as terrns, alies quo .h\ ttcarnm com as Com a suppr.•ssilo das thosoural'ias do fa·
minas, ollos que disputam todos os dias os zonda e com a olimlnaçiio dos collectoros, "
proprlos naclonaos-quorom ainda ln vad ir Uniiio ficou dosnrma1ia do elementos para a
uma zona que nüo pódo deixar <lo ser exclu· lioa e regular nrrecadaçilo.
slvamente Jbderul.
As rendas lntei'Uns toem estado, Jls vozes,
O honrado Sen:u]Ol' pelo Paro roforlu-ao a iL mel'cê da. má vontndLI tios govornndores
opln\no <lo rolatorlo do JR05.
que, muttu zelosos rins nttl'ibulções das EsEJroctlvnmente, o relulorlo disse os pa· lallos, pouco lntoreasopodom ter, pouco intet•·
lavras a que S. Ex. alludlu; mns o artigo é esse manifestam pela boa arrecadação das
longo, o, pela. scquenolo. do argumentação, o rendas Internas.
A regra no assumpto é a seguinte : o imposto do sollo porteuco ó. Uniiio.
E' fonte exclusiva do sua renda, salvo aos
Estados o direito do taxar sollo para netos
emanado! dos seus respectivos governos e
negocias do sua economill.
Salvo oquollos netos que, par seu caracter
geral, pela su~ natureza ospoclal, siio regu.
lados por leis fedoraes o só JÓdcm sor triuu·
tados pela União.
Esta uão póde deixar do ser n. regra.
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lesada no lm·

nssumpto, vae o. seu ver, cn.minba.n1lo de ox- posto do sollo, quelho foi garo.ntldo pola Con•

porlonoio. om exp•rlonol:c.
'Agot•n, incumbiram-se nos ogontes do Correto dn. ~trrccn.dncilo de rendns intol'nns; ontrct.anto, ellos silo homens que teom oduc.çi\o
dllforonto daquol!n que é Ilcccssorl~ paro. a
o.rro(·o.dação, silo bornona que não teom ns
gn.rnntio.s nocesaarlns pa.1·n. ro~ipOndor perante
o fisco pot• umn. OXILCto. a.rrocnclaçíio de rowlus.
Peus11 que daqullm algum tampo lmvouiOH
<lo voltnr, si não a.os collectores, no menos a
agentes dn. mesmo. natul'czn., pttra. ai·recnlla.r
as rcnda.s internas.
Qaando os impostos do consumo produzirem
bastante para quo este serviço po.<so. ser sufflclcntemento t•cmtmoratlo, nci·cllita qno o
Congresso ha do vo!lar a tralt\l" do assumpto

stltulo;ão.
A União ,ió. se tom de mais excedido,
As torras pertencem nos Estados, asco lonlns
militares desde quo so emanciparem passarão
nos Esto.r.los; os proprios nncionaes pertencem
do f11cto aos Estados, as minas do mesmo
moela, a Uniílo nfio tem siuão o~ impo.qtos do
importaçiio e do sello o os repre<on~Lntos dos
Estados que tambem o •õo rla União devem
<lefonrlel·a, ~ttlm de quo olla possa satisfazer
os pezadlssimos encargos que a. Constituição
lhe deixou.
Ninguem mais pedindo o. palavra, encerro.·
SO

n diSCU::iSÜ.O.

Segnem·soem dlscussiio,que se encerro. sem
debate, os n.rts. 2o e 3o.
. Annunciarla a votação e veriftcando·Se não
baver numrrn para votar, o Sr. Presidente
mo.nda procetlur á chamnda dos Sra. Senado!'OS quo comp:Lrecoram ó. sessilo.
Proccdr-<o ó. cbnmado. e deixam de responder os Sr;. Pires Forrelra, Abdon M!lnnez e
Gustavo Richar<l,que communicara.m o motivo
porque se rotiravam e Manoel Barata, José
Bernardo, Leandro Macio!, Rny Barbosa, Vir· O tlir. Leite e Oltlelen cntenrle ~tllo Damazio, E. WanJ!enltolk, Bueno Bran·
que o sou collegn pelo Par~ collocou a questão dilo. Leopoldo de Bulbões, A, Azeredo, Ranll·
no verJndeiro ter1•eno da lntorpretaçiio da no Horn e Pinheiro Machado.
Constituição. E', portanto, justo que se dis·
cuta a ~uostão sómcnte neste terreno par!\ O sr. Pre.. ldente-Comquanto da
mostrnr que o projecto vem consignar o vel'- cb~marla &e vorlftq uo a presença do 34 Srs.
dndeiro pJ·inclplo dictado pelas proprins pata. Senadores, ni"íll ha visi volmente este numero
vrns da Conslituiçiio.
no rocinto; ftca,portnnto, adiado. a votaçiio da
Entemlo que si os actos silo regidos por leis proposição,
federaes e !levem produzir seus et!'oitos em
virtude do lois !eder:tes, não podem sor consideradus como pertencentes ó. economia dos LICENÇA. AO DR. RAY)JUNDO LUSTOZA. NOOUIIIRA.
Estados.
•
JUIZ SUDlTITUTO DA. SECçÃO DO PL\UHY
Mas, como entender-se a palavra economio.
dos Estados do medo como querem fazer ai· Entro. om 3• discussão a proposição da C4guns ele seus e;,lleRllB. Parece que o. conso- mara dos Deputndos, n. 8, de 1899, autoriquencla sotia annullar·se o. Uniilo no meio do zando
o Parlo•· Executivo a conceder oito me·
todo.
zes
do
com ordon•do, ao juiz substiComo querem muitos dos 'cus collogns, a tuto dalicença,
socç1to
do
llstaclo do Phmhy, Dr. RAyUniilo ficaria nd<tricta o.os direitos de impor- mundo Lustoza Nogueira,
tação, impossibilitada <le oeudiraosencnrgos
do seu serviço querepresonto.m, entretanto a Nlnguem pec\lndo a palavro., encorrn·se o.
soberania, e é sabido quo ella jó. não póde dlscussiio,tlcando a votação o.dlada por flllta ds
muito com o. carga.
quorum.
O orador estende-se em uma nnnlyse geral,
dos Estados antes e dopols da Ropnbl!cn, mos·
PRE'l'ENÇÃO DOS ALUMNOS DO 4' A!INO Dlt
tranclo como muitos o.ugmentaram as .uns
DIREITO
despezns utO m~is de 120 °/u, ohrig11.ndo-os a
lançar sobre tudo imposto.-, inl\•ingindo até
Entra om disoussiio unica o parecer n. 136,
nccói•diios do Supremo Tribunal Federal.
Julgll quo o p1•ojocto vem prconchot' uma elo 18ü9,d:c Commissilo de Instrucção Publica,
lactma da Cons\ilulçii.o, firmando rogrLls pro· opinun<lo que ~oja lndcforldtl a potlçilo em
por essa. face.

Com relação ao so!lo, entende quo se deve
do umo. voz detnrminar a regra: a· taxa de
sello portenco ó. Uniiio, o nos Estados só por
oxcepQãO cn.bo taxar Osello, por excepçtro e
nos termos restrictos determinado• pela Constit.ui.;ão- para os negocies da economia dos
E•tados.
.
O projecto, a seu ver, resolve, explica per.
feitamente a que•tiio e o orador acho. que o
Senado devo approvt~l·o,
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quo os alumnos do 4" anno do diroltn im·
potrnm lhos sojum faltas lguuos concossõos i\s
quo fo1·am ulmmçrulirs por cstwlnntes dns
EscolaR de Direito o Polytechnica, con!oi'lllO
se ncham consignadas nos doci'Ctos n. 4·14,
do 3 de sutombro do 18D7 o 450, do 13 de ou·
tubro do mesmo auno.
Ninguem ]wrlindo n. pnlnvra. encol'rn.-sr,
n dlscusSI1n, I cnndo a votllçilo ndiadll por falta
de IJIIOI'Il»~,
O St·. Pt•eMidente- Es!IÍ c>gotadn
11 mnterin dn ordem do dia, o nada muis
l1o.vendo n tratur, vou lovantnr o. sossüo,
designllndo 11ara ordem do dia da sess\tO so·
guinto:
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Prcsidtmcia do Sr. Rosa c Silva

A' moia hm·a depois do moio·dia ubro-so n
sess11o n (juo conco1'rom os Srs. Sanadores
Manoel de l,!uciroz, .J. Catun•h•, AibertoGon·
çnives, HJm•iquo Coutinho, .Junathns Pcrlrom,
JonquiJn Sm•mento, Francisco r.In.cbado, M;tnoel Ba.rn.t:r, Lu.uro S01lró, Benedicto Leite,

Gomes de Cnstl'o, Beitort Vieira, Noguolrn.
Pat•rrnngu:'L, Pires Fel'I'Cira, Cruz, Hozerr-11

Funteneiio, Pedro Volho, Josó Bernardo, AI,
varo Muctn•do, Abdon Milanoz, Almeida Bar·
roto, Gonçalves Ferreira, 13. de Mendonça
Sobrinho, Rego Mcllo. Leite oOiticicn, Coelho

o campos, Leandro Macid, RoMl. Junior,Ruy
Ba.rhosa, Virg1lio Damnzio, Cleto Nunes, Do·

Votação em 2" discussüo <la pJ•oposição dn mingas Vicente, Thomo.z Dolflno, Lopes
Camara dos Deputados, n. 15, de t89D, esta· Trovão,
GonçtLlves Chaves, Uueno Brandõ.r>,
boJccendo regras a quo devo obedecer a rl is· Rodl'igu'es
Alves, Pn nla ~ouza, Moraes Ba.r...
criminação dns taxas do se!lo que podem ros, Leopoldo
do Bulhões, Joaquim de Souza,
decretar u Uniüo e os Estados ;
A. Azere<io, Aquilino uo Amaral, Gustavo
Votação cm 3" 1!iscussão ll:t p1•oposiç[o da Richard, Rnulino Horn, Pinheiro Maclmdo,
Comam dos Deput·1dos, n. 8, do 1800, nu· Julio FrotlL e Romiro Bnrceilos (48).
tortzando o Poder Executivo n roncador ol to Doixnm de comparecer com causa pnrtiolmezes de licenoa., com ordenndo, no jui~ pa• la os Sro. GeoeJ·oso Ponce, Justo Chersub>tituto da secçiio do Estado do Piuuby, mont, Joaquim Pornambuco, Quiotino Bo·
Dr. Raymundo Lustoza Nogueira; ··
cayuvn, E. Wandenkoilt, Caiado, Vicente
Joaquim Lacerda e Esteves Junlor;
Votação em discussão unica do parecer eMachado,
sem ell1t os S1·s. João Cordeiro, ArthUI' Rios,
n. 136, de 1809, da CoJJJmissão do Instrucção Porciuncuin o Fcliciuno Pünnn (13).
Pjiblica, opinando que seja indeferida "poti·
coo om que os alumnos do 4' nrmo do direito "' lida, posta om dlscussiio o som doiJnto
impetram lhes sujam feitas iguaes concessões npprovndn a neta d11 scssilu anterior.•
ás que foJ•nm alcançadas por estudantes das
Escolas do Direito o Poiytochnicn, confc•J•me O Sr. I" Sect•etot•lo dá cont:t do
se acham contlignlldos nos decretos ns. 444, seguiu tu
de 3 do sotemuro de J897 o 450, de 13 de
outubro do mesmo nono ;
EXPEDIENTE
2' discussão da proposição dn CaJMJ•a 1los
.Deputados, n. 82, do 1898, concedendo ao Officio do Ministorio tios Negocios da Fa·
I' tenente Dr. João Baptista Monte permls· zenda,"do hontem, rem~ttendo a Meusi/gem
suo pura P,J·aticar a especiaiidndo do constru· com quo o Sr. Presliiont" da Republica decoões militares e eloctricidaile, durante um volve deus dos autogJ•nphos da resolução do
anno, lltl Europa ou nos Estados Unidos dn congresso Nacional, que sancclonou e que
Amorion ;
n.utm•iz11 n Vllnda, a prazo, dus estampilhas
2" discussão 11a proposição da camttJ'a dos !\ocesstn•ins P"'.'" que scj!'m selladns, desde
·Deputados, 11 , 3, da J890, autorizando 0 Poder J!l,ns meJ•catl~!'las que os fabricantes e rnercu·
Executivo a concedm· a Nelson g01.0jo do car· J!ures, attingJdos ~•los 1m postos do consumo,
valho, teiographiota da nepartiçiio Gerul dos tiverem em. dopostto. -:- Archive·so u~. dos
Telogrnphos, licença com oJ•donado, para tr"· n.utogrllphos o commumque·so á Cama''' dos
tarde sua saudo onde lho convier.
Deputudosromettondo·SO·Ihe o outro.
'
Dezanove authentica.s po.rcio.o.'l da eleicüo
Levanía·so a se~siio às 2 horas e 45 minutos senatorial a quo se proc,deu no Estado do !tio
da tardo.
Grande do Not•te, no dill 2 do corrente mez
1ie julbo.-A' Commlssão de Constituição, PO·
dores o Diplomacia.
O Sr. ~·Secretario Jô o fica sobro
n mesa para SOl' discutida na sessão seguinte,
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depois rle publicado no DiM·io do CongJ•esso, o· cln.t•ar fJ.He nlli ns btXIlR osf.lio mnls ou moseguin to
!nos de oocordo com os iduns do projecto. A
suo lt•i do sollo.< ó dinmotmlmento oppost:t
r't do Estado do Pará.

PAH.ECER

O Sn. PJWStnE,T8- A roctiflcnçiLo do Sr.
Scnndot• sori• tomado no dcvid11 consi<lernçuo.
O Srt. RorJU.WUE:i ALVE~- St•, Presillento,
Redacçcto final da: emenda.<; do Senado tl 1li'O· tenho-mo ahstido do intoJ•vii· no debuto dio·
pfJ.~içt1o ria Cnmara do.-: Dt'PUtadns, li, O, do
riamcntc renovado sobre os ncontcclmontos
1890, fixando as fm·ças de ttJ/"1'1t part'. o do Estado <la Matt> Gros.<o, o o tenho feito
cwerciâ.tJ do 1000
multo de industt•ia., porque o. discu.ssüo de
certo
tempo por di~O.nte re:Sva.lou dos rn·inciAo nrt. 211 : Suppl'irnn.nH:t'l ns p:dnvt•n.::~: pios, c a~sumiu umn. nttitudB aggt•essivn, oro.
«e constnntcs dn prC~sento lei» o os §§ to, corrtm o ltom•atlo Prosirlcnt·l da RepnLii ·n,
2n, :-:lQ, 4D o 511,
orn cotltl'<l o iUustro Sr. ~lini:üro d:J. Fn.zentln..
Ao art. 3n SuppJ•imarn-so os§§ to o 2·•.
ltesp~d tando, como me cumpro, os intuitos
Ao llJ't. s.u Sl.llJ..;titua-se pelo ::;rguinto:
do:i lwut•ador:~ Sr:no.dores que teem di:;cutido a
J\rt.
Os volulltrLt·ios e ns pr.1çn.s cpm, IIH.I.t·~rin, lamouto, ontr{ltu.nto, fJW! a J1scu~sã.o
Ondu o l'ospoctlvo tempo de set•viço conti- tenha. tido o:::so d,l!')lise, sem vantagdm U•Jm
nuaram nas tHeiras, com engajamento por par11 o Esl!Ldo do Matto GJ•osso, nem pura os
qualquer tempo, percoher·ão ns watlllcaçües grandes interesses do. Republica.
osliJlUindas ma. lei n. 247, do 15 de 1lozemllro
Foi justa.l!lente püt•que a tliscussiio tomou
de 189•1.
os:oio caminllo, pondo· se cm duvldn. n. intePat·agrnpho unico. O Governo Federal pro- g:rrllndo do ca.l'acter fl•llitico do honrn/lo Pl'C·
videnc iurl~ pat•a q uo nas colonias militares, sidcnte da Republica, quo tomei a liberdade
sojnm con venientemento locnliznd:ts os pra· de appollar ninda umn. .voz para. n. bonev~
c.~as, que o ílesojur!3111, quando f01·em oxcu.sas lencin do Senn.do, peümdo 11 sua a.ttençtlO
do sCI'Viço, gamntido·ns nas po:~ses do;.; ro· pat•a. o.s breves obwrvuções ~ue vou fazer~
spcctivos lotlls.
Nü.o podu1•io ca.lor-mo •lepois do ultuno
Saio das Con•missiios, 21 do julho do 1890. discut•so de um dos bonradoi Senndoms pot•
-Joflquim Sarmcuto.-8. de Mll'ndonça So .. ~latto Grosso.
Appr•ouve n. S. Ex. amrmar quo um dos
brttt./1o. -J . .Jaaqttim de Sou.::a,
putitlos p·.liticos d:. llepuullc' sustenta o
O St•. Rodt•lguc,. Alvc,.-.\ntc• Guvot•no, defendendo a questü.o do .:O.ht~to
de entrar no. orlh~ln Uu cóns1deraçõe~ que Grosso, porque quer captar· lho o apmo ln·
vou fazer, peço o V. Ex. a bondade do p:il'· conLliclonal e decisivo e que uós, membros. de
miltir-me uma bravo rectificnç•lo no dis· diverso parcialidade, oalamo·nos ptu·~ ev1t1~r
que o hourndo Pr•o;irioute do RepublicO cuJo
curso quo hontom profor•i ncsb CosJ.,
Discutind o imposto do SJlln expandi li- no:; Lmço:l do ouér•o ptu•titlo.
geh•ns cousidornções no sentido de suston· Comprehendo V. Ex. quo, p~la minlm
tnr o projecto que fóm submett.ldo à Com· pn.l'to, ou não podin. nce!t~Ll't stlon01oso, ::eme·
missão de Finanças, e combato r uma cmend1t i!Janto alllr•moção,
Qmtudo t'ollui "primeira vez r•crnnte o Sodo honrado Senador pelo Pará.
na.do,eu
(C11i n11o o di:;so,a.lllt•mo ng,rn.),
Logo no começo do m"u discurso oncontro que lilziodisse
aquellos
declttrnçõos om nomo dos
no Diario do Ccmg1'css·1 uma. oi.Jsel'VO.(,'ilo que
meus
amigos,
o
posso
mesmo 1lizor que 01.?
entendo do meu dever corrigir, pOI't]Ue nbso· nome dn. 111nioria. dos membros
do Senado. St
Jutamente nuo a llz. Ahi se dl'-:
nos temos ma.ntido silenciosos,a nossu.attitutlo
•O regulamento dellc comprcltondou tudo oxplica-so oxurtnmonte pela uaturoza. especial
quon to csuscapti vci do pugarueuto uo sello da qucst[o. Qunndo esta toma. o ""'a~tol'
o dou um máo exemplo ó. mmba torra pot'•tne pc::;soul, tlclu~ndo so n.11l1L onvolvuto.; unugoos
os. u govemndor· 1bz a me~mo. couso.,»
~o rlitl'o!'entes Iodos,niio ó agl'illiovel estai' mos
Ell nUa disse isto n.bsolutamonto.
dinrh1mento interviurlo nn. dl!icrt::;silo StdJoiHlo
O SR. Oo~ms DE CASTI\0-Fui eu quem ]Jrecl!)u.men til quo ugt•artamos a uns o tli~Si\g't':L·
dumas nontl'OS. Pur.. cin·mo qno aos llom•adoi
disso.
Souatlot·os doVOI'Ul.Slltlstuzel' u. IlOS.'i!t nttléudo,
Ur.t SR. SENADOit-E esli\ publicado mo.<mo •letcndeudo o honJ•udo Prosiilonte do Repnblica
como aparto do V. Ex,
simplesmente. Eu, pe!EL mi:l!lll. p:tréo, nüo po·
0 Sr<. RODIUGUES ALVES - Disso que O deria to r u proposlto do estar l'ozendo aprecio·
oxompio tinha shio adoptado por IliJforontel çilos desagra•iovels aos nmigos quo pleitoinm
Estados, e, com rola~ito a S. Puulo, devo <lo· por um o outro ludo.
,,,,
smado v, II
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A qnestiio tle M~tto·Grosso está bastanto pontos onde n m~nutonçilo da ordem o exl•
esclaroclda.
gisse.
Qnnndo occupoi a attenç~o da Cn~a, pela E•tc tolegramm~ foi expedido no dl~ 18 <I e
primeira voz, disso que o quo se feria na- abril, tendo ns oloicõessido annulladnsa 17, ó
quolle Estado ora uma quostiio politica, na verdade, mos nilo tendo osso tacto aiuda che·
qual o< partidos ploitoavam, cada qual, a ga<lo no conhecimento de S. Ex.
eleição elo sou cnndirlnto ao alto cargo do pro·
Creio que nü.o lln.vcró. ninguem que tenha.
sidonto do Estado. Pondero! entiio que, sollcl a cot•ognm do suppor que o Sr. Pt·oslrlonte
to.ndo.so n. intorvcnç<io do honra.,lo Pre:;ldonto rln. Republh.~a ti vosso oxp011ido osso. ordem,
da Itopn llca na• questocs qu" a III se agito· d<'pois de conbocidos os factos que se <!oram
vam.s. EX.dHclaron quo, tratando-se do uma em Cuyu.bó..
questão politico, naqunl os partidos disputa- o Srt. A. AzEREoo-No dia 18 foi puhlivnm os seus diroitos,ns forc~s J'crl.,rnes niio po- ca<lo to!egrammn em todos os jornnos notidia.m deixar rlo mnntor n mnl:-; estr·ictn o rlgo- ciundo osso facto.
l'osa neutralirlatlo. Parece-mo que outra nfio
podln sor a attittulo !lo SI' .Prcsidouto tln Repu- O Srt. RonnrouEs ALVES-A 16 chegaram
bliou. SI do um Indo o presidente do Estado,al· os telegra.mmus de 8, II e 12 de abril. O
Iludo a sous amigos, pedia a intenonçfio tia commnntlanto do <listrlcto rlirigiu a ambos os
Jot•çn armada, do outro Indo os ndversorios lados que pleiteavam o oO!cio já conhecido
do Sr. Sonodor Ponce amrmavam no Governo do Scn~•lo.
que niio era Intuito do sou pnrthlo a oggressrro.
Este ameio é de 16.
Nestns condiçOes, n conducta do Governo Attenda o Senado. Só no rlia 17 foram anfoi a mais correcta possível : ordenou ás foi'- nullndns ns eleicOes naqul'llo Estado, por
ças fedornos que g'Unrdnssom nn luta a mais consequencla, ja haviam chegado us ordons
rigorosa neutralidade, observnssom os nconte- pnra que os parlares constituídos do Estado
c!montos e informassem no Oovorno de tudo fosaem mantidos; o si n nssomb!éa <laquanto ocoorresso.
quello Estado niTo houvosso tomado oquel!o.
Mols tardo o Governo, esrlarecido sobre os resolução,n mesma asscmbléa sorin garantido.
intui tos do um dos Judos polltlcos quu piei- em suas decisões, do conformidade com o.s
teo.vnm naquelle Estado, o sendo Inteirado ordens expedidas pelo Sr. Presidente da
de suo• lntonções,expedlu Instrucções no eom- Ropubllco..
mandante do distt•icto no sentido de provldeu- o Srt. A. AzEll.EOO tló. um aparte.
clar para que a ordom publica fosse mantida,
O S11.. RODll.TGUF.s ALVES- Não perturbo
o os podares publlcos garantidos.
V. Ex. a questão; estou me rote rindo aos teAillrmei ao Senado que o.lnterrupçiiodas li- logram mas de a, 11 e 12 de abril, expedidos
nhns telegraphlcosembarnçou que as ordens polo sr. Pt'o>ldento do. Republica ao comdo Governo tivessem completo. execução, Em mandante do tlistt•icto naqnollo Estado, teledocumentos publ!co.dos posteriormento,o com- g'rommas quo, om consequencitt dt1 lntermandnnto do districto declarou qqo os tele· rupciio das linhas telegrnphlcns, só toram 1•0 •
grammas de 8, II o 12 de abril sómente cito- recebidos a 16, nn vespora do dia em qua
garam no seu poder no dia 16 ; e nesse dia 1 A
bi' d E t d • l d
ainda a assem biéo. daquello Estado niío se pe a ssem ea o 'li a o ,o ecret~do. n
havia pronunciado sobro o. nnllldade da elo!· nullidndo da elelçiTo.
çiio ; e o oommanrlante do dlstrlcto m!Jltar, O 811.. A. AzEREoo- V. Ex. reforlu·se
em o!llclo que dirigiu tanto ao governo doEs. lambem o.o tolegrnmmo. de 18.
lado, como aos que pleiteavam do lado con- O Sn. RODRIGUES ALVEs- Digo eu: postotmrlo, infot•motJ-thes do que havia recebido rloros te!Pgt•nmmas expedidos pelo Sr. Pronaquello dia tolegrammas do Presidente da sidente da Ropublic<L com a data do 18, seRepublica ordeuuntlo-lho que ~tLrantlsse o gundo mo recordo, telcgrnmmos que ll peoxercicio dos podetes con>tituidos e lnter. rauto o Senudo o que Jornm mandados puviesse no sentido de montar a ordem publlcn blio"r pela outra Cnsn, são multo mais exO Sn. AQUILINO no ,hlARAL-Propondo n~ plicitosccm relnçiio ás ordens de lntervonção.
mesma occa>liio a annullaçiio da o!eJçiio.
O Srt. A. AzErtEno- Mns nblja ella niio
O Sn. Roomouus ALVEs-Mais tardo 0 tinha raziio de sor,
Sr. Presitlento da Rnpubllca foi além, tele· O Sn •. RonmOUES ALVEs-O que quero afflr.
grapbou no commanrlunto do t!lstt•icto di· mot• ao senndo ó a corrocçiio 1la contlucta •lo
zondo-lho que em gravo n sltnnciTo duquol!c Sr. Presldeuto da Republica cm fnce dos
Estudo, o quo cl!o deveria lutorvlr oontJ•u acontecimentos ; e pnrece·me que ol!a não
nquc~es quo tomassem a iniciativa da ng· podo iet' posta em duvido, ~ vista dos
gressu.o; quo tlveose a força de pt•omptldão o ôocumontos o dns obsorv~ções que estou fo.·
~lstrlbulslo 11 quo fosse necos!nrln p11r11 os zoudo. ·
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Decretada a nullldode da oleiçilo, o que
cumpria ao Governo f·••or 1 Itecommon<lnr
que 1t neutrnliclndo continuasse a ser mantida, de modo que os partidos pleltonssom
com porfeil~t i•on,ilo e liberdade o seu direito
perante 11.9 urnas. ·
.
Nilo me parece que outra devesse Ear sua
cooducta, ae!!lo que a assomblca t•osolvou
pronunciar-se poJo alvitro de docretat• a
unJJirJ,do da eleição,
Os fltctos, entrotnnto, Sr. Presidente, to·
mnram uma nova foicilo, o póde-so dizer que
o conílicto entrou om umu. seg-unda pho.se,
sen1lo curiowoquo se passou duhi pordeanfo.
As elaiç1ieB r~~ram amnullndo.s pcln. A':;!!Mn·

bló•t do Estar! o de Mntto Grosso ; o prestdon te

do Estado adiou-as pura o dia 20 deoto mez,

pum hontem, e ao mesmo tempo o honrado
Sr. Senador Ponce, em manifesto que follitlo
pot•anto o Sacudo, havia doclarnrlo que reli·
ra va-se do pleito e que ia aconselhar nos seus
amigos a mesma conducta,
UM Sn. SENADOR -Fazendo os maiores
elogios no candlduto dnopposição, no governo
do Estado.
O Sn. RonnJOUES ALVES- O facto é 1h1
maior impertnnci~t para quem estuda os acon·
teclmentos ; ,Jesdo que o chefe de uma das
parcialidades abandona a luta, abnndonn o
pleito ...
o Sn. A. AzEnEno-Com as declarações que
constum do seu manifesto.
O sa. RonmouES ALVES - ••• o nconseiho.
a seus amigue quo o ncompnnhnm nestn coodueto, n luta estáJ>Or força finda por tllltade
combatentes, pois só existo em campo um

partido 11. pleitear os seus direitos.
O tllcto tem tanto mais importnncla quando
o honrado >r. Seundor Pence, nbnndonnodo
a luta, fazia as mais honrosas roforenolas
no candid;~to que in sot• su1l'ragado por indi·
cnçãodo pnrttdo contrario.
O Sn. A. AzEREDo -Reforoncins pessones.
0 Sn. RODRIGUES ALVES - 0 Senado me
permittlró. a Jiberdadu do l•r os conceitos
deste honrado amigo com relação no candi·
dato que ltt ser sum·ugndo na olciçilo de
ltontom.
Renunclan•lo a lutn, disso o nosso illustt•o
collogn no final do sou manifesto:
c O procedimento que ora aconselho nos
meua amigos o correllglonnrlos daró. on.
sojo a que, por uma 1'•·11• circumstancin que
não ó prl!Ciso declu.J•o.r, entro, talvez, paro. o
Governo, sem opposição, um cmin~nto mum-
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multo mo honram e que o tornam crodor
>lo todas ns mlnhns rcspoitoms dot'oreucins,
Emhoro militando em cnmpos oppostos, po-

dcriL contar com a minha. coadjuvação; corto
coruo estou de quo S. Ex. nii.o sacriUcm•ó.

nunca o futuro ~o Estndo, ns responsabilidades do sou olovndo cargo, os tlovoros impm·losos do sua honesta missão do só cogitar

do bom publico, nos intorossos ~n olygarchia
sem VIIIOt' o sem mcrito quo pretendo sob
sou nome cxplor:~r e macular o Estado do
Matto-Grosso. •
O Stt. A. AzgnEno- Süo, como disse, re·
forenclas pcssones.
O Sr., RonnrouEs ALvEs-Itetirnndo-se <ln
luta o Sr. Senador Ponco o promotton•lo a sua
coadj uvaçiio, o seu apoio, póde-so assim dizer,
no candidato contrario, parecia que a questão
do Mntto Grosso estava tlnda.
Entretanto, surge o telegramma do honrado
presidente do Estado no SI', Presidente da
RepuLlicn, declarando que, em vistn das desordens que continuavam a dominar alli,
abandonava o seu cargo, transmittlndo·o ao
honrado Sr. Presi<lento dn Republica, porque
os seus substitutos no governo do Estado nüo
queriam ncccltal-o.
Pergunto no Sonndo: poderia o honrado
Sr. Presidente da Itepubllcn acccltar o Go·
verno dnquolle Estado 1 po~erin dar ordens
ao commandante do dlstricto para, em seu
nome, tomar conta do Estado!
Nilo me pnreco que pudossn assim proceder.
O honrado Prestdeute do Estado de MattoGrosso, não encontr·o.ndo solução pura o caso,
vendo que seus amigos, multo nnturaJmeotc,
niio que:·iam substltuil-o no governo, o, não
desojnndo entregar o poder nos seus contrnrtos,atrectou a soluçdo no honrado Sr. Pro·
sidentc da Republica.
E o Sr. Presidente tia Republloa agiu neste
Incidente com calmo., com acerto o com
prom~titlilo, de tal sorte que a opinião, que
purecm Inquieta nos prtmelros momentoJ,
traoqulllizou so de todo,
Como resolveu o Sr. Presidente da Repu.
blicn a soguudn phMo desse contlioto 'I
O Senudo conheco, porquo jt'l nqui foram
lidos, os tolagrammns expedidos o rocobtdo<
costa occaslüo, Como, poróm, o coso ó into·
rossanto, torno a liborlindo do lot• o tole·
grnmma do Sr, Prosl.tonte da Republica o n
resposta do commnndnnto do dlstrlcto, para
que fiquem nos An11acs dosta Cnsa,
Quando o Sr. prosldcnto do Estndo trans·
rnittiu o ~o ver no ao St•, Cnmpos Sallo;, s. Ex.
pl.tssou o soguJnto telcgrnmma ao Sr. gcnoro.L

.

bro da dl.-ulencin, bojo convnrti<la em JlDl'· Ca.mnm:
tido republicano const•tuclonnl, com o qual «lttlho 5, 1890-U:·gonte-Gonm•ai Cnmnra
hn annos mantenho, tanto na vida privndn - cuynbá-Visto nilo haver assumido go·
como publica, as m:ds solidas relações que vet·no nenhum dos substltutosoonstltuclonac~
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do Presidenta, indicodos § 1° 1~rt. 17 Consti·
tuiçiio E:ilatlun.l, cn.bo·\'OS !lfficin.t• SUt!cessh·n.·
mt~nto uo::; mernlu·os dn Cnmaru. Mnnlcipal du
Cn.pitnl, segundo Ol'dcm votn~·iio, ntr. oncon.
t1•nr qunm nssumu. g-ovc!'no rio E8tntlo, pro·

se tra.nsfcrit· aos ''crondorcs, confOrmo o. or·
dom da votuç:1o,
Pura os qno ontowlcm que, a.lóm do presi·
dento da. C!Ltnnru. Munimp1d, nil1llll um sui.Jstituto pos::)ivolru~rn assU111ir o governo,porgun·
stantlo·llto todo o auxilio para nmnutonçiio d1t to: qual ó n F:olu~·ii.rJ ? E, si ilii.o lm um o. solução·
ordom !JUhllca.. StLTI·Inçõcs.-Campo_ç Sullcs,,. :t quo dou o honrado St•. Presidente da Repu!
A este tologrnmma rcspontlou, l":roio ~uu no blicn uiio pótlo aqui ser arguidl\ de !!lega,
di;L soguinto, o Sr. geuo!'ul Ca.tnn.J•a. no:l sc- quando ó um parada por motivos tlo alta re·
Jcvnncin.
guintos termos :
Ma< rlissoram: nüo foi chamado ao exer·
4Curnhú., julho- PJ•esidentc nopublica- cicio rio cargo o vereador ma i ~I vot:tdo depois
Gum pri ndo ordem V. Ex., olllcioi vcr•Jado•• tio pro>ideute da C<~marn Municipal da CaMILnOel Escola~tico \'irginio, ~uo nfío ncceitou pito.l. Pl'ot~stnm contrn o:sto. n.ffirmo.çiio 03
governo. Otncioi corotwl Antoulo Leite de telr~rn.mmns I]UO nca.!1et de 1t1r.
l~iguoirodo, que n.cceitou, tlcclnrando-mo asO honr•ulo St•. commundnnte do dlatricto
sumir administl'nt.~:io HllHtnhü.. Deixei ~u om- doclarou que chamou nquelle vereador que
oia.r Jt)ü.o Caetano Leite Pm•t•i1·n. Gomes por lho parecia ter direito a exercor• o cargo, o
se nchnr n.uscnlo destn. chhule. Continüa. muis votndo pela ordem dtL eieiçiio ; quo
tt•nnquilla popula<;iio,
menor oltoruçilo convidou a outrúS que niio o.cceito..ram a lO•
1
ordom,
cumbBncin..
Hr.sol\'iflll c1•ise g-OV(!l'nnmeutal Uostc EstaNinguom reclamou contra n preterição de
do, •·osto-mo lhlicitor V. Ex .. pelos sabina seus tlireitos ; vereador nenhum dirigiu-se
InC!lidnfl tomfldas um tão criticns cil'cumstn.n- ao Governo qucix••odo-ae de quo o seu di·
clns. Snudac:õcs.-Genm•nl Camal'ff,»
reito tinha sido oll'endido.
Podot·á, 81•, Presi1lente, niio ser rolmtnda Em tnos condições, o acto do Governo é ln·
rigoro~nmentc ,iuri<lica n. solução dado. no atacuve!.
conlliclo, potlori• parecer que osst soln~ílo
Dizem, portlm, os nobres Senadores qu" o
niio so inspira. om p1•cceitol:i ch.u·o~ du lei vico-pro~idont.o da Gamara Municipal deola·
"'CI'ÍJll:t.
rou que nüo lôt•a convidado. Entretanto, foi
Entrctanio, nem os honrado> Senadores lido um olllclo tlo vice·presidonto da Camura
np!'ePcntar<nn ouf.l•a. indicnçiio molhar. nem Municipal poranto o Sonu<lo, no qual diz ter
cu, cont'us:~o-o no S~1nado, tenho nenhuma. sido protorido om seu direito, otncio que o
pum fnzer.
nobre Sanador por Matto Grosso inseriu em
O honmdo Sr. Presitlcnte tln llopuiJiicn, seu discurso e cscl~treca perfeitamente 11
conslt.!erando ns tl'a.diçtjcs do antigo regi- quustiio.
meti, acguullo ns q1mes ns func\~Õos de ordem
O Senndo voe ouvir:
:politira ou do ordem administ1•ntivn, quu enLiam nos prc:::;idontos dns CamHrns Mun1CIJlll.Ol:i 1 • CnyaL{I, 8- Gamara Municipal CuyaM
so trnnsmittiam successivumonto 1~os immo- opprovou unanimidudo redacç:\o soguinte
diatos cm votos e n.ttendontlo tl quo aCousti· olllcio GamaraMunicipal: Cuyubtl, 7 do julho
tui~!iiO de !\!ntto Grosso, como a Constituieilo do 1800, numm·o !5-lllustre cidadão coronal
do muitos antros gstndos, incumbiu o. aubNii- Anlo11io Leito Figueiredo, muito digno ve.
tuic;õo rlos pr·esillontos do EsbLJo nos pl'Qsi- rcutlor dtL Camlll'i\ Municipal. Accuso rece~
dentns das canmras HlUnlclpiWS da capil:tl, Lido o vosso olllcio clt·cuJat• sob n. 18 de
funccionnrios lle jm•is!licçii.o limitud11 a um hontom, no qun.l comrnnnicnstes haver n.ssumunicípio, mostrando asstm o proposito de mido a pt•ositloncia do Estado, na qualidade
não c..li!ÍXlll' ncephalo o guvo1•no cm certas de vm•eutlor, pelo ab11ndono tlo 2·• vlce·pre ..
emcrgoncllls, não vncillou nn re!ioluçiio.
sidento do mosmo Estado o pai' nüo a ltavoO hont•ndo Sr. Presidente da Republico rr.m accelto o; tuncoianl4rios que vos preontendéU fJUO, chnmundo o vot•carlol' mni!i vo- c "I em na ortiom da substituiçiio. Em resposta
tado no oXOI'cicio c..lo cnt•go tle Jll'osidtmte e, cabo mo dcclnl'lll'·vos que l)~tu. Comllrn. em
Jlartnnto, com o dil•oilo iL substltui(!Lo do ses,!\o tio bojo deiiborou nilo vos reconbec:n•
cargo 1!0 \'ico-prosidr:nt 1 do Estado, cump1•iu no cargo do presidente dosto Estado, por
o seu 1lorct• consti tnciona\,
foitar-vos competoncia Jllll'n assumii·Oo ninda
A (]UC"stãn. confesso, 6 inlCI'CSSIIJltO, ó mais po1• nüo ter sitio Jegalmonto investido
doiicnd!L, é diJncll. O; p!'Opt•ios honrndo; Sa· daqnoile cargo, qtt-ondo eilo voa competisse,
natlt1rcs quo t1:cm tllscutillo o us:mmpto !(Iom cü1110 pa.sso n. dtJmonstrat•. Ntro coaitou ,, Con ..
dlvot·~itlo no modo do cncurnl·IL.
stitwçtTo da Eswdo pc/!L quat tJsta Cnmnra tom
Pm·u uns Ró pó<lo sulcst!tuiro Jlresitlente do o devor do vola.r, I.LI't, 18, § 3n, tlu. lei orga..
Estntlo o prosidonlo di\ Cnm11ra Municiplli da nicn, tln substituiçiio no govurno do IMado do
cnpitnl; para outros, nüo: a stteoosaiio pótlo- sou presidente por um dos vereatloros, foi
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mta 11111 tios motivos que me ddtn;nlinaram a stituiçiio pnr,\ tomur conta.llogo\·ernu do lt::l·
11110 invesli1·-me do l'L'(twirlo cargo, quando todo.
o prcsideHta dcstct C01'p01'açr7a ·I'CCWOtt ... ,.,,
Nestas condi9õc ..;, digo ou: n.int.ln quando, no
fict~nclo
accphala a adminisll'aÇlTo. Poln nrdor do confl1c.to o no meiO d11 pl'cclpita.çüo

l'B7.iio exposta, não .pórttl sor Cl'nshlomdll
legitimo. a. vos!!n. invcstldum. Ainfla. m11.is,
qunruJo eEsn. substituição compotl~se aDM
mcmbi'OS dosto. CtLmaro., attendondoR!le ús
coudi1;õos anol·mncs dn. uctunlidnde, 11iio po·
cleis o.vocnr o govtJrno, prot.crindo-me como

r.om quo o:; tllcto:; su succeilil~m, o ~~·. commnndante do llistrlcto niio llou \'CSso tunndndo convite n. nlgurn vcroudur mu.is votudo, ainda,
qun ndo a ordem mlo fosso J'O:;poi tlldn, lle~do
quo ninguem J'eclawou contra a sul1stituiçilo,
de:3do fJUO est7s vercndorcs, fltiO podinm ,julvico-presidonte em exorclcio o aos \'o~sos g:lr-so preterulos, otn1·mnra.m d·,sdo logo quo
collego.s que obtiveram ll!l eleição maior vo· a ~ubsti.tui.çii.,o uíío lhe::; cu.bia, pm•quo al~i e
tação quo vós. Com llffuito, alóm do que pro· n.~CoustltUlçup o vm\!Lvn, ó claro rtuo o !iLcto

coituo. a lei organica, fll't. 7", rl iz a ltli n. 131, IIUO !IÓ lo ~cr J!lStnmentc CCilEUtlldO,
de 12 de m:1rço de ISOG, no rwt. ::i'' § lO: «A
b ~n. A. AZEHil:no-V. Ex.. lon ha pouco o

prosidcncia dos vereadores pnra as l'unc~Oes
jnborentes n seus col'gos sui'Ú. revelada. pela
maioria de. votos, obtida Dl1 olei~ü.o, :;cm
~lstlncçílo do turnos. Or:L, niln tent!o vós
obtido votnçiio sinõo no p:·imoiro, 102 votos,
é claro que preteristes o direito do outros ve·
readore:-~, QU11 obttveram no segundo mais de
DOO votos; accresce uinda qne, competindo i\
Camnra dnt• po:;so tiO seu cnrgo ao presidenta
~o Estado e aos vico·presitlontos einitos
( art. 18 § 1' ), ignora elia qual" :tUtcrirl:ulo
quo vos cmposgou o que I'ecC'nheceu o. voss~
prefl1roncia nn orJem da votn\'iio om quo vos
achnvels collociLdo, Finalmento, por to~os
estes motivos, cala Ca.marn. protcst!l nüo FÓ
contra o vosso acto assumln1lo illl.'gnlruonto
o govoroo dó E~tarlo, como contl'tl. a a.ssorçíi.u
do vosso orllcin de nüo o lmverom ncceitu os
funccionnrios que vos precedem na o:·dem da
sulJstitui~ão, em retaciio o. r:sto. Clll'pornçü.o.
Saudo e fratornlda.1le.-.hJW'ico A, Cuidas,
vice-presi~ente em exorcielo »
O Sn. A. AZEilEDO - Foi um tios motivos.
OSJL. Ron:uoul's ALVES - Oh! pois este
homem :LIIIrma que ora o vice·pr~sit\ente
da Cnmarn, doei orou quo nilo porlia assumir
o oxcrclcio do cargo porque a Constltuiçii.:J
lh'o vedava, e queixa·se rle que, competiu·
do· ihe a ~ubstituiçiio, niio Jbi convidado par11
tomar conta do governo! v. Ex. compre·
ltende, S:•. P:·esidente, que isto nilo rl uma
oJ·guiçiio só:•ia.
Attonda o Senado: os ve:·earlores que per·
tenclam (I parciali:lude deste vice. presidente,
todos ellcs declararam qu• a substituição
nüo podia Ir n.lóm do prel:liUente da C!lmaru

Municipal; todos, POI'tOnto, nuo poderiam
ncceitnr o govornu. Si assim ó, como :-\d queixam do qno foram llrOlot•idoa os sena direltos,
elo que nilo lbrnm convldn1los pnJ•o. uccoittu• o
go~orno?! SI·. Presidente, o facto 6 ain~ta
lnloressonto porque um dos propJ•ios hom•n
dos Senadores declarou quo nenhum dus
amigos do ox·prcsi~onto do l~slado, portou
contes ÍL Cnmam Muuicipal, ncccltaria a sub·

officio·protesto.
O Slt. R\.JIIHWUI!:s AT.. Vl~s-0 oiTicio ó claro
em !:'CUs termos:
<fCuyabc.l, 8 - Cn.ma.r;t ~Iun!cipn.l Cuynbá,
hn,JP- l'tJUJIIda, protesta contt•o. a nvocoçilo do
govurno rlo Estn•1o pelo verea.•lor• coronel
Antonio L1·ito Ue figutdre.lo, por set• contraria
(I Constituição cloi•do Estado.
Snudoçõcs.-AmeJ'ico JL f'alda.~. Vicc·Pl'C•
shlente (_>Jll exrrcicio,- Rorl11/pho s.'JCI'fJtcs.-

..li'ClltlO de Sir.;ueim,-AJI!o,lio Mtlnocl..Moreira,
-Pcdi'O ...tumwn de A1'tt1~j.1, ·-J.~roHymo ele
Mtt~'CI'ata .-JferlueJif'gildo Pinto F'I!J~teircrlo,»

O Sn. A. Az~~tEno dá um npnrto.
O SJL. RoomauEs ALVEs- Mos, Sr. Presl·
dento, soria. uma cmt"'tl. ridicula ploitcn.t· cu
por um dit•eito, quando reconheço que nii.o
po:-so exercel-o.
Por i•so repito : :linda quando o focto lncidi~:-.e em it·roguJaridnr.lo, o conhecimento
posterioJ• que nós tivemos do.< ucontecimeutos
justJficn plermmonte o acto do SJ•. commando.nte Uo distl'icto, l'Õil.IHlntlo vicias porventura.
v~ri !lendo:;.
Feitas estas oh.scrvnçücs em 111\Ce~a elos
cctos Uo honrado Sr. Prcsidento da Republica,
na pJ•imoirn e aegu11d11 phnso do conlllcto
politico do Matto G:·osso, apr·ovoito-mo dn
occasiãa par1~ impugnar tumbcm algumas
oUservuçües elo ordem politica, IUrmuln.(las por
um dos honratlos Soundm•t!S contr n o carnctnt•
politico, cont1·a. a intPg-rillmlo do llonrndo cí ..
dnclüo. qui:' presido o. ndminislrnçiio publica
no paiZ.
Poz~so om duvidaa.cohorcncin tle conduct.a
do Sr. Campos Saltes n propo.!tito dn questão o.bolicion1stn, c so disso CJUe, omquanto
S. Ex. pregava o. abolição uns assomblót\S
pnpulm•et~, mnndn.vn nQoitar m escr•avos no.s
suas l'azenrln.s.
Depois nindn. ~o 1lissu quu S. Ex. doviB
JH'IJceder como tinhB. feito na questüo do
Matto Grosso, P• 1l'C]UO eslavo. a.tft)itO a ostes
actos tio incollOI'.HJCin. ou do pouci\ COI'•
dUJ'" politica: S. Ex. uüo so resolveu u
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npolnr o Governo doSt•. PrtHionto rlo Mornos
slnão quando, foltn n scistio politica, foi-ib~
oJferocidn a cnnrlid.ttura no cargo de Presi·
dente dn Republica 1
Sr. Prosidento,com relação á questão sePvil
eu nilo sou suspeito nas lnformnções que vou
dar ao Senado,
O Sn. MORAES BAnRos-Alti lto uma grande
injustiça feita no Prosldonto d:c Republica.
0 SR, RODI\IOUES ALVES- Militei sempre
em campo opposto n s. Ex. 0 mais do unm
vez divergi do suas opiniões no proprio PD.l'·
lamento.
O honrnrlo St•. Dr. Campos s•llos teve sem·
"
pre na questiio set•vil idt'.as adeantat!as.
S. llx. om Campinas portcncia a um Club
de r"avoura onde os ln vrndoros olhavam· o
com desconfiança por professar assas idéas.
Quando em !871 pleitnava a eleição geral
em um dos <listrlctos do meu Estnrlo, s. Ex
foi combJtirlo muito vebemontemonto por
causa de suas optniOcs na questilo servil.
0 Sa, MORAES BARRos-Tinha idóas adenl)o
tadas, sem ser propriamente ab ..Ucionista,
O SR. RoDRIGUEs ALVES- Quando em 1884
foi dado{• publicidade o projecto Dan tas, S.Ex:
foz na c1dado do Amparo a 20 do setembro
umacouferoneia, talvez primeira rcallzad~
no palz sobre o projecto abolicionista daquolle
lllustro cidndiio... o expendeu abi irléas em
sustenta2[ofrancndomosmo projecto. !mpres·
slonou tao agradavelmente os esplritos mais
ndeantado• do meu Estado 11o attitude desse
honrado cldndilo, que o Sr. Josol Bonifaelo,
de saudosa momoria, reoommendou nos seus
amigos de partido liberai do dous importan·
tes collcgios :t candidatura do sr. Dr, campos
Sallos.
OSn. MonAEs BARROS -Os dons Deputados
ropubllonnos eleitos, então, por s. Paulo, sus·
tentaram o projecto onntas.
UM Sa. SENADOR- Tortos tros.
O SR. RoDRiou~s ALVF.S- Eleito Deputado
a primeiro. voz, em 1885, quando a 13 do
abril toi apresentada n moQJtO Moreira de
Btu•ros, do ile,c,,nflançn contra o Ministerio
Dnntaij, baseada na questão, ontilo incande·
sceute, do elemento servil, o Sr. Dr. Cam·
pos Salles, om um eloquont" diocurso, decla·
rou-se contra a moção, sustentando o MInisterlo em nomo de suas hlóas rcpublicnnns,
Em 1887, eml5 de dezembro, si niio mo en·
gano, dou-se na cu~! tu! do meu Estado um<>
t•eunliio importnntisslmn, rlo lavradores, lllft<t
r~unlilo do quo, pódo·so dii.or, tiniu• do mais
rtco o do mats notnvela lavoura doS, Paulo,
O Sr. Dr. Campos sr1Ues apresentou nesta
reunião uma moção no sonl!do da nbollçiio
lmmediata da escravidão,.,

a

O Sn. PAur.~ Souz,\- Estive tambemnlti
'
O Sit, RonrttaUES ALVEl- ••• faotD impor·
tanto, porq•te os homens mrds atlcantados
nesta questão, naquello momento s11 contentnvnm com a emancipnçiio completa dnbl a
Ires annos,
O SR. MoRAF.S BAR !tos- E foi o que se
venceu nostn reunião,
0 Srt. RODRIGUES ALVES- S. Er. nilo OS•
perou 9uo a lei viosso tlocretar n nboliçiio :
emanCipou seus escravos antes que n lo! fosso
promnlgadn no paiz, honrando assim o.s doclaJ•açüos que havia feito na momoravel re·
uniilo de 15 de dezembro.
Com estes procedentes de coherencia o de
olovnÇJ10 de sentimentos, estou convencido que
oSonndo ba do fazer ajustiça de acreditar que
o honra~o Sr. Presidonte da Republic& não
tem nessa questão nada que pos'a alfectar
sua coborencla politica e a nobreza e eleva·
çilo dos seu.< sentimentos,
0 Sn, MORA!<S BARROS-Apoiado,
O SR. RoDRIGUES ALVES- O outro fucto n
~ue se rel~riu o nobre Senador, o supposto
'lacto do ter. o~~·. Dr. C&mp~s Salles se de·
cintado solularto com u po!Jttca do sr. Dr.
Prudente de Moraeij sómonto quando lhe foi
por este otrere.cid" a candtdatura 11. Predden·
ola da Republica, nilo ó verdadeiro.
A paixão tira muitas vezes a calma nos
melhores e•pirltos e lova·os quasl sempre a
lamentavois oxugoros.
Quando a sclsilo do partido republicano so
tot•nou immlnouto, e depois que ella se deola·
rou, em um e outro periodos o Sr Dr.
Campos Sallos teve uma attltude 'calma Ílrmo
o bem definida o nunca occultou o 1eu m~do de
pensar doante do seus amigos, A Deputndos
do meu Estado S, Ex. fez doclarnçilo termi·
nante, do. qual existo mesmo dooumonto os·
cripta, ooniteoido dos homens mais Impor·
tantas da politica do paiz, onde a posiçilo do
S. llx. estava claramente determinada.
Eu perlencia e pertenço á oonvençiio por
parto do meu Eatado, e quando ia se dar a
t•ounit\o convocada, para resolver·SC sobro
a sci~ilo ou não scisão do partido, tive auto.
rlzaçao do Sr. Dr. Campos Salies, então
P•·osidente do Estado de s. Paulo, para de·
l'!arat• que tludo o dosaocordo, elle estaria ao
lado de Sr. Dr. Prudento de Mornos.
o s11 , PAULA Souza-Apoiado.
O S~t. PINI!EIRO'MAOI!ADO- Posso <lnr tos·
tomunho disto,
O SR. PIRES FERREIRA-Eu li o tolegram·
ma neste sentido.
O S11. Ronmauas Atvr.s-Ni!o havia abso·
lutamonte ldéa da aprosontaçi!e do seu nome
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como cnndiilnto no cargo de Prnsi•lnnto dn
RopubJI01r; o quando npparocou poln Jll'imnirn.
voz, cm um documento, a umrmuçiio de que
cu, t•epresentnnte 1lo Esto.do, tinha si!ln Incumbido do levnr no Sr. Dr. Campos Snlles n
promessa da sua cnndid:tturn, no mosmo din
om quo li tnl doonmonto, contestei-o daqui
para o meu Estndo, mnnifesinndo a ostra·
uboza quo me cnusavn tt1o pcrfido banto.
Desde quo o f<wto é trazido no conheci·
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NiLo creio que os factos nrtlcult~rlos na tri·
buna contra S. Ex. ou momui'OS do sua f~·
tuilio. possnm siqucr magoai-os i e sou lcvo.do
a as~im pen~n.r, porque olles se deram com o.
solidnriodndo perfeita dos homens que piei•
tein m bojo cm lado contrario ao do S. Ex.,
com appl,.usos do honrado Sonudor.
Si osses lilctos pudo!som ser imputados ao
honrudo Sum~oU.ot•, om seu desn.IJono ou de
membros de sua fa.milia, fet•irium primeiro

monto de:-.to. Cas:L, sn.hindo rios rumores fias o caracter daquelles a quem o noL•·• Senador
runs, compreh·mdo o Senado que ou nü.o pn· bojo dol'ündo.
dia. cnlnr-mo, nno podia deiX!Ll' 1le oppor ú Mo.s, nilo: uns o Outros são homens de

p:t.lnvr;t do 11onrndo Senador pot• Malta Grosso honro. c !lo valor o a conclusilo a quo deYO·
ailll'mnção om sentido contrltl'io; o tilo con· mos choga.l' ó qn·~ e. ,ses fl1.ctos nü.a toem o n.l-·
vencido estou do qne S. E~. niio tom :L preoc· co.nce que lho deram nem parlem ma.rea.r o
cupnção do mago11r o honrado Sr. Pl'mwlcnto caracter dos !Ilustres cidudãos a quem foram

dn Republica, que estou certo do que S. Ex.
ni'i.o ba de pôr om duvida a contestação que
formulo.
Disse-se nlndn que o Sr. Dr. Campos Snllos
cumpriu mal o seu dever como ndministrador
de S. Paulo, por occosifio dos SliCcessos la·
mentaveis que se d01•am cm Arnr•qua••a.
Tenho a este respeito opinião diam·•tral·
mente opposta, porque estou convencido do
que S. l>x. cumpriu rigorosn e ostrlctamente
os seus deveres do administrador.
Com relnçilo ás argulçõe< formulatlas con·
trn o honrado Sr. Min·stro da Faz,mda, dis·
cardo ainda do nobre Senador, pedindo licença
para assignalar a injustiça e incoherenci<L
dos suas opreclnçõos.
,
Quando os honrados Senadores doscrovem
a grnvidnde da situação do seu Estado, para
ca.r1·ega.rem as côrcs do quadro, invectivam o
honrado Ministro, referindo-se ó.s concessões
do Banco !Uo e Matto-Grosso e ii Companhia
Matte-Larangelra •• ,
O Sn. A. AzEnEoo- Quanto a mim, pro·
testo. Absolutamente não tenho trataria no
Senado de individuas, tenho trntndo do caso
de Matto Grosso.
O Sn. AQUILINO no AMARAL- Referi-me
a~ Sr. Mlnlsti'O da Fazeudn, no oxercleio do
suas funcções.
0 Sn. RoDRIGUES ALVES- ... mas quando
se quer atacar o Sr. Dr. Campos Sallos,Pre·
sidonte <111 R<opublica, o Sr. D•·· Jooquim
Murtinho, Miul;tro da Fnzonda, passa a ser
um homem rio cnpacldade superior, dos mais
elevados sentimentos, dos mnis vustos O::i·
tudos, que, JlDI' suas gran<les qualidades,
domhm o govel'll' o Sr. Prosltlcnto daRe·
publica.
Senhores, f•>lgo rle reconhecer o merito do
honrado SI'. Ministro da Fazenda o po"o Jnr
testemunho d:t olevaçào o nnb1•eza dos seus
grandes sentimentos. Oonllo, poir1 minh11
parte, nos estorços que S. Ex. estó. fazendo
pu r~ dominar as dUllculdades de sua pus ta.

tão injustam•nto attribuidos.
Não creiam os honrados Senadores que o
nLcto do Matto G1•osso pn>sa servir de estl·
mulo a desordens nos d1tforentes Estados da
Unido. Não creiam. Os Estndos se mantecm
e se manterão em paz, porquo o Presidente
da Republica soLo cumpri•• o seu devor.
O que eu dosojo, Sr. Presidente, é que no
calor das lutas, no ardor dos paixões, niio
sejamos injustos parn com os g1•andes homens da nossa tet•ra.; é preciso honro.r·lhes o
caracter, não nos esquocondo jamais que é
com o patrimonlo de honra, de c.~ra.cter, de
cl vlsmo e de itlusLra~iio dos nossos homens,
que " nossa Patrla se ha de elevar aos olbos
1.10 mundo. (Muito úem; muito bem.)

O Sr. A.. A.zet•edo (,)-Sr. Presi•lente, estav<L longe do suppor que viesse
occupat• hoje n trllruna, para responder, se
bom quo ligeiramente, no honrado Senador
por S. Paulo.
Entretanto, como representante do Estado
do Matto Grosso, o como um daquelle.; a
~uem S. Ex. acaba tio su dirigir, sou obrigado a oocupar a tribuna nosto momento,
afim de robatet• algumas proposições avan·
çndas por S. Ex., o protestar em rclaçiio no
Llnal de seu discurso.
O Senado tom sido testemunha do meu
procorilmonlo em rotnção IÍ questl\o do M<Ltto
orosso, o nenhum dos illustros Senadores
podort\ dizer que-o humilde orador, que ora
occupa o. n.ttcu1;iio do Sen:Ltio, tcnlm siqucr .
rolto insiuuaçües, tanto ao honrado Sr. Mi·
nistro d<L Fazon<la como "" honrado Sr. Pre·
sidentc da Republica, e1~ rela,iLo ó. sua vldn
privada, om rotação a intcll'osses do quiLI~uer
ordem quo não sejam os interesses Jlolitlcos.

Portanto, n. lndu::;ü.o tlo

lll•lU

uomo, como

pretendeu fazer S. Ex. no final do seu dia·
CUl':)D 0111 l'OlU.QÜ.O Ú.S OIJSOl'Y'l\ÇÜOS fui tas SubrO
1

(•)

l~11to dl$cur:~o

niio foi

rovl~~o

lll.tlo urndor,
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tem razii.o

g como si isto nilo fosso bastnnte, a·s ;:rt·upo!i cnmecaram n ni'mnr·s~, o movlmouto
t:CdiCioso começou a. mnnitestnr-so no Eslndo,
o desde fJUO o Pt·osid!!nto tovo couhocirnento
destes J'act.o.-:, telegrnphou no SI'. PJ'csitlonte
ria R('pni.Jiica. pedindo providoncins, o inclicnndo o:-1 meio~ pn.I'n quo n Ol'dom publlcn. nüo
li.,sso pm-turlmr!n, po1• isso quo llll,atnva u pn·
Jnvrn. do hnurado St•. PI'Csirlento dn. RClpU·
ldicn. no sentiJo do JJÜO !tdmittir• do modo nl·
gum a monor con• 1r.scendoncin., n menvt' bc·
nevolencia, em rolo~·ii.o [L J'ovoltn.
E cnti·r·tnnto, o St•, Pt'f'flidonto da Repui.J!icn.
nonbnmn providencia tomou.
cios do l\Jiltto GI'Osso, procurando justiJlcar n
attitudo de S. Ex. tlesdu o prirnon•u 'lia da Org-aniz:trlos os grupos, preparados, diriglreclumuç•o do Prcsit!euto •lo Estntlo do Matto rn.m·5o para n Cnpitui, c o St•. Pre::tidente elo
Estudo teleg-mphavn. Llhniamonto contando
Grosso.
Entretanto, Sr. Preslrlunto, eu continúo n uo Sr. Presidente da Hcpuhlicu o que se pus·
d izo1• que nsso. n.ttitndo nüo Jbi correcta, c sava o pedi11do providorJcius que O!'am reclanüo foi conec~' tonto doutro da Constituidio madas em clrcum!lto.nci~ts corno al"{uollns.
como pela falta de pt•evidencin por parto do O St•. Pl'csid<'nto ela llepuLlica, pm•úm, ao
hourado Sr. Prcsidunte da Republica.
onvoz de pr•ocurat• os poderes c~~nstituidos do
Depois do rompimento feito no Heio do E:-,tndo, rocommendnvn. no commn.ndnnto do
pn.rt'alo republicano, J.lai'O. ~ustentnçiio dos db,tri to militai' que w con:o;C!rvoseo na mais
candidatos que deviam plcitelal' n5 clcic:õos absu1uta nentralidilde.
nthn tio sub~"tiiUÍl' o uclunl Prosillento da
listado de Mutto Grosso, au!Js!ituição que O SR. PAULA E SouzA- Em " garantiu.
w devia dnt• no rlia 15 do ngo>to proximo, o O Sll. A. Az1m1wo-Niio era tol n gnrnntin;
Governo Feclcral so manifetiton fl•nncamente o !ui o honrnilo ~enarior por Siio Puulo quom
pot• umn dns pnreialidades, rlomonstrundo 11cnbou do dizet• llt'Sio momento: o SJ'. PJ'Cslquo rodns ns ~uas sympn.thias esto.vom do deute da. RepnJ~Iica qucrin gurontil· a ordem
puUiicn. no Estudo, e nestas condiçõe.s, uma
Jndo do St•. Ministro da Fazenrla.
E isto ma nutw·al, SI'. Pro~idonto, o fui o vez que gr·upossc ürgnnizn.vum, se armavam,
primeiro a. reconl~ecor, tni o primeiro o. pro· sn dii'Jgiam pur:t o. Capitnl, a ordem publicn.
clnmn.I', tolcgrnphn.ndo atO nesso sentido est,no. p1~rturbada, e o dever do Presidente
]ln.ra Mo.tto Gro11so, com assentimento do da Republica crn Jmpodit•.
Sr. Pres1dento dn l!epublica, d,wJarando que Asl!im, p.ll'ém, não ucontoceu; a.s rccomos meus nmigoa não podinm mais contar monduçues elo uoutrulidnde, pm• parto tio
com S. Ex,. pm•que, urna VI."Z scin,lido o Presidente ria Ropubhea, no commluJdnnto do
partido, o tendo o honrado Sr. Ministro da disll•ieto militar, doteJ•mhlllrllm n rovoluçüo
I~'azendo. accoitndo essa scbão, c chcflando 110 Estodo de Matto Grosso.
um tios Jn.dos quo so havia. separado rlo Jllll'·
Nüo fosse jsto, esr.ou convoucido, a. t•ovo ..
ti1lo republicano, ora notlll'al, eu o disso no ltJCiio nílu ~e teria efl't:~ctuudo ; os dis~identes
Sr. Prosidento 1la Ropulilicn, que s. Ex. t'Jrmm co11tido as suus ami,Jçõe:-~, o:-; revolncompnuhns;e o llomudo St•. Ministro dn tosos nüc teriam chegado n.tó o. Cnpi tal, nüo
Fazentln.
a tcl'ium sitiado, não a tcrinm bomLardcado,
Mos, Sr. P••osldcnto, d:d1i para se ju,tifi· não tm•inm tlor·ro~mudo o sangue do meus con·
cnr o procedimento rio S. Ex, em reln~üo tcrrnnens nnquclla p:1rto dn Republica, o o
nos poderes constltuidos do lltitado do ~lnt.to Sr. Prcsitlonto da Republica te!'ia ovitatlo
Grosso, vo.i umo. grande distancin..
umo. catustrophe, QUtJr para Ol:l instituições,
Depois de foi ta n eleição, á qual concol'J'o- queJ' para os habit,,ntos do Matto 01·osso.
Mns, nffirmou o hom·t~do ·scnndor por São
rnm os dous gl1tlJJOs politi<:'oS do Est&.do t1o
Mntto 0I1osso, reconhecida. n. deri'Ota fot•ntl· Paulo que as provirlonclns foram dadas pelo
dnvel que levou n diasidencill no partido Sr. Presldon!o da Republica antt•s do ncon·
chetlarlo pelo Sr. Minbtro da Fuzonda, n tceimento.
rencçiio pot• porte do Governo !üdornl como· Si lbst~n n!laim rcalmcnto, asseguro no So·
çou do um modo feroz, l'Dtlo·so clizet•, de nnrlo quo a revoluçüo nii.o se t:n'll\ do.do,
modo que !lcavn pcJ•!eltnmoute demonstJ•nrlo Conto cm apo.J•to dcclurel ao nobre Setlnllor,
~uc o Govemo (oJlernl tin hn J>nt•a o pat•tido o telegmmma mnia posil.lvo foi o do !H de
do honmdo Miuisti'O da Fazcudn todus us nbril, di" cm que os ,ioJ·nnes rlcst.a Cnpltnl
puLlienram o parecer dn Assembléa do llsdot'o1'eneh1s.
o Sr. 1\!ini.')ti'O dn. Fazondu, 11üo

do ser.
E ate, poi•doo·mo S. Ex., admirei-mo quo
o bom•ado Senador, qne tiio nttmwio:;;n.meute
so dirige sempre nos li'CUScollogns, c:-;tundes•~
as suns o!Jsor\'llçúes :~tó u. mrnlm pc·sma.
Mns, sr, Pre.<idcnto, a ~uestüo princlpnl
do honrado Seundor pot• S. Paulo, ó n COI'•
rccc;üo do pr·oc~~tllmcnto politico do honrado
SJ•, Prcsidentcda. Hcpublic·•·
E foi para. isto quo S. Ex. occupou a tribuna, procurando t!r.ft·ndt•r o choro do Estado
em relaçrlo no seu procedimento nos uego.

''
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tnrlo do Mntlo Grosso dnndo por terminndn a Niio ostit ostnbolecirlo u Constituição do
qnostito.
~Intto t.irosso ontro succos~m· nlúm do praAs ]Jt•ovidencfns, pois, niio fol'nm dndns si dento da Cuma.ra. 1"1Unicipal. Foi bto o que
opportunrrmcnto do modo n so puder evilnt• nlflrmcl da tribun:c e que mnntrrnho.
o drrrn.momonto do sangue, n. pm·turboç.üo
Dnd[Ls pot•ém ns cor.dições, om que foram
d11 m·llom, o, o quo ó mais, o pt·ejuizo con· !üitns no Est11d0 do Mntto Gt·ossn ns propostns
shlet"vel dos intnressos do Est:cdo de Ma tto pnra O< vereadores dn Cumnrn Municlpnl asGrosso nn. ndministt':LI}iio o na polltir.a.
sumirem o governo do E:dndo, entm1do quo
O gonoral Cnrnarn, portanto, cumpriu o mnl nndou o commnm!ante do districto misou devor; pt·ocurou garantir os poderes con· litar não :1cceltumlo as instrucçõe:i recebidas
stiluirlos do Estado depois do acto da an. do Sr. Presidente da Republica, porque
nulluç;io da eleição, poJa qunl S. Ex. se S. Ex. determinava r1ue procurasse os VO•·
intoressn.vn., 1lovido Us instrucçües recebidas readorPs mnia votados para assumirem o so·
do Rio do Janeiro; porque, si assim niio verno 1lo Estndo.
fosso, si o Sr. ~cncrul Camnra niio tivos~o,
Si o Sr. Presidenta da Itopublica nssim
como foz, intervindo no sentido da annul- procedia é porque entendia, jurisconsulto,
Jn~ão da eleição yor parte drt Assembiéa, como é, quo cstn devin ser n sui!S!itulçiio do
com certeza. isto nu.o se terl!t dado, o então govoroo do Estnrlo do Mo.tto Gro~so ; entre·
a ot•dom estnrin completnmonto restabelecida tanto, o eomr.wndante do districto militnr
no Estado, a paz ter-so·hla !oito sem sncrl- deixou que o governo passasse ás mãos dallcio nem pnra a politica nem pnra a admi· que!lo, que realmonto devia oceupat·o, )l'!rquo pertrmcla ó. parcialidade do Sr. Ministro
nistraçiio de Matto Gro•so.
O honraria Senador por S, Paulo, dofen· d<t Fazenda, o que ja tinha sido um dos c:tndenrlo o S1•. · Presidente da Rcpubltca, pro· di da tos ó. vico·presirlencia do Estndo pelos
curou atacar o ex-presidente do Matto revolucionariosde Matto Grosso,
Grooso, admirando-se do que o Sr. coronel E tnnto isto é verdade, Sr. Presidente, que
Antonio Cezario abandonasse o governo pas- o commnndunto do districto militar além do
sando·o as miios do Sr. Presidente da tto- presidente da camnra municipal, que havia
publicll. quando out1·o devia ser o seu pro· recusado o cat•go, procurou unicu.mento ao
ccdimento,
St•. Mnnool Escoilt>tlco Virginio,quA já não
Como jil eu di~se anteriormente, estou cm era voreador, desde que tinha acceitado o
dosaccordo nesse ponto com o honrado Se· cargo do chefe do policia da capital de Matto
nndor,
Grosso.
O ex· presidente do Eatndo do Matto Grosso Refere o commandnnte do distl'lcto militar
não potlm. tor outro pz•ocedlmonto, umo. vez quo tondo convilla,lo o St•.l\fanoel Escolas·
que os seus substitutos legaes Iiiio tinham tico Vlrginlo o nilo no Sr. Pereira Gomes,
acceltado o governo do Estado, uom deviam que se achava fúra, convidóra o Sr. Antonio
ronlmento aceitar, porquo os motivos quo Leitado Figueiredo, que era o ultimo votado
determinavam n rotlr:tda do S. Ex. do go- dos vereadores da Capital.
verno pormnneciam em rolnçiio nos seus Ho, portanto, duns quoslGes aqui a von·
amigos politicas.
tilar: uma tle direito e out111. do tacto. A
O ex-presidente de Matto Grosso a unica questão juridica nilo foi onca!'llda pelo com·
cousa que podia fazer er·a trnusrnlttiro poder mandante do rlislricto militar c. a. qu•slão do
ils mãos do Sr. Presidente da Republica, afim too to niio podia ser outr·a sinão aquelln que
!leque S. t>x., por o>ta fot·mn, facilmonto ou o o meu lllusiro collega de representação
purlesso Jazer chegar ás mãos dos seus jú qunlilicamos no tratar rios acontecimontos
amigos n adminlstraçiio do Estado do Matto do Matto Grosso.
Gro.,o.
A substituiçiio, t>ois, si o SJ', Presidente
Quanto á substituição, n que se referiu o da Republica pousou em J\1zor uma succossiio
honrado Sonadot•, devo mantor o quo jtí legal, nilo >O deu, o presidenta que Já estú é
disso na tribuna ;- ostabolecir!a, como 1\Ji, um intruso, como temos nlllrmado.
por S. Ex. a dJvorgoncht que ontondouexis·
tlr out•e o oradot• o o seu lllu~tre collega re· 0 Sn. RAMmo BARCELLOS-·Os que teom di•
prosenlnnte do Matto·Grosso, o St•, Aquilino roi to nüo rcclo.mam.
O Sn. A. AzEREoo-Protostamm.
do Amaral.
·
Ronlmento n Constltuiçiio do Estado ri po- 0 Sll, 1\A~URO BARCELLOS-~!OS não nccei·
sitivll : olla tlotormlniL a succcssiio no llo- tam.
vor•no do Estado, que vem a terminar na
JlOsso:c do probldoute du Camara Munlcipnl. O Su.A, AzEnEoo-0 Vice-Proslrlento dn Ca·
ll urna voz que csto niio acceiin, tanto pódo rnnrn :>Innlcipnl do cu yn b~ deolnrou que não
ser um voroodor, corno podmla ser um D<lPU· podia acceltru• o cnrgo pol'quc a Constituição
o vodava,outrotnnto,um vozqnose pt•ocurnvn
Indo cstndoal ou qunlquor cldadtio,
:-5u1W,tlo V, II
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nquollos quo deviam pelo numor•o rio votos o Sn. RAMmo BAnOELLos - Bom. E' da
substituir o prositlonto do Estndo, a ello com· !ll<S!lliL pardnlidado politica!
pctio o. procedcncin. ntt l]ttalidntlo do vice·pr(!•
O Sn. A. AzrmEno-E' da. mesma. pore ia.·
sidento depois dos seus collogos mnis va- !idade politlcn.
iados.
Sn. RA:\IIRo BAnCI~LJ.Os-Niio foi o que
o Sn. n.unno RAltCELT.OS- v. Ex. Uli.o V.oEx.
tlisso.
:tcnbou de tlechu•nt• lm pouC'O rtnc nc·nhum O Sn. A. A1.rmrmo - Eu me ro!ct·i~ no
dos amigo.-; do m•·presidontc po1lin. ncoilnl' o S1•. Antonio Leite do Figueiredo, que assumiu
cargo'{
o governo lntorinamonte.
O Sn. A. DE Azi~mmo-Nüo podia, nem de·
O;~lt. ltA~llHO BARCELJ,OS tlil. Um aparte.
vi~ aceitar, ou o rüpito, pois os motivos qno
determinaram o hom•:ulo ex- presidt~nte dA O Stt. AoUILrNo no ,brARAL-V. Ex. cstó
Matto-Grosso n n.lmnilonur o seu cnt'g"L), por- complolnmento oquivoentlo i ouvia mui.
mn.nccinm cm relot;ão nos seus nrnigos poli- 0 S!l. RA,!l!lO BAUCELLOS-Não ouvi mal.
ticas.
O Sn. A. AzEn&no-Si V. Ex. niio ouviu
O Sn.. RA)JIRD ll\ncELLO~ - E e~se ex· mal, o facto é este: o vicc-pre•idcnte da Cu·
pl'esidente dn Cnmuru. i\lunicipnl nfto ó da ma.T'Il l\lunicipal .le Cuyabú. U umigo do ex·
prc•idcntc do E,tudo.
sua Jmrcinlitlade I
0 Sn.. RA~nno BARCELL03-E não C']UOrio. ro•
O S!t. A. AzEREno-Niio senhor •.•
caber
o governo; foi o que V. Ex. disse.
0 Sn, RA)!IRO BARCELLDS-Ah I
O Sn. A. AZERI!:DO- ••• e nii.o queria, nem
O SR. A. A'EREno - ... O Sr•. Antonio p01litt receber o governo, porque permanecia
Leite Figneire:do pm·tenco ~~ parciathlndo dos pni'IL
os mesmos motivos que exrstlam
disidentcs, tla qunl 6 chefe o honrado Mi· parn cllcs
qno
o
ox-prcHidohte do Estndo abandonistro da Fnzcnda, o foi até, si niio mo fu.lhn nasse o governo.
a. memorin., um l!os cant!idatos ú. vice·}ll'esiO SR. ILUJU<O BAuCELLos dá um npar·te.
doncin no ultimo pleito de março.
0
Sn. A. AZEREDO-Mas <lo que estou di·
O SR. RAO!mo !3.\RCELLos - Si nsslm <l, e
zcntlo,
e .iic tenho repetido nqni na tribuna
cstü.o do accordo, porque niio n.p!•esentou-se
ollo para tom:ol' conta do governo, desde que do Senado: isso nü.o Onovidade nern po.ra o
n. questiio ora uiio it• parar o mesmo governo Senado nem pura o proprio oradot•.
no. mão tlo grupo tio::; dissidentes'{
0 SR. RAioll!\0 BARCELLOS-Mns o que ti no·
O SR. A. A'EnEoo - Sr. Presidente, os vldado ó quo V.l~x. qnoit•a que o governo oLt•i·
apu.rtcs do nolJl'C Senallor ostiio oxo.ctamonte ga:sso u a:~sumir u. admmistraçli.o dessu Estado
de accordo com o que ou estou enunciando: n. qu:1m não quot·ia USI:iUtnir.Sl o governo tio vico-pt•esidentc da Camara Municipal não vo:;so tu.J fot'1;n, obr·igario. o Sr. Antonio co ..
l:lal'io n. nS:Sumit· o governo que tinha o.ban·
podia recebo!' o goYerno do Estudo •••
donado.
.
O SR. RAO!mo BAncEtLos-Porque ·1
O Sn. A. AzEnEno-V. Ex. estti. confun·
O Sn. A. AzEnEno - Porque permaneci- dindo
ns cousa~. JO. distingui a questiio cm
am pam o:-1 vereadores, umigos do sr. co- dois pontos:
um é de li~cto; outro ó ue dironal Antonio Cesnrio, os mo~mos motivos direito.
que lovnrum S. Ex. a deixar o governo do
0 S!t. RAMIRO BARCIOLLOS dó. Um aparte.
Estudo.
·
O Sn. A. A'EI<Eno-A quostão tio direito
O Sn. R.urmo BAnctoLtos-Mns so V. Ex.
11Stit. dizendo que ello ori~ um do1:1 nmigcs do l'oi estabelecida pelo honr·ado Sr. Presidente
da Republica, dotorminnndo no commnndantc
actual presidonlc 1
do drstricto militar que convidasse pura ns·
0 Sn. A. AZEREDO- Do OX·Presidcntc O sumir n prosidencla do Estudo os vereatlo!'CS
Sr. Antouio Leito do Figueiredo; V. Ex:.estó. que tinham alcançndo no pleito maio!' nu·
o.JJII'lllltudo um:t cousa que ou não disso.
moro de votos, o commnndnnte do dlstricto
O Sn. RA~uno B.uteELr.os-V. Ex. está so militar niio o lez.
r~l'~l'iudo n.o vice·prcsldcnto da Cnmnru. MuO S~:. RA~rmo BARCELr.os-Po!•quc os que
DJcLput, declamndo quo a. el:e competia ncoi- eslo.vam ncima om numero de votns não ro·
tur o govcr·no o que este vlce-pr·csidonto tia cobiam o goYCl'no, coufbrmo t.leclm·o. vnm.
Ca.nu~ra. 1-tlunicipul ó Uo. di:3shloncin, foi o que
O Sn. A. A'EREno-Não 6 esse o motivo
V. Ex. disse.
aproocn tudo pelo commnudnntc do diotrioto
O Sn. A. Azl~n.Imo-Sr. Prosithmte, o victl· militar; declurou siruplosmcnte que havia
Pl'OSidento da Camnra Municipal de Cuynbá ú convidmlo um, que jU. nüo ora. mais voi•oallor,
amigo do ex·prosidcntc do Estado.
quo jO. linho perdido o direito no lagar, o St· •
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Monoel Escolastico Vlrginlo; outro, que Oij·
tava fora; tondo convida~! o cm seguld" o Sr.
Antonio Leito do l'iguoiredo.
Est:L ó que ti a quoshio.
O Sn. PnE"DENTE-Lombro a V. Ex. que
jli oxcodeu um quarto da,hora o prazo do ox·
pedie'i.to.
O Sn. A. AzEnEoo-0 qno quer v. Ex. 'I
Esse dialo1:0 tomou·me mais do 15 minutos.
0 SJt. PRESIDENTE-Quero que V. Ex.
peça prorogaçiio da hora pura poder con·
tlnuar.
O Sn. A. Azenmoo-Nosso caso roquofro
prorogaçilo da hot·a por mais um quarto, afim
de concluir o meu discurso.

Consultado,o Senado concede a prorogavrro.

O I!Or. Pa•owldonte-Tem a p.<lavra
o SJ•, Sonndor A. Azeredo para continuar o
sou discurso.

0 SR,
nomes.

1891)
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O S~t., A. AzrmEoo-N1io roferiu, m:ts
dizia no plural-Senadores do Matto Grosso •.•
olia< nilo podem dizor-me respeito especial·
monte.
Do sorto quo, ro;pondidos o prim•<fro c o
tercoiro ponto>, npona< nddnziroi mais nl·
g-umas considoraçOet~ ao di~cursu do honrado
Sena~or, quo declarou sulumnomonte que
!idlllVll. cm nome de ~"Jeus n.mrgos, sustontn.ndo

o acto do honrado Presltlcnto da Ropuhlica,
contriL a lei oafodoraçüo tiO Estado do'-lntto
Grosso.
comprohcndo que isto é uma questão de
consciarwio..
O honrado Senador n sous

amigo.~, defon~

den<io o Prosidento <l<t Ropnblica, no caso de
Matto Grosso, dizem quo s. Ex. foi de uma
correcção inataoavol; quo cumpriu a lei
intogralmoate, que n Feucraçiio nilo sotrreu,
siquer, um arranhão, com a attitudo do Go·
vorno dcantc da rovolw;ilo do Matto Grosso.
Toem razão o honrado Senrulor e todos
aquelles quo o acompanlutm na defesa do
St•, Prosidente da Republica.
Um dia, om um <los hospitnes da França,
Póuns, nota.vol operador, nome universalmente conhecido, tove do praticar uma opo·
J•açü.o no fJO:tcoço de um enformo.
Estontll•.lo o paci~:nto sobre ~~ mosa. das opo·
ro.çõJ~t, oopor:LJ(Jr, corcado dos seus discfpulos, ao f'et'il' o tumor, aprofundou mnis um

O S•·· A. Aze••odo-Sr. Presidente,
antes do tudo agradeço a dolicadoza dos meus
collegas, concedendo-mo q uo occupo a sua
attonção por mais um quarto do hora.
Mas, Sr. Presidente, o hoorndo Sonadot•
por S. Paulo o quo pt•otendou em seu discurso ? Foi o soguinte : em primeiro Jogar
justificar a corrocçiio do Sr. Prcsidento da
R~publica em t•elaçiio à intervenção recia·
rnada poJo ex·prosidento do Estado de Matto
Grosso ; cm segundo logor, justiHcar a substituiçt1o do prosldoute no governo nctunl do pouco o bisturi e, distt•nidamente, tinha .leito
Esta~lo de Matto Grosso ; em terceiro Jogilr, mal no paciente, e com o maior sanguu frio
jqstlftcnJ• os netos praticados pot• S. Ex. o deste mundo, inalt.•ravcl, disso aos sous dis·
Sr. Pt•csidente d<t R•pnbiica, anteriormente clpulos: Je vieHS dd cottpel'l·t caratide.
á suo. eleição p!tra. este caJ•go.
Odoente, como era de espcwar, manou imEu jó. disse, Sr. Presidente, qu' o procu· mediatameute; mas os disctpulos do operador
dintonto do Sr. Presidente da Republica, cm ~ateram palmas, upplaudiram o sangue J\•io
relação ú intorvençilo reelarnadn pelo hon· do pt•ofessor!
rndo ex.presidonte do Matto Grosso nilo Iili Pois bom, Sr. Prosidonto, o nosso operador
é o bonr,•do Presidente da Republica, este
correcto,
s. Ex. niio cumpriu o nrt. il" da Cousti· constitucionalista, csto jm•isconsulto notavol
tui~iio, deixou que a pertut•bn<;iio da ot•dem 1losdo o tempo da propaganda, quo discutiu
so rPaliza::isC no Estarto do Mntto Gro!SO, o nqui o art. 0' tln Cou,t•tniç[o com o br\lhauapcnus consentiu qno continua.~so no govel'- lismo que todos crmhocom, que J'oi um dos
no desse Estado o seu prosideute cm troca colta!Joradoros <lt\ Conltltuiçiio, quo defcnduu
da nnnullnciio feita pela ll<sombl<ia, da ele i· aquillo que havia consignado no pacto tuu·
ção do pre•idente legltim:tmonte eleito,
<lamentai do 21 <lo junho!
gm reiaçilo á substituição, ostÍl na cou- O St·. Campos Sallcs ó o homem que so
sclenoin de todos, attendeudu-se ao que pen· póde comparar " Péu.os . .
sava o boDJ'lldO Presldontotla Republica, quo
No meu conceito aproposito da questão de
dctoi•minou quu o governo do l!:stado fosse Matto Grosso, S. Ex. aprofundou o bisturi;
ocoupatlo pelo verondor que tivossc atcnu· rompou a Constituicito, rnsgou·a naquella
çado matm• numero í!e Y~tos. Esta cletur· parto, mas os seus dlscipulos o appiaudcm
minac:iio do S. Ex. nu.o foJ oxocutad:L pelo todos com o mosmo onthu~ltlsmo, porque
cnmmaml!mto do districto militar.
S. Ex. ú quom ó; a sua uotoriedado como
Em torcoit·o lo~ll.l'. 81'. Presidente, não mo operador u conhocitln..
cabo responder "o honr:cdo Sonndor porque, o sr. Dr. C:tmpos Sallcs ó um constltucio·
apezar doS. Ex. ter onvolvldo u meu nome mtlistll ; niio po<lht, pOJ•tauto, Jilrlr a Consti·
tulçiio, rasgai-a, matal·a conscientomonto.
nas suas observações, .•
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Por occnsião dos acontecimentos do Malta PEn.lfiSSÃO AO 1n TENENTE DR, JOÃO BAPTISTA
Grosso. S. Ex. snbia o que fazht, e, pol'tanto, DO 1\lO:"n"m PAnA Plt.ATICA.R. NA. EUROPA OU
são n~tturaes os ~ppla.usos do Sonndo c dil CnNOS ESTADOS U~IOOS DA. AMEIUCA DO NORTE,
mnrn dos Deput"rlos, tanto mais quando o SrA ESPEOIALIDADiil DE CONSTU.UCÇÜES ~JILITAnttS
Dr. Campos Saltos nilo porlia protendor snn· B ELECTRICIDADE
grar a proprla filha, aquolln por quem tanto
tinha trabalhado antes da pr•columnçrio da Entra om 2:' discussão, com o parecer con~
Republica, o ainrla depois, lll'ocurando m•gn- trmio dns Commlssões do Finança o Marinha
nlzar o nosso pacto fundnmentul do molhar e Guari", o art. i" da proposição da camara
morlo que a sua consclencia do republicano dos Deputnr\os, n. 82, do 1808, concedendo
lhe dictasso.
no 1" tenento Dr. João Bllptista Monto perSI, pois, os amigos do honrado Senador por missão pnra pratic:~r a cspccialilllltle de conS. Pauto, si o Senado o n Camara applaudom struc1;ües militares e electl'icidar.le, durn.nte
o acto do Presidonto da Ropublicn e porque um anno, na Europa ou nos Estados Unidos
estüo certos de quo S. Ex., d'orn. cm deante, da Amarica.
fará as opsraçüe• com mais cautela, de modo
Ninguem pedindo a palavra, oncerra-so a
que não mais venhom a suocumbir os pacien· dlscussii.o.

tes que torem entregues á. capacidade coo·

-I

-,I

.,,

I ,

-]1

stltucional do Sr. Presidente da Republica.
Entram successlvamente em discussão, que
so
encerra sem debate, os arts. 2• e 3'.
Tenho concluldo,
Posto a votos é rejeitado, em oscrutinio
secreto,
por 23 votos contra 15, o art. 1'.
ORDEM ~O DIA
. Ficam projudicadcs os demais artigos.
A proposição vue ser devo! vida óquolla
Votação em 2" discussiio da proposlçiio ola cnmara.
Camnra dos Deputados, n. 15, de 1890, estabelecendo regras a que devo obedecer a
AO TELTIORAPIIISTA NELSON SBREJO DE
discriminação das taxas de sollo que podem LICII:NÇA
VASCONOELLOS PARA TRATAR DE SUA SAUDII
decretar a Unmo o os Estados.
ONDE LJIE CONVIER
Posto a votr.s, é approvado o nrt. I" da
proposkílo, salvo as emendas otrorecidas t>eio
Entra em 2" dlscussüo com o pnrcccr conSr. Laura Sodré.
trario
da Commlssão do Finanças o art. i'
Postas succossivamonto a votos são rc•jol· da proposição
da camara dos Deputados, n .3,
tadas as emendas,
do 1899, autorizando o Poder Executivo a.
Postos a votos são successivamento appro- conceder a Nelson Serojo de Vasconcellos, to.
'Vn.dos os arts. 21) o 3' 1,
legrnpblsta da Repo.rtlçilo Geral dos TeleE' a proposição adoptada para passar n graphos, licença com ordenado, para tratar
3• discussão.
do sua sande onde lhe convier.
Votaçiio em 3" discussão da proposiçiio da Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
Camara dos Deputados, n. 8, do 1809, nuto- discussão.
rlzando o Poder Executivo n conceder oito
mezes de licença, com ordenado, ao juiz Entr.t om discussüo, que se encerra sem
substituto da secção do Estado do Plauhy, debate, o Rrt. 2°,
Dr. Raymundo Lustosn Nogueira.
Posto a votos, o rejeitado, om osorutlnio
por 23 votos contra 15, o art. i"
secreto,
Posta a votos, é approvada em oscrutinio
Fica prejudicado o art. 2".
secreto por 32 votos·contra 7.
E' n pr•oposlção adoptada para oer submet- A proposição vae sm• devolvida ilquella
Cama.ra.
tidn i• fnncçiio prcsidoncinl.
Votaçiio em discussiio unica do parecer
n, 130, de 1890, da Commissüo do lnstrucçiio O St•. l"t•oMldonte-Estó. esgotada
Publica, opinando que srja indeferida a peli· a mn.torin. da ol'dem do dia, e nada mais hação em que os alumnos cio 4" anno de direito vendo a tratar, vou levantar a scssiio, doai·
impetr.un lhes sejam feitas lguaes conces,ões g-nando para a. ordem do dia da sessão se•
IÍJl que toram alennçadns por estudantes das guinto :
Kscolas do Direito e Poiytcchuiea, conformo Trabalhos do Commisspes.
se acbnm consignadas nos docl'otos ns. 444,
de 3 de setom~ro do 1897, o ·150, do 13 de Lrvnnta-se n sossiio ris 2 horas o 20 ml·
outu~ro do me•mo anno.
nutos <la .tat·do.
Posta 11 votos ó appl'ovada a conolusüo do
parecer.

•
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Rosa c Situa

dcnto.-A,·tltur Ambro:l111J Jlercdia do Stl,

servindo do 211 Secl·etar!o.-A•I!Jâo Jose da
Silva Neto, 41l Socrctnrio, SO!'Vinrlo do 2B.A' Commissiio do Marinha o Ouet•rn.
Do Mlnisterio da F112enda, de 20 do COI'·
I'onto moz, remettonrlo a 1\fen.'iagom com quo
o Sr. Prosldonte da Republica, devolve dous
dos autographos da Rosoluçiio do Cong"rosso
Nacional, que sanccionou o que Ol'e:t um
fundo especial appllcavet no resgato c outro
para gn~·an tia do papol-mocda em circutaçiio.
-Archivc-sn um dos autngrn.phos e communique.so á Camara dos Deputados, remottondo·SC·Iho o outro.
Teicgrammn expedido da Babla, ltontem,
assim concebido:
«Ao Exm. Sr. Vlce·Preslrlento da Rcpubticn., Presidente rio Sonado-Communico a
V. Ex. que nesta data entrei no goso do
licença que me foi concedida pela assomblé:.
tlo Estado, passando o governo ao presidente
do Senado, meu substituto constituoionat.
Sn.udnções.-Lui.: 1"iamta.

A' mola hora do pois do meio·dia, nbro-se
a sossi'lo a que concorrem Di Srs. Senadores
Manfl61 do Queiroz, J. Cntunrla, Alberto Gonçalves, Gustavo Riclmrtl, Jonathns Podrosn,
Joaquim Sarmento, Fr·ancisco Machado,Lattro
Sotlré. Gomes tle C'•stro, Bolf01•t Vieira, Pires
Ferreira. ,!oito COI•deiro, Bezorril Fontonollo,
Pedro Velho, José Bernardo, Alvaro Machado, AimeidlL Barreto, B. de Mondonc<~
Sobrinho, Rego Mello, Leite o Oiticicn,Coolho
e Campos, Lcaurlro Mncici, Ros~ Junior, E.
Wandeniwlk, Gonçalves Ctmves, Buono
Bt•andilo, Paula Souza, Jonquim de Souza, A.
Azeredo, Julio Frota o Ramiro Bnrcellos (31).
Deixam de comparecer com causa partlcipa~a os Srs. Henrique Coutinho, Goneroso
Ponce, Justo Chcrmont, Abdon Milanez, Gon~atves Ferreira, .Joaquim Pernambuco, Q.
Booayuva, Thom112 Delfina, Caindo, Vicente
Mncharlo, Joaquim Lacerda e E'tevos Junior;
e sem elta, os Srs. Manoel Barata, Benedicto O Sr.~' !,ii;ecrctnrlo declara que
Leite, Nogueira Pamnnguá, Cruz, Ruy Bar- não lm pareceres.
bosa, Artbur Rios, Vlrgllio Damazio, cteto
Nunes, Domingos Vicente, Pm·ciuncutn,Lopes
ORDEM DO DL\.
Trovão, Foliciano Penna, Rodrigues Alves,
Mornas Bnrros,Lcopoldo do Buthões, Aquilino
TRABALHOS DI 001\W!SSÕEI
do Amaral, Raulino Horn e Pinheiro Machado (30),
O Sr. Pre11idente- Constando a
E' tida, posta em discussão e sem dobttte ordem do tlin de trabalhos do Commissões
approvadn, a nota da seS>iio anterior.
dul'ei a palavra. aos Sra. Senadores que a
quizcrom para assumpto do expediente.
O Sr, I' Secretnrlo dá conta do
O Sr. Gon•;mlvea Obnve11-Sr.
seguinto
Presidente, vou solicitar de V. Ex. a graça
do l'azor·mo substituir na Commtssão que
EXPEDIENTg
tem de represou lar o Senado no Conll!'esBo
Jurldico Americano.
Com pczar niio posso acco!tnr ti. uomeaçilo,
omcios:
porque
jti. rcpt•csonto a Academia Livre do
Do t' Secretario da camara tios Depu- Direito do
Estado de Minas Geraes.
tados, de bontem, romettendo a seguinte
E oomo um:. só pessoa niio póde ter duas
representações, tentlo sido tambom nomeado
PUOPOSIQÃO
para reprosentar o Tribunal da Relaçiio do
meu Estado, o Presidente do Congresso off.N. 30-1809
ciou para que eu optasse por uma ou outra,
o onliio accoitol a nomeaçiio par·a ropresen·
tar a Academia de Diroil o, o que tinha sido
OCongt•osso Nnolonal decreta:
anteriormente.
Al'ligo unlco, E' o Poder Exocutlvo nuto- folto.
Por este motivo, agradecendo a V, Ex. a
rlzntlo a considerar como c!l'octivnmonta pro· eximia
distincção com qne ilonrou.me, deixo,
movido no posto do alferes de infantaria, em com peznr,
do ncceltnr a nomcaçiio feita por
data tio 1-l tio n~osto de 1894, oo eutilo 1' ca·
V.
Ex.
tleto do 8'' batalhtlo do infantaria Antonio
Rotlriguos do Al'nujo; revogadas as dispas!· O lilt•, Pre .. lclente- A' vista da
çõos cm contrario.
dcctnraçiio do honrado Senador, nomeio para
Camara dos Doputudos, 21 de Julho do a rMot•lda commiosiio o Sr. Feliciano Penna.
1800.-Ju/io do Mcllo l'illto, 2' VICO·prosl· (Patl~<t,)

;'
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Nlnguem mais pedindo a palavra, vou
levantar n sossõo, designando para ordem do
dia da sessiio seguinte :
2• dlscussiio da proposição da Camara tios
Deputados o. 13, de 1897, dlspt•ndo sobro as
promocoes de olftciao; do exerci to;
Contlnunciio da discu!liio unlca do parecer,
n,5J, de 1809, opln:tndo quo seja inderCl•ltlo o
roqucrlmento em que D. Carolina Carlota do
Sacramento, vluva do cnpitiio honorario do
cxerulto Joüo Cb1·ysostomo Ladlslúo e Silva,
pede uma pensiio.
2a discussão do projocto do Sonndo n. 23,
do !898, relevando D. O. Joan na Lynch do
Amarnl Bozcrrn. da Cnnhn. e Tiloroza Lynch
do Amaral Barros 1la ?roscripçiio em que incorreram para pe1•ceborem o melo soldo de
SliU finwlo pao, o capitiio Joiio Baptista do
Amarai Meflo,
Levanta-se a se>aiio ó. I ho1•a e 20 minutos
da tarde.

'

I

,I

PrtJ,.;idencia dos Srs. Ro!l1t e Silva (Presidente),
Alberto Gonçaloos (2" Sccrctm•io) c J. Catumlrt (1'1 St~CrtJtario),

j
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.A' moia hora clopois do melo dia, abre-tio
a sessiio, a que concol'rom os srs. Senadores
:r.ranoel de Queiroz, J, Cu tunda, Alberto Gon·
çalvos, Henrique Coutinho, Thomnz Dolflno,
Jonathas Pedrosa, Joaquim Sarmento, Fraucisco Maohado, Mnnoolllnrnt•I, Lnuro Sodré,
Boncdlcto Leito, Belfort Vieira, Noguoil•a
Po.rano.guá, Pires Ferreira, Cr•uz, Joãa Cor·
doiro, Bozoz•ril Fontenoile, Pedro Velho, José
Bol'nardo, Alvaro Machado, Abtloo Milanoz,
Almeida Barreto, Lolto o Oitlcloa, Coelho e
Campos. Ucsa Junlor, Virgílio Damuzio, Cleto
Nunes, Domingos Vicente, Q, Docayuva,E.
Wandonkoll<, Feilcilmo Penua, Gonçlll vos
Cha.voa, Dueno Brandão, Rodrigues Alves,
Paula flouza, Mornos Barros, ,Joaquim de
SoU>.a, A. Azorodo, Gustavo RiohOI•d, nau.'
lino Horn, Plnhui 1·o Muo!lado e Julio Frota
(42.)
Dalxam do compai'ecor, com o:~ usa parll·
cl}Hlda, os Srs. Genoroso Pouco, Justo Cher·
mont, Oomes do Ca•tro, .Joaquim Pern•mbuco, Rego Mollo, Cailulo, Vlconto Maohn•lo,
Joaquim Ltwci·rla c Esteves Junlor; e, som
olla, os sr.!. Gonçalves l'ol'reh•n, n. de Menctonca Sobrlnlln, Loim•lro Macio!, Uny Barhosn,.II'thUI' Rios, i'OI'clnnoula, Lopes 'I' rovdO,
Leopoldo Bulbilos, Aquilino do Amam! e Raniii'O Barcollos (J\1,)

E' Jldn, JlOSto em discussllo e som debate
approvada a actn da sosStio aniorior,
O Sr. I·• Sccrctnrlo declai•n que
não )la expediente,

O 8r•, ~~· 8ecretnrlo declara que
não lla pareceres.
E' Ilda, po.~tn em dlscUBIÜO e sem debiLto
approvnda a redacção final das emendas do
Senado 4 proposição da Camnrn dos Deputados, n. g, de 1800, quo lixa as rorças de
terra para o oxercicio de 1900.
O Sr•, A. Azct•edo (')-Sr. Pras(
donte,venbo mnis uma vez occupnrn attençilo
do Sanado sou1'e os acontecimentos de M"tto~
Grosso, e nem podia tloixa1• de fazei-o bojo,
porqunntc estou ainda em divida para com o
meu illustro collega Senador pelo Estndo do
Plnully, o qual,ba resposta com que mo honrou, dot~nden<lo sena camn~•adas, iuslstiu em
querer perturbnr o meu poasamente •.•
O Sn, PmEs FERREIRA-Não apoiado.
O Sn. A. AzEnBoo-.. ,em querer dar outro
sentido i\quillo que eu haVIiL dito,
0 Sn, PIRES FERREIRA-Não apoiado; referi-me ao general camara e no coronel Bello
Brandilo.
O Sa, A, AzEnEno-Do modo que, Sr. Presldente, eu niiopodla dclxnr pMSar som protesto o que disso o honrado Senador pelo
Plltuhy •
O Sa, Pmms FERREIRA-V. Ex. olte o quo
eu disso, e verá que ó uma Injustiça que mo
faz.
o Sa. A. AzEnEoo-Eu dei as explicações
que mo parecBra.m razo:weis, o que o Sonado,
ucl'odito, deve ter recebido convenientemente
quando aqui, figurando uma hypotheso,
mo roreri 110 cerco dtl assemblt'111 de MaltaGro, 0 , 11 ttrlbuln<lo-me o honrado Senador
pelo Piauhy um pensamento diverso dnquello
comq uu ou me havia clai'amente mnnit'estado.
O Sn. PmEo FEilRElRA-Niio npolatlo; si
v. Ex. quer fallar, ptOOIII'eoutro motivo,
que 111io este, porque declaro que V, Ex.
nüo tom raz~o.
O Sn. A. AZERKDO-Mas esti• cscripto no
dlscur:;o do V. Ex:. o quo eu acB.bo do
dizer.
o SR. PIUES FERREIRA-V, Ex, Jeh1.
Desde que o nobro Senador empregou o
termo-tbrças-, o usou da pnlavra-ban(I) Ecto

~l•cureo

nio foi rovisto }lolo or"dor,
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dí<los-, ou protestei; mos desde que V. J~x.
nxpilcon, acabou-se tudo.
O SR. A. AZEitEoo -E' clnt•o quo cu n"o
podiu. empregn.r n. pn.ltovra- bnnrl1doiJ- c-m
rohtçii.o i1s rorc;nN armadas, om :tbsolnto, como
quet• o nobro Sonnrlor.
I~ntretanto, tentlo expllcn.do no mon di~
curso o omp!'Pgo des~rt palnvrn, nindn. n~sirn

O Stt. A. Azrmm•o- Assim ~·,, St•. Prosi
dento, CJUO, ochan,lo·mo na. E::icoln 1\tilit:u·
ondo fui nlurnno, o CJUO tenho u honrn o a
g-lori1l rio lliZOI' <10 Snnnllo o {L Nnçii.o, qnn.ndo
n cln.Hso nnquollo tornpo ern. viol~ntnmonto
u. tamul:t pelo ministro de on t:i.o, cu fltzin. pm•lo
do 1-('J'Il(lll 1la. Escola Mil iln I' quo mui::; onol'glcament~' procur•avn. comhu.tm• os n.ctOR 1lo Go·
S. Ex. insisto no mesmo ptm~n.mcnto ele vcrno, provtmrlo qnt' ellos ('ram :-;em ritzi'io
o.ttri!JuiJ'·me aqnillo íJUO, absolu!:Jmentí!, ou t1 t]UO aponns oxisLio. o dc:-!ejo 1lo }JCr~eguiJ• oS
não dit:so

nlumnns.

O Sll. Pml·~s FgllltEIItA- V. Ex. rito o
ministro;
ó bnm. p~•rquo mnitoR for;. m os
O Sn. A. Az&n.gno ·-Por i~so, Sr·. PrnRirlento, é qne, npm:n.r 1\e osmagn.du pela logica CJUC llz.eram fJ!lO.~Lõm; a. C:i."ll I'espoito.
da. nrgnmnntnc;ü.o 1lo irom·arlo SenrHlm•, JIOin . O Sn. A. AZ,I~lli~U~· - J:tn don· w :L p!'OJlO ..
1'o1·çn. do sun~ cnnvicçiir~ em I'C!Hçiln no cnso s1to 1ht fllW~-Jt.ao l'I'I!LS V!lln.J', owlr1 lt E:':Ctli!L
do Mntto Groa~o. nc.dn•uulutflo mo,•ulo 1elo ~lilitat• tolll'•ll nttiturln :-nllt•utn contl'U. os
motlo conciso, dctorndnrLnte, cnor•git!o, com nc:tns 1lo g-nveruo tlo ont1io, J'azcn.Jo ou parto
QUO S. Ex. tum sernpro triLtado dna f!Ul!Stões 1lo grupo quo t.omaviL a :1V1U1~·n.d:L nn di:o;cn:;~ão
de Mntto Grosso; eu. realmente. S1·. Prl!Si- dos !Uisumpto.'i milit:tre~ IHiflllitllo t.•llllpo, :w
dente, mo a!Jnlnnço a. Jir.er aJgrnn~~s ym.la.Yras, prtfi!IO quo S.Ex. nonhumu.Hxilio, ontii.o, fll'n·
roJ'uta.udu o que s. I~x. disso, Jmrn qne n:io stuu no .. ; ::H!U:-J cumpauhoiro..;, ttui: :unigos do
me f.mpponlmm cnp11z do HtH' um hostillzu.dor suo. clas~c.
lia c! asso a que S. Ex. pertence ...
O Srt, Pnm:-~ Fg!UtTCIRA-Pol'qno não e~tn.vn.
O Sn.. PIRES FEH.REII~A-Nilo aJlOi:u.lo, niio tlo tlr.t!orllo c:om o pt•oco!lhnento !.lo 8r. corodoi a entonrler ísso.
nel F1•i:tH Villu.t•, que mi.o ohe1locirL ÍL:-J 01•dens ·
O Srt. A.Azgrmoo-•.. o á qunl ou tnmhem do Governo; OL·stu.vn. flli!SIIlO muito 1locmtu.
portonci.
O S1t. A. AzEmmo-lsto foi t1m rolar.·ão no
·DO mo1lo algum, ~r. P1•esitlenti), ~crín sr. corounl Fria:-~ Vil !lu•, o a 1Ltr.iturlo dt~ IJ:Il..
cap;1z 1ln tttncar o.-; ca.rnnrndat:! tioS, Ex., uom cola Ylilital', dovc o:;tnJ• uiwla 1m IIJOU!Ori:L
o. ci,.sso militat•.
d1, todo~ UfJUO!les que ttcc•mpnnhu.rn.m r.st.os
O SR. PIREi FrmREIRA - Nem ou di~;so acontocimcntus, o nos quaNl, n.o ln.do dos
que mu.i::1 trahallHLl'O.m om dcl'eS!L dtL claH~o
leso.
0 SR A. AZEREDO-S, Ex., ao que pa.reco, milita.r, cu mo achl~VI~, podonrlo llnt• disto
testemunho o honriLrlo Sona<ior poio Pn1·á ...
deseja indispor-mo.,.
O Sn.. PmEs FtmnEm.A- Não apo!a.1lo, nã.o O Srt. LA uno Soo1ti-Apoí11do,
O SR. A. AzmitEoo-... quo com migo o oniro3
tenho osst. intenç-ão.
crlmpanbeiros,cujos
nomo;;, nii.o va1o a prm!L ciO SR, A. AzEitEDO-,,, com os meus anti·
tlu·,
mns
fJUO,
r:ntl'ctunto,o
fu.I't'i,lombrnndo ofol
gos c!lmn.rallo.s.
dos irmiios Mor·aos llllgo, Dr ..Jnymo UonovoJo,
0 Sn. Ptm•::'i FERIUU!i.A - Não n.poln.rlo i OtLlJino Bezouro o otttro:.;, qun r~omrnig-o compolil di.-.;cms:cão flUO tenho tido no Senndo, btttm•am pelos direitos dn r:la~s" militut', con·
V. Ex. pri<io ver o contrm·io,
tt·n. n. invns:in rl11 sem.'! clil·eito:; p:110 ~IinislrD
O Srt, A. Az&rtl!DO- Entretanto, Sr. PJ•e- dal.iuorm, o Sr. fn•. Cat·lus All'uuso,
sidento, nüo pórlo haver malol' injustiça,
0 Sn.. PmES I•'Iml~mA-Cornn ó que o Jri·
porquanto, mnis do quo S. Ex., Jlürdoo·mo nistro
do. Unct'l'n p(ulitL invurli1:~
a. l'l'tlllquoza, tenho defendido u. cla!iso mi·
O Sn, ,\. Azt·:tuwo-Os 1'11clo., nlli cstiio, o
litar.
'lUO!II
un. lmpl'CIIS!\ toiJIOU a uLtitudu qun to ...
O SR. Pmr~s FERitEIItA - São modos de
OHll'filll
OS alliiiiii0:-1 d.a E.(j!!Oll~ JIIIilai'OilfJUOIJn.
enco.rar ns questões.
ON'!asião, pt'•do dizct• Lém :dto fJliU dol'nnrku
0 SR, A. AzgaF.DO -Púdo SOl' '1_ll0 V. EX. n cla.fQO lllilitnt• nn. oceasiiln orn que <.dia.
tenha rnziio; mas as factos ali! csta.o paro. Uo- IOB.iR pl'CC!SLLVóL ri(J doJ'es;~.,,
mnnstrilr que nns occn.tiiUC.i rnais d!Oicci~. cm
que os mtlitn.ros vhtm·so congido~ pchL força o S!L. Pmt-:.'i FI~IU~Imu-A tr, do officio do
dos governos, cu mo ncbn.vn. ao lado dollt·B, V. Ex. ó rn uito r:ou hocirla, lo!d.Je .. tin qur' V.Ex.
no passo qne S. Ex. se uclmvn no lado 1los tom prostul.lo r~.dovnnlc."J nol'vÍI;os.
govornos.
O Sit. A. AZEit>:oo- EntJ•otnnto, V. Ex.
0 SIL, PIRES FERltEIR.\- Tnes fossom na torn procurndo inJi:;por-mu corn n. clo.-~:~o militar,
razões,
O Sn. Pmm; FrmnEmA-Nii.o npoindo.
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n.ponido.
O Sn. A. A7JCREDJ- ... qunnUo üU, quer• nn
tribuno. par1n1nontn.r, quüt' rm imprensa,
tenho dotillldirlo consttLntornonte n classo
militar.
O Sn. PIRES FJ.:nnmnA-V. Ex. nccusou o
81•. general Ca.ml1.ra o o Sr. coronel BeiJo
BrAndão, o ou os defendi.
O Sn. A. A2EilEoo-Accusoi·os individuo!·
menta como milltnros, mns niio tr·atcl nbso·
Jutnmento da. classe mll!lat•; nfio ntnquei
nenhum <lesses homens no. sun vidrL privada..
Combati-os como funccionnrios publicos quo
O Sn.. PiitE:d FERrttHnA.-N110

~:flO,

0 Sn.. PiRES FBRREI!l.A-E ou os defendi
como funccionnrios publicas quo são.
O Sn.. A. AZEI<EDO- Portanto, a insistencla com que V. Ex. vem Jhllar nos ncon-

,

...

teoimontos de lintto Grosso, niio para defender o bom•ndo Sr, Presidente da Hepublica,
mns pnra defender os seu camarados, os
homens que portencom ó. sua clnsso, parece
que é pnrn indispor·· mo com :L clnsso mtlitar.
o sn.. PIRm FEnREI!l.A-Nfio apoiado ;
V. Ex. procuro outro motivo pnrt1 fll!lar.
O SR. A. AzEREDo-Mns não ficarão ahl
meus osfi.H'~os em l'elnc;.ão it clnsso militar.
Qnnndo ou fazin porto da Escola Milit•n·.
tiviJ nücessida~o ILs vozes a.tó do ~:~nhit• depois
d11 t•ovista, pnra que, podenrlo re.pondel·n,
galgasse tL mur11lha., o viesse á. rua. trazer
pnt•:t o jomnl o artigo que nós,que tinbnmos
n rosponsnbilldnde das publicnçõr!B diarius,
quer do 0/ob> q11or ria Falira Nova, nos ha·
vinmos compromottido, poranto os nossos co·
maradas Imprimir.
Mas não parou abi a minha nctividado em
defesa da clnsso militar.
Mrtis tarde. qunndo se dou a questão Cunho
Mattos, apezar de nüo mo achar m:tis na Escola Militar, nem pertencer ao exercito,
1lz )lllblicacõos sob a minha rcsponsabilidacle
om defesa da minlra c!IISso.
Ainda mais tnrrlo,quando houve aqui uma
grande reunião, om 1887, si não me lltlha a
memorin, no Congresso Gymnn.stlco Frnncez,
na travesso da Barreira, o il qual toda a
classe militai•, mt pelo menos a sua grande
maioria. compn.I•cceu, ou, npezo.I' ele niio sor
mais mllitar,lu estivo ontre os camam•la<
do ltonrado Senador pelo Piauby, sem que
S. Ex. fôsse commlgo nssignar n responsa·
billdade que ellos tomaram na dofosa da
classe militar.
O Sll., PIRES FEUREI!l.A-Niio era atacada a
classe. Demllil, ou er·a mojor d:t fortaleu de
Sanlll Ct•uz, e !Íl estava no mou posto.
O Sll.. A. AZICREDo-1> como si isto niío bas·
tassc, quando os acontooimontos so succudc-

l'nlll, tanto na fJUostiio do Sr. Cnnbn. Maltas,
como nn. do glorioso Sonna Ma.llureiro, mo
achei no Indo dos tos cn vnllrciros, sustentantlo
11 clnsso millt;LJ' contJ•o. as opiniõos o n~
vlolencJWJ rio Governo, o quo, entretanto, o
Sr. Senador p:~lo Piauby niio fnz.
0 SR, PlllES FERR.mlllA-A minha visita
foi uma das p1•imeiras que o St•,Cunba Matios
tovo.
Mns, quando assim não procedesse, estava
no meu i:lircito, porquo nós, como militnres,
não podemos fazer manifestações do classe·
O SR. A. AZEn.Eno-Mais tardo, no dia 15
do novembro, om que se tro.tnva do uma
questão de classe, incontostavclmonte ...
O Stt. Pnms FEnttEillA-Niio apoiado. ·
0 SR. A. AZEI!EDo- ... qunnilo OS milita•
1•es se reuniram e vforam com os poucos
propngnndistos do orltiio fazot• a. prociamaçilo
da Ropublica, S. Ex. não estava com a sua
olasse.
O Sll. PmEs FRltREIRA-Estava no meu
posto no Arsenal do Guerra com ns armas na
míio, cumpi•indo ns ordens do Gove1•no.
O Stt. A. A>.EnEno-Pols omr;uanto S. Ex.
estava no Arsenal de Guerra para cumprir
as ot•dons do Governo, eu estava no Campo
do Sant'Anna com as forças alli estacionadas,
sem ser militar, mns dosomponbnndo compromissos ropnblicanos, o sustentando-os ao
lado da clnsso mili lar.
O Stt. Plll.ES FlmREIRA-Eu não os tive.
Ern conservador monarcblsta. Todo o mundo
sabe disto,
0 Sn. A. AZEREDO-S. Ex., entretanto, doi·
xa va de parte os seus camaradas para sua.
tentar o governo do eminente ostadistn Sr.
AJfonso Colso.
0 Sll.. PIRES FERREIRA-Com quem não
tln ba relaçües.
O Sn. A. AzEnEoo-E para Jllllar ainda
em nossos dias, ...
0 Sn. PIRF.s FERREIRA - Cumpria O meU
dever de soldado.
O SR. A. Az•llEno-... quando o bont•ndo
St•. Prudente de Moraes mandou fechar o
Club Miltlat•, niio ouvio nesta Casa um pro·
lo>to do S. Ex. a favot• do seus camaradas,tra·
tando-so.de uma instituição que bavia sido
creada enr condições ezcepcionnes,o quo fazia
honra,nlnda no dia 15 <lo novembro,q uando alll
se decretou n proclnmnçiio da Republica, no
mesmo dia em que S. Ex. dovin talvez, na
qualidudo de director tio Ar>onnl de Guerra,
oatrtt' li'sist!ndo ós fostas imporluos om honra
it osquarlrn chilona.
O Sn. PmEs FEllRElR.\ -Isso tudo já ou
disso no Congresso. V. Ex. cstli contando

,,,
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O Senado vii 1\ gra vltlatlo dos to tnlcgJ•amma;
historia. untign. O mou lH'occdimento tom sldo
sompro muito cort·octO',
comJn•olwn<.le porfcifnmcnte quo o S1·, PI'Csi·
dento d;c JtnpubliC<t posm estar bllluquilio
O..Sa. A. Azmumo-Pútlo tot• dito ou não. pela pos~o do poJrtl' do E::~t.ado tlo ).[u.tto
0 Sn. PIR!CS FERRI<:IIt,l-Dioso,
Grosso, mns o que 110111 o Senado, nom a
N;Jçiiocortnrnouto podem comprohcnrlcr é flUO
O Sn. A. A%EREDo-0 que quoro ó deixar dopois
do atiqulritlo o porlur por molos iliebom cinro que S. Ex. não dofondo a cia.so '"llf.'S, t(lnr/o
consentido quo ostejn. no. ndmi·
militar mn1s do quo cu ...
Íll~trnçiia rio E:-;tado um vortlo.deiro intru~o,
O Sn. Pm!CS !•'JmnmiRA-V, Ex, niio tom cato vonbn. cnmmettor toda n sorte do viodofonditlo a ciassemilitllr com o que acaba do lenclns, tropelias o rlosatluo.'l om rolnçii.o aos
dizei'.
seus ndvor~nr•ios políticos, qunnrlo a SUB nmO Sn. A. AZimEoo- ... o quo, portanto, hicilo jú. dovia estar snciadn, por Í8RO que o
nüo !levo vlr aqui em um ClL'JO como o do scn d~sc•jo Ol'll. tomar conta do Estnrlo, dirlr'll·o como b1•m ontcnrlosso, dando n SlltL
~!atto Grooso procurar intlispor·mo com os
Joiçii.o n tudo que nlli se passa, distribuinrlo
militares .. ,
Iog-nP"f:l nos seus llmig-os, dispondo tanto dos
O Sn. PmEs FennEIRA- Niío apointlo,
cn.l'gos, como fios rhnhcirm1 publicas, !i. Stlfl.
O Sit. A. AzmJuono -... quando jám~tis d iscrcçü.o . ..
trntoi do prejudicai-os moral uu mntoriai- O S~t. PIHES FJmnEmA-llilo niio achou
monto quer como homens publicas, quor como tlinheiro.
l;omons po.rticuluros.
A prcoccupnção do honrado Sonnrlor pnrcco O Sr~. A. Azermoo- .•. do mnnoirn. quo
que ora indispol'-rnc com o. cln.ssl3 rnilitm• ..• nilo so pódo n.I!Bolutnmrmto comp~ohPndor
como o sr. Prosidonto "" JtopublJCa pos;a
O Sit. PrnEs FERnEmA-Niío npoindo.
n.dmittir rtuo oRou dolegndo, o homem que
O SR. A. AzlmEno- ... quando do via sot· "ssumlu o Governo do llstado rle Matto
muito mais nobre o elevada, como ó a ria
defesa do honrn<lo Sr, Prosidonto da Republica.
Defendamos o Sr. Campos Snilos, mos niio
procuremos na clefezn de S. Ex. m"goor
oH companheiros o lndispon1lo-os com a
cJas~c·. militar, porque com es~es companhul·
ros csti vo sempre de nccordo dofondcntio·os
na.s occasiõe.'l mnis criticas.

·

O SI'. PIRES F>:nnmRA-V. Ex. niio tem
razão.
O SR. A. Az•nr.oo- Da,Ja.• estas explica·
çjjes em roinçilo ao discurso do honrado
Senador pelo Pinuhy, vou ler ao Senado dons
teiegrammas recebidos do Estado de Mntto
Grosso com os da tas de 22 e ~3.
O de 22 Uum telegramma. diri:;itlo nos rc·
pre,entnnt,,s de Mntto Grosso:
«CUYAuÁ, 22-Scnndores A2eret1o, 1\quilino
o Dcputatlos Luiz Adolpbo, ~lollo Rego-Rio.

Grosso ...
0 Sn. PIRI~s FERRElltA-Em nome da Con·
stiWit;;io do Estntlo.
O Sn. A. Azr.nEno- ... venha n commettor
esse abuso.

Em nomo dn Constituição l!o Estndo, diz o

honrado son:ulor. Por nhi não vno bom n. dc-

fest~ dos. Ex. no Sr. Campos Salles; ba~ta
V, l~x. do fender o Prcsitiento tia ltepubhca
no que diz respeito no Estado d~ Mntto
Grasso, n11o carecendo promover n. md1spo·

slçilo dos seus camaradas com o ot·ador; bnsto.

quo v. Ex. me in,ltsp?nhacom o Sr. Pro·
s1donte da Republica ...
o Srt. PmE• Fr.~tnEIRA-Foi V. Ex. quem
atacou.
o Stt. A, A?.I·!UJ·:no- ..• porqno a. minha

posidio é mesmo pllrlL iliso, Com os seus en.·

mo.r;tUaa é que nlio tem o diroito ele razel'.
o Sn. Pmr.s Flm&EIRA - Eu ntó lamento
Promotor reqUt!l'en juiz do direito ordenar
presidente camn.ra. raculdndo livre~ oxamo qno V. Ex. esteja apn1·tatiodo nós,
da. neta &essão de sete do corrente, intimndo
o Sn. A. AzErmno-0 Sonn~o estA vendo:
prosidonto para. n...,ist!r. Roquorimonto diz o juiz rio rliroito. homem do nctu,LI prosldonto
trn.tn descobrir crimes deliquontcs Co.mnra intruso do

~Iatto

Grosso, tevo n cora::;nm, o

que protestou lliegnlidado intimação. Juiz dcsemlmrnço de orrlena.r ao prosi(l~nte rlo. Cn·
n.diou exame segunda.· feira.
mnrn. ~1unicipal o. C'Otregn. rios livros par:t
Neste momento fui il\'izndo estar nsson· serom sujmto::; n. um ox~mo especial, afim clfl
toda prioão mmha o du amigos sob fuiso pre· so vcrillcnr quaes os dotmquentos da neta do
texto estar Ponco reunindo gcnto.-.tnlonio dia20. Estn. :teta dore ser nquolla n que so
Ct:sario,,.

referiu o St· ..Antonio Loite de Fig-uoirodo,

Este telegrammn esti• n<signado polo Sr. quo nilo 6 o prosidonto logi timo lia Mntto
Antonio Cezarlo, ex-presidente d? Estado. Grosso.
S"natla V. II
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A Cnmarn Munlclpnl tcvo a auc/acia de
contestar a legitirnidudo desw governo. pro·
testando contra ollo, o do communicar esta
sua resolução não só no Con~resso Nocional,
como ao proprio Sr. Prosidonte da Republica.
Os factos siío porfoltnmento conhecidos, c
niio havia necessidade do juiz rio direito do
Cuyabil ordenar o o:rnme dos livros dn acta
da Camnra Municiptol pnra Iii verificar· quue;
os delinquentes quo tivernm a corogorn rlo
combater n sua ent1·ada para o governo do
Estado,
Turlo isto provn o modo irregul/11' por quo
vão sondo levadas o.q cousas na minlm torl'lt;

tudo isto provo qno qrwrcm levar nqnillo n
ferro e fogo, commottendo toda n. Fol'to do
violoncias; do modo (jlle ns mr.us nmigos veem-sc nn. contingooncin lle abandonn.t•,
como ostiio thzendo, n cidndo, seus interossr.s

c suas !amilins, aüm de poderem gnrnntit· a

.

'

·'
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.,
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,,

propr!a v!dnl
E, Sr. Presidente, como si isto niio t.;ts·
tnssn, foi eliminado o direito do noção, cana·
purcadn n lib"rd:rdo, e amençnrlos todos
aquollos que niio quizerem ncompnnhnr o
pt•csi~cnte intruso do Estado nos seus cu·
prichos e na sua politica, rle sorte que ou 1'e·
tirnm·so <la cidarlo ou se sujeitam 1\ prisão,
quo é o que"" dop1•olwndo dessetolrgrarnma,
pretextando-~c que o Sr. Senndot· l'onco ostti
reunindo gente pnm tit2er n. t'O\'Olnção uo
Estado oom o intuito do impcrlir r,uo exerça
o govorno o Sr. Antnnio Lmto do Figueiredo,
ou quem o substituir, depois de 15 de ngosto
pro:rimo.
Póde-se dizer, S1•. Preshlento, que o Sr.So·
nadar Pence oatrl pagando n sua improviden·
cia como presidenta do Estado ; porque, si
elle, o rcspons:IVel J'Oia administração PU·
blica, pela mnnutençao dn ordem, o por outros ncontcc!mcntos pollticos do Estrulo, como
cho!~ do pat•tirlo, tivesse tornn~o as procnu.
çõos qu11 o co.soreclam:tvo., ccrta·nento quo u
rovolnçiio torin abortnrlo e nenhum projuizo torta llnvldo na adminiotrnçilo o n11
politiCit de M:ttto Gro>so. Conliaram de
mais nos direitos que a Constituição aswgut•a no governo do EslllfiO. SI nfio rL<ra Isto,
no primeiro movimento dos rovoltosos, it
mn!s llgoira rlemonatruçilo por parte dos
chefes, o pre$hlen to do Estado dovet•tn tm·
tomado as pt•ovidoncins nccessarias no intui to
do evitar que ollos pudos,om reunir o!omentos, c fnzor a revoluçli.u, como n fi~
2oram.
O Sr. Senador Ponco e~tri, como disso, pn·
ga.ndo o. tmu. hnprovidenCJa o com ello o vico·
pro"idento, que acabn do l'Otlrar·se do Cuyahó
ara ev1tar quo lho tolham a l!Uordade reco·
hondo·o t\ p1•!silo, como catava ameaçado,
segundo so !nlbre do outro tolegt•amma que

r

vou ler no Sonnrlo. E; to tel•gramma é do 23
dt'!sle mez, l'ocobido hojo p:.~la mnnhii, e diz
o seguinte:
« GoneJ•ni Co.mn.t•a. ordenou no aommnn·
dnnto do I D·• bntalluio rio infantnrin, que os tiL
estacionado cm C1tcoros, prestar forca n.tt·
tor!rlado estadual, nomonçito de Fi(,\'ueircdo
protegonrlo ostonsi vnmento C!lU!-iiL Murtlnho.
Casario (ô o ox prosid•uto do Est.rdo) retirou·
.se po.ra ovit.nr pressüo, VerJndeiro estado Uo
sitio. Figueiredo nwnequirn Motollo.>
E:;tó. :tssignalio polo Sr. Joti.o Folix.
ora, dcttnt.o 1lestes factofl, nãn ~o i n. qnom
rlil'iglr as recln mnçücs q uo o c!\so üxigo, poP~
quo o St•. Pt·esidento da. Rnpub!icn, paroco,
nonhunu. insü•urr:no dnl'it ao s·m do!ognrJo,
oo }H'1l:·mlrmto irJtruso do E.,tttdo, o St•. Antonm Ln1tr\ do l•'i;,;-uoiredo, p!Ll'lL cohibir OB~es
escnnda.lol'l, par~ fltzer ce;,~sn.r t1tntn~ violencins. c rostnbelt~cor n. ol'rlom institucional cm
M1üto·Grosso, evitando vol'da!leil•o dc.sca\abro
como este.
N1to t;ei si tlevorei rllrigir·-me ninda. ao
Sr. Mini• Iro da fo'rlzenrla, porque, si S. Ex.
quizcsso qrw :t or1lcm ti"f-;se intmra.mento restabolocirlrt no E~tado, fhzcmlo cessnr o:;ses
desmandos, c~snR violencias o'lcnntlo.losas,
porleriu. taz(ll·O com um simples ncono, pm··
que, estando n frente tlo gover·no do F..stndo o
~tolegn,to do Sr. Pl'O!'Iidente da Rop11hlicR,
que tum bem o Ó de S. gx., o Sr. Antonio
Leito de Fi:;uoi!'edo, bnst1Lvn qno o nobt•e
~finistro mostrasse n JJeces:;idade tle cessat•om
esses f1Lotos, a!lm do dar tom ma.i~ sBrlo,mais
lloconte, mo.is moralizador do qu~J aquelle
quo cnJ•ncteriza os facto~ que se ostiío p11s·
sando no Estarlo ; por corto, que isto tudo
1e1•ta dosapparecido.
E não posso mesmo comprohondor como é
que o llolll'lldo 81•, Pr•esldento "" Re,,uulica,
t!."ndo conliecimento dcstt~s Car!tos, não pro·
cut•n immcdiuta.lnento fuzol·os cossnJ•, rJe murlo
que os lltlvorsurios tio S. "x. no Estado de
jJatto Gro::oso posl'rtrn ter to~tns :ut gn.rnntias,
IOS'ilu.m gosnr• da IibOJ•fln.do quo n. Constituição
hcs deu, po.!:s!Lm, cm fim, mnntot• os :-;ous di·
reltos, sem qut' gojnm violflntllrfOil, amonça.dos
o surprohendidos cm suas !iiJ01'tlades.
Po1•tonto, Sr. Presidente, ao dolxar a tri·
buna por boje, só me resta lembrar a S. Ex.
o S1'. Presidente rla Republica que nlnguom
ri mais rospcrnsavol pela orrlem publica uo

I

meu Estnrlo llo qno S. Ex .. o quo, sl o

com~

mandante rlo tllstr!cto milit.1• niio mudar do
rumo, nií.o tomrLr outros provldonoins pn.rn.
que" li bordado sojo garantida a quem tivor
direito ...
o Stt. Pmrns FrnnmmtA- Ollio v. Ex. que·
rowlo que oli o Intervenha no Estado do ~latto
Grosso 1... (.!t.< outros aparw.)

,;,1
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O SR. A. AzEREn>-SI o Sr. Prcoldento <ln
Republica pr·ovidenclar, teró. prestndo um
sorvtco, mesmo nest~ quadra angustiosa, no
meU E~tado, pnrquo,ao monos, evita.ró. novas
vlolonclas e Impedir•!\ nova emigração dos
membros do partido republlcano parn lóru
da capital e mesmo p•ra fóra do Estado, como
tem acontecido,
Assim, pois, Sr. Presidente, é nppellanclo
ainda para a consclenela r·epubllcnnll do Sr,
Presidente da Republica que venho apontar
este1 1\lclos d~t tr·lbuna do Sonado, esperanrlo
que S. Ex. tome em consideração, não o que
estó. dizendo o orador, mas os factos qun se
estão dando em Matto Grosso, e tome-os cm
consideração para quo a ordem possa ser com·
pletamente rcstabelccidn, par:. que os meus
amigos tenham garantias e poss:.m ver assegumdns ns li~erdndes a que toem direito e os
direitos que lhes querem arrancar,
S. Ex. que lance um olhar para o Estarlo
de Multo Grosso; S. Ex., que havia promuttido, que bavll\ assegurado que a ordem pu·
blicaserin mantl<la no Estudo de Matto Grosso,
para que us elelçües pudessem ser effectuadas,
como disse o honrado Senador por S. Paulo,
S. Ex. que, ao menos agora, uma vez que
niio pôde fnzel·n no espaço que modelou eutre
a annullaçiio da eleiçiio e o adiamento •la
mesm11 p11ra o dia 20, possa lançar uma vbtr.
de otbos para o Estado de Ma! to Grosso o
mandar dizer aos seus delegados que sejam,
ao menos, humanos e cumpram melhor n lei,
E' o que tinha n dizer.

do Estado-Maior do Exercito e lmpoz.Jhe,
como uma de suas obrlgacües. o.pro:;(jntar no
Congresso, qunnto antes, um proJecto de ro·
organização gerul do exercito. Este projecto
ahi,1a não nos foi pt•ot~ento, e mo parnce quo
qu~lquer morliflcaeão ort rcorguni?JI~iio paPeial que façamos sÓró. nessa. occasiüo estempor;lllea. (Apoirdo.<.)
Jul~o. pois, que seria con-veniente agunrdar
orc:tslii.o a.eada.para então estabelecer algum;t
destas disl"'_slções Q)le es~ão comprehondidas
nn. propos1çao em dJscus:-;u.o.
V. Ex., Sr. Presidente, dignou-se sob·
motter ó. consldcrnr;iio do Seno do, creio que o
parecer da Commrssão do Mnrlnlm o Guerra e
o pr·ojecto. (Puusa.)
Quanto ao parecer, dto não exi;te; at~ ó
incompleto um dos perrodos que aqm estuo,
(indicando um impresso.)

Devo a observação do estar incompleto o
pel'iodo, por faltar a oração principal, a um
mostr·e de grammatic".
O SR. PmEs FimRE!Il.\ dá um aparte.
O SR. JULIO I'ROTA-Naturnlmente, suppri·
mimm na typo~rn.phia; mns o quo ó certo_ ó
que a Comml!siio de Marinha o Guerra nao
deu parecer• sobre a proposição da Camnra
dos Oeputarlos, limitou-su apeno.s n apresen·
tar at~umus emendas do art. 4' em deante,
A primeira dessas emendas apresentadas
pelo Commissiio é n seguinte:
•Serão graduados.»
E' uma tmposlçiio que se qrter fazer ao
Governo. Quero dizer quo o coronel mais
antigo ou mesmo o genural mais antigo, quer
ORDEM DO DIA
tenha ou niio merecimentos, deve ser sempro graduado.
PROMOÇÕES DOS OFFICIAES DO EXERCITO
Ora, o Senado comproheUIIe que nem sempre o coronel esti> no caso do recoiJor as lronEntra om 2' dlsoussiio, com o pnreeer tàvo' rus de uma gt•aduaçiio. E tanto isto é ln·
ravel da Oommlssão do Marinha o Guerr·a, o conveniente que o Governo passado nos deu
art. I da proposição dn Camara, u. 13, rio o exemplo.
1897, que <llspõe sobre promoções dos offlolaes O dlstincto general Monrn, apeznr dos se!'s
mllentcs serviços do paz e do guerra ,nua
do exet•oito.
a grtuluaçü.o.
Nlnguem podindo a palavra, encerra-se a mereceu
O general Bacellat• nüo a r·ccebeu lambem
dlscusslío.
até trajo. Ora, 'I a to! entende que os pastos
Entram successivamontc em dlscussiio, que do General devem ser de exclusiva escolha
so encerra. sem debate, os arts. 2° c 3°.
do Governo, porque lmvomos de fozor·lhe
Entrn em dtscussiio, com n emenda substi- uma impo;ição 1
tutlvn offerecidn pela Commissiio de Marinha O Sonado compreherrde que nem torlos os
coroneis toem merecimento p:tra serem gene·
e Guorr n, o art. ·i'
raos, e tanto é assim, que muitna vozes sa
deixa
os primeiros Ila escuta para promQver·
O Sr. Julio Frota- Sr. Presl·
so
os
uI
dente, nilo pt•etendla discutir a proposlcilo E<ta ótlrnos.
objoc~ão que tinha a fazer sobre
que se acha cm debato, nom as emendas apre· uma das aemenda;
da Commrosiio de Marinha
sentadas pela lllustJ•e Oommissiio do Marinha
e Guerra.
e Gu>rra.·
E' meu dover, porém, pondornr ao Senado 0 Sn. PIRES FBRREIRA.-Entiio, V,Ex. ro·
que, em 1897,o Congresso oreou a Repartição queit•a para ser ouvltlo o Governo,
1
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O Sn.. JuLio FnOTA-Nüo Jll'cciso po.ro. vo- qunndo so diz que os officlacs serão gradua·
tar este projecto ele infm·maçõcs do Governo dos.
A loi diz: «pOdBriio sor. o a Commlssiio alo nom ::;o.bel' n. opinillo do Sr. Ministro da
Guerra. Nada tenho com Isso para votnr a tera para dlzot• «Serlío grndua•los.>
fnvot• ou contra o projecto. E desde ji\ de- Nilo ó Impor no Governo; loglslar niio ó
clnro que voto contra.
•
Impor ao Govc•rno. Nós legislamos de accordo
Em uma destas emendas apresenln·se a com aqui !lo que nos parece mais justo.
idúa de que a promoçilo de tenente a capitiio Assim ó que, si bouves,e esta lei, v. Ex.
niio teria motivo para vir censurar o go.
•eja lambem por merecimento.
vorno
tr11nsaoto polnniio graduaçiio do muito
0 SR. PIRES FEilREIRA-Niío, ahi diz do
lllustre
Sr. marechal Mour11.
t~nento a cnpitíio, parn equiparar com a ma·
O Stt. JuLIO FnorA-Niio tlz censura ai·
rmba.
guma.
o SR ..JuLio F'Rora-Pois na marinha que O SR. PIRES FeRREIRA-Não foi propria·
~upprima-su isso, porque a Constltuiçiío jtl
mente con,ura; mas ó certo que o Governo
Igualou.
Queror e~tendet" o merecimento no posto estaria obrigado por esta loi, si ella ftlsse
subalterno de tenentes, onde existem tantos uma real idade,
officinos ó abrir mais uma porta larga ao fi. Mas nilo se trata de promoções, mas sim de
garantir o direito de antiguidade ao n. I;
lhotismo.
Pobres dos tenontes que niio tiverem pa- úquollo que occupa esse logar.
Quando se der a vaga, o Governo poderá
drinho I
promover
por merecimento ; mas o promo·
Entre as _dispo.<lçõcs do projecto ha alguvldo
niio
ticn
mais antigo do que o graduado.
mas que sno convcnrentes, como ó, a quo
Logo,
ó
uma
gamntla
para a antiguidade, e
obriga no Govot•no a promover no prozo de
dou .. , mezes, Jogo que ~e dê n. V0.0'B, Mas, nao para dar direito á promoçiio.
Muitos dos meus camaradas onten<lem que
isso estti. nn. lei.
é
uma
promoçiio, e outros uiio.
Niio me estenderei mais, porque as ponde·
Eu
ontondo
que é um" garantia de antirações que tinha a fazer nesta oecaslão,
guidade.
oram estas. Si o projecto passar, na 3" dis·
cussíio tratarei mais detalhadamente dos O SR. NoouEmA PARANAGUA' dli um
seus diversos artigos e das emendas aprel'tln· aparte.
tndns poJa Commissiio do Marinha e Guerra. 0 SR,- PJRES FIIRRE!RA-Perdôe·mo• não
tem direito de promoção; tem garantia de antiguillade.
O Sr. Piro• Ferreira()- Sr.
Presidente, tendo si1IO presente á ·Com missão 0 SR. NoGUEIRA PARANAGUA'-Delxc·me
do Marinha o Guerra, por ordem da Mesa, a v. Ex. •zpllcnr. V, Ex. mosmo nilodi1.que,
proposlç110 da Camnrn dos Deputados, esta deu sendo este oiDclai chefe de classe .• ,
o parecer que começa agora a sor impugnndo 0 SR, PIRES FERREmA-E graduado,,,
pelo lllnstro Senador pelo Rio Grande do Sul.
Parece, na verdade, qu~ s. Ex. tem l'aziío, 0 SR, NOGUEIRA PARANAGUA'-e gnd11ndo,
que deviamos resorv11r 11 discussão deste prO· garante s11a antiguidade, porque sendo pro·
Jeoto para quundo o Governo aprcsontasse o movidos outros, nas primeiras vagos, quan,Jo
projecto de reorganização do exercito, em mais tardo osse grf\duado fôr promovido,
cumprimento da lei quo croou o Estado· tem direito 11 ir contar 11 ant1g11idade de
tempo anterior, ficando collooado acima desses
Maior do Exorci(i),
outros
que foram promovidos 1
Seria o caso do nobre Senndort•cquerer que E nesso..~
condições, a gra•luaçiio niío dá
o projecto fosse retirado da dlscuSRíio, até
priorida•le
em
relação aos outros 1
qu~. voltando n de!Jate, pudessomos porfeitlL·
monto delibornr.
.
0 Sn. PRESIDENTE-Peço 11ttonçllo.
As~lm estava satisfoita a vontade do S.Ex.
0 SR, PmES FERREIRA-Nilo so dá garantia
o creio que de outros Snnadoros, o estou corto ti prioridade; o que se quer é sómente 8'11·
do que a Commissiio de Marlnhn e Guerra rantlr a antiguidade, mn1s nada.
niio impugnat•ln ess1 requerimonto,
O honrado Scnndor, dlocutlndo algumas o Stt. BELI'ORT VlElltA-E' a mesma cousa.
das omontlns apresentadas pela Commissiio do O SR. E. WANDENKOLK-Grnduaçiio e pt·o·
Marinha o Guerra, disse, em roillCiío !\ prl· moçilo s110 n mesma cousa.
moira, quo é uma imposição no Governo o Sn. PmEs FtmnEmA-S•to rlous modos
do pensar, silo dou• pontos oontroverlldo,si graduaçiio é promoçiio, si graduação niio é
promoção,
ff Eato tllscurt:to niio foi i-ovi'JtO poJo orndor,
1
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o modo do consi· posso fccbn.t• os livros, niio }lrcclso estudar
dorar o relormado: para muitos o rel'orm:cdo mais, nom mo intet•ossar por isto, pnrquo
é··~alznno, pnrn. outt'o8, e eu nssim 11enso, o quon1lo cho,.;n.r an n. I, serei promovido,
reformado aão ó paiznno.
Do~de quo ollcs precisem tnmbem sm• pro•
Mas, como diZIIl, com a graduação dá-se movidos por merecimouto, continun.riin, sa.·
apenas o direito de gnmntir a antiguidade. hin~o dns oscoJn.~. a estudrtr e, portunto, a
O segundo ponto Impugnado p1lo homudo trabalhar, ~ar~ torem dit•oito numa promocüo
ropresentunto do !tio Grnudo rlo Sul fol o da po; aquello titulo; de modo que, desde' os
emenda relativa its promoções por mct•eci- Pl'tmetros annos e mosmo nn. escola, eiJes
monto, dos tenentes 1lna o.r·mns tle cn.vallarla, poderão empreg:cr os maiores esforços para
infantaria o nt'tllhnria c não dos allcres o exhibit•em melhores provas rios seus estudos,
segundos tenentes.
Isto ó porque, Sr. Presidente, os 2"'10· O SR. L.cuno SooRÉ- Este optimismo nilo
ncntes de mn.rinhn. que correspondem nos corresponde t1 realidade.
tenentes de cavullnrin, inlhntaria c artilharia O Sn. PmHs Fa:n.tmm~\- Eu penso assim,
teom direito a sorom promovidos por mereci· o comprehendc o honra1lo Senado!' q uo, pcn·
menta na rnzão de um torço, a Iu• tenentes, sando a8sim, cu nã.o podoria do manoira nlposto que corresponde ao capitão om terra ... gurna prntlcor uma injustiça.
O SR. Juuo FROTA-Os graduados niio re- O honrarlo Senador pelo Rio Grande do
Sul referiu-se tambem á emenda aprosen·
cebem pu tonto 1
0 SR. PIRES FERREIRA-Da graduação o tada no art. 6", que diz :
• O oficial quo f:tllecor, jó. lho compef.indo
não da promoção;
promoção
antiguidade ou ostudos, seril ·
O SR. JULIO FROT.c-E o que diz a pa- consldol'ndoporcomo
promovido no posto im·
tente!
mediato, para os elfoitos do montopio e meio·
OSn. PIRES FERREIRA-Perdô•·mo; V. Ex. soldo.~
quer me convencer, ma~ não me convence, Esta emenda foi principalmente apresenporque já estou convencido de quo não ha tada para evitar o prejuizo do omciaes que,
promoção.
·
sendo tenonte·coroneis o aclmndo-se nesta
O SR, JULIO FROTA-Isto ó outra qucstilo. Capital ou no Ido Grande do Sul, comman·
rlnndo corpos o compotindo·llles 11 promoção
0 SR. PIRES FERREIRA-Portanto, quando por antiguidade restrlcta, estando vagas
a Commissão apresoutou es•a idéa de serem aberta•, tiveram do marchar para Canudos,
promovidos os tenentes de cavallurin, nrtl- on1le fallecornm e suas vluya.s o os seus
lharln e infantaria, um terco por mereci- orpbãos ficaram som direito iLs vnntngons
mento, foi para collocn.l·os com as mesmns que úquetles otllclaes competiam, si tivessem
vantagens que tem os 2"' tenentes da m11rl· sido promovidos.
nba, quando são promovidos a I'' tenentes.
Accresco a cont!tção especial em que estão Isto aconteceu com o tenontc-coronol Tupy
os I'' tenentes da arma do 11rtilharta, onde Caldas o outros, que tinham direito á prons promoçõee so fa1.em justamente por anti- moção por antiguldado ao posto do coronel c
guidade, porque todos os I" tenentes de ar- não foram promovidos, nem por actos do bravura, nom por ostu1los, porque tinham o
tilharia devem ter o curso dessa arma.
curso, nem por anti~ultln.rle ; c isto quando
A emenda é pura fazer com que haja mais as vagas Ji• tinham stdo abe1•tas, ••
estimulo entt•e coses officiaos, para quo ollcs
nilo abandonem os livro• quando sahem rias 0 Sn. BEZERRIL FONTENELLE - Foi porque
escolas, para que procuram apresot.tar tra- o Governo nUa cumpriu o sen rlever, fazendo
balhos que provem que lhos usslsto direi to o 11 promoção como a lei determina.
uma promoçiio por mcl'Cclmonto.
0 SR. PIRES FERREIRA- Não é assim ; o
UM SR. SE~ADOR-Si nilo houver lojus- om vez do estarmos n.ccusando o Govorno,
façamos uma lei, pela qual fique o Governo
tlçns.
inhibldo de commettoro abuso, do que V.E<.
0 SR, PIRES l'ERRE!RA-SI (OSSo posslvol fttlla.
oxtlngulr todas us Injustiças, comprel1onde o
honrado Senador que já so teria feito isto, ha 0 SR, BEZERRIL FONTENELLE- A loi jiL diz
multo tempo. A lnjust<ca é um erro da hu· que o Oovorno taça a pt•ornoçiio, Jogo que se
.
munidad•J; querer corrigir, em absoluto, o;so dor a vaga.
ert•o rl itnpossivel.
O Sit. PmEs FtmtmmA-0 Cholo do Podet•
O que a Commissilo que!' ó que os I"' te· Executivo nssim proce1lP.u, poi•quo queria
nontes do·artllharia ni\o sejam somente pro- nqullatur porlilltamonto os ser·vlços de todos
movidos por antiguidade ; quo agnellos quo aquelles que estavam no tboatro dns opo,mfôrem os numeros 2, 3 ou 4, nao digam : çües, mesmo porque a alguns dos chefes mincont<:!eo·.~com
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· Jltnros p'recla que a promoção para as vngns
existentes devia ser reservada para aquellos
que estavam no campo da poloja,
P11ra evitar os inconveniontos 9ue, por occnsiiio, se vori tlcaram, o. CO 1 misstto tOrmulou
o. omonda no nrt. 0", n qual acabei ilo 101'.
Aquolles olllcio.es quo a cOJnmlssão suppõo
com rlirelto a ser pronovidos por merooimonto não poderão nllegnr esse titulo pnra
n p1·omoçiio : entretanto, os quo tiverem antiguidade ou estu1h1s, com direito a serl'm
promovidos, niio so nchando om conselho de
guerra, estando aborta a vaga e sendo· o nu ..
mero um, por exemplo, da clnsse esses cstarflo no caso do. emenda.
o honrndo Sona<lor .IIi disse que é isto quo
man~la o. lei ; o si ú ossim, si n. !Pi ga.rnnto
osso direito, pot• quo razão não hn.vemos do
confirmai-o. em toda a sua plenitude, fazendo
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com que niio dnixe de sor promovido o o(·
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flcinl quanilo tiver adquirido o direito O. pro·
moção, c fazendo com que o.s viuvns o ar·
phiios dos otnclnes com direito li promoçilo
gosom das vantagens inherentos no posto
quo competia a ossos millto.ros ?
o S1t. J. FROTA-Tudo isto deve ser incluido em uma lei do ostado-mnior.
o Slt. Pnucs FR!tRE!RA-Crelo que nn'o ha
mais emenda da Com missão que /ússo contes·
toda pelo honrado SonaflOi'.
Todas ellns siio Ião favoravels ao serviço,
som trazerem dlspendlo ao erarlo puhlico,
que, estou convencido, o Senndo ás approvo.rá, pa.ra que n:t 311 diEcu~silo tonhumos o
prazor de ouvir mais uma vez o honrado
Senador pelo Rio Grande do Sul,
Ninguem mai:; peilindo u. pa.lavra, cncer•

ra-so a discussão.
Seguem-se om discussiio,que seencorrn som
debato, os artigos odditivos otforocidos pela
mesmo. Com missão de Mnl'inha e Guei'rn e o
quinto e ultimo da proposição.
Posto á votos, ú l'Ojoltntlo o art. I" da pl'O·
posição.
l'icmn p1•ojudicndo< os domais nrt.lgos o
omonlla::i.
.t proFosição vuo ser devolvida ti camora
dos Deputados.
l'RT~TS:NÇÃO DE
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Continún. om discussão unlon. com a emenda substltutiva olfoi'Ooida pelo Si•, Senador
Almoldn Illlrrolo o parecer n. 51, do 1~00,
opinando que seja in,lcferhlo o requerimento
cm quo D. Ca.rolinn Co.rloto. do So.crnmonto,
vluva do capltiio honorario do exercito .lo1lo
Chrysostomo Llldlsló.o do. Silva, podo uma
peilsilo.

O Sr. Prc•ldentc- Por oeonslão
da dlacuosiio deste p11recer, o Sr. Almuida
Barl'etu o1ferccou R conolueií.o do mesmo a seguinte
gmend~t substltutlva 1la conclusão do parecer n. 51, de IB90,
O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unico. E' concedida a D. Carolina
Carloht do Sacramento, viuvn do capitão 110norario do exercito, Joiio Chrysostumo Ladishlo e Silva, a pensão mensal do 45$; revogadas as disposiçll<ls em contrario.
Encerrada a dlscussilo o annunclada avotaçiio da cone! usil.o do parecm•; o mesmo Sr.
Senndor Almeida Barreto requereu, pela ordem,o adiamento da voto.<:ilo,afim de que o parecer, com a emenda o documentos que o1fo·
receu fôsao devolvido O. Commissiio de Finanças.
Approvo.do o adiamento, foram os papeis
remettidos ú. altudlda Commissiio.
Esta, tomando conhocimonto da mataria,
opina do novo pelo Indeferimento da potlçiio •
O 8•·· .A.lmeldn Barreto-Ante~
do ent1'ttr na analyse quo pretendo f.tzet• do
segundo parecer da Commlsoiio de Finanças,
fiado sobre a protençiio da viuva do co.pltiio
João 'Chrysostomo, tencionava perguntar a
v. Ex., sr. Presidente, pela emenda quo
apresentei o cuja leitum acabo de ouvir
agora, porquanto me parecia que dovlu
se achai' Impressa eom o alludidu parecer,
para quu d•sso modo o Senado pudesse t"r
do lia por!olto conbcclmento. Isto, poróm, nlio
so dou.
Essa emenda é substitutiva da conclusão
do primeiro parucer, contrario, que sobre este
assumpto omlttlu a commissão de Fln:tnçns
e cn.in 1mpugn11çiio ja ftz, mostrando ao moamo
tempo os motivos fortes que mo levaram a
tomar a dol~<a da causa desta senhora o o.
int.ei·essllr-mo por el111. Reservo-mo agora
pl'inclpalmenl.e para f;1 z1r a analyso 1ln
ultimo parecer quo loi dado om consequencla
do ter o Senado resolvido, a requerimento
meu, quo os papeis voltassem áquolla Commissão, aftm de serem ponderados os novos
documontos por mim apresentados,
Além de outras, Sr. Presidente, nosta
mesma sos,ilo e nilo hn muito foram concoilidns pensõus, cada umn de 80$, o. dous soldados que aqui Ro apresontnrnm mutilados ;
o, no em tanto, a Comml,silo de Finanças, Invocando prlnclpios ni\o sei do quo Justiça,
oppõo-so um dous pnrecoro8 11 quo seja dado.
a ••moh1 de 4P,$ mensuos ou 1$500 poi' dia á
desventurada vluvn de um capitão quo, dopol• do multas vozes balando nos cnmpos do
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combate, em clcfe•n dn Pntrln, lui rccolhitlo quo capoat• o doeu monto quo dollo solllcltoi
vorbalm:mte.Enviei·IL ú ConunisHÜO para. que
no Asyln do luvalitlo;.do PaLJ•in.
Quem mn.ls merm:cdor da. compaixií.o o do e~ ta. YOrltlco.ssn o. orlgum otlleinl tllL int'ormnnnlparo dos represont:1 ntos do povo, qualq um• Q!LO que u. ncompaulm.va. o que constituo o
dnquolles dous soldn.tlos, mutilatlo:; ::sim, ma~ do.CUIJlOil to que ou otforccla no juizo da Comquo loem alojamento, que tccm ulim(Jnltt<;:1o, nussao u quo vou lar no Senado.
qne teem lh.l'll:t.monto, n quem t1:1tla tultrL cmo s".- LEtT>: 10 OtTICICA- o relator da
11m, ou t\. inJiJiiZ viuv:t. do:)to otllcitLI, tlis· r.omm;ssao dlssu q no niio ~·, tlocumen tos datincto o hr,,vo, como mostrarei, flUO vivo no. quelles ~uo devam inatrnli· potlcücs desta
mn.l~ contrh;tndora penurio., prcclso.tulo dns m·dem.
"
esmolas do~ carido~os }ln.t'IL tor com quo nli·
O Sll. AL~IfiiDA. BA!lll&To- O documento ó
montn.r os SI·Us filhos u a. si propt·iiL, muti·
la.da tambom, não .poi' balns Inimigas, mas
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O SOg'lllllto:

pola idnilo avançadn. ~no n inhibetloqualquot• . «N. 38-t-Commrurdo uo Asylo de Jnva·
lrol~s do P.rtrl' na Ilha do Bom Jesus em 10
'
Sr. Presidente, peco a V. Ex. que mo do JUnho do 1899.
ma.ntle u potiçiio cum os documento!:! quo
J~O Sr. general de brigada. João Soo.ros
nprcscn tl!i.
·
N?'Y"· D. commandante do 4,' rllstricto
l~l'ses documentos nü.o fomm attcndidos pela mJittm•7Cumpl'indo a vos.o;o. ordem expressa
illustt'l11ln. Commissiio c como que para dt~s um. officto n. ~.ill9,de 8 do vigonte, par·a que
tl'uíl-os conta-se nmo. histot•io. sem runtlamonto os te commnnrlo to formo sobt•e o comporta...
nlgum. Diz-se quo o otllcinl foi insubordinado mtnto o recursos do subsisloncia da viuva.
o quo n. &ua. vi uva. não merece n. pon:-,ü.o, do llmulo capltil~ honornrio do exercito ,João
po:·que mUltas outras nas cotHliçõos dolltl Chrtoostomo Lnd1slú? o Silva, bom como si
vivem por o. hi ;-;em caso auxilio.
o~lstom om companhia dolla os filhos le"lEu d•,•Jnva que o h<~mado relator tio pa- t!m~~ de n_on;ae~ Joaquim Ln.dislti.o o Sitv~ e
recer· mo llltlicnssc quo.cs são essas outras. Si Enlllto ~adJ:;lao o S1lva, cabe-mo informal'
existem, C!Hl.S iniOllzes se!'ão com certezo. em ~ue ~ vmva rio rotbrldo olllcial, de nome
multo pe~uono numero.
Curolma Carlota do Sacr·"mento e Silva tem
O quo tenho visto constantemente ó dt1· tido ató ho,io exemplar comporlamonto o
rem .. ~ c pensões o. vi uvas do milito.rcs mm·tos vrve da rarrdn,lo das pessoas bemfazojas
cm comba.te. ou fa.Uccidos em consequonci;L por ahsolutn falta do recursos o por nã~
de ferimentos uollos recebillos, sondo ce1·to poder, pol' sou e~ttulo lle sn.udo, nngaritl.r
flUO no. maioria. dos casns, na sua qun.si tota· pelo tmb:~lho, os meios do HUbsistoncio.; uenÍ
lidntlo mc~mo, essas UcnellciadnM toom direito cumo, é .corto, pol' inrot·ruaçõcs que me fo ..
e gm:urn de moio·~oldo o moutepio o lu~ vezes t•am mlmstrG,das pelos officines deste o.sylo,
a.t~ do outros vautngcn::;.
que os tllliO::i da mosma viuvn acima. citados
Entretanto, nega-:;_: o. uml\. desgraçada que IU.lleceram dul'antc a revolta d~ Gdo setombr~
vive, como jó. di~i:o, do. c~o.rillo.do publica. e de lHO·l, om consequoncia do rol'imentos ro·
quo trnz o nome <lo um otllcial <lo met•ito, a cebalos om comilntcs, no Estado do Rio
inslgnificunto quantia do 1$:.00 r\iarios.
Gt•aude do Sul.- l'ictorino dos Santos
PBssnrol pm•ém sem mais clemoro. n cx;l ... Silca, coronal graduado commnn1ln.ute.))
minar alguns p1..·ntos do parcc~r. r1ue nii.o
[Josso duixar do contrariar, pedi mio tle nn- Mua, Sr·, Presidente, n Com missão do Fl~ançns nrlo qui1. c~nsidera.r• esta ini!Jrmaçii.o
tomü.o desculpas ú. illm:~ll·nda Corumis~üo.
lliiJlOI't:lnte o cliu~stficou n ca1•tu. quo a ncorn·
Diz o pnrocer:
panhou ttlmbom. cvmo um· documento 1
Ou melhor, e>So tal o moJo de ontondor
«O~ novos documont.oH constam: do uma
carta do St•. gonet•al Soares Noiva., com· do rolntor, o os domais membros como de
mo.ndunte do •1° districto militar, dirigirln. o.o costnmo, disseram A111tln (l'iso). P~lo monos
St•. Senntlor Jmó de J\l1uoido. Hnrreto, o.tten· Iili o_que rllose o il!ustr·o presidente da comdenrlo ;, requisiçüo verb"l por <~sto Sonadot• lrllS:-Jtta, com l'Olnçu.o ao quo nclln ao pnssa.
Iili ta il~uello genernl e acompanhando um o s"' LEITE E O!T\CICA- Niio disso Isso.
otlltüo do cornnol Victol•iuo dos Santos SilTn,
Sll.AL"~IDA. BAlmETo-A cartn, Eois, não
commtmdant•J do Asylo de Invnlidos dn ó oOdoeumouto,mas
sim o Clfllcio do initor1nn.çii.o
Patrln. »
prustndn. pelo coront!l Victot•ino dos Santos
Daf]UÍ ~e doprehonde, Sl'. Pt'etiillentc, quo Si! vn, comnumdlinte tlo Asylo,quo ha pouco ii,
um dos doctttnentus que otfereci foi umo. cu !'to. o ~:~o_bro ~ qun.l a Conum:s~nlo pa~sou por alto
o. mim dirigido. pelo Sr. general Neiv1~ 1 o quo c nao qmz traZ til' ao conhechnonto do Sono.do.
niio é ox[l,c to.
A cartt1 do digno commandnnte do ·I" di· 0 Sll, LElTI~ E OmctOA-Niio apoiado csli~
'
stt•lcto militar nii.o tinha outro tlm mais do dbcutido no parecot·.
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O Slt, AL>IEIDA ll.llmJ~To-0 porocor ro· Eó com o mnu voto mos tambom com o esforço
foro-se a. ello llgoirnmonto, Diz o seguinte:
da minha humlldo pnlnvr11 puraarr:tncnl·a
«Nr:sta inJ'orm:rçiio con!irmll o rel'l!rldn co- dns gnri·a~ da mlscrla em quo so debn.to
ronel tudo o que ul!egou ;L policionnrin om obtendo-lho dos lllusLros reprosontantns dJL ·
sua petiçiio, rolnth·rmwnLo no seu o:->ta.do do Nn.ciio 11. concc~sii.o tlu. insigmficantc csmoi11
pobreza.. No tlnnl do sou otncio, ncr.roscontn. o <lo 1$500 dmrio~, que é o quo rosultorh si
commundanto <lo Asylo do lnvnlldos da Pn· Cor nppt•ova!lo o prt1jocto CJUO a.prosontol pnra.
tr•io.: bem como tJ certo, p01' úr(nrm~tçi1cs mi· substl!.ulr n. conclusii.o llo primoiro pttrecot• o
ni,çfJ•ada ..; polos oj{lciaas rlcsto asylo, quo os Jl· OtiÜ\ em discuseüo.
A honmtln. Commlssão, porém, niio so limilbfiS 1lu malimn Vill\'fl., ncimn citado.,JO.llccoram
tou
n. sm• injustn, pordoo·m'J clln., ncons:l·
durante a revolta do 180-t,om consoq uoncin do
lh:tndo
o Sonu~o li l!_<io attondot• no pe~ido d~
fm·imcntos recobirlos mn combntn no IUo
~~~vo. ~o co.pitiLO .Toao Chrlso!:ltomo; nindo. o
Grondo do Snl.,.
Como vó o SBnado, os dous Jllhos de maior 101 o nao pouco f]Uimdo disse no sou pn.rocer,
hlndB desta sonhara nüo vivom mais o os flUO nã.o to I' o~ ta otncia.l praticado o.ctus de o ttrn•
olla tem cm sun compnnhla. são monor•ns; Ol'!linarin, notm•iodo.!lo na guet•t•o. do Paraguny,
pm•tunto, dosnpparom~ a. mzü.o nllegndn. uo o haver sulo um insubordino.ilo, varias vezes
primeiro 1mrccor do quo ella podia. sol' sua, castigado.
Fucil mo ó comtudo J•opar~r oss~ injustiça
tontatln por nquollos <lous lllhos.
poro.nto
o Sonado, lendo us ordens do din do
Acho. o.indo. n. Comml:-;::;ilo quo o.:;! a pob1·o
oxcrctto,
que nqui tonho, o ando se nchnm
sonhara quo so nrm~tn. nn mlscrin., quo vivo
do csmolo.s, elevo continuar no 1lesn.mpa.ro cm consignado~ com elogios os relovantos s"rum Asylo ondo morreu o sou marido, pres· vi~os que olle pmstou ú: Patrl11.
PJ•imelro, poróm, exomin~rei a suo fó de
tnn<lo mrvlços iL sua P~ttrin ?
do
olllcio. Delln consta que durante o tempo
E' uma gJ•a.visslmn injustiça, Sr. Prosi·
d.o 25 n.nnos, quo serviu no n~ylo, su1ft•ou
donto I (CoHfinuaudo a. te'r o parecer.)
«Muitos milhares do cidadãos mort•üra.m na. prisão por ter querido obrigar um vad1•o 11
guerra. do Para.guu.y, doixa.wlo vtuvns o or· tilzm• a oncommendação do coJ•po do uma so]lhiios pobros <J outrus muitos voltnrn.m 1\0S nham, que tbl por olle o outJ•os Jovad~ ao
sous lnbores o depois lnllecerum som nunca cemitorlo, ao quo aquolle so <'ccusavn. O
padt•o dou p>t'tu da occurrcnci11 uo mojor, o
bovorom posndn sobro o Tbosouro.
Om, o mnrldo <ln suppllconto depois quo qu~l roprohondou o capltiio, niio ~cceltan~o
voltou do Pa.ra.guay, anelo, aliás, uii.o pra· este 11 reprohonsiio.
UMA voz - Esse pouco.
tlcou actos do oxtraordinnrln notoJ·iodnilo,
o do ando niio voiu inutilizn<lo pnrn o tro- . 0 Sn. AUmlD.\ B.\HRE1'o-Mus SOI'Jl acaso
lla.lho, viveu sem pro a.m]mrndo poJo Estn.do, msubol'dinuçüo exigir que um padre llzesse
quer como empregado 1lo 1\fu~eo Militar, n. encommondacü.o do um cm•po p:trn sor en·
quor como rocolhiilo no Asylo do lnvnlidos torrado 1
dn. Patria, ando, l'i!Si\ a sun. fó do otncio, foi
O_SR, ALBERTO GONÇALVES-O pudro Ó que
vnrlns vozes proso por insubordlnndo o devut
~m· censut·ndo.
outras faltas. •
Não conhoco. ropito, nenhum!\ viuvn nns
0 81,, ALMEIDA BARRETO-Apoiado,
condições desta, ao contrario, o quo tonho
E' o quo con,tu <iesta fé do otncio,
visto lrequontmnento ó o Congresso conceder
Mns dolln deviam const~r lambem os sor·
favores pocunbrios a. muitus, o.pezar do go· viços do olllcinl, os quMs, entretanto, foram
omlttidos.
zarom ~o montopio o meio-soldo.
Não importa.
O Sa.LEITE E OITICICA-Ell~ não tom moia·
As
ordens do dla quo vou ler supprem osso
soldo?
falta:
ORa, Al.liEIOA B.um&To-Não tom nada.
«Ordem do dia n. 004, do 27 de J'ovoroiro
0 Sn. LEITE I~ 0JTICICA-Entào niio marrou <lo 1869.
no serviço dn P!ltrin o sou mari~o 1
Rolo~iio dos olllciaes, inferiores o prnc~s
0 Sn, ALMEIDA BARRI~To-MOI'l'CU nosso mortas, feridas o contusas no combate de
Asylo, para o qua.J V. Jlx, so csti\ ompo- Curupaity om 2·1 de setembro do 1866:
nhandocom touo o pnll•iotismo o intolligcncla
34' batoll!i\o do volnntarios d~ patria-1
qno revertum ns npolicos que post~uia, como snr_gcnto Jono Cbrlsostomo Ladisl~o o Silv~
ú do direito o do justiçn, nllm de nmpn.rnr ns for11lo,
olllcinos mutilados o muitos viuvns que la so Ordom do dia n. 683, do 28 de julbo do
nbrlgnm.
1869 ••
Elia nado recebo dos cof,•os publicas o toi
Fot, por decreto do 28 do j<Jnbo do 1869,
por isso que ou entendi tlovor concorrer não ooudecorado com a medalha do merlto militar
I' I
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o nlforos .Toiio Chrlsostomo Laetlsliw n Silva, llms ellstrahldns do Thosouro para minorar as
em nttenção aos o.ctus de Uravur.l pratic.tdos uffilcçüo::l o ostnncnr ns Jngt•imas do dosgr,lnos combates uo 6, 11 o 21 do tloz01nbJ•o elo ';adas viu vas, lla~elladaa por um dos tino
1868.>
cruel, quo nos Iovur:io ú. rulnn..
Como vô o Senado, tiio bons foe•arn os ser· Ao contrario, bom sabom todo> os quo teom
Tiços deste otnoial, que o maroehnl Duq uo de fó, quo asesmolns o os soccorro~ aos infelizes
Caxias o contemplou em uma rolaçi<o PIIJ'a ijdo as armas com que <e conquistam a pros• obter a medalha do mori:o militar por actos pol'iJnde e a abundaucla, .
de bravura, praticados em diversos com- Si npezar do tudo, poróm, nndn conseguir,
Lates.
·
.
só mo t•osta pedir a Dou' que proteja ns ln· Outra ordem do dia, n do n. 099, de 22 de rol i1.es viuvat~, cujos mnr1do."' morreram no
novembro do 1869, diz :
serviço da Patrin e que deixaram unicacomo rocompona11. ·desses servloos, a
· cParto - Acamp.:monto, om marcha, do mente,
mh;~ria. o as !ngrimn.s.
34• ·corpo de voluntnrlús ela patria, 10 do dezembro de 1868.
·
Tonho concluiclo. (Muito bem, muito bem.)
• A"inda esta "vo~ :tpro~lel'a bra;urá dos ~f
tlciaos e praças do batalhão sob · me11 commando, quo.mals se teem tornwlo crecloros tla
estima o consldoraçiio de seus supoJ•iores,
pois de porto tenho observado o valor ·dos
mesmos.»
. Entre outros esti• o alferes João Chrysos·
tomo Ladisláoe Silva, com esta nota-Pút'tou·
IJe com dlstlncção.
. Em .um comuate quo se travou no dia 10
de dezembro, ao 34' batalhão, sob o meu corn·
mando, coube parte rnuito aaliente, Perten·
ela a elle o onpltllo Jodo Chrysostomo, o, entrd os dos otnoiaos quo mereceram elogios
pelo seu correcto procedimento, .diotlnoção e
bravura, está o seu nome, por tor ao compor·
tado de modo a mereoor monção espeolal.•
Vê, pois, o Senado, quo não fte trata de um
olllcial desconbe~ldo,mus, ao contrario, do um
militar brioso o bravo, cumpridor de· seus
deveras o. multas vezes distinguido pelos seus
superiores, ·
Posso ainda ler outros documentos.
VozEs- Nilo ·precls~ mais. · ·
O SR. AtliiEIDA BARRETO- Bom, Uma vez
que o Senado mostra-oo s~tiateito, .n~o apt'o·
sentarei mr~ls provas, todas constantes de do·
cumentos omctaos, ·
SI, pois, Sr. Pmirlente, não só documentos
fornecidos pelo comrnandaute do Asylo de
Invalides d" Patrla, como ainda ordens do
dia do Exercito mosttam que csto omcinl
portou-se sempre brilhantoment& om det\J•a
da honra nacional, quo a sua viu v~< não per·
cebo um vlntern dos cofres publioos,e vivo na
rnlseri&, quasi. que mOl'I'OlldO i\ fome, me parece que nenhum motivo mais póde havor
para que os roprosontantesdo povo deixem
iJe tazor a do vida justiçll para comrnolteJ•
uma Ingratidão.
Dlriio tnlvez que ostll concessão ncat•reta
Um llOOrescimo do tlespeza e q UO na epOCII
presente nem pensat• se devo om semolhan·
tos favot•es. Mrrs est,jnm cortes os meus ii·
lustres oo!legas do que nilo sorão as mlga·
Sunudo V.

I[ ·

O ~r. Leite c Oltielen (1)-St'.
Prooidonte, cm delllrencia ao honrado Se·
nudor, que t110 alto fez foliar os sentimento;
de seu coJ•ação, o para mostrat• que os memuros da Commlssãodo Finanças niio aasignam
de ct•uz todos os pareceres aprcsentndos pelo
seu rel;ttor, vou, em brevus palavras, res·
pender a S. Ex., c mostrar quo niio tem
razão para acousar do lngratidlio os ropre·
sentantos da Nação quo nega~·em a pensão do
que ao· trata,
·
.· o Senado tem adoptado como praxe só con·
coJer pensües ils viu vus elos militares quo
morrerem em serviço de campanha, ou nella.
se tornem impossibilitados do se entregarem
ao trabalho diarlo para dahl tirarem a su~
subslsloncia.
Presentemente, poróm, trah·so de um
ofilclal honorarlo do Exercito, que set·viu.na
gutu•ra. elo Parn.gULl.Y, do onde nii.o ··voltou
inutilizado, e vi\'eu .uind1L 22 -nnnos, sondo
até empregado no museu militar, o afinal
t·eeolhido no Asylo do lu validos da Patrla. ·
Võ-so, pois, que este otnclal bonorarlo do
gxorcito, e niio de llleira, viveu aiudtt. 22
annos dopois da guerra do Pnraguny.
' 0 Slt. Ar.MEIDA BARRETo-fn vnlldndo em
consequencia <le ferimentos recebhlos 011
guerra, foi rooolbldo ao Asylo.
0 Sn. LEITE E 0tTrcrcA-Antos disto, foi
empr·egado fiO museu militar·.
0 SR, ALMEIDA BARRNTO-ISSO foi lo~o qUO
ello vollúU ~o P•rnguay, ando osteve cinco
anuas.
o Sn. LP.ITP. F. OtTIC!CA-Tnnto nuo estava
lnutlh<ado que foi ompregaJo, e só mot•rou
22 nonos de~ols.
Oru, ó passivo!, ó razoavcl, ó justo que,
nostns cm~tliçüos, o Senndo vú. concoder umn.
pousiio r. vi uva rlesto o!Hcinll O Suuado com·
prailende que, RI formo< a conceder• toJ&l as
(t} E6 to rllscnrso

n~o

foi ruviato tlolo oratlor,
2!:i
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pensões quo fOI'úm l'OC'lnmadas nestn.s cowll·
cOes, o Thosom·o não podo!'!~ comportnt• a tlcs·
poza com scmolhnntc serviço.
O SR. Ar."EinA BARnr,To clú um aparto.
O SR. LEITg E OITICICA- A doutrin~ 6
vordndeirn ; dr\-se ponsiio os vluvns <los om·
cinos quo morrem no cnmpo <lo bntniha ou
dnqueUos quo veem a lnliccer, tcnuo·se inu·
tillzndo nesse serviço i mns nii.o se pódf) conceder pen>iio ils viuvns dnquellos que fnllecOm 22 n.nnos depois, tendo durante csso
tempo oxorcicio empregos.
0 Sr~. ALMEIDA. BAHRE1'0-Nogn-;o ponsiio
o. uma pobre vi uva tlo militar, o concedo-se
uma pensão do 300,$, Hwnsao.:~ {L viuvo. Llc um
tnbolliüo !
O Sn. LEITl•! E OI'l'ICICA.-Niío hn. necessidade do Jevnr n questão poJo Indo pessoal.
E depois, quem concedeu estn pensão foi
- V. Ex.
0 SR. AL~!relDA BARI~ETo-Eu, niio.
O Sn. LEITE E OITICICA.-V, Ele. votou, o
Scnndo concOl'dou, ó um n.resto flrmndo, nii.o
ó possivel voltar atrnz ; mns daqui não se
pódo concluir quo o Senado eleva conceder
pensiio a todos as viuvas do omcinos honor•·

rios.
•
·
Accrosce ainela que esta viuva niio tem
meio solclo, o não o tom porque o seu l'ullecido
marido uão estava no coso daquollcs que ser·
vem nos fileiras do Exercito.
O Sn, AL~IEIDA. BARRETo dli um aplrto.
O Sa. LEITE E OtTICrcA - Pm•foltamente,
porque V.Ex,, ofi!ciul do fileirn, fez todo o

sorviço (lo campanha, chegou ao posto cm
que se ncha pr•estemdo sempre relevantes sor·
viços, do modo que a sua viuvn, que, Deos
pormitto, só o seja daqui hn. muitos nnnos·,
tore\ o soldo dn patente cteV.Ex.
Esse direito, porém, não se ostonde c\s viuvas dos officines honorarios, monos daquollos
uo, tendo voltado muito validos do sei'viço
3e campanha, venham a Jil.llccor 22 annos
depois,
A doutrina elo Senado fit•mnda em diversos
pareceres a.utol'iOI'OS ó osto. ; o foi a raz1lo
porque, aintla o5to nnno, nogou .. :·w pensão o.
diversas viuvns do olllcinos do Exorc\to que
n requllroro.m i mos ús v luvas tios officio.os
honororlos al,solutnmonto não comp<~tu osso

direito, ~:~alvo Qlllllll1o usses otno\nca
lccam cm sot•vico do cnmpunhn. ·

'I

I

''

f'o.l·

E' nstn. n. razf10 do p11.rocor.
. O honrrulo Sunn.rlm• niio tom rnzüo pnrn.
drzer que 11 Commissiioniio ligou importnncln.
no documento quu S. gx, oll\'n•occu, porque
osso elocumeulo o'tú tllm!yzatlo uo propl'io pa·
rccer que ao llrma nello, o r1tó un 11tllrmnçiio
que o nobre Ssnndor não poudo confirmar, isto

6, quanto aos dois filirosclestn vinva quo são
dndos como mortos, mas qno S. Ex. tliz não
snboi' si morreram ou SI existem, o nüo
qnorom viver cm compnnhia. de sua. miio.
Isto mostt•a quo a commisoiio não Jilltou i\
devida elD!oroncia par'" com o hom•aclo Senador.
Pareco-mo que o Renado eleve mantei' n boa
pl'O.ticn. do nfio concmlet• pensüo ás vtuvns llos
omciaos, qno tomae·am parto na guerra do
Pn.rag-nay, poi•quo nü.o toremos recursos no
Thcsouro para Mtondcr n. essas rec1amnçüos.
Ningucm ma.i,q pedindo t'l. palnvru, oncorrnso a dt::;cussão.

S•··

O
Almoldn Du••••oto (pela
o1'1h:m)-Sr. Presidente, preciso quo V. Ex.

me informo do seguinte: si bouver numero,
o que so vota. em primoii'O Jogar?
0 SR, PRESIDENTE -A conclusão do pa•
reccr.
O SR. ALliEIDA BARRETo- Niio, senhor·;
entendo quo deve see· votada em primeiro
lugar a emenda substitcctlva por m1m apre·
sentada iL conclusiio do parecer e que foi liela
ha poucós momentos.
0 SR, PRICSIDENTE-V. Ex, póde pedir pro·
fereucia; si o Senado concocler .•.
O SR. AL~rEIDA BA.HRETo-Niio ha necossi·
dado de profereocla, porque aqol tem se.pr·n.codido desta maneira: as emendas substrtutt·
vos selo voL,dns em primeiro Jogar.
O SR. PnEslllENTE-0 nobre Senador osti>
onga.na.do: só meclianto proJBrencin. é que são
votad:t~ cm primeiro lagar ns emendas snbsti·
tutivas.
O SR. AL~rEIDA. BA.RllETo- Então, V, Ex.
vno contr•,, o Regimento, quo manda submet·
ter {L votnção om primoi<'o Jogar as emendas
substitutivns.
DIVERSOS 8RS. SENADORES-AS emendas SUp•
pressivas.
O Sr~. I'RESIPENTE-Diz o Regimento:
«As emendas seio: suppresslvas, additivns
ou correctivas ; preferem na votaçiio ns primeiras ús S(.lguntln.s, estns às tel'ceiras, c no.
mesma classe as mnis nmpias. »
A omendtt aprosontada poJo honra,lo Se·
uat!or uiio é supprossiva, mas substltutivn;
S. Ex. pótlo, pois, podie• pt•et~roncia pn1•a n
votnçt1o dnlla; si o Senado ih'" conceder, seri\
votada om primeiro logat• n emontln .
Vo.o so voto.r a conclusão llo pn.!'ecer.
O Srt. Ar.~mm.\ BAnnETO-Poço a pnlavrn
poJa ordom.
0 SR. PRESIDENTE- '1'0111 n palavra pola
ordom o Sr. Almeida llart•oto.
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O Sr. J'-.hnefda 13:o •••·4~t.n (Jl ·lr~
o1·dem)-Sr. Pt•csidr.uto, Jl~r,o n v. Ex. que
consulto n. Cn:m si. conecdo }Jl'Oforenciu. n:t
yota~iio p.wn. a cmendn. sU05tilutivu
apresente r {t couclusão do }lU.l'ccot•,
Consutta.Uo, o Sentulo conceda n pl'.Jferencla.
Post11 a votos, ó approva•.ln a omenda em
esorutlnio secreto pm• 17 votos contJ'n. 15.
·
O Sr. Leito c OIUcien (pai'
ord1!m)- Sr. Presidente, dosojo sabot• o que
V. Ex. vao mandar fazer eloste pi'Ojocto.
O Sn.. PnEswcNm- Pa!'a á 3;• discuS~iio.
OSn. LEITE E Ül'l'IC!C.\- Nilo pódc ser.
O Sn. PnllSIDE~'rE- V. Ex. snbc que•
quando os pareceres dns Commissõos con·
ciuom por projectos, estes só tcom duas db"
cussoes. O pai'ccot• concluia inrloforindo n
potiçiio; mas oSona<lo, adoptando a emondn do
~r. Sanador Almeida Barreto, substituiu a
conclusiio do parecer,
O Sn. LEITE E OITJOICA -Mas essa emenda
nü.o tem parecer dn. Comrnissão.
O Sn. PausiDENTE - O parccor foi omondado.
O Sa. LEI1'E E OIT!CICA-Como omonda<lo '!
A cmonda é contraria. no parecer, o mo
parece que niio podia ter sitio acceita : só
poderia ser accelta emenda ao parecor da
Commissão m:mdando voltar os papois iL
mesma. Commi.~sito.
Si foi nprosontada uma emonda oqu!vaIente o. um proJecto, este projecto do\'e seguir
a marcha elo todos os projoctos, quando muito
olle tern sir/o npprovndo om I• discus;iio, dovendo, pois, se1• rí~mettido ú. Comm is são para.
que sobro alio elô paroeor, afim do ser depois
submottldo á 2" discussão.
~!as, adoptar como conclnsiio do parecer a
omendn para entrar olla em 3• di<cu.<são, niio
mo pnreco t•eguln.r. (lia muito.i apartes,)
Trata-so du um projecto do lei apresentado
ao Sonndo, o, como tnl, devo seguir a mn.rchn.
de todos os projectos em itlcuticn< condiçües.
Sómonto as proposiçücs da Cnmnra dos
Deputados, •lopols do parecer da Comm!ssiio
respectiva, stio logo submcttidns it 211 discu.~siio po.ro. pa.sso.rcm ú. 3;•.
0 S!L, Ar.>tm!DA BAHUETO E OUTROS Sns. SE·

I

NADORES dii.O aJHLrtcs,

O Sn. LimE E OITICICA-Estou dnntlo minha opinião; tenho direito nisto; o honrndo
Sonndor niio pólio tolhOI'·me n Iiberdndo dn
Jlnlnvra.
O SrL. AL>IEIDA BAIUL&l'O diL um aparto.
0 SIL. SIL, LEITE E 0J'I'ICIOA-Sr. Prosldon·
to, tratn-so, como disso, de um projocto

]l)[í

"

1lo lei apr·c~enlntlo

qw:j

•

]8()\)

pr·oJecto::~lle
cus~ües.

no scnn.do; to·los os
lt1i nl'st.ns con!lküea t(~cm ti·e.s dis·

Uopoi~ da J:• discns.IJão, vão ú. Commi::;silo

J'CS[h.lcti m.,

Jl<U'tt que c>JttL solJro eiJes d&
parucur; o, datlo os tu, siio submottitlos U. 2·•
discussiio, o postoriol'monte á 3·'.
O projecto elo quo so tratn, porum, v:to
gosnr do ~r·nnde pt•ivilegio do não pa.ssnr 11eJa.
111 discussão nom pela. 211 •
U>! Sa. SENAnon- .Jic tovo J;• discussito, e
ngm·n. acaba do sur o.ppt•ovndo em z~~, 1hltnndo
apenas a 3•.
o Sn. LEITE r. OJTJCJC.\- Quando foi oito
n.pprovado em 111 di:::ctJssilo, si ngora é que t'ui
apresentado?!
O Stt. Pnn:srnE~'l·t~- Não está. nada. cm
discussüo.
o sn. LEITE r.OJTICICA-Estou fullando pela
or<lcm, pam snbcJ• como v, Ex. vae rosolver
osta qnostiio.
Jul,<:o q uo o J'ncto so dou 'leia incorrecção da
emenda; n emenda. só pot!eria sm• uo tmntido
do mandar voltar os papo is t\ Commissiio para
,
esta aprosontnr o projecto de lei.
Desde que :c emenda, como v. Ex. ve, ó
conti•aria ú. conclu~fi.o do po.I·ecer, ni.io póde
ter as regnlins de parEcer.
Não sol, Sr. Ptesidonto, como V, Ex. l1a
do rosolver os ta questiio. V.Ex. J'esolvol-a·h~
como molllOJ" cntendct•, ficando certo do quo
estnbeleceril. um precedente perig-oso si tL
resolvor em sentido contrario icqulllo quo te·

'

~ '

.,·'i'

··.;·'
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nho expenditlo.
'

O ~r. Po•eMidcntc-Pcco no hon·
rado Senador quo tenha abondade do ouvir
o quo diz o Regimento : ~Qunndo ns Com
missões encn.rregadus do oxa.mc de qun.lqucr nssumpto conclnircm os seus parecm·es,
npresoutando J•rojcclos de !e! ou resolnçiio,
tãos pnrocorcs sot•ii.o considerados como rnztíes dos ditos projectos, o entrarão com ollos
em discussiio, rlispcnsadn.s M formalidades
pt•escriptns para os domais projoctos inlcindos no Son:tdo .»
O Sn. LmTo E On'ICicA-~las isto ti qnnndo
ha. parecor.
O Sn. PILESJDRNTE-0 pnrccor concluo pelo
indefm•lmento, JS~ to ó, nconsclllo.ndo o Scnndo
que negue a Jlens;Lo. Honvo, porúm, o.mcnda
a osto pnt•oco!' fnzondo com que ollo conclnis~o pot• um projecto.
U>I SIL. SEN.Iom<-0 quo ó impassivo!, o
quo ·ó lt•rogulnJ•.
o Sn. P!lE.,IOENTE-Mns :L culpa niio J'oi
da Mosn ; D1ln foi ostn, que npprO\'OU n.
emenda, e sim o Senado.

'•. •.·
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8" discussão da. px•oposfci1c dn Cnmnrn dos
· O ~nroe.nr j~ foi nmo vo?. dovol\•frlo i• Commi...;:-;ao u.comprtuhn.du dtL umenda om quesLú.o Ooputadus, n. !5, do JBDD, ostnbolocondu !'o•
o c:; ta, tlHndo uuvu paJ.'Oeel". opina JljjiO l!Hiufu· "I'ns a quo tluvo ubedecor u. desm•iulinnçtlo do.s
taxas do sollo que pmlo111 tlocrotar n Uniiio e
rfrnonto dn potiçiio,
Oli
E.:~tndos i
O Sennrlo concedeu n jJI'eforecfa roqncrhfll

polo Sr. Soundor, nntot• tla omonda; o quo

Uovia sm• submoLtldo {L rotat.,~iio '? u p:trecor?
NilO, pm·que o Scundo concedeu n. pre(tl·
ronr:iu i dcviu. sor vutndn. a ornewla., o HS:iilfl
se foz. (Apoiados,)

O Sn.

f~OIT~

E 0ITICICA- Dovia nhrir-se

dh::cus:;fio soiJ!'O o p1•ojx~to.
O S!t. PnE<IDEN1'm-Quom decidiu foi o So·

i'

Discussão uuicn do parecer n, 137, de 189~,
rht commtss1io tio Justiça o Legiolaciío, opiunntlo que soja riovolvido no Prefeito do Dis·
trlclo Fodoral o oelo quo oppoz iJ iurlicnçilo do
Consolllo Municipal, p~rn. quo o mosmo PF~
I'oi to mn.JJde pagar ao. 1UIICctonalislnO mnntctfl"l os vencimeutos a ostos aruitrudos pelo
m•çnrnento em vJgor, smn ouh·os doscoutos
alrlm dos que e>tivorem ostnuelocidos na loi
orçamentaria, visto o Senado nilo tor quo
tamul' coulwcimunlo do sua matorin., por niio
sor C!lSO do Vl.!to.

D\•do, niio foi lt M(!Stt, O projucto, portanto,
p:tssa á 3• cU:;cussiio.
·
O Sn. LmTJ~ E ÜITICIOA-Mas ninrlo nüo
foi discutido vez algullla 1...
Levanta-se a sessüo ás 2 horas e 45 minuO Sn. PnESIDENTE- A emenda foi dis- tos da !.arde.
cutida com o parecer.
uEmVAÇÃO DE PnESCRIPÇÃO A DD, JOANNA
LY~Cil DO AMARAL lJEi'.ER.RA DA OUNUA E
'l'Jll!!U.EZ,\ LYNCIL DO AMARAL DAR.ROS

Entra em 2' discussilo com o parecer contr,u·io da CommiS!ão de Finanças o at•tfgo
unico do projecto do Sanado, n. 23, de 1898,
relevando n IJD. Joanna Lynch do Amnrnl
Bezerrada Cunha o Tliere?.n J.yuch 1!0 Amaral
B:u•ros diL· prcscl'ipçüo em que incorreram
pm·a porceborom o molo-mldo do sou fiuudo
pne,capitão João Baptbtn do Amaral o ~folio.
Ninguem peclindo a. pnln.vro., enccrrn.·so a
disc.ussüo.
Annunciarln a votação e vcrillcundo·ao não
bnvot• mais numero para vota.r, o Sr. Presidenta mund11 Jll'ocori•t• O. chumada doo Sra.
Senttdores que cornpn.rccern.m ó. s~ssiio,
Procedo·se IL chnmndn, à qual deixam do
rosponrlor os Sra. Jonnthna Pedro.,n, Pires
Fct•reira, Joilo Cordeiro, Bczerril Fontenollo,
Pedro Velho, .José BoJ·nardo, itOSJI Junior,
E. Wandonkolll:, A. Azeredo, Gustavo Ri·
cha1·d o Jlnnlino Horn.

o s.·.

Pl'CMidenle- Niio bavonr\o
numoJ•o pnrn votar• o estando OEgotudo. a

mntoria da ordem do dia, vou lovnntnr n
Mossüo designando para ordem do dia da
St:llisü.o sc~uinte:
Votação ••m 2• discussiio do pro.focio do
Sonndo n.23, do 1898,rolovnntlo n. UD.Jonn111~
I..ynch do Amnrnl Bl!~orrtt dn Cunha. o Thà·
I'CZn Lynch do Amnl'!lf Burros dn proscr!pç:1o
cm quu jucorroriiiU p~trn. porcuLJOrtlm o moiasoldo rlo snu llnndo pno,cnpitão Joüo Baptista
do Amnt•nl o Mollo;
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Manoel de Quciro.:

(Vicc-Prisidcntc) c Rosa o Siloa

A• moia horn depois do meio-dia, abre-se a
sesaito a quo concorrem os Srs. Senadol'CI
Manoel do Queiroz, J, Catunda, Alberto Gon·
calvos, Henl'iquo Coutinho, Tbomnz Delfioo,
Jonathua Pedrosa, Joaquim Sarmento, F1·an·
ch1co Macllado, Mn.nool Barato., Lo.uro Sodré,
Benerlicto Leite, Gomes de Cus Iro, BoU'ort
Vioirn, NogueiJ·a ParnnMtul\, Pires Ferreira,
Ct•uz, João Co!'lloiro, Bezerril FontoneUe,
Pedro Volho, Josó Bernardo, Alvaro Machado,
Abdon Mlluncz, Almeida Barreto, Gonçalves
Ferreira, B. rio Mendonça Sobrinho, Leite e
Oiticica, Coelho o Campos, Leandro_ Maolel,
Rosa Junior, Ruy Ba•·bosa, V!rgillo Damazto,
Cleto Nunes, Domingos Vlcento, Poroluncula,
Q.Bocayuva, Lopes Trovão, Feliciano Penoa,
Gonçalves Chaves, Bueno Brandão, Roarl·
guea Alvos, ~lor.w~ Barros, Leopoldo do llu·
JhDes, Joaquim rle Souza, A. Azerodo, Gustavo Richard, Raulino Horn, Pinheiro Maclmdo, Julio Frota o llamlro Barcellos (49).
Delxnm de oomparocer, oom causa part!oi·
pndo. os Sra. Genen•oso Ponco,Justo Cbormoot,
Joaquim PoJ•uambuco, Rego Mello, E. Wan·
denkoll•, Caindo, Vicente Machado, Joaquim
Lncorun o Ealovos Junlor; e, ~em e!la, os
Sr.. Arthur Rios, Paula Souza o Aquilino
uo Amaral ( 12),
E' !Ida, posta om rl!scussiio e som debato
approvatl~ ~ neta dasessiio anterior
·
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N. 34 -

IBOU

O Congresso Nacional resolvo:
Art. J,n E' o Pndm• Executivo autoriz,ulo
EXPEDIENTE
o. ~oncodo1• liconçEL do um nnno, com o l'C\..
spoctivo ordenado, ao 4u l'SCI'ipturnrio da
Officios :
Altonrlega do Ceni·á Arc:ulio do Almeida F01··
Cl/lco, do I • Secrotnrlo da Camal'a rlaR Depu- turm, ntlm rio tratar rio sua soude onde lho
tados, de hontem, remettondo ns 'oguiutes convier.
Art. 2.~~ Ficam rovogndns ns disposü;ücs
PROPOSIÇÕES
em cont.r:ll'io.
Cnmara dos Depntnrlos. 2·1 d<1julho de 1800.
N. 31-1800
-Or1'los Vn.: da Nella, PreHidente.- Carlos
AugtiSfo l'alentc dr~ Nr)l)nr.,o;, 111 Secl'dn.rio.AtHJa/o JrmJ da SUva Nr:to, ·1 11 sm·viudo !IC 2"

O Congresso Nacional resolvo :
Art. !.• Fica o Poder Executivo nutori- Soc.rctario. -A' G1mmissiio tle
zn~o a concerler no bacharel 'l't•istiio de

Fi:~·· n(;a:~.

N. 33- !800

Alencar Arnripo Junior, dlrectoi' g-ornl dn

Dlrootorin de Instrucçiio do Mlnisterlo dn
Just!Qa o Negocias Iuter•iores, um anno do O Congresso Naciono! resolvo:
Jlcen~a com o respectivo ordoondo, afim do
Artigo unico. E' o Poder Exor.utivo n.uto ..
tratar de sua saude onde Jllo conviet•.
rizndo n. abrir ao Mini:-:;tot•io da Gnm•ra o
Art. 2. 0 Revogam-ao as disposições em credito de 8·18: 175$055, supplumrnt.:1 r á verlm.
contrario.
10 1• - Pessoal - De!-!puza~ cspm~iars - do
Cnm nra dos Deputn<lns, 24 de julho do al'l, lO da lei n. 51i0, <I e :li do <lczr.mbro <le
1890.-Cm·lo.< V.r: de Helio, Pt•eslrlento. - 18!J8, liLzcnrlo o.~ necos~:Lrinf! operaç!JOS do
Ctttlos .1ugu.~to "Vn.lcntc de Novaes, l" S·1cro .. crr!dito, e l'ovognda:; as disposi(;ücs om contario.-At1gelo Josd da Silva Neto, 41, servindo trnrio.
de 2° Secretario.-A' Commissiio do L?inn.nr;as. Cnmnra rios Depnta<lo~. 2·1 do julho de 1800.
- Cal'lo:; Vaz de ~lldlo, Prosidunte.- Grrl•1s
N, 32-1800.
Awl!tsto Valentr! rlc .Nr.vaes, }0 Secretn.rio.Au!Jelo Josd da Sil"a Noto, .tn snrvinllo de 21)

Emenda ao projecto do Senado n. 171, rio Socretorio.-A' Commissüo de Finanças. ·
1891, que concede .privilegio no Dr. Pedro
Souto Maior o outro, pa.ra. estn.bolecor um
N. 30- de 1800
plano do nnvogaçilo a vapor entre Santo Antonio do Rio Madeira, ato porto da foz do Rio O Congresso Nacional resolvo:
Beni.
Art. 1.' E' autorizado o Parlar Executivo a
Ao art. 1.• Snpprimo-se o nome rio scgun· conceder n D. Mnt•ia C<Ithnrinn do Alhndo concess!oonr!o José Eustnquio Ferreiro Ja- qut:'rquoMu.rnnhiio, Hlhn. do rr:ojor 1'lu1~!ciio
cobino, jil follecldo,- Cnmnrn dos Depntados, Poro~ •M Albuqnerquo ~Jo.runhao, a flCD~~o de
24 do julho de 1809.- Cm·lo.'i Va: de Jlt:llo, que gosava o. sua tnllecida. tn1i.e, sem pr'OJUIZO
Presidento.-Carlos AU!JIUto v·az,!ntr. r/1) No- do moic-so!do quo por loi file compHI.o.
-caes, 1° Socretnrio.- Anolllo Jo1>'tl dtt Silvtt
At•t. 2.° Ficam revogadas as disposiçúo~ cm
Ndto. 4° servindo dll 2" Secretnrio.-A' Com- contrario.
missão do Obras Publicas e Emprezos PI't- Camn.ra. do.:; Depulmlos, ~·I •le julho •lo JR(lf},
vilogiodns,
-

O rrios Va.: rle lúdlo, Pt·esidente. -

(.'IJrlus

N. 33-1899.

Augusto Vtt(tJIIfU c1~~ NoMe.~. 111 SctTCLarw.Anyv/o Jo,çd da Sitca Nctt,1, 'Í'' t~crvindo do

O Congresso Nacional dccrta:
Artigo unico, Fico elevarln do 00$ a 100$
monsaos, a pensii:o do alfuros honot·nrio dn
exercito Antonio Poes de Sá Barreto.Comam dos Depulndns, 2-l de junho de !~OU.
- Cario.~ l'a.: da Jlello, Prealden to.- Carlos

2. 0 Sect•etlu·io.- A' Comrnisstw do l"iu!Lnçns.
Outro do mc11mo Sc"rotnrio o dutn,.communl~nnilo quo, towto a Cnmnrn. ndOJltndo 11,
omcndn elo SPnndo, {L pt•oposi~ilO dn mr~una.
Crl!IIí.LI'IL nutorlznndo o ct•etlitn do 1:Ofii$Hl:!,
enviou t'l. snncçilo presldoucinl a rc:-;poctivn.
rosulu•tilo. -1 uteiru.do.

Augusto Valcuto de Novaes, 111 Seorotarlo. Angelo Josd da Silva Neta, ·1 11 SPrvindo de 2u

Secretnr!o.-A' commissiio do Finanças.

O Ht•. ~.:o tSect•ota••Jo dcchtro.

nüo

h~ p~l'eceres.

quo
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Cornno

J·:

c. uu•os-E'

OJ'ganlcn..

O Srr. Go~çAT.vEd Cn.\VEs-Org-nnicl 'f 011 ú

loi orgn.nica ou r.Jgnla.muntar.,.

:"

I

~'

O Stt. Go~ms m·~ CA.,Tito-Eu não ti Isso quo
m•n
or•g-nHica, JlOl'QtJo lUQo dititincção,
Votação Cllll 2a discussão do projecto do
Senado n. 23, •lo 1808, rol ovando a llD ..Tonuna
O Sn.. GoN'1.~ALV&s CnAvEs-Eu in. nprocinr
Lynch do Amaral Bezerra tia Cunlm o Tbo· oxnctnmonto a cliJfuronça: si ú urna. lm roguroza Lynch do Amaral o Barros da pro. Jamontnr o inclino .. me a ponso.t• assim, iJ lei
scripc;Uo om qun incorreram pnra porcobcrcm regulamentar• ttuo 1lopendo ele regulamento,
o moio·soldo clo seu t1nado pno ca.pitiio .João porque ó o pl'OIIl'lo [H'ejecto que manda ro:;u·
Baptista <lo Amaralu ~!ello.
Ia.mcnt:u• e:; ta lei.
Posto a votos, ó re,ioitnuo, em oscrutinio
0 Slt. liO)IES DE CASTRO-Isto Ó COUSa di·
socrnlo por 33 votos contra 8, o artigo unico versa.
do projecto.
O Sn. LEITE E OITICIC,\-A Joi regula·
montn. os artigos da Constituição e o regu..
REGRAS
PAU..\. J)l.SCRD!l:\AÇÃO DAS TAXAr> lamento rcgulamontn a lei.
DE SELLO l"EDEilAL E HSTADOAI~
O Sn. Go:o;ÇALVES CIIAVEs-Ncsto caso da·
ria.
apenas lnstruccõe:~, desculpH-me o meu
Entrn em 3a discussão a. proposl(;iio ela. Ca- honrado
collega. Desde que se desenvolva
mara dos Deputados n. 15, do I890, cstnbc- these constitucional, allm do set• executada,
lccenrlo regrns a quo deve obedecer a dis .. o que se fax ó o quo se cllama lei rogulnmencriminação dns taxas do sollo que póuom do· tal', que só admitte iustrucçües para a sua
crotar a União o os Estados.
applicacüo.
M:ts, mo parece, Sr. Presidente, que não
O Sr. Gont'alves Chn,•e,. (I)- ha aqui lei propriamento organica, um di·
Sr Prosidento, levanto-mo não para impu· rei to novo crendo pelo Congresso. O que me
gnnr o projecto que Y. Ex. acaba de annun· pnroco que ha nqul, ó umnlei declarativa tios
ciar em 311 cliscussão, pois tenho por fim, so- uous artigos constitucionacs n que o projecto
mente, c!Jamar a attcnçãu do Senado para se refere.
umns tantas duvidas que este Jll'ojccto suscita e que, penso devem aoJ• prevenidas, nllm O Slt, CoELIIO E CAliros-E' organlca, por·
do que, na execução niio <·esultem do!Ja in· tanto,
convenientes mnnlrcstos,
O Sa. CoNÇALVES CuAvr.s- E' por conseEstou do pleno accordo com o pensamento quenclll uma lei interpretativa, o ai · ó uma
do projecto, entendo que ello tmtlux o ponsn· lei intorprctatlva, comprohendo o Senado... ,
monto constltuolonnl<los nrts, 7 o 9 do 11acto 0 Sn. COELHO E CA)!POS-Ent[o é feita por
fun<lnmental, citados no mesmo projecto. Mas um meio inconstitucional.
eu desojarin quo a illustra<la CommiS>ão que
O Sa •. GoNçALVES CnAVEs-Niio se trato.,
oconsellm no Senn<lo n acceltaçüo dn modlda
v.
Ex. mo desculpo daqulllo a que V, Ex.
em <llscussão, oxplicnaso..mo ce1•tos pontos,
alludo.
que são justamente ns duvidns q no eltn dia·
Qunndo se interpreta uma lo! mouincnndo
portn om meu eaplrlto.
ou
alterando, paru. o tlm <le ampliar ou reQuo ó este pro,1ecto 'I olle dot.ormin" o pen- stringir
o p1·ocoito constltucionnl,é certo, nü.o
samento constitucional 'I crêa dimito novo? ha duvida
que ó necessarlo o poclor constipor outra, t\ umo. lei o:·go.nica. ou ó uma lei
tuinte,
dcclo.rntivn o interpt·ctntivu.?
Mos inie<•protar a lei, ostobelecondo, deterPai·cco que as disposições do projecto tcom
minando
preclsll!nonte o oxnctnmento o penpot• fim cim•onl' o pcnsumonto tlns m·tigos
samento
deli
as, isto ó, o Poder Leslalntivo
constitucionnes a quo so t·ofot·o. E', por·to.nto
nmn. Joi interpretativa, Mus Bi ó umn !ol in~ tem facuhlnde do fazer •..
t01•pretativo, paroco que ha ahi uma ditllcnl·
O Slt. Co!OLIIO E CAMPos-Como todos os JlO·
dado, ••
det•os, na ospcclo que lho diz respeito,
0 Sn. GOMES DE C.ASTnO-E' uma lei rogU·
0 Sit, Go>iÇALYES CHAVEs-Mas o legislalamentai' dC3sos urtigos dll Coustltulção.
dor o Jilz com autorldode, o o que faz ú obriO Sn. GeNçAI.vEs CII.\\"ES-SI ó uma Joi rc· gatol'lo.
O Judiciaria na;lm procedo pnrn cnso ospo·
gulamontnr dn Constitulçilo •..
ciul; o I>xecutivo na applimtc•io das lois; o
Legislatl vo tem n autoridade P<tr&. isso o
(I) JMo dl~cm·Ho niio to! l'o\'J!jto pt•!o ortl.llor.
obriga todos.
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como disse, estou do pleno nccordo

Um outro ponto, Sr. Presidente, ó o so·

terpretnttvn (doem-lhe n denominação que
'l!li'orcm) ou declarativo. do pensamento dos
artigos 7 o 9 dn Constituição. E, neste caso,
ó incontestnvcl cm direito que essa lei tom
ell'eito retroactivo.
Ora, comprehende o Sonado que bo. uma
grnnrlo somma de interesses quo so for1nnra.m lt. sombra das lois existentes nos Estarlos;
regulamento:; diversos, a respclto do imposto
do sello crcnramdireitos q11e o projecto agora
define, como pretende a Uniiio.
Estes factos consumados ostnriio sojeitos ii

No rogimen judlcinrio (Jomomos o rogimen
jndicinriu), com n dualidade de Jog-islnçiio
quo temos, podem realmente npparocer estes
lnconvenienfos.
Tomemos, por exemplo, o. fórml1 dos actos
juridlcos,
O Senado ;abe que lm elementos externo'
formnes, quo o.trectn.m a existcncia, a ossencin.
do neto jurídico i süo con:;titutivos do acto
juri<lico,
Por exemplo, n escriptura publica. nM con·
tractos <ie bypotheca, o. escripturo. publica

c.1m n illustradn. Commissão e com o pensa- ,quinte. dlz nqui: <<considol'n.m-s, ne"oclos da
monto do. lei, querendo .evitnt•, a. penas, na economia dos Estndos, os QUIJ siLo fogulo.1los
cxocuQão, Inconvenientes quo logicamente por leis estntluacs:..
podem nppnt·ccm•, porque se rito umn dcduc..
01'1'1, csto. ú n pura verdn.dc, não Jw, duvida;
~~iio do texto Jo~isln.tivo.
mas Otitre nús pódo dar logat• n equivocas quo
Tratn... se, pOl' conscqucncln., (]e uma lei in.. hiw do trazn• A'l'n.Vi!simos inconvonientns.

revisão postet•ior desta. loi? ter·sc-hu do co· nas vendns de bem de r;dz, superiores a
brnr aqui o que indevidamente foi pogn1
200$, oto.

o

não

Sn. LEITE E OITIC!CA- Evidentemente

•
. .
O Sn._ GoNçALV~ C!!ATES-SI ev1dentcmente nao, ~ preciSo que fique c~nsigMda
u.ma dispos1çuo. express11 neste sent1do, ó pre·
ciso que isto SOJn declarado.
Acredito que o Poder Executivo ns.sim
procederá. Mns o Poder Executivo não crea.
direito, niiomodiflca o. disposição da lei ;devo
apenas deduzir logicamente o pensamento da
lei.
Sem duvida que si 0 Pode1• Excutivo,
dnndo regulamento nesta lei, a quizcr cum·
prir no. suacssnncia, em sou desenvoivimonto
Jogico. ha de isso dar lagar á cobrnnçn. de

impostos que foram indevidamente pn"os,
.,
..
t'l
O sn. GoMES DE CAsTno-Nno, senhor.
O Sn. GoNçALV&S CI!AYEs-Perdiio, estou
de pleno o.ccoJ•do com V. Ex. na interpreta·
ção do artigo da constituição, m11s me pnrece que niio ha inconveniente nenhum em 11·
cnl' doclni•ndo que o. lei só comprchondoró. os
casos que occorrcrom depois d:c sua obJ•iga·
tol'idnde.
Em questiio ~o sello,em questão do fazendo.,
em ques~lo <lo fisco, ó neces.,al·iu todo o
cuidado, porque o abuso ó quo.si corto.
E isto vn.e nln.rmnr, eu o digo, porque ,iii
tonbo ueste sentido reclamações do meu Es·
tndo, vao t~iarmnr umo. grande sommn de
interesses, interesse.. ; t•epito. que frJram crcn.dos 11. sombt•n do umn lei, do umn. lei incon ..
stitucionoi, tl verdade, lei cstnclnnl, mas nm
todo o caso o contribuinte niio tom o. culpa,
procedou do bo11 Jü, prootou obodioncia à lo i.
Não nabo, po[!:l, incom·cnionto nenhum,
ainda qun possa parecer dosnocessnrio, em se
o.cceitnl' umn ommHia neste sentido.

Bem; nesto cn.so, aqui, o. questão rorm~l
de>o.ppareco, torna·so um elemento consti·
tutivo do neto juridlco.
Sim, neste coso ó da competencin do Poder
Lrglslativo Federal n fórmn.
Mns hn to.mbem em reloçiio aos contra·
trnctos, fórmns que silo apenas nccessarins
pnra. prova dos contractos.
Por exemplo, nos contractos commercioes
n escriptura publica ou a oscripturo. pnr·
ticulnr, e nssim muitos outros casos.
Ora; aqui n fórmn destnca·so complotn~ente do fundo, isto ó, do direito s~bsta~
t1vo; esta ó o. fórma pertencente a orbita
processual, que é dos E.stados.
.Temos por consegumto n_cata formula por

mlf.D fi«"~rnd~, uma. q<~estuo de fórma, ~uo
esta. RUJeltn. a o.precJaçuo do Congt•esso Fcdera!; ó do coJ•po do direito p1•ivndo, civil
ou commorcinl.
Mas temos tnmbem umn questilo de túrmn,
que,·, de exclusiva competenci<l do Estado,
E'" conscquoncia deste erro que commot·
tomos, á lmit" çiio, não sei porque, rln legislação aJ•gentina, n dualidade do legislnçito. Si
tmitnssem"s a legislação dos Estudos Unidos,
sarinmos mais loglcos, porque Já. o Estado
tom seu direito substantivo, seu direito for·
mnl.
Mns nn Republica Argentina, não sol pol'
que sepnrnrnm o processo do <lii'eito substnn·
tivo ; ha uma coilisiio, e os nobros Senado·
ros, que silo jurist"', sabem que ha pontos de
contacto, ~no nii.o !:iO podam sopat'lll'. Snbem
qtlO sopai'itl' o elo monto do processo do Ui~
rei to, Os·~critlcnt· o direito.
flll!U i mas isto :lt'jtt tlito do pnseagem.
Em todo o caso, hn o soguintíl : hiJ. qucs..
tüos do rcgimon judiciar lo, quo pot·toncom

oxclusivnmento nos Estados; o com est<1 li·
f.'UQii.o, este noxo intimo antro umns e outras,

; ,,
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isto ó, entro o direito pi•ocossunl, o o direito Os honrados Senadores ver<io que estamos
snl,st,ntivo.
ele nccordo no pousamonto, é npanos uma
E'_po1• con~~gulnto n~ce'!mrlo que na ox- cautrla que ncho conveniente IIStabolecer-ae.
ocuçuo o Po1lor Executivo dis•r!mino porfol- Declaro, poróm,quo nuosujoltaroi "omonda
tumente ostns cllvorsns ospecies.
it npreclnQiio do Sonndo descia 'QUo a honrada
Esta oxprossiio, como natn"almonte tom Commissiio declarnr da tribuna que o Go·
acontecido nesse regulamento de sclloo, ost;1, vorno assim interpi'Ot:lra as disposições da
expressiio gonoralizadnda- oonsldera·so no- lei.
goólos da economia <los Estnrlos, etc.- pódo
trazer attrlctos entre o Podar Estadual o o O Sr, Rodrlgue,. Alvell (!)Poder Federal, o po<ler da Unliio.
Sr, Prosldente, o meu Hm pedindo 11 palnvra, ó
Faço eat<t observação, niio porque possa simplesmente tranquilizara honrado Senador
suppor que o Poder Executivo oblitero esta por Mlnns Geraes, sobro os dltforentes pontos
convenienoln; mas entendi que em todo 0 que trouxe no debate relatlvan.cnte ao pro·
caso devia chamar o executor da lo! \'"ra esse jecto em discussão',
,
e outros pontos, aflm <lo ovltar co llsiles, e S. Ex. estudando o projecto do sello perca,hirmos depois no mesmo vicio, lois estn- guoteu qual ora n natureza do acto Jegtsladuaes crenndo Impostos de sello, ou r.zendo tlvo, que ia ser decretado-si so tratava de
scindir imposto de sello sobro matarias quo uma loi de interpretnçiio,,si do uma lei orga·
são conslderndas pelo Congresso Nacional nica ou si de uma lei regutumeotar. ,
como da exclusiva compolenCia da Unido.,
Penso quo se trata de uma lei quere·
Eram essas as considerações que eu tinha gulnment• serviços fedornos e estaduaos.
de fi,zor, multo ligeiras. , . ,
, , (Apoiados,)
.
. Em relacdn no .primeiro ponto, sem· om· A natureza do acto não vom multo ao
bargo da declaração torminnnte dos honrados cnso.
. ,
,
Senadoras, membros da Commlss,io, e o ,sen· · Niio sei ,sJ podemos dizer que é uma loi
tlmento geral, do Senado, ,mo parece que niio do lnterpretaçilO, parece.me que não e, creio
sorla fóra do proposito.declarar·so que a lei, que ó antes uma lei, que regula serviços roque é. Jncontestnvolmente !nterpotrntivn, lati vos a impostos.
,
pois que, veio derlmir estns questões que Diz o honrn~o Senador: mas então esta
existem, porque os ,Estados intorprotavam os lo! vai retroagir a actos passados, vai aJl'e·
arts. 7 e O da Con>tituição de um modo 0 ctnr interesses que viveram em reglmeris
o Congresso Nacional vem dnr•l!IOs, o verda· dlll'oreotes aos diversos Estados da União. ·
doiro sentido, vem fazer a verdadeira inter· ·· Penso que o honrado' Senador não, tem
pretnção, é por conseguinte, uma .Joi inter- ~aziio; o Governo t·•m lnte~esae na votnçdo
pretativa, e toda alai Interpretativa por sua desta lei para acaba~ de uma voz com a
natureza é retroactiva, digo eu, denote destes anarchla e perturbação que reina nesta ma·
prlnclpios que são soicntldcos, e por eonse· teria nos dlll'erentes Estados da UnJiio,
gulnto devo suppor que hiio de prevalecer si (Apoiado•,) . ,
,' ,, , , .
,,,
a nobre Commissiio arqui•scesso,. eu mn'n- Desc~imlnada que seJa a oempotenola, da
darht uma emenda neste sentido, deolarando Unllio, e dos Estados, o <loverno (!lasso dar
que a lei só Incidirá ,nos casos que occor- testemunho ao Senado e ao honrado Senador)
rerom depois da sua ,vigencla. , , .
tem o maior, Interesse em l&zor o seu
· Si entretanto, a núbro Comrnlssiio, pelo reg:ulamen~ de modo quo sejam att•ndlda_s o
sou , lllustro relator, garantir-mo, que no mais quo tür passivei, a; justas pretençues
regulamento Ooará expressa esta disposição dos Estnd~s.
eu desistirei da emenda,
' A lei nao '\'B" absolutomente aJl'eotai' o
passado (apo•ado•), . processado de boa fó e
O Sn. LEITE E OITICICA dá um aparto.
do accordo com as diiferentes )eis dos Es·
O Sn. GoN~.ALVEs CuAvms-V. ,EJ:. me tados.
.
•!toma para um outro campo; aquolla disPo· Não ha, portanto, nocessldade de que o
Siçiio do nüo l'etronotlvidade do lei~, niio ro- Senado venba lazer uma declarar;iio, que
tora.se, a estns lois,
.
.
, uta no espirita de todos nós e nas intenções
, Aqui não ba direitos adquirido•· quem do, Governo.
.,
,,, . , , ,, .
paga Indevidamente paga duas vozÓs
Elia vae lhzot• o s:.u rogulamonto do modo
'
..
'
que a renda da Unlilo. ,fique acautelada,
O Sn. LEITE fl OITICIOA dá um aparte.,
mns ,lambem que os Jn•eresses dos EstndoR
O SR. GONCAL'I'RS Cu,\ VEB-A retroactivJ. vivam dentro dos limites re.<trlctamento condado aqui tl co11soquencia.
stltuclouaos como o projecto determina. ·
, Não lonb~ a protençiio de convencer ~
VV, EEx.
(t) E!lto dJ~ourao niio foJ rovJelo pulo orAdor,
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· Com relnçiio {J. Pegunda observação falta O S1•. Coelho e rnnt(UliY- Sr.
poJo honrado Senndor de quo o proj'•cto Presidenta, nn qunlidntle do relator rio parotal qual está ro<llglrlo pó·ln nmrln não resol· cm•, o à vista da observação do V. Ex., emitver to ias n• dllllculdndos, pcNJUO trata de tirel a respoito a minha opiniiio mui ligeira·
·
,
leis estadunos. e hn materlns que são reg-idas mento.
per lois estaduaos o,• todavia, teem um certo Entendo que, quer se trato de nssumpto
cnroctor geral, confesso no Sanado quo este é sobre o qunl pólo ter Jogar o vdto, quer sn
trato de nssumpto em que o odto niio tenha
o1ado dellendo d<L questiio.
O Governo vao dar aos Estados nquillo que io:;ar. deve haver qualquet• · dnlibernçiio do
delle retirou, pertencente ó sua economia o à Sonodo a rospeito; a vot.açiio mesmo, sobre a
economia dos Estados r•ertonce tudo aquillo lnsullloiennla rlo fnn•lamonto para o vdto,
que.nilo póde ser regulado po1• leis federaes. devo ser por rlous terços.
Esle ó o pensomento do projecto, e estou · Assim, penso que a volnçiio a quo se vne
certo rlo que. arlstrloto a alie o Oovorno ~Jro p•ooodor deve ser regida peln lei do anuo
curnril. n.coutolar os interessas dn. Uruiio, passado.
e do torma alguma hn de prejudicar os inter- ;>(inguom mais pedindo a palavra, encort•aesses, dos Estados.
so a discussão do parecer.
O S1t, GONÇALVES CnAvms-Desejnva mosmo uma. m~nitcata.çito desse pensamento.
O Sr. Prc•ldente-Antes de submottor
a votos n oonclusilo do parecer, vou
O Sa. RoDIUOUEs ALVES- Sim, senhor ; e
asnbservnçõos que Mnloo elo produzir devem sujeitar à dolibol'flç;lo do Senado a questão
preliminar que formulei ao annunoiut• adissatisfazer no honrado Semtdor.
cUs9ã.o do parecer.
·'Ninguem m~ls pedindo a pu lavra, encerra- O Senado acaba de ouvir n opinliio do
se a discussão.
.
li lustro relator. do parece••: Isto o, que em
Posta a votos, ú approvnda a proposição o qualquer hypotbeae, n votaoiio deve sor telta
sendo ndopta~a. vae ser submottlda ii sanc· por dous terços dos votos dos membros prosentes; vou, pois, consultar o Senado slasslm
çito prosldoncinJ.
se deve proceder.
'
VETO DO 1PREFEITO A1 :INDIO.\ÇÃO· DO CONSIIILUQ
Consultado, o Senado resolvo nlllrmativa·
IIIUNTCIPAL RELATIVA J.O DESCONTO D~ JO "/o monto.
SOBRE OS VIINOIIIIENTOS DOS FUNCO!ONARIOS
Posta a votos, ó approvnd~ a conclusiio do
IIIUNIOIPAES,
parecer.
A Indicação vae ser devolvida ao Prefeito,
Entra em discussão unlca o porecer n ,137, com
a comznunicaçüo do occorl'ido.
de 1899, da Com missão ~1e JustiçB. e Leg-isJnçiio,

opinando que seja -dovolvlrlo ao Prefeito do
Dlstrrcto Federal o v.eo que oppoz /J. Indicação
do Conselho Mqniclpal para que o mesmo
Prefeita mande pagar ao funccionallsmo Municipal os v&nolmenoos a estes arbitrados
pele orçamento om vl~or sem outros dos·
oontoaaldm dos que estiveram e;tabelecidos
na leLorçamontarla visto .o Sena< lo não ter
que tamar conhecimento de sua ma teria !>Or
não ser caso de veto,
·

• ' :

.o

I

'

~

·P••ealdente-Está esgotada a
matori11 da orolem do dia ; o, nada mais ha·
vendo a tr11tnr, vou levantar a sess[o. desl.gnando para Ol'dom do diadasessãosegulnte:
2• disoussão da proposição da C:tmara doa
Deputados, n. 122, de 1~9B,. que trata de nssegnr·ar, pllos meios quo Indica, a ropressiio
de alguns crimes o contravenções.
..
..
sossilo
ii
I
hora
o
20
minutos
•Levanta-se n
'
·i :...
•
da
tardo.
O lilr. Prealdente- Submottendo
o parecer ó. oiisoussão, peço no mesmo tempo a
attençilodo Senado parrLa questão preliminar,
QUe torei de SUjeitar a SUIL deJiboraçiio.
Conforme a lei votnda o nnno possado, o
65• SESSÃO Elll 20 DE JULI!O EE 1800
etlo SÓ· póde ser rejeitado por dous terços dos
Senadores presentes . · .. ·
O parecer da Com missão concluindo quo o Prcsideuc ia do Sr. lllanocl de Que iro.;
( Vicc·Prejidc,ltV)
ll<!lo seja devolvido e não. r~jeitarlo, . Impõe á
Me118 o dever do consultar préviamonto o
Senado aobre a fo••ma da vot:tçüo da conclusão A' mela hora depois do melo dln abro-se a
do parecer, Isto ó, ai a dellbel'nção devo ser sessiin, n qual concorrem os Sra. Senadores
temnda por dous. t"rços ou pela maioria dos Mnnoel ,Jo Queiroz, J. Catunda, Albert& Gon·
membros presentes,
çalves, Henrique Colttinho,Jonathas Podrosa,
s~·.

--

Sona.ao V. U
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Jonq11hn Sa!'monlo, Fmncisco Mn.chn!lo, :Ma~
uool HaJ'ILIJl, Lnm•o Sodró, Bonodlclo Loito,
nomes !lo Cnsl.ro, BolfoJ·t \'imra, Nog11nil•n
Pai'II.!1Dgnú, Piras JlorJ•oira, Cruz, .João Cor:

deit•o, Bezol'ril Fonbno/Jc, Pocll'O Volho, .Toso
Bt\l'Hnrdo, Al\•;u•o Mn.chntlo, Ahdon Milnnez,
AlmnldiL Rni'J'do, R. ele .\Jendonça Sobrinho,
Rngo Moi/o, Loitn n Oltlolcn, Coelho o Campos,

Uosa .Jrrnior•, Ruy Bru•bosn, Vi1•gilio Damnzio,
Cleto Nu nos, nowingos V!CI\Oto, Thomn.z Doi·
fino, E. 'VandcnlwlJt, Fnliciano Ponnn, Gon·
()Jtlvns Clw.vns, /JUI!DO nrundiio, RodrJ,a-uns
.Alvos. Pnnl1t Snwm, L~úpoldo do HlliiJtjJs,

Joaquim rln Souza. A. Azororlo, GUt:itn.vo
l!icllllrd,_ l!nlllino Horn, Pinheiro Machado,
,Julio Frota n J(nmlro Bnrol!l/os. (40)
Dnixn.m rln compn.rllCOJ', com causn pnl'tiCiJlnda, os Srs. G1H10I'OSO Ponco, .Tusto Cltr\r·
mont, ,Joaquim Pernambuco, Q. Bocny11vn•
Caiado, Vic1\11tt! 1\Inchndo, Joaqulm Lacor1l1t o
Estovos ,JurtiOI'; 11 snm o!Jn O.'l SJ•s. Gonçalvos
l"OJ'I'dim, Leandro Macio!, AI•thur Rios, Pm·ciunculn., Lnpe.'l 'l't•oviio, 1\forn."Js o D:t.t•ro:-:; e
Aquilino <lo Amnrnl. (15).
E' lida., po.~ta nm discussü.o e St11U tlubato
npprovn,Jn a 11otn <ln sos•iio nnturior.

O S•·· I" !iioc••otn••lo l!eclnrn quo
uittl ha. nxpodionttl,
O S•·· ~~~~ tiiCt!t•ntnt•Jo declaro. quo
niio )Hl /)ítri.'COI'OS.

I,

-ii
·I

O !iiJ•, ~. '""'"'•odo-St•.Prcaldonte,
peço a V. Ex. quo consulte o Senado si r.on·
santo em quo entro nn ordem dos trabnlllos
dest11 casa o projecto do Sr. Vicente Mn·
citado sobre o nnmoro de SmmdoJ•ea pnl';L n
rojciçiio dos vdtON 1!0 pt•ofelto <lo Dlatricto Fotlernl.
O projcoto o re,Juz i• maioria, como tlevio
Set' de:;do o couJcço, o tendo sido nppl'OVndn
já. omln rliscuss1io ha rnnis 1lo um moz, Slllll
t]UO n Cnmmissiio, iL qual fbi enviado, o tenha dndo com opJli'CoPJ•,prço :1 V. Jlx. quo
consulte o Scnrulo, nllm de quo n. mntet•in.
possn aet· incluidn nn ortlom dos trabalhos
lf e a11111 nlu1.
.li• so p:~ssou um moz quo o projecto foi
romott.Jdo á Commlssilo o ó p!•ociso quo o Senado dolibcro a calo respeito, porque ainda
hontom nó• nqui votamos n rejoiç:io de um
·rf'lo, não sondo, on t.rotnnto,cousiderndo corno
t:d, q u:uHio o pun"•monto do Sonndo foi
oxnct1unouto osw, o vMo quo ollo rejeitou
houtL'm.

outros nssumptos, dcpouuontcs ue pnrocot',
podorü.o sor dados po.l'a a ordem do dia: Jn
o. requol•imonto do quol(]uor Scno.tlor, som
di.:wussilo, si voncor a m·goncin tia mntorin ou
doi,nrom us Commlssüos do nprosentnr os
paro~~o~·cs no prazo do lG dias.
O Sn. A. A"mamno-E' o caso.
O Sn. Pn/OSIDENTE-Il' o coso. Mn> os precJdontca teom sido no sentiuo do ao conaullnr
o Sonndo a roapolto.
O Sn. GoMES DE CASTJio - A Mesa pódo
ro.<olver indopendonto do oonsnltll.
0 SR. PRESIDENTE- A retlacçiio do ar~igo
pnreco fnzer tloponder o. urgencia, da nppravaçiio do Senado.
O SR. A. AzEJlEDo - Pnreco niio fazer JIO·
pendm·.
0 Sn, PRESIDENTE - Vou oonaultar o SO·
nado.
O S1•. Senador A. Azorodo I'equer que, in·
depondonte do pnrr.oor, nn fórmn do art. 95,
do Rog-imonto, aejn dar! o para n oruem cio dia
ue nmnnhii o projecto n. ·1, de.;te anno, sobro
n nppt•ovnçiio doa vetos do Prefeito do Dis·
tricto Federal i1s leis e rosoluçoea do Conselho
Municipal.
O Sn. A. AzEnEoo - O projecto refnro·so
sómonlo no numero de SJnadorea neoessarios
para a rejeição doa votos,
Consultado, o Sonnuo resolve quo o projecto
soja dado para oruom do dia, independente <lo
pnreoor.
ORDEM DO DIA
llErRESSÃO DE AT,OUNS CRillES E CONTRA·
VE~ÇÜES

Ent1·n em 2 1 ~ dlscnssiio, como. emenda substituti••n olferoolda pnln Commissiio do Justiça e Log-islnção, o art. I" da proposiQiio da
Camarn dos Doputrulos, n. 12~. de JH98, quo
tt•ata. do as~ogurnr, poJas molas qua indica,
a roprossüo do al;:uns crimes o oontrnven·
ccros.
Nln~uom pedindo n pnlavra, encorra·so n
discussão.
Entra ODJ discussão, com a emenda substi·
tutiYa ofi'orechla poln. Commissila, o al't. 2n.
O

St•. ll.. J~Zoredo (para uma ex·

oncerra.mcn~o dn.
cilscus'<io do art. i" desta projecto, som
O !!ii•·· Pr.-.. i<lonto - O nrt. 05 elo' nenhuma ohsel'\·nçüo por pnrto dos !JODI'Il·
nogimonto di?. 1]110 ns proposições nu pro.kctos doa Seuauores, indica clnramonte quo ollo
sujoilos n oxnmo dns Commissúes o qunosquoi' não loi couvenioutomouto ostudndo, do mouo

Yoz ES-A poindo.

•

plic·rçtTo)-Sr. Prosidento, o
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tavelmeute lmpertantlssimo, quo envolvo
umn.

~(ll'io d1J

questões do gl'nvidado, c r1uo

depondom de estudos mui to ncUI'ados.
,. E!lo ataca a liberdnd1l indi\·i~lual, tt•ntn. do
questões jur•iclicns muito clovn.das, det·~r·
mina so:·viços inteirnnwntr! ospccinos, omtlm,
Sr. Presidente, niío r\ urn prqjecto que possa
passru• nesta Casa, som uo menos um pro·
tosto.
Assim, S1•. Presidente, si niio mo n.trovo a
pedir o adiamento da discussiio, flrço entre·
tanto cstn protoiito, QUC, osto11 cof'to, serú
ncompRnhado por muitos St•s. Sonndoros,
visto corno se trata 'tio mataria que uüo devo
ser approvada pelo Senado sem dotido
oxamo.
Lavrando, pois, o meu pt•otesto, me comprometto a discutit• o nssumpto na tercoirn
tliscussüo, porquanto niío mo sinto hoje pro·
parado para t'uzol·o; o projecto, foi distribuido hontom, e n[o sendo um a>Sumpto quo
possa ser tro.tndo ligeirHmcmtc, nguardo·mo
para oxaminnl-o om terceira tliscussüo.
Ninguom mnis pedindo a. palavra, onconn.se D. diSCU:lSiiO.
Entram successivamento em discussão os
nrts. 3·,, com a emenda ofi't~rocifln pfllt Com·
missüo, ·1 11, 5'\ Ü" o 7°, com ns emendas o1l'oreclda• pela Commiso[o, e 8• o ultimo da pro·
posiç[o.
E' annunclada lL votaç[o do urt. !•.
O Sa·. Coelho o Cntn)>O'" (pcl<t
o1·dcm) rcq uot• pt•efcrcncia. nu. vocnçüo, pura

a emenda substltutlva oO'ereclda pol:t Com·

missão de Justlç:t o Legl<!tLç[o,
Consultado, o Senado concedo a prcferoncln.
Post:t a votos, é npp••ovada " omontla,
assim concebida:
.Ao tl.l't. 1. 0 SuiJStitlt:H~o pelo scguintu:
c Art. i," Compete a ncçiio penal po1• de·
nuncin do Miuislerio Publico nos crimes
do:
Jn, furto;
2", (como no projecto).
Pnragrapilo unico. A ncçiio publica seril
iniclndn sob roprosentnçiio <lo ot!en<lii!O, si o
furto so dor outro parentes e nlflns ntó o
4" ~r1\o civil, não com\mhondl<io' na ,Jisposl·
çiio tio nr·t. ::!3i> do Cm ig-o Penal, qno contimln em vigor.•
E' annunclndn a votnçilo do nrt. 2".

~I

0'•1•

J'fil, por()unnto só hC'ntom /1 que J'oi dhtri· ordenl) rer1uer profur•enciB, na. votnçi'í.o, para.
buido osto pl'ojocto, pl'Ojccto quo ó incontAs .. n omonda substitntirn o/l'er"cida pela com-

Uc Justiça. o Lcgislaç[o.
Posta. n votos, é npprov1ttln n cmonda.nssim
concebida:
Ao art. 2.• Snb.~titun-se pelo soguinto:
< Ar·t. 2. 0 Niío ~oriio ndmittitlos a prestar
flnncn. os J•úo.':l de primeiro f11rto; quando
r·eiucidontcs, ou qua.ndojh tivorom cumprido
pomc por cri mo de roubo, falsldndo, estollio·
nato e extorsão i 2·>, cJ•iJUf)S previsto3 nos
nrts. 1-11 o 1·12 do Co<iigo Penal, si tamllem
roinclúontcs.»
Posto n voto~. ó approvndo o nJ•t. 3•1 e seus
parapilos, salvo ns emendas offei•ocidns pela
Commis~ii.o do Justicn. e Lo~islac:-ão.
Postas a votos, são successivnmonte npprovada.s ns emendas, n~slm concebidas:

'

'i,'

m!s~lio

'·''

.r:...

'•

..
'•

::;

Ao art. 3" :
§ i,' Ondo diz- matado dn prisão e multa
do presente nrtigo- diga-se : -50$ a 100$
do multn.
§ 2.' Supprima-se; pnssnndo o§ 1• a se•·
parngrnpho unlco.
Posto a votos, cl npprovado o art. 4'.
Posto a votos, é approvado o art, 5•> o seus
pnrngr:~phos, salvo as emendas da Commissiio
o.os §~ l", 411 ,511 e a~~.
Postas n votos, são successivamento appro·
vn.das as cmemlns, assim concebidas:

.

'

Ao art. 5°:
~

1.' supp1•imnm-se as palavras- c tie,

X.Jll.

§ 4.' Sullstituo-se pelo soguinto:
• ~ .j,• A

fiança niio ó precisa, porquo
nolles os réos liVI'am·sO soltos, nos crimes n
que niío ó imposta pena maior que a de
multa at<l 100~ e prisiio colluiar ató tres
mozes, sa.lvo si'os róos forem vagabundos ou
som domicilio,»
~ 5.' Em voz dns palavras- ou do Gov.~~no do Districto Falcril/- dign-so- ou r/a
Uunicipa/idlfdt~.

Supprimnm-so ns sogulntos palavras llnnes:
«A lleilnltl vn. sei'il prostadtt r>or esse melo ou
om Immovois.»
§

a.n:

Ondo diz- vnlor doposi!ado-dign-so-me·
tudo do valor arbitrado.
Posto a votos, ó nppi•ovado o nrt. tl' e seus
paragrnphos, salvo as emendas oJrorecidus
peln Commlssiio nos§~ 2' a 10.

.
...
I

'
'

204

.I.NNAES DO SENADO

Postas a votos, siío successi vamento appro·
vadas as emendas, assim concebidas:
Ao nrt. 6' §§ 2• a 10', substituam-se pelo
seguintes :
« § 2.• Ell'ectunda a prisiio, será Incontinente lavro.do o respectivo auto, em que, de·
pois de quaiWcado o réo, ilopor•lo duas ou
tres te1temunhns, e apresentada a dotosa
verbal on escrlpta em 24 bera~. com o rol de
testemunhas, em numero de tros, no maxlmo.
Dous dias depois do recebimento da defesa,
serão Inquiridos as testemunhas nrrolndns
pelo réo, no qual, si qulz•r, se dnrá vista
dos autos om cartorlo para otferecer em 2·1
horas ns allogaçOos que tivor. Acto continuo
so fará remeosa dos autos no pretor, a quem
competir, que, solvo o disposto no ~ 5•, julgará n cootra.venção em 48 horas, depois 1lo
recebimento dos autos.
~ 3.• N1io tendo havido prisão em tlagrante, o processo será inlclaclo por portaria
dn autoridade, na qual serão arroladas nt<l
tres testemunhas. o réo será cltaclo para
comparecer dous dias dor.ois e llle s~rá
pormlttlda pelo officiol a eitura ou cópia
da porturla, si o qulzor, observando-se o seguinte:

7." A nppeiht~iio seriL interposta em 48
rlopois da lntlmncilo da sentencn ao
réo, ou do reoobimento dos autos, pelo Minls·
torto Publico, si ~"' este o appellanto. As
razões (pa1•a as qmLcs se lhn d11ril vista dos
autos em cartorlo} seriio otferocldas conjunctamente com o requerimento de llppelJncão.•
§ 8.' Interposta a appollnçiio, que Indopendo do termo, so farh lmmodlutamouto
romossn dos autos no pt•osldouto do Conselho
do Trlhunal Civil e Criminal, e o juiz, a
quem for distrtbuhlo oproc•sso, o apresento r~\
njnlgnmento nn. prlrneíru. scs~ão do conselho,
lndopenrlcnte dn- visto- dos outros juizes
o da nudioncin do Minlsterio Publico. Son<lo,
porém, este o appellunte, ter1\ o J•óo o prazo
rlo 48 horas om cnJ•torlo pnrn respondot• ós
rnznes <lrl appollaçilo, e o julgamento so
etfcctuar(t na. sessão que so seguir a este
termo.
§ 9.• O promotot• publico dlrll verblll•
monte sobro a nppellação npós o relatorio
feito cm conselho do tribunal, Na mesmo
sossiio, ou quanr:lo muito na soguinto, sorá
lavr~tdo o accordão julgador ••
E' annuncinda a vol.açiio do art. 7•.

Não comparecendo o delinquente no dia
aprazado; a autoridade inquirirá as testomunhas do facto e fará logo remetter o pro·
cesso ao pretor, para o julgamento.
Si o delinquente comparecer, feita a quall·
ftoação, a autoridade lbe fará a leitura ela
portaria, receberá a defesa o rol dao teste·
munhas, que niio excederão de tros, lnqui·
rirá ns testemunhas, começando pelas ·da
aeousação, fará as perguntllB ,Q,no entendei'
necesaarlas, seguindo-se os mats termos do
po.ragrapbo antecedente.
. § 4, • SI as testemunllns niio puderem sot•
Inquiridas no dia designado, conttuuarll a
lnqulrl~ilo no dln seguinte.
§ 5.' Si o pretor veriftcar uo processo pro·
teriçiio do formalilladcs, que l01luzam nulli•
do.de,ou falta que projudlque o ••clareei·
mento da verdade do fucto o suas clrcumtanclas, PI'Ocerlerit lmmcdlatamento óo <Iiii·
genclas preoiaas,e, Isto feito, prolorlr,\ 11 sen·
tenon no pr!IZo Indicado.
§ 6.' Do ,lulgamento cabo appellncilo parll
o Conselho do Tribunal Civil o Crlmlnnl som
el!'elto suspensivo, salvo si o condomn11do
pt•est~tr fiança.
. .
SI a sontonça !or nbsolutorla, os autos lriio
logo 00111 viatll no representante do Mlulsterto
Publico· para 11ppollar, si MSim ontoudor, e
arrazoar,

o Sr. Ooen10 , Campo"' (pela
o•·dem) requer preforencla, na votação, para
a omonda substitutlva olfet·eclda pelu. Com·
missão,

§

hOI'OS

coo. soltado, 0 Senado concede a preto·
renCia
'
• ~esta ·a "!otos, é approvada o. emenda,
asstm concebida:
Ao art 7'- Substitua-se polo seguinte :
·
.
c Art. 7.' E' croada mais uma detegaela
nnxllinr no Districto Federal, ficando usslm
elevado a tros o numoro dos delegados nuxlliares e oscrlvilos dos mesmos, o com os
mesmos vencimentos.
Pura~rapho unlco. No uso ria nu!.oriznciio
concerlidn pela lei n. 5UO, de 31 do dezembro
de IROB, nrt. 3', c Gaveruo, rorluzlndo o nu·
mero das clrcumocrlpçOes pollciaos o dos delegndos, pr•screvern condiçOeo de hloneidndo
o cc~mpotencia para ns nomençoes, a incompn·
tlbilldade pnr11 outras fune<;Oos e nsslduida<lo do servlQO, podendo, sem augmento de
despoza, elovar·lhes os vencimentos até 50 r,
o consignil' a pret'eroncln para os rargos inlciaes da magtstt'atura do dt.trlcto nquo!les
que, com os requlslllls legaes, so distinguirem
pol' sot·vtços relevantes. •
Posto a votoa é ajlprondo o art. s•.
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~·-------------------------------------------------E' a proposição, assim emendada, ndoptadn
O !!IJ•, I.• Sec•·ctn••lo tli• conta do

paro. pn.saO.l' ú :1 1' discu:-;süo.

suguiute

O Sr. P••cMidentc -Está e<gotada

o. rnateria da. ordem do dia; o, nada mais
JJ,avondo a. trn.tnr, vou Jova.nto.r o. ::~os:;ií.o, do·

signnndo pnt·a ordem do dia du sessão so·
guinto:
·

EXPEDIENTE

ta.do!:l, de 26 do corronto mez, romettendo as

2" <liscussão do projecto <lo Senado, n. ~. seguintes
do 1890, doterminan<io que a approvaçiio
pelo Senado Fe,Jeml <los vetos oppostos pelo
prefeito do Distrlcto Fe<let ai it; leis e l'BSO·
Iuçõos elo Conselho Municipal scri• por
maioria do votos.

Levanta-se a sessão a I hora da tardo.
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Ptcsidencia dos S1·s, nlanocl r/e Que iro; (Vice·
Pre:;ideute), Ro3a c Sil11a (Presidente) e
Alberto Gvnçalocs (2• Secretario).
A' meia hora depois do meio din, abre-se a
ses!llio a que concorrem os Srs. Senadoroa
Manuel de Queiroz, J. Catund•, Alberto Gon·
çalves, Henrique Coutinho, Jonatbas Pedrosa,
Joaquim Sarmento, ~·rancisco Mochatlo, Ma·
noal Barata, Louro Sodré, Bene<licto Leite,
Gomes de Castro, Bclfort Vioira, Nogueh•a
Paranagun; Pires Ferreira, Cruz. Joãu Cor·
doiro, Bezerril Fontenelle, Pedro Velho, José
BernBI•do, Alvaro Machado, Almeida Bar·
relo, Gonçalves Fet•reira, B. de Men<lonça
Sobrinho, Rego Mello, Leite o Oltlclca, Lean·
dro Mnolol, Rosa Junior, Vlrg'ilio D•mazlo,
Cleto Nunes, Domingos Vicente, Porciuncule.,
Thomaz Delfloo, Lopes Troviio, ~'elicilmo
Ponna, Gonçalves Ci>avcs, Bueno Bl'andiio,
ttodrigues AI vos, Paula Souza, Moraes Barros,
Leopoldo de BulhOe•, Joaquim de Souza, A.
Azeredo, Gust,.vo Richard, Raulino Horu,
Pinheiro Machado, Julio Frota o Ramiro
Barcollo> (47).
Deixam de comparecer, com causa parti·
cipadtL, os Srs. Generoso Ponce, Justo Cher·
mont, Joaquim Pernambuco, Q, Bocuyuva,
E. Wan<lonkoll<, Caia<lo, Vicoute Machado,
Joaquim Loc"t'da e Eoteves Junior; o, som
olla, os Srs. Abdon Milauoz, Coelho e Campos,
Ruy Barbosa, Arthur Rios e Aquilino do
Amaral (14).
E' lida, posta em discussiio e som debato
approvada a acta da sossiio anterior.

'

O!O cios:
Sct" do 1• Secretario da Came.ra dos Depu•

PROPOSIÇÕES

N. 37 -

1800

O Congresso Nocional resolve:
Artigo unlco. E' o Podor Executivo nuto·
rizo.tlo n. abrir no Ministerio da Guerrn. o cro.
dito de 25:810$ para Indemnizar a Folippc
Maxwell, do gado levantado e a••robnnhado,
de sua propriedade, no Rio Grande do Sul,
pelas forças legaoo que ahi oporaram; fazendo
as nece;sal'ias Oiloraçüas de credito e revogadas ao Jisposições em contrario.
Camara dos Deputados, 25 do julho do
1899.- Otrlos V<: d• Melto, Presidento.Catlo& Augusto l'alancv dd Nuvaas, 1" Secro..
t11ria.- Angcto Jo:ui da Silva Neto, 4°, (ser·
vindo do 2' secretario),- A' Commissilo do
Finançlls.
·
··.
N,38-1890

'.

··-,

..
'1.,"'
',, ..

. ·, :,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• Dous terços do producto liquido
das vendas <le canhões lmprestavols e me·
tacs pertencentes ao Ministerio da Guerra. e
ora existentes seriio levados n crodllto do
mesmo Minislorio para serem appllcados em
boneftcio do serviço de aquartelamento, hollpitalar, melhoramento de fortificações u sup·
pr1monto do material 1le guerra.
Parngrapho unlco, O terço restante será
escrlpturado na fórma da lcgislaçilo em vigor.
Art. 2," Pela mesma fórma e na mesma pro·
po1 ção estabelecida no art. I•, ser& distt•ilmido
e appllcatlo o producto liquido d" venda de.
proprios naclouaes o terrenos, que, pela OJ:·
tincção ou mudança de estabelecunentos mi·
liiares e corpos, se considere de8nltlvamento
desnocessarios aos serviços do Minlsterlo da
Guerra o nüo sejam reclamados pura o se•··
viço de qualquer outro :.!inistorio.
Paragrapho uoico. Na venda desses pt•a·
prlos o terrenos se dnr~ profm·encla aos ~s·
tu.rlos ou municipalidades que Oo reclamem
para serviço exclusivamente publico, me·
iliaute pagamento no preço da avaliaçilo.

. .
'·'
..
'•

. .,'
'•.
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Art. 3,n Revogam·so ns disposições om I
N. 42-1800
contraJ•io.
Cnrnnra dos Deputados, ~Q do ,iui!Jo do iBOO, O Cougro~so Nncion:ll J'Csol vo:
-Cm·los V,t: de Me/to, Prosidente.-C.Ir/o.;
J\rt. 1.() E' o Podol' Executivo nutm•izndo,
Augusto Valente dtJ Noca~~.v, Ju Sl!cretnrill,- rlentro do n.cttml oxol'cicio, n. fuzol' as nccesAngc/o Josd d t Silva Natto, •1°, ~ervjndo Uo 2° sari:Js opcra~~üe~ de cJ·oUito pnra tlELl' execução
SeCJ•etario, -A' Commi.siio do Fiuan~ns,
ás sentenças da justiça fmlornl, pas;oda.< cm
julg;ulo, medlnnto o.ccordo com os respectivos
N. 30-1809
crcúorcs, sobro o quantum n. liquidar.
Art. 2," Na lalt:~. do supradito accordo o
O Congresso Nn.cionnl resolve:
Governo solicitará do Congrosso Nacional os
creditos,
Art. I." E' o Podor Executivo autorizado a necessarios
41
ArL
3.
Rovognm·se
as llisposlçtios cm cvn·
conceder no cldndilo Josó Lobo Vlanna, oju· trnrio.
dante do gual'da·mór da Alfanrlogn do Santos,
um anno de Jiccncn cnm o respectivo ordl!- Camara dos Doputa<los, 2G do julhu <la 1800.
nado, afim <lo tratar de 'ua saude ondo lhe - Cm·lo.~ l'"a..: de Jlr:tto, Presidente.- f}al'lils
convim•.
AIUJu.çfo Va!tmte de ;.Vovaas, }n Secrotrwio.Art.z.u Revogam-se as disposições em con- An'ga/o JosJ d1t Silva .Neto, .Jn, servindo do 211
trario.
SCCl'CtO.I'io.-A' Commissiio do Finanças.
Cnmnra dos Deputados, 26 de julho de 1899,
N, 43-1899
-Carlos Va: de Nello, PJ•osldante,-Cal'/os
Augusto Valtmtc de Novaes, lu Sccretnrio.O Congresso Nacional doere la:
AHgc/o JosJ da Silva JVcto, 411 , servindo de 2',
Secretario.-A' Commissiio de Finanças,
Art. 1.' Os Bancos Nacionnos do deposito,
quo negociarem em cambio, instituídos nos
Est,ados sob o rcglrnon rins sociedades anony~. 40-1899
mas, não estiio sujeitos ás obrigações· do deposito <lo que trata o art. 19 da lei n. 550,de
O Congresso Nacional decreta:
31 do dezembro do !SOB.
Artigo unico. Ao tonentc-coronol gl'aduado Art.2." Revogam·se ns disposições em conreformado do Exercito Antonio Galdino Tra- trario.
vassos Alves, devem ser abonadas as quotas
de reforma inherentes iL clas•o dos otllciacs Camara dos Deputados, 26 do julho do 1809.
superiores, desde a data do decreto que oro- -Carlos Va; d11 Jlello, Presidente.- Carlos
íormou; rovogadas as disposições em con- Augusto Valente de Jtw'oMe~·, 111° Secrotnrio.Angclo Josd d1t Silva Neto, 4 , servindo de 2n
ti•nrio.
Secretario.-A' Commlssilo de Finanças.
Camarn rios Dopul:idos, 20 de julho de 1890.
Outro do mesmo secretario o data, commu-Carlos Va: de Mell•1, Pre.ddento.- Carlos
11
nicando
que, tendo aquella Camara adoptado
.Augusto Valente de Nov11es, 1 Secreto.rio..A,Ige/o JosJ da Silva .~.Velo, -1n, servindo de 2° a emenda do Senado ú proposlç<ilo da mesma
Secretnrlo,-A 's Comrnissões de Marinha o Camara, qua reconhece a D. Anna Rosa da
Sona Olive!m o direito ao meio soldo, como
Guerrn e de Flnnnçns,
lllha legitima do alferes Luperoio Francisco
d:c Sana Martins, enviou nesta data á sancciio
N .41-1899
presidencial n rospoctlvn resolução - Jntelrarlo,
O Congresso Nacional resolve:
Outro <lo mesmo socretaJ•io e data, romot.
Artigo unlco. E' o Porler Exocutivo auto. tendo um dos n utographos devo! vidos áquolla
torizado a. incluir na contagem do tempo do Co.nwra, d1~ rosoluçü.o do Congres~o Nnclonnl,
serviços do Luir. Fil·miuo de Sour.ll Cairias, sanccionada pelo Sr. Presidente ria Republica,
omciul da secretaria do Supremo Tribunal fixando a força naval para 1900. -ArMilitar, o em que serviu como agrimensor om chive·se.
diversas commissões do Ministerio dn. Agrl· Outro do mesmo secrotn.rio o dn.tn, commu·
cultura, Commarcio e Obrns Publicas; revo· nicando quo aquella C11mara niio jlOdo 'lar o
gnt!as ns disposições cm oontJ•aJ•io. ,
sou assentimento ao projecto do Senado, rio
Cnmara dos Deput.a<ios, 20 do julho de !809, 1805, olovnndo os voncimontos !lo oscrlvilo o
-Garfo~ ·l'a: de Mdlo, Prosidcnto.-f.'arlos do meirinho d:. Au<Jitoria de Marinha.- JnAugusto ValcnttJ tl1~ NovatJs, 111 Secretn,J'io.- toiJ'a<lo,
Angelo JosJ da Sil~.:a Neto, 4°, sct•vlndo llO 2n
RequeJ•irnento em quo o gonoral de divlsiio
Socrotnrio.-A' Commlssiio de Finanças.
graduado relorrna<lo do exercito, l'rnncisco
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· .TosO C1\rdoso .Tnnim'. llllego.mlo julgnr-so Jll'C·
,indicaLio no:; 1\ireilos quo o. lei lho :.;-a.rnute,
l'ocorro ao Podül' Logislatlvo da Ropnblicn
nllm do obto1• a reparaçiio tios prejuízos tiocorrentes da l'osiçüo em que so uclm collo·
• cndo entro os ulllciaes attlngitlos pelo decreto
do Governo Provisorio n, I 03 A, do 30 do
janeiro de 1890.-A's Commissões do Marinha
e querrn. o do Finanças.
Tclogrammn. expedido do Sergipe, honlem,
assim concebido:
«Senado Fed01•ni-Rio-Porque uüo ncom·
p:Lnho celobro li~o. Garcm~ Olymplo, Jll'Ocessam
maior!IL Consolho Municipal Jtabain.ninba,
composta correllgionnl'ios meus, supposto
crime peculato. Intendente minoria sempre
funccionou harmonia, so!-lsõca narln soifrem,
por serem adeptos liga. Como peculato'l C~·
nego Olympio, intermndio juiz direito, pro·
poz.mo uco.bn.r processo ronunclamlo couS'Ilhelros maioria e eu cargo Deputaúo. Rnpli·
que! appéllo confiado para ~:atriotico Governo
Fotlerni, nome Constituiçao, moralidade da
Republica.
Jtabaianinha, 25 de julho de 1800.-Coronei
Sou;a Lca I,»

O !õlr. ~·~ceretnrlo lôevilo a
lmprhnlr para entrarem na ordem dos trn·
balhos os seguintes
PARECERES

N, J.lO -

!800

O eaJ>itüo de fragata roformndo Aristides
Mont1nro de Pinho requereu ao Congresso, em
3 do outubro de 1806, annnuilaçilo do decreto
de 22 rie ogosto de !SV4, que, n seu pedido, em
13 desse mesmo mcz o nnno o reformou no
posto quo exercia ua marinha.
Foi seu pedido deferido pela Camnra dos
Deputados pela adopção do projecto do lei
n, 7, de 17 de junho ultimo.
Examinando a Commlssilo do Finanças os
documentos que acompanham o projecto, ve·
ritlcn., quo o rcqnerunte pe11iu su11. reforma e
que não encontrou,quandolhe foi daria, as lr·
l'ttgulo.ridndos, que, passad0s dousannos, vom
allegar. Com mformaçüo contrnri11 tio Su·
premo Tl'ibunal Militar, indcleriu o Pres~
aente da Republica o sou pedido no mesmo
sentido.
Os documontos apresentados •iio cópias tio
dous requerimentos dirigidos ao Governo
com um muppa da contagem de tempo foi to
e assignndo pelo requerente o não cet'Lltlõos,
que provem niio ter o tampo oxigitlo pot' ioi
o que nüo houve a inspecção do saudo, peh1
quaidovln de novo passa\', pllt'O, provnr quo
cstil no caso de voltar no sorviço activo.

18\lü
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Da m·d"m tio t!ill tio Quortol Ocnemi da

~Iul'lnha u. 61, do 25 do ng:osto de 18\J.t,const:L
tor attm~ido !tos ::.!5 nono~ compl11lOH na dlttn.

elo. rofot•ma, quo fui cunccHlidoL em virtudo
do nrt. li do tire. 11. lOS A, o :lO tln tluzcmht•u do 1880, que determina. «quo não so
podet·{t nego.L' ruformn o. todo officiul que con·
tar 25 annos do sci·vlço)),
Só nüo tendo os 25 nonos é que o oficial
fica. um anno em obsorva~üo na rdscrva
(nrt.3·', §4", a-do decreto n. 108 A, cit~do).
A nnnu!lnçüo 1io netos iguacs citado<, de
re!ormn.s do ulllcltlcS nas mesmas condições
foi fH'nticntia 110r poder competente o no
mesmo deve rccorl•r o requertmte, como já.
requereu.
Pelos motivos oxposto.l e pm·que nüo cabe
o.o Congresso fllZN ruVCI'S[o de olllciaus,o que
se~·il~ u:surpar funcçües de outro poder,a. Commlssuo do Finnnça.q: concl no pcr.lindo n rejeiçüo
da proposição n. 7, deste anuo,
Sola dnsComm!a:;õos, 26 de julho rle 1800.
-A. o. Gomr:S de a.lstJ·o.-Domiugos Yice1lte,
relator .-Ramiro Bal'cr!llo:·:. Leite c Oiticiclt,
-F. PcJI/Ia,-Roddgur:s ,1lccs.
_

A Commlssüo do :l!arinha o Guorra a que
foi presento nproposi~ü.o dn. Camn.ra llo3 Dopu·
tados n. 7, de 1890, nutorizaudo o Governo a
revortor pa.ra. o quadrada reserva lln. n.rrnada.
o capitüo de fragata reformatlo Aristides Monteiro tio Pinho, pondera IJ ue o referido cnpitüo
do fragata foi reformado, a sou podido, tio
accordo com o decreto n. !OB A, de 30 de de·
zembro de !880, quo reguln a mataria, visto
conto.r 25 aunos ·imozes e 28 dias de serviço,
como con.ta da ordem do dia do Quartel-Ge·
nernl da. Marinha n. 01, do 25 tle agosto do
1894, pelo que nüo lhe cabe direito n reclamar
p1•ln. reversão c qunodo não cxistisso dispo·
siçiio tüo clara que ao oppõe no quo preteutio
aqueile oficiai, julga a Commlssilo que todo
e qualquer caso da reversiio individual escapa ú. alçada do Poder Legislativo.
.Por isso,tl de parecer a Commissüo qno sjea
r~jeitaúa a proposição da C11mara dos Srs.
Deputados,
Snln dns Commissües, 15 de julho do 1899.
-E. 1lrandenlwlh.-flel(oJ't Vieil·a.- Pire'
Fcrtcira. (com restJ•ici,•Ues, qun.nto n.o tempo

do soi'Viço quo

t) de 25 anuas e dous tiias).,llmeida B1Errcto.-Rosa JwliOI'•

N. 141-1800

A proposição r\a Cnm~tro dos Doputndos,
n. 2·1, Llo cor1•onto n.nuo, nutorizn. o Pmlct•
Executivo n. nbrir no Mmistorio d!\ Gucrrn. o
~rodito oxtrnm•tlinllrio do 7:500$ par;~ pn:;ar
a viu vn do Mnthew Lowl'ie o; serviço.< prostndos poJa ianclm tio sua proprlcdn<io •Prom·

i

I

i J'
I.

208

'

'

1

.,,

I

1.

~

•· 'I

ANN AES DO SENADO

ptus » ás forças laga"s que operaram em
Nithoroy,
O credito foi soliCitado poJo Sr. Presidente
da Republica, om monsagom do 28 de ma1•ço
proxhno findo, acom~anhada da exposição
feita polo Ministro da Guerra, da qual const''
que elfectlvamonte aquella lancha prestara
os serviços nlludidos e quo, sondo ouvido o
proourudor geral da Republica, o GovoJ•no
attendeu a reolamaçüo quo lho roi feito, con·
cardando om pagar " quantia do 7:500.$, O
pagamento não :;e tornou ell'ootivo por f<Llta
de verba p••opria no orçamento.
Nestes tormos, ó a Commis,ão de parecer
que soja approvada a pi'oposição,
Sala das commis<ões, 26 do julho de 1800,

N. 1·13-1800

A proposição da Camara dos Deputados,
n, 27, 1lo corrente anno, autoriza o Poder
Exeoutlvoa concedei' um anno do llcença,oom
o respectivo ordonadu, ao toliJgrapblsta de
3·• clas•c da Estt•ada de Ferro Centra.! do Brazll, ProcoptoMarques'de Oliveira Neves, para
tratar do sua saude onde lhe convier;· ,
!lato luncclonaJ•Io dirigiu ·ao Congresso um
requerimento pedindo a llcenoa de que trata
a proposição, fazondo-o acompanhar de um
attostado modico pa1·a provar ,que rol acommettldo,ha mezes,de tres con~estóo3 cerebraes,
achando-se por isso lmpossibilltttdo do tra·
balhur~

o requerimento foi remettldo ao Congi'esso

-A. O. Gomes de Castro.-Rodrigues· Alves, pelo Ministro da Vlaç'io,em 28 de março deste
relator. -Rami1·n Barccllos. -Domingos Vi- anno, acompanhado de uma Informação do
cente.-Leitc o Oitici.ca.-F. Penna.
dlroctor da Estrada do Forro .Central; na qull.l

'

I,

,,

declara que-tratando-se de um funcolonarlo
que, além de fiel cumpridor de seus deveres,
N. 142-1899
acha·~e gravemente enfermo, ó de oplnlilo
que lhe •Elia concedido o fhvor que req_uer.•.
Nestas condiçOos, par.ce á Commlssuo que
Foi presente á Commissão de Finanças a a proposição
deve ser upprovadu.
·
proposição n. .25, do corrente anno,. da
Camara dos Deputados, autorizando o Go· Sala das Commlssões, 20 de julho de 1899,
verno a abrtr· no corrente exorciclo ao MI· -A. O, GomCI da . Ca&tro.-Rodrigue• Alo••
nistorio da Justiça e Negocias Interiores o relator.-Ramiro Barc•lloa,-Lcite • Oltioica,
credito extraordlnario rle 60 contos, sendo -Domingo• Vicente.-F. Pe~~a.
50 para auxiliar a IUISOolaoão do· 4• cen.·
teriarlo do descobrimento do Brasil, na come·
N, 144-1880
moracito que projecta realizar, no ·anno proximo,e lO contos para auxiliar o lnstitutuda
Ordem dos. Advogados nas dospozns com ·o Foi p1•esente ii Commissão do Finanças a
Congresso.Juridico convoc.tdo para a celebra- proposlçiio da Cama~·a dos Deputados n. 31,
do.corronto anno, que autoriza o Poder Exeção da mesma data por aquelle Instituto,·
cutivo
conceder.ao· bacharel Tristão de
A Commlssüo de Finanças sente não Alencar n·Araripe
·Júnior; director· geral da
poder se atastar das normas. que se tem tra. Directoria de, In>trucção
do Mlnlster!o da
çado no exame dos projectos consignando Justiça e Negocias Interiores,
um anno de
dcspezas novas.
licença, wm o respectivo ol'donado, para
A de que trata a proposlcilo n. 25 jil. t1·atar de su11 saude onde lhe oouvter.
foi, no corrente anno, consideraria peta Com. Allega o supplloante o mau estado de sua
mlssiio quando examinou. projectos do· se. aaudo, em conseguencla de moleatla ad~u!rl·
nado, que trat~tvam de assumpto identioo, da no exerciolo do mais do 16 anuos de activo
O seu parecer fol,então,contrarlo a estes pro· serviço publico e pt·ovou a sua allegaçiio com
ctos, qno o Senado por seu turno rejeitou.
um ai.testarlo medico, do qual consta c que
A Commlssiio tem agido, cm materla de cst1\ sotrrondo rle unta dispopsla nervo·moto·.
despeza publica, com uniformidade o com o ra; " <tua!, além do; symptomas locaes gas·
mo.ximo rt~ror, não dando o seu voto senão II•o·lntestlnaes que lhe siio ..peculiares, .em
áquoll:ts que o Governo declara; em men>a· virtude de aer o paciente neuro·artbi·Itico, ó
gem, ao Congresso urgentes o lmprescludl· uggra vada por phenomenos nournstlwnlooa
vais.
~ ·
bastante acoontundor, oe quaes. determinam
uma
absolutn Incapacidade .. para o tJ•abalho,
E' ,yols, de parecer que seja rojoitada a pl'O·
quer
phys!co, quer lntelloctuat, Outroslm,,
postçao.
·
.. ·
attesta o tiumltatlvo, ter sido lmprollcua a
Sala das Commissões, om 27 de julho de thorapoutica medicinal, julgundo improsoin·
1899,- A, 0', Go>llos do Ca!ll'o,-Uodr,gues dlvel e in~dla,el· para o. rostabeloclmento
.Al~:~cs, relator .. - Ramiro .. B(trccllos.- JJo• completo e seguro do requerente, a sua retl·
tningos Victmll.- Leito O· Oiticica • .,... _ '·' rada. desta Cu pilai por um •tempo longo,
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A Commissiio, cm viiitn. do documonlo }lypotlWSO ll]f.jUIDil, O.IJ OffiC\/lOii g'OilCI'fiCS 1 tanto
apresentado, ó do parecer que sojaapprova· do exorcito como do. nJ·mnrln, pudosscm ~oi"
dn a proposiç1io.
l'oformaUos cornpulsorinmontc, exceptuando
o
Sala das Commissües, 20 de julho de 1800. caso do invalidez vm•itlcada..
Dcvc ..St\ untrctanto, notlr quo essa me-A. O, Gomes de Cast1·o.- l~odri!JHdS .tllvo.1,
.. relator.- Ramiro Barce/los.- 1Jo1nill[JDS l'i· dida jil se acha implicitnmonto contida na
tlisposiçüo 1lo § 2(\ do art. Ju, que ordenn n.
cante.- Leit!J c Oiticica.- F. Pcnna.
pJ•eccdencia do voriticaçiio do invalidez cm
Inspecção do saudo i• quoiquer reforma obri·
N. 1·15-1800
gntorlfi, sojlt qual fôt• a patente do otrlcml.
Qnanto ao sulistitntivo, cllo cootóm cm
Tentlo pot• fim modificnr as disposições cxb- substnnc\a todas a:; clisposiçtjns 1lo pl'ojccto
tente.'i :;obre iL l'Olbrma dos officiaes rlo exer- pl'Íinitivo, poróm amplitu.ias ou simplusmonto
cito c da armado, foi, cm 11ogosto rio 1806, oiTo· ulternrln.s, de uccordo com o mo,Jo tlo ver do
rocido à considornçiio do s,mado um projecto seu iilustre autor.
do lei, qun tem o n. 20 d~Lquelle anno c a Entre as diffcr·enças cn.pitrLcs llos dous pra ..
jectos, salienta-se a cronçii.o, no ultimo, 1le
assignatura rle varios ScnntloJ•os.
Approvado em i• rliscussao. foi remctti•lo ó. UllliL dupb tn.bella do idade:;, segundo a qunl
Com missão do ~fa.t•lnhll. e Guerra, que, no nnno se <levem f.1zer todas as roforma; tio olllciaos.
seguinte, deu parecer opinando poln. sua ap- Além 1\isso, augmcnta. Uc 25 par.• 30 o nu ..
mero do o.nrws precisos fJill'l\ que o otncial
prov1u;ü.o com us emcnclas que offerccia..
Nenhuma tlnlias, porém, foi acceita na possa pro tender a. sua. reforma e resta beloce
2Q discuss[LO, tendo .. o sido upon,•s uma, do os ar·ts. ~o o 3° do primeiro projecto, que,
Sr. Moraes Barros, o outros ao§ lu do a!'t. In. como ficou dito, nao foram appt•ovados n11o
Foram nindn r(ljcitatlos os o.rt1:1, 2" o 3°, do 2" discu:;süo.
A Commissiio do j.(nrinha o Guerra, rno
Sot'te que ficou o projecto concebido no< <eguintes termos:
intuito do concilir~r quanto pos!liV·~l as idéns
no projecto, no substitutivo,
Art. 1.' Alóm dos casos previstos pola lei mauiMtadas
nas
emendas
e votaçüe::i ilo Senado, o por
n. 260, da i de dezembro de 18.U,os otrlci11os julgar que alguma
cousa Unecessario fazer
do exercito e da armada ;ó serão refor- para dat• um.~ solução'
a. tão momentoso
mados:
as::~umpto, 1lo maneira a garanth• os inte·
§ 1.' Voluntarinmontc, si, ante a inspo- t•esscs presentes e futuros das classes ar..
ccü.o·do SI~Julo, procedida. nos termos do para- rnado.s, dignas da solicitude tiO Congresso,
grapho seguinte, provar defeito phyaico ou pelo s,u acontlrado patriotismo c, ao mesmo
malostia incuravel que o inbabilitll pal'B o tompJ, s;1m onerar os cofres publicas, pols
sorviço.
que tamuem ú decidido empenho seu con§ 2." Obrigntori11mentn, si, d1J o.ccordo com correr sempre pam a diminuição tlllS tlcsa tabclla 11onnexa, für por uma inspecçiio de poí'.as, no. nctualidnde, o socunda.r a.ssim o pro·
cinco medicos consiuerndo incapaz de contl· ;:rum mo. Jlnanceir·o do Governo, o que ó Jevor
nu ar no serviço activo, sendo a .Junta com- de totlos os bons p~ttriotns, submotte ú apre·
posto. de tr.Js metlicos do nxnrcito o dous da ciução do Senado o seguinte substitutivo, que
armada, quan•io so tratar do olllciai cio exer- consubstanci~ todBS as idéas oxpeodidas:
cito, o o contrario qunndo ao tratar tio omcial da armada.
PROJECTO
Art. 2.• Revogam-se ns disposições em con·
trario.
N. 12- 1899
Segue·so a tabelia, appt·ovadn B<JID modifi·
cnçiio alguma.
Na 3• tliscussilo, no anno passado, 0 Sr. Pires
O Congresso Nacional decreta:
Ferreira oll'erooeu um substitutivo o o SI'.So- Art. 1.• FiM cxtinctn a reforma voiuntaria do que tratam os dect•etos us. 108 A,
vcrino Vieira uma emenda additivn.
Enco!'ratla aquella e antes do procotler-se de 30 do cie,embro de !8S9, e 193 A, de 30 da
t\ ·votação lui approvatlo um requorltuento janetro ele 1890.
do Souo.do~ Bal10rt Vieh•o., pedindo fossem
~ut•agt•apho nnico. A Nforma. por ,limito
retirados da ordem do dia 0 pt•oj.,cto 0 "" do tdatie, de .-co•·do com o< decretos c1tados,
emendas. afim do sor novamonto ouvidll a somente .ó appltcavol aos postos de olllcta~s
Commi,iio de Marinha 0 Guerra, a qunl vem, do oxcrctto c nrm~da lltó cot•onol o capituo
pelo preannte parocer, dur cum}11'imento a do mar o guerra mclus!VJ.
o~sn dolih~t·nç11o do SoUU.llo.
Art. 2,n Nus postos de otilciacs do oxm·cito
OJl'orocondo o ~eu additivo, tove om vi::;ta o e Llu. armada nt!) IIIILI'cclml e tthuiranto inctu ..
iliustt•o Senatiot• pola Bahin imt>odir que, cm sivo, 11 gt•atificuçao lldtlicionai ou quota só
tionndo V, II
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comoçar{L a sor conta,Ja pOI' cad11 nnno oxcodente a tl'inta do sorvi~o.
Paragrn.pbo untco. Os mnrecbo.es e almirantes etrootivos, quando so reformarem,
continuarão a peJ•couor 0: etapa omqunnto
viverem.
Art. 3.• Fica oxtinctn n roformn voluntnrin
e compulsorin na~ classes anoexas do oxnrcito
e dn. armada, de quo tratam as tauollas em
vigor, só podando ter Jogar no caso tio invalidez pt•ova,Ja.
Art. 4.• Os officiaos reformados no exer·
cicio do qualquer tuncção do actividade fo·
deral, estadual ou municipal pet·dem, em·
quanto eUa durar, a gratificnção adllicioual
ou quota.
Art. S.•contiminm em vigor as disposições
niio revogadas pela preso o to lei.
Sala das Commissõos, em 26 do julho de
1899.-Rasa Juníor.-Almeida Bm·reto.-Pi.
re1 Ferrcira.-Bel(ort Vieira, com restrl~
cçlles, quanto ao art. 4•.-E. Wandenl<ol"
•
N. 146-1890
A Assemblóa Legislativa do Estado de
Matto GrOBSO,em officio do 2 de abril do ao no
passado, represeutou ao Congresso sobre a
necessidade de qualquer pt·ovideooia, no sentido de garantir o pagamento dos damnos
e pre,juizos cau•ados nos particulares pela
Invasão paraguaya dol864, lembrando, como
acto de rigorosa justiça, a idóa de se converter em lei o projecto de 19 de junho de 1893,
que autoriza a substituição das apolices pa·
raguayas por outt•as do Brnzil, na adopção
do qualquer outro alvitro que melhore a
situação, que diz, intoloravol dos cre.Joros

do Pa.ragun.y e a.ssegul'e, om um prazo deter...

minado, a etfeoti vidado do se11 pagamento.
Do accordo com o pensamento dessa repro·
sontaçiio,foi sulrmettldo ao exame do Senado,
na actual sessão, um projecto rle lei, esta·
tuindo sobro a converSJlo das apoliccs parngunyns, a quo el!a ~· rofero, por titulas do
Brazii, tendo sido rogeitado esse projecto.
Não havendo, portanto, o que providen·
c!ar souro o nssumpto, ó a Comrnissiio du pn·
recer que <eja arcbivada n representnçilo.
Sula dos Commissaos, 26 <lo julho de 1809.
-A. O. Gome• de Oa.~tro.-Rodrigue$ Al~:es,
relator.-Lcito c Oiticica,-Ramiro Barccllos.
-Domingos Viccnto.-F. Penua,
ORDEM DO DIA
APPROVAQÃO DOS VETOS DO Pl!EFEITO DO
DIST!IIorO FEDERAL

,
• .
Entro cm 2 dtsoussilo o art. I do projooto
do Senado, n. 4, do 1800, determinando que

a :Lpprovaç[o polo Senado Fodornl dos vetos
oppostos pelo l'rofoito d" Distrioto Federal ás
lois e resoluções do Conselho Municipal seju
por maioria de votos.
O St•. Gon.,nlw_,,. ChnveM foi
sm•probendido com ã inclusão do prolocto em
ordom do <IIII, pois só hojo pela manhii t~vo
conhecimento dosso facto.
Quer isto tlizor quo exuminon, como cum ..
priu., a mataria tlo projecto.
O autor d~ste projecto, o honrado Senador
pala Pamnn., acho.-so n.usantc: S. Ex., do
uccordo com collegas 1lcsta Casa e com I'HlH'esentantes do outro ramo ieglslati vo, tem
idéns ns~ontarlas a respeito Un. mnterla, quo
viril11 constituir uma reforma dotloitiva da
municlpalidudo do Districto Federal.
Foi esta, na.turalmonte, a razão pot• que o
honrado Senador pelo Parami., memb1•o da
Commissão, ti qual estava submettido o pro•
jecto, deixou de dar-lho andamento. Exposto
bojo ti. discussão, entretanto, o proJecto a que
tem ntludido, o orador tará breves considera·
çaes sobre o assumpto.
Entrando no nmago da questão, pergunta
ao Senado onde resido ·a inconstitucionalidade
do art. 3° da lei, como atnrmaram, ·om outra.
occasião, alguns dos que n discutiram 1
Os que impugnaram o artigo alludido, pretender•am que atrectava este o art. !8 da
Constituição. Ou se attenda á ·1ettra do
art. 18 ou so attenda ao sou pensamento, niio
lm como encontrar o vicio da inconstitucio·
nalidnde no art 3•dn lei.
O artigo constitucional es~1beloce dous
preceitos,porque para verificação da reunião,
para o quorum est~~boleco uma ruo.iOl'ia. o o.
qualifica, dizendo maioria absolur.a de seus
membros ; o q oando trata da votaçiio que
deve decidh• <la acceitação dos projectos, falia
:nmplo~monlo cm maioria, diz que cadtL umu.
'las cnma.ras decide por maioria. Ora, a maiot•ia.
não exclue os dons terços, niuguom o póde
demonstrar.
A Constitulr;1io, oxiginrlo, prcscrovel!rlo o
modo por ~uo devem ser• votados os projectos
e as t•osoluçaes submettidns ao oorpn Legislativo, não qua.lifi.ta a mniorio. npeuas uma, o
tormo::i-«lllü.JOI'lO.»-o tanto mu.is sl"nillcativa é a expressão empJ•cgada quantO para
qut~lificar a maioria qno exige para bavor
numet•o com que o Congresso poBH~ deliberar
não qualillca só maloriu, dlz-maioi•iu ubso•
luta pat•a haver sessão ; r10 passo que para
votaç[o fulln só om maioria.
.A disposição do nt•t. 3" da lei votada o
nnno passado, continua o orada!', niio ó uma
d~ducçiio do doutrina ; ostó. implicitamente,
VIrtuuimento contida em disposições d11 propria Constilulçiio,

SESSÃO Elo!

27

DE JULHO DE

189()

211

O Congt•csso póde dar n. organl,nçíio Muni- O Sn. Ooxç,\LVES CllAv~s- Eu llz uma
cipil o rogimen que bom lhe parocot·. O u.llus;1o muito pussngoirtl..
Congt•c::~so ostubol~cou o rccur,.;o tln~ Ucci,õos
0 Sn. THOMAZ DELFJNO-AO tormhll\r a sua
do Consol!to, uctadas 11olo Prefollo, pa!'ll o oração, o honrado SeundOI't como quo tlnsporSenado.
tudo nas snas rcminiscencins,formuloll varias
Est.'t na com potencia do Sonado l'O'Ot' isto, ;~tlJt•mações que mo dispensavam ntl!I]UI:LSÍ do
n.íio lm duvida, Mas o;tiL na compoton· Insistir no quo a principio disset•a.
era do Congre:-;so doterminu.r o mo,lo por qne
E' preci~o, SI', . Presulentc, quo V. llx. e
hiío de ser resolvidos esses recursos.
n Casn. seJam porfeitnmouto orientados dns
Dopois do outrns considor•açõos o oJ·n.dor dilfet•cmes phnses do indrleuto a que s. llx,
continuo. ob~orvnndo, qu~'; no. ol'gnniz 1çilo elo se rofet•tu, par·a. que ao po!õsa tur uma opiniü.o
Distrlclo Federal o legislador entendeu não clitra dos factos da vid~ politica actual.
confiar ao elemento popular o . conj uncto do
todo.< os poderes, que constituem o Governo O Sn.. Go~çALVE:3 CuAVEs-~üo Urro im·
Municipal, e dovidiu a parto electiva ao povo portancio. o. esse incidonto ; uiio ha cOmprodo Districto Ferlcral o a par·te executiva I'O· mi:-;so nenhum meu.
servou para o Pro,idonto da 1\opubliCit,
O Sn. TllOMAZ D~LFtNo-Nüo ha compro.
Ou se estudo o nrt. 18 d11 Constituição na misso; poróm o modo um pouco quente
sua lettra ou no sou conjunto cm rolaçiio por que V. Ex. so mani.flJstou, deu ao icei~
aos mais artigos já refot•idos. Ni~o ba. motivo tlento, qne real monto pequeno valor tem uma
procedente para se acoimar do inconstitucio· grr>ndo importnncla apparente.
'
na! o at•t, 3' da lol analys:tda, antes, elle Lancemos a. luz sobro o caso, não ba incones~á do harmlnln com os ~roceltos da Consti· veniente nenh1\m para quem quer que sl\ia; ó
tu1ção o com o tradicionalismo do nosso di- uttl para o rogtmon.
reito publico.
Snbe-so q11e a lei votada o nnno passado
Lembra o orador veto.< da ordem dos op- sobre o DistJolcto Fo,loral foi uma lei provisopostos ás concessoes feitas ás Companhias l'ia, transitorin; para ser obtida, houve uma.
Jardim Botanico e Villa Isabel que t:tnto especie de compromisso,por parte do Governo
ruido fizeram em torno de si, o,ainda agora do apresentar, em mtJnso.gam especial, as in:
dicações nooessarias para so poder elaborar
o ••to sobro a luz electrlca,
Acredita ter mostrado ba ver tal ta de base e decretar uma lei definitiva.
cm que se sustente o projecto em debate, dn Ou qua esta mensagem esteja cm estudos
mesma fórmu. que não hOuve ainda argumento o tenha de ser apresentada ao Congrruso o
que provasse a lnconstitucionalidarle do ar· Jüsse communicada no honrado Sen,tdor pelo
tigo 3' da lei de 23 de dezembro de !808, nem Pat•anil, ou que este ltonrado Senador tenba
tii.o pouco 11. oonvonienciiL de sua revogaçií.o. trocado M~~as com o Poder Executivo, acerto
Fallou no começo do seu discurso do um ó que S. Ex. communttJOU·me que tinha. um'
accot•do entre alguns Senadores o o Governo cel'to conjuncto do idéas que podiam ser tl'nnspara elaboração do um pt"Ojecto definitivo do formadas om projecto, em obediencla ao
reorganização do Districto Federal, portanto, compromisso do armo pas:mdo.
jnlgaria melltor aguardar-so este projecto o Fallou-mo mesmo o honrado Sonador pelo
aoredita que, si ostivosse presunto, o Sr. Vi· Pamnó. em ostabolecor-so. uma espooio do
comnlissão para tratar do nssumpto, e fo·
cento Machado o abandonaria.
O orador faz aluda outras consi,lcrações o rnm lombrndos, entro outros nomes, o meu,
tormina dizendo parocer·lile que o intuito do butnllde, e o do muito lnurondo Senadot• pot•
sou collega por Matto Grosso, pedindo a in· Minas, o.lóm do outros.
O honrado ropt·osontanto do Pat•nná ontunserçã~ desta projecto na ordem do dia, foi
do hostilidade ao Governo, contra o qual deu·se com o digno represontanto de Minas,
o qual. 1lopois dessa conversação, disso-mo
concorrerá com o seu voto,
quo talvez não pudessomos chegar a u.ccordo,
O S•·· Tllomnz Delphlno-Nrlo porque nós tinhamos opiniões muito oppos·
vem ad J'Ciil o. priJnoirr" parto das pondera· Las us suas. Respondi que convinha couvet•·
çües feitas pelo honrado Sanador que mo sarmos, mais detidamouto, pot•quo talvez
chegnssomos a urna a.pproximtLçiio nos modos
pl'ecedeu.
Act•odito que S. Ex., tomado um tanto de do outeudur.
sorpros!l, como oont'ossou, lnnNU miio do cer· NiLo venho contestar a palavra do bon·
tas considerações um pouco coa~irlo p11h1 n•· t·ado Senador ; venho sómonte dospertat• a
co,sidado rio explanar-se, o assim gnnlmt• sun mumorin., clta.müt' o. sua. ltttonçilo, nosto
tempo para que a sua memoria e r"cursos momento,para. os factos como ollea se pn.ssn.despertassem o lhe fossem sut•gindo os nrgu· rnm, acot"da.l' a1i suas l'Umiuisooncias.
mantos do que preoiSIIVIL ,ara delondot• a sua Jú. disse: ao findar o sou discurso, voltando
a Stt~ momorln ~ reoordnçiio dos factos,S, Ex.,
CD.US!\'
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vo.r·inntlo os termos, d;sSo o quo estou nrste
O S~t. TriD>rAz DELFINO- •.. mas a As·
>embica ó tostomunha, não !Ó de que S. Ex,
momento ropotindo.

Tro.tn·so, Sr. Prcsidonto, :1penns do con- !ornou este·cn.Jor que eu estou nccontunodo,
versa, de pondot•nçõos vagos, foi tas fórn. do como de que os pequenos argumentos que
momento rln scs.eiio, sobro o. vida. administra· S. Ex. cmprogou, a que 1lou tamanho vulto,

sü n paix1io mesmo poderia aproson tal-os
tlva da cidade do Rio de Janeiro.
dnquolia mauoira.
·
0 Srt, GONQALVIOS CHAVES- 0 flicto Ó que
Affirmn S. Ex., entre ontms ponderações,
estava nccordndo que certos membros do PILt'· :te, quando a lei quo actualmente rege !L
Jumento coureccionnrium um projocto; não ó 'I <lua administrativa da cidade do Rio tle Jn·
0 Sn. TIIOUAZ DELFINO- A OSS;L conversa., oelro foi aprcsontada, nuuc~< foi dito que
era olla inconstitucional.
apenas, a essns conferencias nm lstosas . . ,
O SR. Ga:\'Ç,\LVES CI!Avrus-Si foi dito, o
0 Sn, Go~QALVES CHAVES-EU nilo doi imcorpo legislativo niio tomou em considernçiio.
portnncin n isso.
O Sn. TI!•'MAZ DEI.FINo-Sr. Presillonte,
0 Sn. THOMAZ DIOL!-'!NO-.,, niioquero dar
papei que niio morecem; somcnle estaboleço ainrla nosto mornentn chnmo n. nttençiio de
S. Ex. para o possado; peço a S. E:oc. que
como os cousas EO pns.mra.m.
Nilo tenho incumhoncin especial, que o consulto os Am1aes, quo vil voritlcar as dis..
Poder• Legislativo me poderia delegar•, o que cussõos havidas nesta Casa ; não só foi dito,
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todas as lettrllS, osta at•gnmema•lo com todos
sobre a organlzaçüo do Dlstricto Fe•leral.
os
argumontos, não só pelo humilde orador
A rereroncia quo Ihz o honrado Sonador, qno occnpa agm'" n nttençito do Senado,
coagido pelo momento, coagido pela discussão, como tambem pelo illustre representante por
muito vagamente eat~ presa no nssumpto )!alto Grosso.
em •i.
O Sn. GoNçALVES CI!.\VES-Si isso foi dito,
Lamentou S. Ex. que os tivesse ausente o não
prevaleceu.
honrado representnnto do Paronó. Pema
S. Ex. que o honrnflo representnnto do Pa- O Sn. Tuo~!AZ DEI.!-"INO-Mns S. Ex. não
raná, si por ncaso ostives•o p!•esente, abnndo- só disse que nilo foi do•lo o projecto como ln·
constltnci··nal nas suas diversas disposições,
narla o projecto.
Sr. Presidente, niio crolo que o honrado como ainda que, nem na proprla lmpronsa,
representante do Purnn~ aban•lnnns<e o pro· ao achou que o pt•ojecto era inconSII\ucional.
jecto que nprcE:entou; não vejo razão pnraque O SR. GONÇA!.VEB CI!AVES-Nüo follcl em
o tlzessn e, mesmo quando S. Ex. o fizesse, imprensa, não,
outros que com elle assigno.mm o pro,ioato,
S!t. TnOMAZ DEr.r•"rNo-S, Ex. não tem
tendo as mesmas idéas, l"ndo ns mesmas vis· n. O
snn
memot•i n. Ucm vi va, nos to momento ;
tn.H, estn.rinm DQUi r~resontes, como I'Calmente eu o nOJr•mo.a S. Ex.
calão, para adoptnl-o e sustcntal-o, nii.o,
O Sn. GoNçALVEs CnAVES-Niio me t•oreri
como eu posso fazer, com considerações sem
valor, nem antorldndo, m>•s com razões potlo· 1\ impt•enSf\,
rosas e multo Cortes.
0 Sa. TI!O,!A'l. DELFINa-E' ver1lade que
Essa pahiio que S, Ex. viu no PI'Occdl· S. Ex. ugora, neste momento, não se rororiu
menta do honrado repre•entnnte do Paraná, it imprensa, mas rerorlu·so em outrus occaqUimdo nproaonl.ou o projecto, e qne pnt•eceu siões, em que S. Ex. tem chamado em seu
lambem vor no honrndo rep1·esentnnte de soccorro a Imprensa,
Malto Gro~~o quo pediu sun inclusão no
O Sn, GoNç.ILVEs CI!AVEs-~ú si foi em alordem do dia, independente do parecer, quom
snbo si niio existo lgunlmenl.o em S. Ex .. si guma conversa,.
S. Ex. nilo esti• olvado •lo lia 1 S. g,, mudou O Srt. TnoMAZ D~:Ll'!No-0 fucto, poróm,
do Iom, tl·atan>lo de um assumpto que nii.o Sr. President!), ó que, nii.o só no Congresso,
mereciu. sinii.o consirlertH;ões muito calma~ .. , como na Imprensa, ao tem l'epotido que ossa
0 Srt, GONÇA!,VES CUAVEO-N:lo me enthn- lei ó incon>tituclonnl.
O honra· lo representante de Minas, Sr. Pt'Os!asmo.
si,lonte, a.rgumento.nd.o com o O.l't. 18 do.
O Sn. Tua>rAz l"IEr.l·'INO-Pnl'ece n S. Ex., Constltniçfto, que mundo que as deliberações
que o •cu tom não ó o do um homem multo do Congresso 1m votam por maioria, apreson·
apaixonado, de quem toma muito calo!' pelo ton quut•·o CIISOS que para S. Ex. são appll·
assumpto.,.
cac,1o:~ du. regra lia maioria. i po.ra. S. Ex.,
votar
por llous terços ou votar por metadu
O Sn. GoNç.\LYES CUAVES-Fnllo selllpro
o mais um ,·, sempre maioria ; quando o Con;
asslm,

SESSÃO KM

greaso. vota por dous terços,
mo.im•Ja..

vo~L
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sempre pot•

Si S. E~. enton<in que, por ltavor om uma
circumscripçilo territorial uma qnostão im·
Pnrn mim, isto que S. Ex. chama. dn nr- portanto que possa intoi•essar a vida da Na·
plicaçüo ó a oxccp~·iio. A regJ'!t ó votnçilo ~ii.o, o Congresbo devo lntorvir, com malorill
poiil_maiorin, o votar por dous terços é cx- do J•aziio, po1• maiores motivos, S. Ex. devo
ontondor que o Congresso terú do Intervir a
copçao,
carla momento em cada um dos Estados.
O Sn. GoNçAr.VEs CnAVEs diL um aparte.
A tradição, disso nlnda s. Ex., quer que
O Sn. Tuo>r.\z DE!.l'!No-Ora, Sr. PI'Csi· osso intorvençiTo do Congresso Federal so
dcntG, não ostan1lo incluidns ns ma terias quo friÇf),,
sofii•orn o velo elo Prefeito nos cnso!J om quo o.
Antignmcnte, quando havill lucta entro as
Constituiçiio manda que se vote por deus nssornbiéaa provmciacs o os pi·esirlontes do
terço!, para. ossos matarias o. regro. applica vol provlncla, a lucta se vinha. derlmit• no seio
o a unlca é n da maioria.
.
da Assomblóa Nacionlli.
Este rcgimon tradicional, a que S. Ex. se
Outro argumento do que se sorve S. Ex.
refere,
é o regimen passado, ó o' rogimon exó que a Constituição Fotlera.l,om clous nrti!l'os
tincto
pela
Constituição Federai, pela sopa·
manda que o Congresso F~doral dô a no~m~
rnç[o
da
autonomia,
dos soberanias. Si nós
do vidn da coi'POI'açilo municipal do Districto vamos invnr•tor as normas
estabelecidas na
Federal.
Constituição, hoje, para a instituição muni·
SI isto é exacto, disse S. Ex., si o Con- cipa.l, o.mo.nbii, pa.m a dos Estados, o que fi.
gresso pótle intervit•, pótle intervir lambem cará desta Constltui~iio Federal! Apenas uma
no modo llOf que ha do deliberar sobre os vetos sombra, apenas um nome vão.
no Senado.
Ha, diz S. Ex., attribulçües tomadas pelo
Congresso,
e quo, na verdade, nü.o silo proA levar o argumento do S. Ex. ús ultimas
conclus11es, toda vldall,]tnlnistrativn dll Capl· priamente, niio silo om absoluto do Con,
tal Federal poderia possar para o Congresso. gresso.
Nnda impedia que mterviossernos nos actos Por exemplo, diz S. Ex., a nomeaçiio do
mínimos, nos actos secundnrlos, nos ultimos Prefeito não está na Constituição.
Sr. Presidente, eu concordo com o honrado
netos da vida administrativa dostn Capital.
Que S. Ex. niio tom rnziio, St·. Presldento, Senarlor, si ir que S. Ex. pensa que a nomea·
vii-se do seguinte faoto: A lei organlcn do çiio do Prefeito não é constitucional.
Dlstricto Federal, modificada por leis suecos· O Sn. GoNçALVES CnA.vms- Ao contrario,
sivas, deu ao Supremo Tribunal Federal cer· penso que é constitucional.
tas attribuições; o Supremo Tribunal Federal, 0 SI!.. TI!O>!AZ DELFINO- Acho que não Ó
niio estando essas attribuiç11es novas guo se
lhe davam consignadas na Constltulçno, as constitucional a nom•açiio do Preteito pelo
Poder Executivo, como ucho lambem que niio
ropeiliu do si.
.é
o .lulglLmento dos •otos do
O Congresso Federal, si póde dar uma constitucional
pelo Senado.
·
norma do vida á Capital Federal, não pótlo Prefeito
Siio
invasões
do
attribuiçiles,
que para
dar a si propriamente regras tóra da Consti· muitos esplt•itos constituem a porta
tulçiio, como não póde dal·asao Supremo Tri· para invasões succossivas, que ninguemaberta
póde
bunal Federal: estas acham-se exnradas ta· saber até quo ponto chegarão.
xativamento na constituição.
Os voto< do Sr. Prefeito, diz S. Ex., teom
Si S. E<, é revisionista, si quer n reforma tido
toda a acceitaç[o p3ia Casa; uitlmnmento,
da Constituição, comprehendo qu0 se colioqun
nenhum
veto foi rejeitado.
neste terreno: ó mesmo processo indirecto o
Chamo
n attençiio de S. Elt. para este
que está empregando, a todo instante, inter•
ponto:
ainda
ha dous tUas, foi rejoltajo um
vimos nos netos da vida mumclpal, per.
turbando a Constituição, dando lho npplica· oeto do honrado Prefeito.
Foi o veto sobre o desconto do 10 '/• aos
çiio nova.
O honrado rapresentanto de Minas on· funccionarios municlpaes, e o Senado votou
tontle que lm questüos tiio importantes na como r~jeição do veto.
vilia municipal desta cida•lo, que uiio pódem o Sn. Gosço\LVE' CnAvms-Nilo apoiado.
doixnr de n1roctar a vldndn Nação Inteira.
O Sn. Tno>rAZ DELF!NO-Direl ntó a S. lll<.:
Si isto ó argumento valioso, deva tnmbem
duns
vozes foi julgado assim.
ser npplicado noa Estados. Ih tambem na
vida dos Estados quest11es tiio Importantes, de O honrado roprosontante do Sanado, o Sr.
tanta voli11, de tanta monta, que ntrectnm, Prosldonto, ostaboleoeu urna quosliio prelicom co!•teza, maia, muito In!lla, n. vida ela minar, S. Ex. pat'guntou: «0 S()nado como
Nação intoh•a, rio que as questões ndminis· voo votar os ta mat01•ia I Entendo que votar
por doua tot•ços significa a rejeição do
1•,
trntlvas da Capital Federal.
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Eis como o ltom•ado reprcscntauto collocou
a quostiio. E o Sonnclo respondeu primordial·
mente ao honrado Presi•lentc: «Entendemos
que devemos votar pm• dous terços. c assim
entendemos porque, votando por estn. f6i'mn.,
rejeitamos o veto,>
O Srt. GOI'óQALvEs CJJA\'ES- 'fanto ni'io foi
rejeitado o "cto, IJUC não estiL cm vigor a in<ti·
coçiio.
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Sr. Presidente, outros pódom apresentar ús
razões tlo lwnrndo Sonarlor contostnção mais
valiosa. o, sobro tudo, mnfs nutori"ndn do que
11 minha, mas ponso quo nenhum dos nrgu..
mentes apresontados por S. Ex. deixou de
ser rebat11lo, e cabalmente, por mim. (,l[uito
bam; mw'to bem.)

O ~~·. D. de lUendon'f.'n So·
brlnho
-Sr. Presidenta, dons motivos
DELF!I'óO-Entiio, o que est(l
me trazem !I tribuna : o primeiro ó haver

0 Srt. 'fi!O~IAZ
om vigor ?
O Sn. GoNÇAI.VJIS CuAvEs-Nada.
O Srt. 'fuoMAZ DELF!NO - Estit cm vlgm• o
orçamento munlcipnl.
o honrado roprosentaJltc foz, para ncabOJ•,
uma cspecio do fogo de aJ•tifJcio ao r•cdor do
uma resoluçiio do Conse!l10 Municipal quo
estl\ om osturlos no seio dn. Commissiio rlo Lo·
g!slnçiio o .lusti~a, rosolu~üo que ao refuro á.
força olcc!J•iea,
Começo por dizer no honrado Senallor por
Minas que esta resolução uão ó rlo Conselho
actnal: é do possado.
E digo tam bom que ni'io ha este rumor a
que S. Ex. se tefere; pelo monos, ninguem o
}lercebo, nem na imprensa, nem no Con·
g1•esso.
Si S. Ex. não dissesse no Senado qne !Javln
um veto sobro Jbrça. eloctl'ica, talvez poucos de
seus membros o soubessem .
E, Sr. Presillento, quer soja um ..to lm·
portante, quor seja sobre maioria ndminlst.ratlva. do pequena lmportaucia, o Senado
j ulgar(l sobre alie com toda isenção, com
totla sobranceria, como tem julgndeconstau·
temente.
Não ba motivo pnra o Senado votar ostn
mataria por dous terços e niio por simples
maioria.
·
.
A votação do Senado ó !Jio solemne e tão
elevoda qunndo rl per dons tercos, como
quando é por metade c mais um dos mem·
bros presentes.
Ao contrario: esta restrloçiío ao modo de
votn1• do Senado, esta llmltaçiío aí sua auto·
rldado, á sun competencln, pódo·se dizer
mesmo, no seu doctiro, é quo não n~a bem ao
Senado.
O art. 3' da lei em vigor não só ó evldon•
temente inconstitucional, como, digo .. a n
S. Ex., ó da maior inconvonioncin em rolnçiio
ao Senado, (.4poiados,)
Sr. Presidente, pótlo-se di?.er qne tenho em
vista, tomando estn attltudo, mais umtt ve?.
batalhar pela autonomia, poJas regalias desta
clrcumscripçiio territorial.
Isto é uma vordndo, disto me orgulho, nada
tenho que rocunr neste ponto.
1\!as, 11ntcs de mais nndn, neste momento,
eu luto pol11 autonomia, pela indopendencia,
:poJas oonvonlonclns su}leriorcs de Senado.

on tomado pnrto uo debato deste p1•ojecto,
por ocou!iüo do sor cllo submet.tido a I" dis..

cussiio ; e o srgundo é havor o nobre Smmdor
por Mi nos Gera.os,quo o impugnou, decln.rado
solcmnomento da tribuna quo o Governo con·
sidora uu1 neto de hostilidade a discus.üo
o n votnç<1o dello.
OSrt. GoNÇALvEs CnAvr.s-Não disse isto i
eu ó que supponho sor assim ; ó uma pro·
sumpçi'io minha.
0 811. B. DE MENDONÇA SOBRIN!JO- 0 que
eu disse to! o que ouvi.
O Sa. GoNçALVES CI!AVES -Pois ouviu
mal.
O Sn. B. nmMENDONçASonniNno-Si óque,
realmente o Sr. Pre~ldente da Republica 1hz
questão sobre este projecto •• ,
O Sn. GoNÇALvEs CnA VES - Eu não disse
que nsslm era ...
o sn. B. MEliDONCA SonRINno-... sento.me, deixando quo o projecto transite }!Or
aqui,condemnade por todos, porque eu sou
um daquelles que ,neste momento, dilo o seu
apoio franco e ile•lntcressado ao Governo da
União; mas, desde que o nobre Senador de·
clara que não disso taes pnla.vraa, que, natu·

ralmente, as suas palavras não toram bem eu.
vidas por mim, abandonarei este campo e
entrarei resolutamente na discussão da ma·
teria submottfda ao conhecimento do Senado.
Sr. Presidente, o art. 3" dn lei de 23 do
dezembro de 1808 é evidentemente lnconsti·
tucicnal.
Por mais talento qno tenha o nobre Senanor por Minllil GerneR, em quem folgo de
reconhecer, realmente, um jnrisconsuito de
nota, não é possivel a S. Ex. apresentar ra· ·
zuos que provem n constitucionalidade do
semelhante disposição.
Bem nndou o nobre Senador pelo Estado do
Pnran!l, nprosentnndo o projecto que se acha
submettido no conhecimnnto do Senado.
Oart. 18 dn Constitnlçilo declara franca.
mente que todas ns deliberaçüos do Sonildo e
rln Cnmnrn dos Doputudos serão tomadas por
mnlori" do votos.
E< ta ó a rogra quo a Constftuiçiio ostnbeleco.
Em scgulda,a Constltulçiio estabelece quaos
ns excepções a esta regra,
.•
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O SR. GoNçALVES Cu A vms-Em soguld~, conslgno.da no o.rt. Jo, secção 5n, n. 1, que
niio: depois.
ostabcloco n. regro. geral, o no o.rt. 1°, secção
O Sn.. B. nm ME;>;noNQA Sonm~uo- Qunndo 3u, n. O, secção 711 , n. 2, e o.rt. 15, que esta•
digo- em l:iOguldu.- tligo : nos ~cus dilfe .. Leloccm as excepções.
rentos artigos est•bolece qunes as excepções O Sn. GosçALVEs Cnoi.VES - V. Ex. fuz o
a os ta reg r~.
favor de lor a regra geral!
As excepções, Sr. Presidente, niio são 0 Sn.. B. DE MENOOSQ.\. SOBRINIIO- A
qu11.tro, como di:-lso o nobre Senador, mns são, Constitulçiio Argcntin•, em chlferontes
o.lil'Ls, cinco.
a.rtigos,estnbelece o me~moque o. Constituição
E ou, examinando os diversos artigos do. Amct•icnna. Niio tenho aqui presente os
Con~tituiçilo, tomei nota 1los casos om que o tt!Xtos 1lessas constitui(:ões, mas prometto ao
Congresso deve deliberar, n:io por simples nobre Sonaclot• quo, na primeira opportunl·
mnit'H'io., mas sim pol' tlous teJ•ços.
do.Jo, por occnsu1o dn. 3· discussão Jo proEstes casos sii.o os seguintes : 1°, casos do jecto, os lerei pnm satisfazer a justa curiosi·
votos do Presidente do. RepUblicn; 2••, son~ 1la.do de s. gx,
tença cont.lomna toria rio Senado; 311 , emontlns
S1•. Prcsident~, não mo reconhecendo com
da Cn.mnra revism•n l'Pjeitndns peln Cam:~r<t n.ntoridndo, não mo atrevo o. contrapor minha.
iniciadora do projoctocmondrtdo ; 4~ propo:;t11 opiniiio h do honrado Senador por Minas
do rotbrma constitulctonul; 5", vota.çü.o de:;ta. Geraes ; mn!l, por menor que ella sejn, nü.o
pt·oposta.
me julgo inhibulo de oppõt· a S. Ex. a opinião
As~lrn~ são cinco ns excepções nbertus peln. dn Pimenta. Bueno, eommento.ndo a. ConstiConstitUição ao pt•inolplo go,•a! de que todas tuição do Imporia, e n. úe Story, commonas delibernçOes do Conr;resso serão tomadas tando a Constituição dos Estados Unidos da
por mni01•!o. de votos.
Amm•icn do Norte. Chamo a attençlio do Se·
nado
os commontarios que Pim~n!a
U~! Sn.. SENADOrt-Q~al e n 5' 1
Buono
Ihz aos arts. 23 e 25 d<t ConstltUlçao
OSn. B. DE MENDO~QA SonRI~Ito-A 5" ó a
approvnçüo tio. propost. de reforma do. Con- do Importo.
O Sn. GoNçALVES CnAVEs-Porque esta
stituição.
f•llav~
em maioria absolum.
Sr. Presidente, a disposição do art. 18 da
Constitujçiio da Repul·llaaé,muttttis mutandis, 0 Sn., B. DE MENDONÇA SODRINIIO-Peço a
attençiio do nobre Senador. Eis as p~lavras
a mesma da Constltulcüo do Importo.
Peço a attençilo do Senado para a leitura de Pimenta Bueno:
dos nrts. 23 e 25 da Constituição do Jmperio. cPara que as ro•oluções sejnm procedentes,
Diz a Constituição do Impet•io :
nlio exige nossa lei fund11montal um numero
c Não se poderá celebrar sessão em cada certo ou especial do votos, sl.m a slmple~
um~ d~s Camaras sem quo estojo. reunida n maioria, isto u, metade e mais um dos votos
metade e mais um dos seus respectivos mem· dos membros pl'OII,ntos.
Este art. 25 tem, pois, relnção com o
bros (Constituição, nrt. 23).
Os negocies se rosolvorüo pelo. maioria art. 23 u de sna combinação resulta que
absoluto. de votos (Comtltuiçilo, art. 25). ~ pouco mais da quarta parte dos membros de
umn. comam é suiDcionte pára, no aUBOncia
0 Sn.. GONÇALVES CU.\.VES clá um aparte, dos
demais, estabelecer Jegnlmentc uma
o· SR. B. DE MBSDONQ,\. SODRINIIO-EU ex- decisão.
plico ao nobre Senudor.
A Constituição deixou no Regimento In·
Eis abl, Sr. Presidente, as dlsposiçOes da terno n determinação do modo pratico da vo·
Constituiçiio do Importo. Nunca houve, du· lnÇii~ pot• escrutinlo publico, socreto, ex·
rante todo o regimen monarchiw, quem se pressiio vJca!, ou symbo!lca, como elle, em
lembrasse d• apresentar um projecto decl~ vista da m~terla, julgar conveniente.•
rando que taes e taes <iol1bornções do ParlaI" o quo diz Pimenta Buono, Direito Pu·
monto seriam tomadas por dous terços.
blico Bra:ileiro, pag. n. 129,
Nunca foi apr~sentndo prC\iecto neste sen· Em !guaes considerações abunda Story,
tido.
oomment11ndo diversos artigos da Const!·
Disposições itlentlcas n est~ da Constltulçi'io tuiçilo Americana .••
da Republica e da do Imperio oncontr~m·se 0 Sn., GONÇALVES CUAVES- Note V, EJ;o
to.mbem nns Constituloües Americf\no. e Ar· que a dlspoaiçilo d> Constltulçiio do Imper1o
gentio~.
orn. divorsn..
0 SR. GONÇALVES CUAVES-Fnça O favor do O SR. B. DE MExooNçA Sonm~no- ... em
lot• os textos.
que o legislador constituinte estatuo n vo0 Sn, B, DE MENDONÇ.\. SODRINI!O-N~ Con· tnçiio pot• dous terços pnl'a taes e t~s
stltuiçiio Americana esta dlsposiçiio se acha casos.
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o nobJ•o Sonn<lor, rombntoJl!lo o projecto
0 SR. B. DE MENDO~ÇA SOillllNUO -Depois,
orn discussão, foz cn.vnllo do bnt1dhn ou ti pro· Sr. Presidonte, esta clis1:u.~siío ó tiio inoppor·
sentou como snu nrgumento Achillos o tunn., trio cJu.ro ó o texto constitucional, quo
seguinto:-que a Constituiçiio f>tll11 om maio não Jll·eciso chnmtLl' o. nttoncilo do Sonurlo
ria e tanto podem Sflr maioria. met11de c pn1·~ os artigo• referentes á questão.
mais um 1los mom bros dn Caso, como <lous
o nrt. 18 d11 Cunstltu!,ilo ostnboloco 11
terços outros quartos,
rogl'n.
Mas o 11om·ndo Senudor• so engana : umn
0 Slt, GONÇALVES CHAVES- Eu O li nqui.
cousa it ma.im•ia fixa o outra cousa ó mnioria
volante. evtmtunl o unanimirlndo.
o Sn' n. "" MENDONÇA SOIIRI~UO - Nos
seguintes, 33, § 2'•, 37, § 3n, 30,
Quando a Camnra ou o Senado votn o pro. nrtJgos
jacto, pai' maior· ou nwnor JIUIDOI'O 1lo votos, §:3 ! 0 e2.t', e 90, §~ 111 , 2·• o V. Ex. nchnr{L n.s
esta maioria pódo ser de mais um, mais dous excepções que o ioglslndor constituinte abriu
ou mais Ires, pódo ser até a unnnimi<lode . a essa J•egr•a gernl.
.A Constituição não exigo numet•o lixo para
O Sn. GoNç,\LVES CU.\VES- Não silo exceessa votaç;lo, eri~e sómonte n maioria tlos pçlles ; silo explicações.
}ll'escntos.
Qucror estnhelooer confusão entro dous o Sll. D. DE ME~DCNÇA SOBRINHO- SI o
terços, maioria nxa, o votação por maioria leglsilldor constituinte tivosso estabelecido
simples, que pOdo sor ffifLÍOI' ou menor, con- apenas o preceito geral,doixando á competon·
formo as CJrcumstanclas, é quoror estabelecer cia do Congt•us.so abrir as uxcepções que
obscuridade on1lo o legislador constituinte foi nchas:o;o conveniontus, confot•me as divoraas
claro e terminunto, onde expoz o seu pensa .. hypothoses que pudessern occorl'er, ou estaria
do accordo com o honrado Senador.
men to com verdauoira <larezn.
Mas o legislador constltuluto, longe disto,
Este BJ'gumonto que acabo de apresentar, cstnbelucou a regra ge1·nl e nbr•lu as exceSr. Presidente; é irrespondível; dosappareoe pções.
cem ello todJt e qualquer confusão que o noO Sn. GoNçALVES Cn•vss- Estabeleceu a
bre Senador po1 Minas Goraes quelra ostabe·
l'ogr11 e não abriu excepções.
Iecor.
Sn. B. DE MENDO~ÇA SODRINI!o-A regra
o SR. GoNçALVEs CttAVEs-Qnnl o o argu. ó a0 maioria
absoluta pnr11 todas as delibera·
monto irrespondível ?
ções do Congresso; os excepções silo os dous
0 SR, D. DE ME~DONQA SODRINllO- 0 DO• tarços pnm os caso; que ac11boi de apresentar.
bre Senauor nilo prestou attenção I
O SR. GoNçALVES CHAVES- Isto ó contra a
O Sa. GoNçALVEs CHAVES- Eu a estava intolligencia das disposições constltuclonaes
prestando aqui a um collega.
om questão.
O Sn. D. DF. )IENno~cA SonniNUa- Então 0 Sn. 8. DE MENDONÇA SODRINII0-0 nobre
ropitc: são cousas diversas, mnioJ•ia fixa e Scnn.dOI' quer sn.bur n quo oon~cquenoio.s levo.
maio1•ia eventual.
a theoria que v. Ex. acaba de sustentar?
O Sn. GoNQALVJ~s CJIA vEs -E onde V. Ex. A's seguintes: Por exemplo, um membro
ncbou esta dlstincção ?
desta Casa, amanhã póde. vir apresen~or um
projecto
determinando que u recerta da
O SR. B. DE MENDONçA Sommmo-E' V.Ex. União sómente
seja npprovada por dous
l!losmo quem diz quo a Constituição distln· terços; que cada um
dos orçamentos, que mague.
teril1s que o CongreBBo considere imp~rtantes,
Uu Sn. SENADOR - Dous terços não são tnmbem oxlj!am os dona terços, e assim por
l!lniorln lixa.
deante. E tnntus oxcopçõos poderão sor
11bertas que desapparecerá a maiOJ'll1 absoluta,
O Sn. MoRA.llS BARnos- E' o mínimo.
0 Sn, B, DE ME.~DONQA. SODRINUO- Dous pur11 prevalecer nostn Casn sómente a maioria
tcrcos siio a maioria dos presentes il Heasilo. ile 1lous terços. Nilo ha para ondn fugir.
Si estivorom prosontos 32 Senndores, o. O SR, GoNçALVES CnAvE; - Eu argumento
maioria de dous torças hn ue ser de 22, e, com as dlsposlçOos dos nrts, 3•1 e 07 d11 Coupor conscquoncia vem a ser maioria fixa.
stitnlçiio, Abl e em outros ó que fui en•
Entr·etanto, a maioria ovontnal, estando contrar autorlzaçiio para o Coogrosso Na·
presentas 32 Senadores, pódo ee1• 17, 18, 10 e clonnlloglslnr 11 respeito.
dabi por dennto.
O Sn. B. DE MENDONÇA SonnrNuo- O ConE' essa a dill'eronçn outro maioria oventunl gresso
Nlloional tem nttribnlçiio, .para fuzer
o mnio1•iu. Jlxn.
as leis orgnnicas, niio inlringJndo o. ConstlO Sn. Gal<QALVES CttAVES - MnioriJt é tnlçilo, nilo 11 restringindo. O nobru Sonador
maioria, mo tudo o mais um.
não póllo nchar roJbrço para seu argumento
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nos a.rtlgos quo acabou ~o citni' e que so
refurflm iL OT'g.tnizaçii.o do Dlstt•lcto Federal.
porquo elln. doveJ•ó. :301' feito. do accnnlo com
os p!•inciplos cslabolccido< na Constltuicilo.
O Sn. Go>JES DE Co~sTno - Es;a quostiío
nada tom com u. ot•gnuizaçiio do Districto Po·
dera!; ó da economia do Senado, versa sobro
o modo de suas ''otaçõe~ em certo cnso.
O Sn. B. n" Mro~oo,;çA Sonrt~Nuo-De

mais, o honrlltlO S:narloJ' loiO.!JO per~cito.rnonte
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por votnr;~iio nominal, ou por· ewrutinio
secreto. Esta ,., 11 compotenci!t 1lo Congresso
ordinnrio pn.ra. legoislnt• sobro n caso.
A com potencia sobre o preceito thoot•ico,

e~tá

ostatuidn. n:t constituiçilo; o Congresso
nii.o pódu nltera.1-n., nii.o pódo u.mpliul·a., nüo
pólio rostringil-a.
O S!l. Oo~çALYES Cu•n• dlt um ap.rto.
o Sn., n. DE MllNDOXÇ.\ Sonll.INIIO Sr·. PresidentA, tenho ouvi1lo, durante o
meu tempo p·trl!tmentnr, tnnto nesta. CasJ,
do CongL•ess1' co:11o nu. outr•a,no reg-imen pas·
!l:nrlo, ns mais t!Xtravagnntos idéns; mas, nenhnmn mais extrnv;tganto tio que esta. que
sustenta o no!Jr·o Senado!' pot• 1Iinns, isto ó,
quo n maioria pódo ser 2 terços, :-J/-1, etc.
O Sn. GoNçAJ.VEs CuAv"'- Stio mod~s do
pensar, Y. l!:x. qunl\fic;t deste moela a.m1nha.
opiniüo, e cu qualiilco a ~o nobro Sona~or
como ub!'lurda,
o Sn. n. DE MENDONÇA SoaniNilO-E odmit':l isto, Sr. Presidente, porquo ella parte
de um homom abalizado, jurisconsulto ornorito, como folgo <la recoobccer que ti o nobre

que, como muilo bom Jembl'" o noLro Senador
peoto Maro.nhiio, essa que::~Hi.o quo S. Ex. ln·
vantn. nada tom com a orgauizn.r.·ü.o do Dis·
tricto Fmlcr.l.
E' uma questão dn economia do Scma,lo,
saber como o Senado ha de votar. W preciso
frisar o. questão como deve sur frisarlu, como
o foi por Pimeuto Buono •..
O Sn. Gm<ç,\LVEs CUAVES- O• commcntnt•Jos da Pimenta Bueno são sobr6 artigos da
Constituição do lrnporio, que disrunham
cousa diversa ~a Constituic;ilo dn Republica.
O SR. B. DE MENDoNÇA sonm~no-\'. Ex.
não mo duixa thllnr . ..
0 Sn. GONÇALVF.S CHAVE'- Dosculpo·me; Sona~nr.
mas V, Ex. está adulteran~e o meu pensa.
o Sn. Go~çALVEs CnAvEs-Não v"nhn com
mento ...
ironins.
O Sn. B. DE Ml~NOONÇA Snnm,;Ho- .•• o O Sn. B. DE Ml~NooNeA Sonn!Nuo-Niio siio
que parece iu~icar que o; meus argumento.< ironfos; o nobre SontÍ~or sabe quo sou inestão causticando n V, Ex,
capaz ~o dirigi!' uma o!Tonsa a qualquoi' dos
O SR. GONÇALVES CHAYES- Niio, senhor, meus oollegns.
nLsolutnmente, não ; V. Ex. está phan- Colnr·m•·hoi, Sr. Presi<lente, não usnrei
mnis tJo argumento nenhum contra n exquitaziando.
slta tlleoria do nobro Sanador pol' Minaõ, si
0 811. B. DE MENDONÇA SODRINIIO- Não S. Ex., om vez de oppÔl' ii minha opinião
estou phantnziando ; estou argumentando unicamento B sua, aliti.s supr.rior, apresencom as constitulçüos do Importo amorlcuno o tar·mo opiniões de oscrlptores abalizados
Argentina; c o nobre Senado!' está argumen- como aquolles quo apresento! em meu "pelo.
tanrto unicamente com sua opinião.
Abstrahi da minha opinião, quo consi· o Sn. Go~ç.ll,VES cu.wEs- v. Ex. nilo
~ero sempre Inferior a do nobre Sonndor, np•·usentou nuda.
à contrnpuz e sua autoridade us de Pimen·
o S1t. B. DE MENDoNn.< SomuNIJO- Apre.
ta Buono, de Story, e ~as Constituicclos que sentei mnfs ~o quo o nobre Senador, que nilo
acabei de citar.
snhlu dn sua opinião.
·
Pergunto, Sr. Prosidonto, qual ó a mo.iorla
O Su. GoNçALVEs CnAvm•, di• um aparte.
que nesto Cnsa niio ha ~e ser absoluta!
O Sn. B. nE ME~DoNçA SonniNno- S•··
Supponhll V. Ex. qu' os tão presentes 32
Presidente, fl'fsemos a questão.
Senndoros, quondo V. Ex. submetto os pro·
Qual foi a cnmpolencia que n Constituição jcctos {l votnç<io, submotte um só ou dous do
deu ao Congresso Jlll'!l doliborur 1
uma voz?
A ConstitUição da Republica ostabolccou a
A maioria lia. tle ser sempre nbsolutn, niia
thoso do quo todas as delibornçiles do Con· pódo dell':ar 1le ~or, o ora escusado l)ne o le·
:;:resso ser·ão tomadas por mo.iorin. tle votos, gtslndor constitulnto usosse da oxpressiioisto é, estnbolecen o moJo thcorico, estntuiu maiorllL o.IJ::;oluta- porque isso não seria
o direito substtmtlvo.
nuLis (lo quo uma rodundancia; o. palavra
Fl•lOU no Congresso eómotlto dollborai', - ntnlorin. - nbJ·o.nge mtliorio. absoluta.,
por melo ~o seu t~o~imonto, qunoto no porCJtte todas as vot1lçúos dc•ttn Ct.Jbila
mo~o p•·atlco ~estn rlolibel'~çtio: o Cou~•·osso tomu.tlns por maioria absoluta.
Só exi•to uma, o vou declornt• antes que
se\ tom attrfl,uiçiio pa1·a dizoi' si n delibera·
çiio sert\ tomada por votncilo symbollca, ou os nobres Senndoros possnm combater o mou
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nrgumonto, fóra rlesta Co.on : ó quanrlo so
tt'lttlt dn. verificn.çã.o ile podoros, nntcs diL
constituiçilodo Sonrulo, em quo o diploma !lo
Sonador, quo niio ó cont"stado, póde ser ap·
provado por qua.lquor numot•o t1o Snnadoros
presentes ; fó1•a deste caso, todas as votações
são por malorln absoluta.
o sa. FnANOisco MACII.\no-E o quo ó
maioria rotativa 1
O Slt. B. DE MENDONÇA SODRINIIO-A maio·
ria roln.tlva dar-He-bia. si pw ncaso fosso por·
mittido no Congresso votn.rom diversos
grupo!i, c:ula um por sna voz, sohm uma
cspecio dado. Pol' exemplo: est~tndo pro·
sentes 32 Senadores, votando 10 por uma
idón., 12 por outra, o o rosf.o pm· outr·a,
nquollo gt•upo quo rounisso o mHiOJ' nnmoro
constituit•in. a mniori;t rolni.iva..
Mns pergunto-pódo so dar jsto nesta Cnsn
ou na outra do Coogr·esoo?
Niio, absolutamcnto, porque qunndo se
trata nqni do uma votuçiio, tt•ntn·sO sómente
da votação de um projeoto unico ; o Presidente da Coso consulta qnuos os que votam
a f•<vor, quncs os qun votam contra; aquollo
grupo que reune maior nu moro constitue a
maioria absoluta, pot·tanto, sómonto esta ó
que póde ter lagar nesta Casa.
O Srt.GoNçALVESCIIAVES-Por conseguinte,
V, Ex. está ~d vogando a minha oplniúo.
0 Sn.. B. DIJ MENDONÇA SonRINIIO-Sinto
multo ncro po,Jor advogar a o\Jinlilo de v. Ex.,
porque a considero, como 'isse, superior li
minha ; mas, neste caso ella é extravagante,
e eu não posso ndvognl' uma extravagancia.
O Srt. GONÇALVES CIIA VEB - Tenha pn·
clsnc!a .. ,
•
O S!t. B, DE MENDONÇA SonRINno-Pnclen·
cln tenha o nobre Senador, que parece desta
vez estar só nos ta Cosa, pois está advogando
uma doutrina que iJ absolutamente inconstl·
tuclonal .. ,
·
O Sn.. GoNÇALVES C!!AVEs-Nilo apoiado,
O Srt. B. DE MENDONÇA SonRtNno-,, .con·
traria no esplrtto contraria ao tuxto constl·
tucionnl.
'
O Srt. GoNQALIJES CnAvEs dó um aparte,
O Srt. PRI~S!DENTE-A ttrmçiio! A discussão
não pórlo continuar por dialogas.
O Srt. B. oE Mre;o;noNçA SonlliNUo-Sr.
Presidente, a discu>Silo vao tomando um
caminho que ou muito Iostlmo.
Abaadonnnrlo o inclriente, St•, Prosiclento,
vou t•ecnpltutal' os argumentos do quo so
1erviu o nobre Senador por Minas Gernes, e,
. por minha voz,ta1ubem nqueUes do que acaLel
do USIU'.
.

S. Ex. m~ntovo-so sómento om um ponto
1lo apoio-na oxpros.sií.o-mnioria 1!m voz do
muloriu ttbsoluta-, quo nii.o uslá na Consti·
tuiciio.
'!'orá S. Ex. rnziio ! Nilo, Sr. Prosldento;
quem osturlou hermoneuticn ,iu1•idica, so.bo
que o legislador niio pórle usat• r!e expressões
rorlundantos, e o lcgisln!lor, si ompregal:!so o
tm•mo-mn iorla n.bsolutn- Bm preg;u·la nmo.
oxprossiio t•cdundnnto o vicioso, por~ue só·
monto com n oxprcsiio-mnioria-tmn o.brn.n~
git!n torlos os casos, t"m cnpitnlu.Uo tudo
qu~tnto se podo tlnr no Congros.so.
A rolbrma, como acubei 110 dizer, niio ó só
inconstitucional simplosmonto, é dnplnmonte
inconstl tuclonal : om pl'imeiro logo r, porque
oxigo dons torças, mn.iorin. quo !'iÓ ó exigido.
pola Conslituiçiio pn.rn cortas o tlotorminftdo:;
casos; o, cm sugnndo Jogn.l', porfJUO t1·atn-so
de vetos qno tuom do vir o.o S!!Dn.rlo quando a.

Constituição nilo tratou absolutamente de
uma autorlrlndo municipal nomonda pelo Oo·
verno Federal.
Eis os razões por que digo que a refot•mn
ó duplamonte lnconstltucional.Attentn contra
a Constituição, quer por um lado, quer por
outro.
O outro argumento que ompre~ou o nobre
Senador, fui que Pimenta Bueno commentuva
a Constituição do Imporia, que exlgln m~io·
ria absoluta, e nós discutimos o preceito
constltucionnl do nossa Carta, que foi!IL nilo
do maioria absoluta, mas de mnioria simples.
0 Sr, GONÇ-ALVES CIIA VES -De maioria
simples, não; sirnplesmeuto de maioria.
0 Sa. B. DE MENDONQA SOBRINIIO- Pela
pratica e uso constante que thzemos dosto
preceito aqui no Senado, votando todos os

dias pnrecel'cs, projcetos, etc., vemos que
todos as dei)beraçoos do Sonaclo só podem ser
tomados por maioria absoluta e nüo por
maior!~ relativa.
Quando osto argumento do nobre Senador
podosso provo tecer sobre nquelles que tenho
apresentado nesta Casa, tenho do meu lado
um outro quo consMero tão Aohilles como o
~ou:e Senad~t· constrle!'oU o seu, o ó, ''?J!!O
Já t1ve occllSitlo do rllzer, que a Constttutçao
daRepublicnestntniu o modo tbeorico paro as
deliberações do Con~resso, deixando a cada
uma das Camara no sou regimento o. fletermlnnção rlo' modo pratico porque devam ser
tomadas assas delibet•açoos,
Aquo!les que, estudando o ~rt. 18 da Cons·
tltniçilo o os seus . succossivos artigos, om
quo so comproiloadem os d!Jforontcs hypo·
thosos, com a lrnparciulidado com quo eu 11z,
tcmrlo deuute do si as OonstituiçOos quo sot'·
vimm de base para o OI'Sanlzaçrlo da nossa,
e os oscriptoros que ns.commentn••nm, hiio da
pensar como ou que na constltulç~o csl~ esta·
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bolocldo o principio fundamental, por qno o Os dous torc;t'ls são oxi:;illos quando hn conCongresso lm d,, deliberar, o aa;lm lambem Oicto entre dous poderes, quo a Constituiçiio

nos snccessivos artigos que so se::uom an J'oputou iguo.o.':\; o sondo a.!lsim, cstt·anhn. o

at·t. 18 as diversas ltYpothoses, ns diversas
excopçaos quo se podem dar todas as ve'-CS
que o Congrosso tiver do tratar do vetos do
Presidente do Republfcn, de emendas do uma
Camara rejeitllda na outra, de sentenças quo
o Senado tenha do pt•oforlr, o out,.ns hypo·
thoscs rstabelecidns na Constituição,
Sinto não tor ú mão pn.rn satisfnzor a justa
cu~ioaidudc do nobt•o Somtdot·, qno de certo
modo parece duvidar dus affirmaçües quo
estou fazendo, as Coustltnlçõcs Americnu:. e
Ar~tcntlna, e a obt•n do Story, para ter a
S. Ex., passando·lllc mesmo a proprin obro,
as opiniOes que acabei de emittil•,
PorOm, o nobro Sen1ulor, quo ó muito
lido, o nobre Sena(lor que conhece o::; divorso3

orador que n. t•ctbrmn defendida pelo nobre
Senador J>Or 11inns quelra conslolcmt• o Poclct•
Municipal como igunl no Poder Logisln·
tivo.
Par. ,iustiflcnr a neoessidnclo elos dons ter.
ços, nllegou tamloom o nobre Senndot• pot•

c Al'gcntina, necessarlamento hn do tor co.
nllecimeato do que acabei do dizer e, portanto, não precloa reler o que já conhece.
Entretanto, si por ocaso o at•t. i" d11 roforma fot• approvado, compromotto·me nn
3' discussão ~ esprnlnr·me mnis sobre o ns·
sumpto, não dnudo de mamaria no Senado as
opiniões que citei, mas lendo de vlv~ voz nos
nobres Senadores ~s opiniões de tão abalizados
escri ptores,
Eatou certo de que, ii vista de S<>melhantn
leitura, o nobre Senador ]•Ol' Minas Geraea ha
de convencer·so que a sua opiniiio sobre a
constltuclonalidnde da ultima roforma de or·
ganizaçiio ,do Distrieto Federal, além de ostra·
vagante, é erronea, e nlio póde ser acceltn
pelo Senado. Eis o que tinba a dizer.

pm·tanto, rnziio para dons terços quando se
trata o! os netos do nomeado. Nas consideraçoes fel tas sobt•e este ponto, allcgou o orador
a sua opinião de que a exigencia dos dous
terços era., nlóm do mais, umn. o1fensn. ao
decoro olo Senado.
Abstonclo·se de tratar da questiio constltu.
clona!, por ter sido tt•ataola brilhantemente
pelo nobre Senador pelas Alngons, concluiu o
orador o sou discurso, promottonclo discutir
mais Jnl'l!llmento o assnmpto na 3• discussão
do projecto, si o julg.. sse necessnrlo.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·
so a discussão.
Segue-se em discussão, que se encerra sem

Minns a importnncln. da mntm•io., o o Dl'ador

tem bra no Sennclo q11e ha questõea mais im·
pm'tnntos, que s1io docic!ida.< por simples
mo.iOI'ia.; tal é, por exemplo, n. ct•onçüo do
um novo imposlo, que pesa sobre toda n po·
pu fação d!L llepublicn, no passo que as ques·
tü'cs ~uo se p1·endcm aos vctoB do prct'eito
sô ntreetnm o Districto Federal.
Referiu-se mais o orador li approvnção da
nomençiio do prefeito, sobro a qual resoh'e

commentndoros dns Constitulçõas Amcrica.ua o Senadu por nmioriD. simples, nilo lia. vendo,

doba.te, o n.rt. 2°.

Posto a votos, são successlvamente appro•
vados os n.rts. I o o 2°.
O 8r. Ramiro Darcello• E' o projecto adoptado, para passar 4 3• dis·
começa a•slgnalando a sua palxiio peta cussãos
scloncia do direito o o seu deséjo de apron·
del·a, e por liso lamenta que se tenha rott· O Sr•, Pr•e•ddente-llstiL esgotada
rado do reolnto o !Ilustro Senador por Minas, a mntot•ln da ordem do dia; e nada mais
que impugnou o projecto; e Jamontn. prlnoi· havendo n. tratar, vou levantar a sesssiio,
palmonte porque S. Ex., que ó professor ele do&lgnando pora ordem elo dia da sossiio sedireito, roferin·se a uma• t11ntts excepções guinte:
impllcitas, que disso existirem n11 Constitm·
ção da ltepubllca, c o orador, que não ns co·
nhoce, queria illuminnt• o seu espírito po·
Tfl.A.DALtiOS DE CO:UliiSSÜES:
dlndo expticaçõCB a respeito,
Referindo-se ao que disse S. Ex. a respeito dos dous terços de votos exigido' pelo LeTantn·se a sessão ás 2 horas o 50 minutos
art. 3" da reforma, que o projecto modlllca, da tardo.
considera o orndor u. causo. que actuou no
selo do Congro~so Constitulnto para esllll•c·
lecor os casos 11m que se devta votat• por
dons terços, apnrtando·so o Senado ou a Ca·
mara da regra gei'al da votnçuo, que é por
simples maioria,
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A' mnl:t hora depois <lo meio-dln, nitro-so
n. sessão, n que concflrrom Oii Sr:). Sonnrloros
Monnel tle Queiroz:, J. C!Ltundo., AI horto Gon·
çalvcs, Henl'iquo Coutinho, Thomnz Dt 1!lno,
Joquim Sarmento, FrnuciHco Machntlo, Gomes
do Castro, BeiJbrt Vioim, Nogucirn. PnJ·n·
nn.~uá, Pires Ferreh•a, Cruz, Jofto Cortleiro,
Bezerril Fontenelle, Pedro Velho, .Jnst1 Bernardo, Alvoro Mac!mdo, ALtlon hlilanoz,
Almeida Barpdo, R. tio Mon<lonçn Sobrinho,
Coelho e Campos, Lcnn<h•o Macio!, Rosa Juniot•, Artllur nios, Porclunculo., Fclicinno
Ponna,Bueno Drnndão,Pa.ula. Souza, Leopoldo
de Bulhões, Jnaquirn de Souza, A. J\zer·edo,
Gustavo Richard, PjuheiJ•o Mncluvlo c .Julio
Frota (34),
Deixam de comparecer com causa pnrtioi·
pn.do. os Srs. Gnncroso PoncP, .Tusto Cbor·
mont., Joaquim Pernambuco, Rego Mel!o, Q.
Bocnyuvn, 1\. WanJ.nlwlk, Cnia<lo, Vicente
Mncllado, Joaquim l.ocorila o Esteves .lunim·;
e sem ello, os Sps, .Ionathas Pedrosa, Mnnocl
Barnt1\, Ll\Ul'O ~iodré, Benr•rlicto Leito, Gon ..
calves Ferreira, Loita e Oiticica, n.uy Bar·
Barbos·,,, Vlrgilio D•mazio, Cleto Nunes, Domingos Vi conto, Lopes Trovão, Gonçalves
Chaves, Rodrigues Alves, Mornos narras,
Aquilino Jo Amaral, Rnulino Horn o Ramiro
Barcollos (27).

A' vistn. do oxposto, cornpotludo .st.'lmonto ú.
CommissiLo do Ob,·as Publicas o Emprozns
Prlvilt. giatlns omittir sou parecer sobt•e n.
citada emenda, jui~HL·a. procedente e acon~
Eellin a sua ncceitaçiio pelo Senado.
Sala das Commissilos, cm 2R do julho do
1

1800.- Ahuro Jl!acllado,- Nogueira

Para~

na!JrH! ...-A. Azercdo.

1

O Sr. Ju Soerclrtrlo lê e voo n im~
prlmir pn.rn. ent1·ar na ordem dos trnba.Jhas,
o seguinte

ORDEM DO DIA
TRAHALIIOS DE COMMISSÚES

O Sr•. Pr·eMidente- Constnndo n
orrlom rio ti ia do tl'nbalhos de commissü ''•
dnJ•f!i n pn.laVJ'a aos St•s. Snnadores quo a
qnoirnm pnl'a ns;umpto de expediente.
Ninguem pedindo a palavra, convido os
Sra. Sonlldm·es pnrn se occuparom com os
tl'llbolhos do suas Commissõe~s.
Vou levantnr a sossflo, designando pnra
ordem do tlia da. seSBiio soguinte.
Trabalhos de Commlssões.

Levanta-so a sessão it I hora o 40 minutos
da tarde.

68• sresXo E~! 29 DE JULHO DIC 1899

Prssidcmoir.t do SI". Mrtnoel de Queito.: ( l'icl•
Prcsidcntc)

A' 1/2 horn depois do molo-dln, abJ•e-se o.
sessão, n que concorrem os Srs. Senadores
>Innool de Queiroz, J. Catund~t, Alberto Gon·
P.\H.ECER
çalves, Henrique Coutinho, Joaquim Sarmento, Fr.,nclsco '!achado, Boncdlcto J~olte,
N. 147-1890
Gomos uc Castro, Cruz, Joi!o Cordeiro, Bozerril Fontonelle, Joaó Bernardo, Alvaro
Jnicia 1Io no Solm~o. foi nesta casa do Coo· Muchauo, ·ALdon Milanez, Almeida Barreta,
grosso Nacional appJ•ovado o projecto de lei Gonçalves For~•oirn, B. do Mondonçn Sobrl·
quo autoriza o Governo a concodor privilegio nho, Rogo Mollo, Lolto e Oitlolca, Coelho e
POI' 25 nonos ao Dr. Podro Sonto Ma!OJ' o a Campos, Loantlro Mnclol, Roso Junior, Ar·
Josó Eu,taquio Feprcirn Jacobina, pitl'll esta. thur Rios, Cleto Nnnos, Domingos Vicente,
LoJecnr um pluno C' o nn \'egl\çüo o. vapm• ~~utre Q. Boeuyuvo., Lopes Trovão, 1~. 'Vanden·
Santo Antonio, no Rio Mudo!l·n 0 0 lognp quo kolk, Foliciano Penna, Gonçalvos Chaves,
flcn perto da foz do rio Bonl, a 10",20' do la- Rodrigues Alves, Mornos Barros, Leopoldo
tltudo sul ou F•ra melhoramentos nas cn· do !Julhüos, Joaquim de Souza, A. Azerodo;
choeiros exlstentos no mesmo espaço, sem Gustavo Rlchnrd, Rnulfno Horn, Pinheiro
onus algum pura 0 E>todo.
Mncuado o ftnmiro Rm·col!os (39).
Dolxam <lo compa.recol', com causa pnrl.l·
A CamariL dos Doputatlos oll'orccen ao
mesmo projecto e npprovou om d11ta de 2-t do cipodn, rs Srs. Gcn,roso Ponce, Ju•to Cher·
corrente, n. omondn. seguinte: ts:Snpprium,sej' mont1 Jottquhn Purnnmbuco, Thomnz Dele nome do "cgundo conoossionarlo-.losó Eus· fino, Calado, Viconto Mnchado, ,Joaquim
t~quio FePrelra Jncoblnn, j4 Jllllecido. ~
Lncerdtt, Esteves Junlor e Julio FI'Dtn o som
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cll~. os Srs. Jonathns p,,\:•osn, Manool Ra- morticínio I Si 1) este o 1'd~odmcn dn. 1l(lslocaçiio
mtn., Laura Sodró, Rolfort ViCoirn., Nog'ucit·n. do oixo poli tiro fio Estndo para rt Uniria! Si
Paru.nag-uD., Pires FtH'J'Oll'D, Pedro Vclhtl, tnnJimm concordnm com 1~ cu:,:itaçü.o tlo cheCo
ltny Bttrbo·~m, Vlrgilio Damazio, Porciunculn, supl'iilllO o do gm•crnltdOt' em estribnt·~:-;e MI
Bur.no Brandão, Paula Souzn o ArJnilino do SUilS pretenc;ões politicas pelo esterminio, atú
Amaral (22).
• poJa mo1•to i pót• pt•oce~sos !Jhnlltosticos a ci ..
E' lld~. posta om rliscussíio o som dob~to dadii.os eleitos pelo povo, dnsfazondo ossim os
conselhos munlcipaes e as 101\'U.!:! vivas e lo~
npprovad'l. tL n.ctn da sossiio n.ntcrior.
cnes dos seus a!\ vorsnrios, c(1m os fuctos q uo
se vfio srwcedcn!IO nnquol/e in..
• O !!ir. ~-" a;iicca•otna•lo dccbra quo dirLrinrnente
fC'li?.
Esta.do,
como om nru•ras, Pitrnahyba o
níio ha expouiento.
Uni;i.o ! !:ii, finalmente, ~aparados os elementos do arnalgumn. IJOiitico alli existente, ~ü.o
O l!la·. :'.!!." l!icca•otnrlo declara que o.stos as armns Ienes o !rar:cus do grupo con..
não lla pareceres.
•
centrado'~!
AciJando·so na ~!aln immodialn. o Sr. José
Eis o que espm·av;L e 1lm:f'ja.va o orador quo
Marcollino d!l Rosa. e Silva, Sonru.lor da Rcsous
collegal:l Ibo informus::;orn.
pulJ!ica, eleito c reconhecido polo Estado do
Pernambuco, o St•, Pr·esidoute nomei;t parn,
Os teJegro.mmns são os seguintes:
cm Commissão, introcluzil-o no rociuto o.~ .: Thel'ozina., 27 do julho do 1899-Scnndor
Srs. Coelho o Campos, Lo:Lndro Macio! o Mo· Cruz- Rio- Acabamos reco h: i!' Dr. firmino
rnes Barros.
tologr•amuw. cida(le Barras: inspeIntroduzido no rocinto com ns formnllilade• ~oguinte
ctol'
acompanlllltlo
grupo 1iJi cnm cidadão
rogimont~:!S, cont:·nho o compromisso consti·
João
Gomos,
tra.vnndo
rL'tmltn.ndo morte
tucionnl o toma assonto o Sr. Josó Marcol- deste. Antes, victima luctn,
este~·e Capital !'eclalino.
manflo provitbmcias contru. dous ataques sor~
l'l'idos U1L JlOiicia. Govdt'no nnrl;t fez; nossa
situnçiLO Btli'ras, Parnnllyba, União, Alto·
ORDE\l DO DIA
Longri. ó horroroso..-Repubt:'c t .»
«Thorczin:L,2i de j nl ho-Scnador Cruz-Rio
O Sa•. Pre~<ldente- Constanrlo a
orJom do dia de trabalhos de Commissües. -Chegnm esclarecimentos lhctos Barras. Es·
dnrel o. pnlavra nos Srs. Sunndores quo n coita ordenada subdelegado CaldllB, p:•imo do
governador. Morl'ou Gorw.s, tiro Iôra desfe..
queiram para assumpto de exrwdiente .•
chado por filho inspector; outros toridos.Republ
ica, »
O !iil>•. Cruz o forçado e com muito
pezar c constrangimento :t occup1u• est11. trir)unn para trazer ao conllt~cimonto do Sen:ulo O S•·· PrcMidcnto-Ninguem mo.ts
e salto r dos seus nobres coiJegas de rcprflson· pedindo o. pala.vra, vou levantar a sessão,
taoüo. si estü.o tle ncco~rdo, o, collceutrarlos convh1nndo os Sr s. Sennclorcs para se occupn·
nas illóas, como nos planos tio ch,!fo suprumo rem com os trnb~lhos da suas Commlssües e
da politica do novo partido, a concentmçi\o <iesignaudo paro. ordem do dia dn. sessão serepublicana no Pinuhy, o nobre !J11putauo guinte:
Anizlo de Abreu!
21L discussiio da pt•oposiçi1o da. Cnma.rn. dos
Si estilo os sons nobres collegns do nccordo Depu~11los, u. 25, do I~!J!J, uutoriznn1o o Go··
com o movimento lJcllo e n·ttural de reacção verno a nb1•i1• nocorrenteoxercicio, ao .Minis~
l·Olitlca no Piauhy, no lingu11gem rio ti\o tei•io da Justiça e NC'gocios Interiores, o crc~
eloquente~ orarlor em discursos proferidos em ditn ext.rao:•dinario de 00:000~. sondo 50:000$
seJa longas ~ossões da. Cu mora dos Deputados. para auxiliar a «Asst cia.t;iio do ·1" Ccntennrio
Si este movin1onto helio o 11atu. al,in chegou 1lo l3l'll.í'.iJ». na commcmor;<çii.o que elln pronaturalmente como rencçiio politica o IJpJie:za. Jecta. rC!nliza.r no nnno proxi rno vincluuro, e
de conconh·acüo ntó o assa8sinato I Si como IO:UOO$ pn:·:t auxiliar o l11stitu1o da Ordem
rezam os telegrammas que """ ler no Senado,
Ar! vogados Jli':L>.ilolro,, nas dospezns com
Já a bcli<'za rcactivn, natural do politico odosCongresso
Jur,tlico convocado para a ceie·
piaubyens11 chegou no nugo do ~dversnrio nüo !Jrnçi'io da. rne:Hna dntu. po1• nquclle Instituto;
conta L' cum a justiQR, o só menta existir n ren~
2" cliscussiio do propo~içiio do. Co.mnro. dos
cçiio brutn e solvngem rio sicnr•io polJciall Si
Deputados,
n, 24 de l8HO, autori?Jtndo o Poder
ó esta o movimento helio tiio co,·roctissimo do
govornador como :I e t[o d is ti ucto Deputurlo; Executivo !L n~ril' no Minlstorio da Guerra. o
e ~i os St!US nobrl•S coilogus cHtiiu en\'olviclos credito extrao:·tO\IIIl'io do 7:500~000 pura paua bandeim ilcstn pu:·tiuo que procura olimi· RIU' ti. viU VIl do Mt.thew Lttwi·ie os ~erviços
nat• os elomontus locaes do ndvors~rio poto prestados pela lancho do sua propriedade
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•Promptus> úsforçns logncsquo operaram em Deixam rio comparocor, com causa participada, os St·a. Gonet·oso Ponce, .J~tato Chcl'·
Nicthoroy;
mont,
Bozer·l'il Fontonclle, Joaquim Pernnm•
2n lilscu~sií.o (ln propo.siçiio dn Cn.mo.rn. dos
buco,
Q,
Bocaynvu., Gonçalves Cllo.ves, Cni11do,
Deput<ulos, 31, do !SUO, nutorizawlo o Poder
Vicentu
Mnchudo,
Joaquim Ln.~erda e Esteves
Executivo n conceder <lD lmch\IJ'el Trl~tüo <I e
Jnniol';
e
som
cll<1
o; SI'S. Rau!lno Horn o
Alencar A1•aripo Junior, director gorai dn
R<~mii'O
Barcollos
(12).
Directoria de lnstJ•ucçiio do Minlsterio da
Justiça o Negocias Interiores, um anno de E' lida, posta em discussão e sem doLate
licença com o respectivo ordenado, n/1111 de approvada a neta da sessão anterior.
tratar de sua sn.ude ontlo lhe convier;
O Sr. 1' Sccrelax•io dá conta do
2" dlseussüo da prnposlçüo da Camnra <los seguinte
Deputados, n. 27, de 1800, nutoJ•izando o Poder
Executivo a conceder um nnno de llcença,
com o l'espcr.tivo ordenado, ao tcJogrltphistn
EXPEDIENTE
de 3" classe da l~strnda de Ferro Ccntr;ol do
Brnzil Procopio Marques de Ollvoim Neves, Dor.e nuthont!cas da oloiçito a que se propa!'ll tratar de sua saudo ontlo lho convier; cedeu nas lu, 2", 6''• 7• 8", lO<~ o 12;' secçõos
Discussüo uuica do parecer n. 146, do 1899, <lo municipio de Cniacó,Estado do Rio Grande
da Commissiio de Finanças, opinando que do Norte, paro. nm Sono.dot• fecieral.-A' Com·
seja arcblvad!l a represen~1çiio da Assemblóa missão do Constituiçii.o, Poderes e DiploLegislativa do Estado de Matto Grosso sobre macia •
a necessidade de qualquer providencia noson·
tido de garantir o pagamento dos damnos e O Sr,~· Secretario lô e viio a
projuizos causados aos particulares pela in· imprimir, para entrarem na ordem doa trabalhos, os seguintes
va•ão paJ'tlguaya do 1884.
Levanta-se a sessüo a I hora e 50 minutos
da tardo •

--

',

89• SESSÃO EM 3! DE JULIIO Dili 1809
Presidcncia dos Sts. Rosa c Silva c .Alberto

Goilçal"cs

(2~

Secretario)

A meia hora depois do moio·din, ahre·so a
sesEã.o, n que concorrem os Srs. Sena!lores
Mnnoel do Queiroz, J, Catunda, AlLeJ•to Gon·
colvos, Honl'ique Coutinho, Jonathns Pedrosa,
·Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Manoel Barata, Lauro i'iodJ•é, Benedicto Leite,
Gomes de Castl'o, Belfort Vioira, Nogueira
Parann~uti, Pires Ferreira, Cl'uz. João Cor·
doil'o, Pedro Vollto, Jose llorna1·do, Alvaro
Mnchndo, Abdon MiJanoz, Alm<•ida nnrl'oto,

Gonr,alvcs Ferreira, José Mnrccllino, B. ele
Mondonça SobJ•inho, Reg-o Mcllo, Leite o 01ticlcn, Coelho o Campos, Leandro Macio!, Rosa
Juniol', Ruy narLosa, Artltut• Rios, Virgilio
Da.ma.zio, Cl1~to Nunes, Domingos Vicente,
Porclunculu, Thomaz Delfina, Lopes TI'OViio,
E. \Vandenkoll,, Feliciano Penna, Bueno
Brandiio, Rodrigues Alvos, Paula Souza., Mo·
rnes Bnrros, Leopoldo de Bulhües Jonquhn
do Souza, A. Azerodo, Aquilino d'o Amal'al,
Gustavo Richard, Pinheiro Maehndo o Julio
Frota (50),

,

PARIICERES:

N. 148- 1809

A' Commissiio de FJnanons foi presente a
proposlçüo d" Camnra dos Deputados, que !lU•
torfza o Polar Executivo a abrir no Ministerlo da Ju;tiça o Negocias Interiores, o
credito de 21:250$000, no corrente exerclolo,
supplemontal' ús vor~as ns. 20, 21 o 22 do
art. 2' dn lei n. 560, de 31 de dezembro de
!SOB.
O credito se distribue nas seguintes parcellns:
Do I :000$000, pnl'll as dospezas oom o expo·
dionto, <lesinfoctnntes, acoD da repartição
etc., no serviço do porto de Alagoas e que,
por ommi.<sii:o deixou de ter ver~a consignada
enti'e as dos outros portos.
De 10:200.$000 o !0:320$000 para a despeza
á mais uo corrente oxol'cicio, em virtude da
olevoçiio dos vencimentos dos l'unccionarios:
sub..secrotu.rio, tr·es amnnuonsoa, seto gua.rdas, um gun1·da servindo ntt ~ibl<Othecn o dbs
serventes, lotlos das Faculdades de Direito do
Recifo o <lo S. Paulo.
I<;ssos fuuccionarios tinha.m os seus venoimantos fixados por lei, na pt•oprla Jel560, de
~1 •lo dezembro rle 1898, citada, os seus von·
cimentos siio commt•vndos sem altoracilo, no.
l'uLrlc.~ col'rospon<lonto ti rlespozas com os
dons institutos de iustrucçilo ~uperior.
Entrotllnto, nas disposições ~orues, conslgna<las no urtigo 3", foi lneluid~ 11 de n. VI,
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A proposição da Cl\marn dos Deputados,

etnpl'Cg!ulos tlns Fnculdnd(J,; n. 16, ilosto llnno, conccdonJo o credito po-.
do Dimito do S. Paulo o tlo ltcci(l,, no.:~ tio ..; dido, nutorizn. nindu. o Oover•no :t. tdJI'iL• os
empl'og:ulos da Filcu!dado do Modicln!l do Rio precisos creditas pnr·a pngu.mento dos magl.sdo Janeiro.
trndos uposontn.dos, quo,por J'orça. do decroto
Usnnrlo dessa. nutoriz11ção, o Governo ex- no 3o:Ho, d.n lO do junho ultimo,que revogou
pediu o decreto n. 3.212, do II do fevorolro o do no 2o05(), revortora!ll á. di::;ponibi1icht.t1oo
Süo justas e procorJuntos as ponder.1çõs da
do corrente anno,·~uc foz cssn. cquiptu•a<~ilo,
mom-ngcm
o muito r•ogul11.rmento a. Camnl'fl.
•resultando de~::;e nngmcn to ús l'o~ pectlva'l
vcrluLs, no valor• de. 20:520$000 , sendo dos Deput11.do .. ; estondeu·ns ao~ mn.~istrndos
)0:200$000 pnra. os ompi'ognt.l.os da Faculdndo a f]Ue se rutCt•o o decrtJto n. 3.310 citado.
da Dh•oito do S. Paulo e !0:320.SOOO ·pai':\ os Como, porem, apó.s a mensagem do ~3 rle
maio o a11tes d:1 oxpe1!ição do decreto de 10
da l'aculrl11do r! o Reei 1o.
do
.i unhn, alguns mu.gistrn.dos, segundo inE como [L lci,conce·londo a. n.utorizar,ü.o, não
furmou
ú CommiHSilO o bom•u.do Mini:ilro da
deu verba., nem autorizou o Gover•no n. abrir
o credito noccsstu•io pnrn. osso uugmonto de .Jnstiçn, obrivet•a.m scntcnr;a.s nns n.cçõcs que
vencimentos o da dospozn. fixada. nu. loi do promovium coutrn o Om•eJ·no da União o nü.o
orçamento, como o Governo usou da.. autori- podem ser pagos Jlclo cradito pedido e jó. adzação e tez n. olevnçüo, expedindo dem•oto, tJitado J?Ciu. Camnm dos Deputados, e como
torna·so ncceasruio pnga.r a despezn. nutori· o.inliit. o conveniente discriminar os pagn.-

znda om lei, complet:tudo-so ""im o acto lo· mentos que devem correr por conta da verba

gi!la.tivo com n. autot•ização para abrir o do exor01cios findos dos que perlencem ao
exerclcio cor•·cnto e devem s"r importados á
credito preciso ao pngumonto.
vorba propt•ia, a Commis-~iio de Finuncas,
E' por isso a Commissiio de Finanças do accei
tnndo as ideas d~ proposiç[o, oJferece
parecer• que 11 proposiçiio seja sujeita Il t!oli· no oxamo
do Sonado o seguinte substi·

bornção do Senado e approvadn.
tutivo
Sala das Commissõos, em 29 de julho do
1899.-A. O. Gome' de Cast!'o,-Lcite e Oiti·
N. 13
cica, relator.-Rodrigues Alves,-Fo Penna,
-Dominoos Vicento.-Ramiloo Barccl/o$.
O Congresso Nacional resolve :
N. 149- 1899
Art. 1.' E' o Poder Executivo autorizat!o
a abrir• ao Ministerio da Justiça e Negocias
Em men>agom do 23 do maio ultimo, o !ntorioro~s o credito de 2:400$, supplcmentar
St•o Presidente <lu. Republica solicitou do n. vol'bn. «Magistmdos em disponibili1la.de»
Congre.<so o credito de 80:853$637, para pa- para pagamento do ordenn•lo tio juiz Pedro
gan nnto dos ordorutdos que CtJin\>tltom a da Cunhu Pedrosa, no corrente oxel·cicio, e o
Juizos do dii·oito que revorreram ó. <isponibi· do 78;·153$63i ao Miuister•io da Fazent111 suppli•mentur ú. vorba «Exorcicios lindos:., para
lidado.
Segundo so vô da oxposiç[o do ~!ini<lro pagamento dos ordenados quo competem nos
do direito, quo reverterum Ii.
da Justiça quo acomp11nbou n <li ta mansa· ""gulntesjuizos
disponibilidade:
, gom, o credito U clestiuado ao pagamento de
02:360.$30·1 n nove ,juizes que, aposentados Antonio Lopes da Silva Barros. 2:832~052
pelo decreto n, 2.050, do 25 t!e julho de Placit!o do Pinho Possoa ...... , 4:2·18~52
1895, !'erorleram ó. t!bponibilidnde por son- Antonio Fredol'ico Rodrigues de
tonçl\ do Podet• .Tndicio.rio o corrcsp01ulente
Andl'ncloo, .................• 8:2·10$000
aos seus ordenados, o. contar de 25 do julho Leopoldina Martins ~leim de
de !R95 a 31 do dezoml>ro tio 1898, e tio
Anlil'fLIIO. o, •. , oo••, o.,. oooo,. 8: 2-10.~000
JB:·H)3.$3:i3 Jl!Ll'lL OCCOl'l'or tn.m!Jom ILO paga- Fol'ntt.ndo Eugenio Mrcrtins Ri·
lllOUto tios oJ•donndos devido~ ao juiz Pod!'O
beiJ'o,., oo...... , •o o..... o..• 8:2-10$000
d~ Cunha Pcih·osa dumnto o periodt> do 16 do Emygdlo 'Vcstplmlono •.....•••
8:2·10$000
nbril de 1892 a 31 1\e dczombi'O do 1897, visto Joaf]uim lgnacio Sllvoiru. dn.
como por dect't1to do ·1 do fllvcreiro do COI'·
~tottlL. o... o. o.. oo.• o, ...••..
8:240$000
rente anuo 1lcou ollo <'ln tllsponibilid11de nos Tristilo.Cardoso de Menezes .. .. 5:840$000
tormos do urt. ü" tl11s disposlçilos trnn<itorlas Joíio Pinto do Ca;ll'o.......... . 8:240$00!)
da Constituição Fet!orul, oolulo consideraiio Pot!ro dn Cunha PCIIrosa .•.•••• 16:003$333
sem eJfoito o dfCroto do 16 tio nbril daquolle
nnno quo o decluruu aYulso, na qualldudo do Art. 2." Fica I!:Uitlmeute autorizado o Po·
juiz do direito •ln comarca do Souza, no Es· der Executivo n abrir os ct•edltos quo 1b!'oru
tado d~ Parabyba,
nece~sarlOJl pitra o pagamento dos nrugistrudos
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npo:;ontados quo, JlOr 1Urça. tlo de:·roto grante da t1er.-gnç1io do Rcgulamonto na pa1•te
n. 3.~10. do IOd•• junlio ultimo, reverteram iL em qUtJ a conce!lia.
A ncceltar n. doutl'lou rle qno as despozns
clisp•mibilidrulo, bem COIIIO ilOS quo houveram
rcvort\rlo por sentença ant~JrioJ' a. osto de- pal'a n.s quaes tt loi do orçn.monto não dou
vm•bn, n.tó mosmo nf]uellns que a Jei oxproscreto, m1o compr·ohouclhlo no nrt. 1°.
samento
supr>rime; ~er·ão, nito obstante, rlevl·
At•t. 3, !Wvognm·so ILS disposiçü~1s om condas
uos
t'uncciono.rios
e devam ser pa;{O.S JlOios
trario.
creditas ox:tro.ordin:ll'ios, ú nega1• ao Poder
Sa\n du< C"mmissõcs, 20 do Julho de !ROO. Leg\slntlvo uma <l1ts suns mais l mportantos
-J, O. Gomas de C·tst/'o,-Rodti[Jues Alves, funrçüos constitucionnos: clecrotn.r n. dcspeza
rcJa.tor•.-Lait.tJ c Oill'cica.,-Rtlilll'ra Bal·ccltus, publica.
-JJamiU!JOS Vict:llte,-1:'· Pc:tllla,
Por estes fundamentos, ontondendo n Com·
mis~ü.o de Fionnçns quo ao funccionttrio publico nüo cabo JlOI"cobeJ' gratificações nü.o delí. \50 -1800
claradas ntt lei do Orçamento, julga quo bem
aconsoJlla no Sanado r.~joitar a proposição
A pr0}10Siçü.o n. 20, do coJ•rcnlo nnno, ela da Canmm tios Deputados,
Cnmnro. dos Deputado~, o.utm•lzu. o Podo!'
das Cornmissüos, 20dejulho do 1800.Exoc:utivo a abril' no Ministorio da Justi•;a. o ..t.Sala
0.
rrrnnc.ç
de f'ast1·o.-Rami1·o llarcellos . Negocias Interiores, o credito extrnordina.rio Leite e Oilich:a,
rolo.tor.-Rodrif1uos Alvcs.ele 1:612$003, p1u·a. pn.~rar no Dr. Henrique F. Pemw.-Domingos
·wccnte.
Martins, a !P•atifical)iio quo lhe compete,
(diz a proposlçiio) nos termos do ort. •155, do
O Sr. Pire• Ferreira doclara que
llegu\amento n. 1.232 H, de 2 de janeiro
do 1891. c corrospondonte ao tempo decorrido .Iii espnrava qnc o illustro Seuadoi' pelo Estudo
de 28 de agosto ao 1804 a 31 do dezembro do Pinuhy teria do exhiblr no Senn•lo tele·
do 1805, em que exerceu o cn.l'go llu sccre- grammnll extr•u.bi!IOs do jornal Rep11bliea,
tnrio do curso unnexo iL Facuh\ado de Direi to editado nn<1Uol\o Estado, parn o fim de Otzor
ct·aJ' que graves porturuaçoes havinm occordo Rec\(o.
rirlo naque\ln rogião d:t Republica. Por mo.
])liio parece ti Commissão de Finanças que Uvas imperiosos, niio poude, entretanto, o
devn ser concedido o m•edito, pela. rnziio oradot•, d!JOJOro.r ~o na sossiio ultima para o
1nuito valiosa de nã.o competir o. esse fnnccio- intuito de t•cspnndcr de prompto tis absorva.
nario a gr:ttificnçiio do I :~00$, nnn.unlmcnto, çõe.< do i \lustro Senador do Pi~Luhy.
embora. dete1'111innda naq uelle rognlamonto,
Na soxta·foirn passado, no chogar ao Se·
o seu pa.l'CCilr f'undo.·SO nrL seguinte exposição nado, recebeu o orndor o seguinte tele·
do as,umpto.
grammo:
E' ceJ·to que o tll't. 455 do Regulamento
<s:Scundor Pires Fol'r·elrn.-o jniz Ue direito
concedo es~1L gro.tiftcnção o.o sub-socrottu·io Uo.
da
comarca rle Barras acab:L dd communi·
Fncultladc de Direi tu do Reei fe, considerado
ctlr•m(l
quo no sitio Piedade, nnquolla cotal o seoJ•etario do curso annoxo da. mesmo.
marca,
devido
a litigio sobro uma cast\ Fuiio
illculdadc, a lei n. 10 I B, de 30 de setembro
de 1893, porém, que t\xou a despeza partt o Bezerra. e Joiio Gomt!S, este dirigiu·s;, ao Jog-ar
c:xercicio de 189·1, dispõe expr.,ssnmonte no lltlgioso, ando trnvou luctH., sahin!IO ferido o
n. 22, do art. 2", qun ora supprimida nosso constando mOJ·te Bczet•J•a. Indo ti ciflude voriexorcicio- << a. grntifle~u;iio lle h200.~ no sui.J- fical' factos, foi proso. Previna facto~, nflm do
secrctaJ•io da Faculdade do Direito rio Reclfd, evitar especulações adversarias.•
J>OI' sCJ'Vir do secretario do curso o.nnoxo )) ,
Tendo sido infot•mado 1ie que o honratlo Se·
SI ·por i•Ji foi suppl'imldn essa :;ratificaçilo, ó nndot• l-iria de let• te\cgramma sobl'il facto<
claro quo ao J'uncciouarro não cttbin recebol·n, nccorrirlod no Pinuby o tondo recebido o que
porque a dispush;ão d1L lei postm•iot• revogou nc:1brL do lor, pediu no St•. Sonndot• Paro.nan. tlo Jlegulnmento rJUO tal grutitlcac;i'io con- guli. quo o losse uo Senado, visto como mi.o lho
ccdin.
'"'" JlOI'mitt\do uomoi'aJ'·SC, O SI'. Parannguti,
Continu~n•ln tt suppressõ.o durnntc o nnno JlOI'um, wlo podia compnrocar ú sessilo de snbUe 1805, niio s•tbe a Commissiio como so possa bado pai' motivo de l'orça maior. Eis porque
nllogu.r quo ú devida. essa gl'a.tlficociio ao fun- demorou-se~ n z•osposta no Sr. Scuudor Cruz.
ccionnrio a quem eU a fo\nogada polo Congresso comef:a por infot•mn.t• quo o governn.tlor do
N"cional, nnieo podo!' co<npotonto para 1\xaJ• E'tndo mondou a Uorras um delegado militar,
n despoza publica.
1dlm de proceder n. ri:.J"oroso inqmwiUl sobro
Ilom s!gnlftcutivo é o facto de es~tr essa os factos de que tt•ntn o primeiro teltlgrnmma,
despoZJt conslgnadn na propos1ado or•:•mento quo acabou de \ÔJ', Itolova, entt•cttmto, notat•
npmsonlada pelo OovoJ•no o ter sido expt·es· quo u. Ga.:eta c/tJ ..Yol!'cit~st publicando um telosun•nte supprimida na lei, prova bom fia· ~··amma sobro materi~ idontlcn. ti. dnrtuello
0
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Cruz. não nllwlo a abusos commottidoa poii\S o.ntoritlndes locaes,
descenrlo o abuso no nssa~sinato, á invnsiio do
Unmidlios, fJUO n l<•i foz oxpres~umente in·
viola veis, H~m er;:ruAI' n suot vnz no unico
bir!o do govcl'undor do E~tmto nssim so ex· lng.Lr Ollflo ello. devo cchoar no Ulio lccritlmo
pt·c~~n.:
do seus di roi to.-: 't Qunndo, St·. Pro::i·l;nte, o
« AcnlJO do receber o seguinte tolegrnmmn att~ntndo QUO dontu~ciei fosso uma phando Dr. jui• de <lirruto !lo IJanas, vurillcnn•lo tasm., o meu pr•ocodtmento, uttendenrJo á~
,Jliio tor havido ncnhumn. morto. Chegou C'S· queixas o iLS supplicos quo recebi do Estado,
coita do sitio Pir.dn.do, Iognr elo conlllcto, dis- não llOJorin. merecer sin1io louvores.
tfmte da cidndo Je Ba.l'rns l2lr~gouns, tt•aznndo
Não neg.> que ltaj-L no pi•imoit·otolegramma
fsrh.Ios, pessoo.l, Joiio Gomes n Bezerra. Noti- qne recebi algum cxn.ggero. I~u mesmo fui o
cia e,palhada Bozorro, ó para ahi transmit· primeiro a deixar que o animo de meus
tidn. exaggeradamcntc; houve ferimento do amigos voltns~e ú. calma ncccssat•io. o, sabe~
parte n parto; provhlonmn.s tomndu.s ; s:ntda- rlor•os por feitamente dos factos, ei los mo trans·
~Oes, etc. »
mittissem a vot·dndo dcsnp:-.ixona.da do que
w.se rln loilurnjiL pt•occdi!la que nn•la tem OCCOl'l'OU,
n politica n. ver Mm os J:tctos occol'rido:; rc·
Foi nestas con lições que recebi out1•o tcleccntemento no Pinuby, a~sim tambt>m que os grnmma, omle não so afllrm<tVa a mo1•te do
tclcgt'ammas lidos pelo St·. Scnu.!\Or Cruz na S1•. João Gomtl~, mas ando se dizia quo et•a.
se~süo llo sabbado,nii.o estiLo de uccr.rdn com o:·;
g'l'llVO o seu estado e quo havia. sido violado
lJUhlicados na Ga~cta de .1.Yo'iciu. ;, onde niiu ~ll o seu llomicilio por c.tpangn.s tendo ó. sua
tl'atn. do mortes, mas •1e simph:::ll forimen tos.
fronte um subdelegado de policia.
Quanto á pergunt11. dirigi! h~ an ornllot• s'JLro
1\got•o. digam os quo teem n.lndn. um pouco
a. ~ua posiçflo pJtittca pelo St•, Scuador Gruz,
rlr"l
C!'itcl'io si o fact11 do ni'io tol' mort•ido o in~
cumpro reSJ10ndcr· que clhl ó fNncn. e claro. o
divi!luo
minora elo algum modo um a.ttento.do
não carece p;tra impôl'·:;e !-.i não 1lu meios uconcommottido
á. sombra d;L prepotoncia do go·
sulhodos p~Ja toi e pelos prittcipius.
Qlllmto ás doposif;õcs de cnnmras rnunloi .. vcrno cst.u.dunl contra. cidadãos iner·mcs e lnpnos no Piauby, o o!'lldOJ' pcdo Jic~nç;t pora btlrio::.os. E não 6 tudo: mal tinha eu noticia
contestar tal aosorçüo, poi• que o que lm do do ltttentn.do, jú. o meu collega. no S•mado e o
corto, o rcsulttL da leiturn dos jornacs. ti que Sr. Anlzio de Abreu nas Varia.~ do Jorual do
rcliraram-so do difl'orentes con~·cihos algun~ Commcrcio, rJcebiam in.;trucçtjtudo ffOVCI'Wt·
membros que so lia. viam successJVarr.onte iu· cl:w d·J E~lttr/() pura dt{tmd1:l·o C()ntra as CX]J/.0·
compattbilizn!lo poróL continu«çüo no excr· J'açüa; p tlilic(u!
cicio do tu.os c.trgos, tu 10 de accordo com
Nilo tliz o S1•. governador qne o9tiio sendo
a lei.
. punitlos o~ criminosos, disto nüo cogita. S. Ex,;
Espo!'avn o orador que o Sr. SonodO!' Cl'ttz o sou ll1n pri11dpal ~ o.baliu· os protestos que
60 (Jropuzosse n. rlisllUtur <lS p1·oximas eluiçlkS l'mrgeru naturalmente do ontr 1 os fJUC sabem
get•aes, mas pela marcbu. dos llClHlt cimcutns mcdit• as l'!UiiS l'e.':lponan.bilidades •.
parece que s. Ex. preton<le rotiraNe ~"
t\legra-mo o proceder rle s. Ex. em
lutu. no momí'nto oppot•tuno, ussim como partn, pai::~ o. sua. precipitar;ão signitlca uniaconteceu cm Matto GrossJ, com l'elu.çii.o a camonto que ello niio l~not'IL a minha atti·
alguns cholcs poliltcos naqnollo l(stado.
tu<lo nestes caso' ; sttbo que ha aqui quem
t:)ejn. como fôr, contit1ua o orarlor, tu.l ó n desmascaro n sua bypucrt~ia., quem voj1\ quo
pujança do sou partido do Estado do Pianhy, n capa. dout•adn. quo uso. occulta. unlca.mente o
que ello vae caminhnntlo ó. sombr" ~~ lei peso do fot·ro que lhe molesta.
para com ella procurar rep1•imtr aqnolle.;
Ao meu collugjt direi: nii.o trago para aqui
que se mostram infonsos nos interesses pu· falsidades do espocio atguma o Deus me livro
Llicos.
de o'cupa1• posições quu trazem ttio incem•
m01hua.> os que ató hoj" tcom·nas exercido.
Sobt•e o facto que constituiu n capital accu·
O Ma•. CJ"taz- Darei nlgnmas oxplici\·
snçüo
Ue meu o.ntttgonista l1 tudo quanto, no
çOes no meu collega do representação, pat'tl.
mamou
to, posso dizer.
que o Senado fique sctouto de que continuo a
Aguat•domos ngora o result"do final dos
ser o quo tenho si!lo ató bOJo: o reprcsontonto que 'eta pelos direitos dos piauhyonses ncnntecimentos, esperemos os jornu.cs llo. terra
som tm• ou tt•o tntorcsso · quo o do lazer rospet· o <lepois S. Ex. que mo expltquo 11 origem de
tar a soberania dnquollo povo,que, mo detogoa todos e,tea factos.
o maurlnto om cn,io cxe1·cicio mo acho. Como O ~n. PmRs FEt<nEmA- Deus queira que
se oxpltcnria tL situação de um I'Ollt'escntanto ou nilo tenha !lo dar ao nobre Sonaclor lnror·
que, nas minhas condiçiles, reoobeose aviso do muçúos que o hori'Oritom.
.,impln~men~c n fut•imcntr,s, Parece tlVl•rig-undu qnu niitl houvf~ morr.o a 111 ..
mcmtnr, por it~;-;o qnc uut telegt•nmma ror-e-
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O Sit. CI<UZ-J•i nn~o dcmasiorlumente hor· O Sn. PmEs FSI<I<ElRA. - I~' um jornal
rot•izado, nüo eom o que mo inrorma. o nobro neutro.
Sonndm•, mn.s I!Om o proe!etlimento do S. Ex.
O SR. Cnuz-E' JlCIItl'o,nsslm como o outro
E o seu aparto mo obrigo. n. trnzer no Sonu.tlo, tra.~
no Cronstlspiclo-oJ•gt7o do prwtirlo repujá que S. Ex. não o tez ot•'• hoje, a attitudo Uticfwo.
O certo ó que do. Nutt'citt faz JlllrLo o
politica cm ~ao se ochn..
Sr. Dr. Joüo Gayo;o, sobrinho de S. Ex. o

Saibam os nobr•es Sonndoros que ha no
Piauby tomhom, como oqui, um pnrti<lo da
concentraçc1a, do qual, faço ,iu:o.tiça., o nobre
Senador ó nponos um soldado, pois o chefe
~upromo ó o deputado Anizio do Abreu.
Não sou ou quem tom a primosia do divul·
gar a noticia no Capital FoJoral; já o fizo.
rnm os jornncs dia.rio~, o. lmp,·cnsa o n Ga;eta
da Noticias, publicando om auns columnas os

candidnto ao Jogar do Deputa•lo,
Orn, ellc ó solldario, naturalment~. com o
jornol do que ·ti ·redactor c é solidaria com
S. Ex.; togo; si aquellc jornal fuz, como fez,
a apologia da collcCiltraçao, o seu redactoi' ó
CIJJJCcntrt!do ; coHccutrado ·é

o nobre Sonador

que faz questüo da eleição do Dr. Gayoso
para a c..mara dos Deputados c collcclltrados
são ainda todos os seus correllgionarlos.
Agora, responda; me ·o nobre collega, ó
neutro um jornal nestas condições ?
Para que não se poSE&, nem de levo, pôr
conte•toção á1 minhas palavras, eu vou ler
um dos artigos deste jornal, que traz luz c
muita p~ra a politica geral do palz,que ainda
boje está Ignorando osavançosdo COI!ccntraçao

boletins profusamente derramados na cidade
do Parnnhybn.
0 Sn. PIRES FERREIRA-PelOS propostos
de S. Ex.
o Sn. CRuz-Aióm de tudo, não me cita
S. Ex. um proteste de seus correligionnrios
no Estado, o que prova que a origem não ó
dos meus prepostos e sim dos amigos politicas piauhyen.~~.
do nobre Senador. Os meus Intuitos, Sr. P••e. Çl Sn, PIRES FERREIRA- E' muita honra
sidente; divulgando estes tilctos, silo vor defi- para. o nosso Estado. (Jfa nlttros ap1trtcs,)
nidos com clareza os partidos politicas no
Estado o evitar que o mesmo individuo dodi· O Sn. Cnuz-Eis aqui o artigo do jornal
que metade de suo devo~no o Deus e outra ao de que ti redactor o Dr. João Gayoso. oandi·
dato do general Pires Ferreira nus proximas
diabo.
eleições.
(Lú.)
Na minha carreira politica tenho traçado
sempre a · mesma conductn, nüo procuro c ConcentraçtTo rcpr1blicaHa-As forças vivas
subtortugios, mystificações, nem tenho(posso da nação, ostão felizmente, em uma concen· dizei-o) a bypocrisia do strablsmo, nem re- traçiio patrlotlca, congre~das em roda do
presento o papel de Fregoli,que muda de um Governo, para, nn deresa das instituições, dar
relance as suns altitudes, as soas vestes,
combate decisivo no monarcblsmo impeni·
Os olhos reflectem a alma : quando são tente.
·
convorgenteo, póde·se dizer que a alma é in· A luta travou-se renbid:t na eleição das
teirlça e pura no seu amor e nas suns commlssões da Comam dos Deputados, tendo
acções ; quando divergentes, strabicos, elia ó começado as hostilidades na eleição da Mesa.
versntil e as acções se contrariam.
O prudentismo, dvido de maud(), -lcguioso pela
E' preciso que, olhando pnra o nosso pas· volta de wn ttmapo fJUtJ deixou JH'O(unda~ m1tn·
ando, niio tenhamo• muitas vezes que rene- clu.~ ucgras ua histoJ•ia patria, chamou a
b'lll·o, antes querel·o como um titulo do posto.-; os .o;eu:~ consellwíi'OS e declaro" fJU!Jrl't~
ao Presid11nte rltr. Republica, pi'ete:r:tand·J I)Ut:,
gloria. ,
·
·
Eatas altitudes, que muito incommodam tendo sido o Sr. Dr. Campos Salles candidato
do Partida Republicano, deuitt ser mani.,ella
aos que as exercem, devem cassar.
Quando se encontra um adversaria leal, nas tnaos ds acus directores, d frente dos
cujos intuitos siio dignos, a luta é uma quaes assonH a figura emb:tceada do 81•. Pru·
satlsCaçiio, mos ter-se sempre deante de si a dente dtJ lllaracs.
hypocr1sia rio strnbiomo e um so!Yrlmento As forças combatentes estão assim dlstrl·
penoso. Nüo desanimarei, porém; hei de des. buldas, nos parecendo que será S. Paulo o
mascarar os hypccritas.
thcatro da luta supremo.: Prudente de Alo·
· Antes 'lo ler os boletins faço notar ao Se- rnes capitaneando, Rosa e Silva, ArtburRios,
nado que ha nqnf o cerreopondente do Go- Luiz VIonna, Corrli" de Araujo, Chermont,
vet•nador que de tudo informa; mas este, Porciuncula, Benedicto Leite o Paullno de
niio querendo ser o responsavol pelas Infor- Souza; de outro lado, o. naçiio com o seu Premações, ou por outra, querenôo, a todo sidente, que conta com 11 mn.lorla do Con·
tempo, ter o caminho desembaraçaria para o g-rosso e com 13 Estados da Uni[o, que süo:
lado do vencodor,nilo publica as informações Amazonas, Plauby, CearA, lUa Grande do
no propt•lo jornnl omcml-0 l'iauhy, mas na Norte, Pnrohyba, Espirita Santo, Rio do JaNoticia,
neiro, Minas, Paraná, Santa Catho.rlna, Rio

•

SESSÃO E~!

. : ...

,,

•

31

DE JULHO DE

Orando do Snl, Mntto Grosso o o municipio
noutro. P1~rú e Scl'glpo, a não ficarem nou·
tros, ::eriio polo Oovorno.
I~icn.l'iio na. opposiçllo os govornn1lnres do
Ma.ranhii.o, Pm·nnmbuco, Ala::;tjns, Biihlu. o
S. Paulo, devendo-se notnr que n. dcputH(}'iO
dostos Estados acha-se divirlilin. A d11 Ballia,
que era compncta., cxcepttm.ndo sótnonto o
Sr. J..eo,·igildo Filgueiras, jó. pardau rnnis o.,;;
Srs. Amphilophio, NeiviL e Pereira do; San·
tos e mais se divicliril. si o Sr. Severino ficar,
como é de orei", com o Sr. Campos Satles.
Com estes grandes elomentos de vitalldnde
republicano., o Govemo, nns parece, dlspi:ie de
enorme pujança e rorça, capuzes de vencer ns
desesperadas rcsistoncins desses que o o.tncam,
mal começn n viver, sem motivo plauslvel.
Uma verdade irreeusavel.é esta: o centro
de resistcncia do um governo ó, no governo
seguinte, o centro de opposiçiio, A opposlçiio ao Marechal FlorJano or•ganlzou se na
roda intima do Marechal Demloro,a opposlçüo
do Sr, Prudente do Moraes salrlu dos amigos
predilcotos do Marechal Florlnno; a opposlção
do Sr. Campos Sal! e> sohir~ da gente que
assediava o Sr. Pruriente de Moraes. Comprehende·so quilo fraca sorá essa. nnscente
opposlçãn, desde que sabcmcs que o grupo
politico quenpoiou o gover·no do sr. Prudente do Moraes era tnsignrflcante a prin·
ciplo o sú teve vida depois da adhesiio do
actual Presl~onte da Ropublicn, então Presidente <le S. Paulo, o elemento, na occashio,
pr.ponderante.
Só com os proprios elementos e com os ele·
mentoa dos seus adherentos, es ..;e pa1·tidn HaU·
{raga,•d necessariLmente, mc.smo que o npole o
Sr. Lulz Vlnnna.
O elemento pernambucano do Sr. Rosa o
Silva, Vlce-Presl~ente dn Republica, é nume·
rlcamento nullo, deante de grande partido
de Josó Mariano, de Martins Junlor e Barbosa
Limo.. No Maranhão o. força oloHoral será
com o Sr. Costa Ror!J•Igues; na Bahia com o
110rtldo chefiado pelo Sr, José Goncalves.
sommantlo·sa todas essns pnrcellas e dan·
do-se que, na futuro. eleição, hnjll realmente
decoro elettoral,incontcstacel scrd 1t '"'ctoria dlt
couccntra"do reptcblicana. No ~enado, n:t futur•a raunliio do Congresso, fica o Governo
com 2~ votos, que perfazem a maiot•la nave·
rlficaçJ1o de poderes, o dudo que começam a
npuraçiio pelos Estados em que a victoria,
incontest&volmonte, pN•tencc no Governo,
como Piauhy, Cearó, Rio Grunde do Nortu,
Rio Grande do Sul, Parnná, SantaCatharl na o
Mlnns, essn. mo.loz·ia crescor1i. ro.picl1Lmente.
Com os Senadores eleitos por estes sete
Estados, a maioria do Govurno Ocaró. absoluta
e poderó. úcsasaombradamenteaugmentar com
o ruconhoclmcnto de outr•os Seuadoros aml·
gos, eleitos pelos Eslados om que a opposi-
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ç[o ~emo sob o jugo do oito annos doopprosSl1o ilO!OJ'osa, em um est.ndo do s1tio pcrma·
Jmnto, nfu;.;cntn.do::~ das UJ•nas pelas torpezas
t1 u. fl'll ude.
Córcn a curul presidencial umn ph:\lango
ngucrrida. rlo l10mons eminentes, de pal'lnmen·
tares, oradores, jorunl ista.q, já não f11llnndo
na for_ç:t que lhe a<! vem da ol'lnirlo, que ó :L
mn.lorm. 1las fllrças.
.:.Vt!sta.~ condiçUes, rl concentrart71 rcpuVli~
cana Clfcl rtMtn-~•ado H IIi llrarL'Ic papl!t nJ sce·
na rio politico do pai::, principalnuJitlC a ta~pur
f}aJ• ria RepubUc1L os ultimo.~· elementos pc,·nicioso~ que Ji 1s.~am preJudicm· a &11a pa: interna
e o .<:eu credito no esermuJairo.

E' sob a innuiçiio de:Sta' esperanças que
traçamos e;tas linhas, f•zendo votos para
que a Jtepubllca arlquim forças e mais se
Mrme, apezar de;ses abalos o choques rope·
lido•.
Emqu~nto a Republica Jbr explorad>l pelos
conselher.ros~ a audacln dos despeitados terá
sua expl!caço.o Dlltuutl. Os am1gos inimigos,
e1s o perJgo que no amonçn. e do que nos
póle livrar a concentração ropublicaua.»
O Sn. DomNoos VICENTE-isto é pilheria !
O Sn. Cnuz- Parece pilheria.
O Sn. Anrnun Rros-J~ntr·e to•hLS as patranhas que acabam de ser lidas só ha uma vrot'·
dade: a du que o Sr. Prudente tle Mornos ó
meu chefe.
O Sn. Cnuz -Muito bem; ó a verdade.
O SJt. Pmr" FErtRJmlA- De onde ó este artigo ? Quem o assigou.?
O SR. Cnuz-E' do jornal .J. Notlcia ...
O Sn. PmEs FERREIRA-Então ó uma serio
rle prophecias anonymas.
·
O Sn. Cn.uz- Um dos anonymos tem o
nome estampado no frontespicJo do jornal
-Jotio Gayoso-, e é cnn1ltdato, como muitas
veze' tenho dito, do partir! o do SJ', Pires FerI"uira e do Sr. Anizio do Abrou e ucab:L, prova
rio quo tenho dr to, do pc~ir demissão do cargu
de procurador seccional para >e desincompa·
tiblliznr e quem sabe si niio fUra a isso obr•l·
gado.
O Sn. AnTnun Rtos-0 quo parece ó que o
o partido da concootraçiio tepubllcana no
Plnuhy é uma peste, porque os dous lados
rmtagonicos a repeliam.
OSIL. PIRES FERREIRA-V. Ex. diz, ECm
duvlún, porque o subo, Tomo-se nota.
O Sn. Cnuz-Emquanw que outros desertam dus fileiras do pnrtldo de que até liojo
toem foi to parte, julgo con l'enlente dcclarnt•:
no dln em <JUe clrcumstnncias mo possam ar·
rnncnr do partido republicano niio mais estarei na politica. Tenho soll'rido multo. nestas.
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htllts, mns nii.o sncrillco os meus senl.imordos
ncrn dl ixnrel nunca dcsullltiiLt'IHlo. u bamloirn.
do pnrtldo ~uo cm cel'to pe!'iotlo tem PI'O·
stado no Hrazil o concurso do l:ICil .interesse
pela fi•licidado da Ropublic:a. Eu bcn1 sol que
ostns cou:-,n.!l tmzidns ao Sonndo incommollam
prol'nndn.mento o meu nobre collogn, •.
O SR. Pmr~s FERREIRA-lncommodam! Eu
ató acho graça.
O Sn. Crmz- ..• mns ó necossnrio ~uo se
falia francamente o nii.o cstojamos a illudir·
os homens politicas o /L humanldndo.
O govm·nndor do Estado, niio quorondo
flcar iaccmpatibliimdo pnra cm todo tempo
gJ•udnr·SO ao vencedor, C1lffiO o fez om relnçiio
no Sr. CnmpoR Snlies,cuja candidatura combaton desbragadamcnto, niio publica !lO jornal olllcial ns SUils pr•ocillmaçõos cm làvor da
1

concentraçiío; maa: mnnda-ns para. Pal'nnhybn,

Jorn·tl Couwll:rciu.l, wo~;iio cnncantrnçüo, n
pn.ra na columnas do. .NotiCI'a, jor•nnl 11eHf1'o
que tom, como .lá tonho dito, como rcdnciOI'
o crmccntmdo Dr. Joüo Gnyoso,
Ouca o Sena, lo a ieiturn do boletim publicado no Estado com o titulo-0 ncenlrarc7o
Rcpublic wa :
«A' vlst~ dos ncontccimont"s politicos ultimamente operadu; no p11iz, ncauam de so dis·
crlminar os p~rtlrlos, t'or·mando duas nggrerniações- o Partido Prudon tis ta o o Pnrtido
Concentração ltopuulican:t- este quo upoia o
Govet•no Fcdoml o nquollo que llw csttl em
1

OJlpOti içtTO •

..

O Partido Republicmw dt•H·t cidade, solida.·

rio com o governo do tMndo, q uo po1• sua
vez ostrL do perfeito occordo com o Oovo••no
l'e•lornl o a cujo lado se acham o goner.Il Pi·
res Ferreira o os Drs. Anisio do ;,breu, AI·
varo Mondes • Thoumnturgo do Ar.oyolio, da

ora am dcautc se clcnomina!'c! Concout,·aça'o
Re)lttbltcan1t.

Para oppor fOI•mnl contesta~iio nos boatos
quo correm nesta ci,lnlio de que a vico-pl'<'Si·
doncla do Senado coube !l opposi~iio, com o
voto do general Pires Fm•t•rirn, que dizem
haver deixado o governo, o du•montir outras
osser~õos, inserimos abaixo o telegrn.rnmn. quo
acaba do ser trausmltttdo pam e;ta ci•lallo.
Eis o tolograma :
cTherezlnn., :tO, âs :1 hOJ'BS O 25 minulos da
ta1•do. - Telcgrnmma opposlçiio frtl•o. Go·
verno Fe,loral francarronto npolndo pela
nova n.,!.!gromlaciio politico.

t1~·nomin11da.

Con-

ceutraçiio Ropublicana, composto do nntl~o
partido fedct•al o oiumontos di<Sidentos parlido p!'UIIcutista, venceu "m toda linho. eleicões tnesa senado, cn.mn.ro, comeguindo maio·
l'i:\ tndn.s as commb~õ('s.
·
Com missão orçamento seguinte : Calogo·
ras, Cassiano, Mlilior, Sorzodollo, Severo,

Gun.nnlm·n, roncont.ri:.;tas; Mn.yrink, 1\lontonc>gro o Cineirutto, prudont.btns.
Parnahybn, 20tlo maio do IHOO.>,
o SI<. PmES Fm""'~IRA- v. Ex. pode uiZCl'·lllO a data deste at•tigo 1
O Slt. Cnuz -Artigo, n1io ; boletim. Foi
publicado nqui, nn. Gã:l't t de JVrJticias, cm O
do junho, mas volu à luz da publicidade cm
Parnahyba no dlr1 20 do maio.
0 SR. PmH:s FElmEJRA- Agora 0 quo
estou sabendo disto.
. OS'.'· C11uz -Pudo flcar descançado. Acre·
dr to p111mentc no quo V. Ex. noaba do dizer.
v. Ex. nunca foi da concentrnçi\o, ou ó quo
mandoi publicai' estes Loiotlns, não ó I
0 So.. PrnES FERRElltA- Nito SOU O que
V. Ex. quer;que cu soja,
O SR. CRur.- Si V. Ex. o;tá lnnocente
nostos boletins, ó cneo do suppor que o estão
enganando, n ns ni11gnem ce:.•tamenr.o poilot•ia
fazei-o. Natm•nlm~+~lte envol\'t'm o nome du
V. Ex. n do uutros pn.t•a pt•odu~ir etfdlo no
E~tntlo .. Sobro c·wcrmt1'açf1o ropublicllnn. no
Pmuhy o o que lm do mais modo!'Do. Mas o
meu nobre collcgn. se esquiva bojo da concen·
traçtr 1, e, si isto ó vm•llado, est~ n.1fastn.1l0 do
concentr<lCl:i·mdr, o Deputado Anizlo do Abreu
o do governador.
E sobro n politico do tleposlçüo de censo\ hos
quizorn quo tambcm C.tllassem claramente os
meus hom•ados collcgas de rcpresentaçiio.
No Piauhy teom·se dado factos Cilillcuntes.
A Republica. quiz ostaliClecor a. Igualdade e a
sobet•o.nia dos po(leres, cadn um no ramo elo
suas uttribuiçõcs, mas no Estado que represento o congt'CHJO tornou-so um servo. dos
m:mfjos eleitora"" do Poder Executivo, quo
so atilsta da sua mrasiio ndminlstmtlva para
se intrornottor nos pleitos eloitoraes, prole·
gilndo a fraude o devastando a autonomia.
dos munlcipios, bojo uma utopia no Pinuhy I
O S!t. Pm~s IIERRE!RA dá um aparto,
O SR. Cnuz-V. Ex. contestou estas deposições mns cm outra sessão; si o discurso do
Sr. Anizio merecer resposta no Sonndo, ou
provarei tudo claramente.
O congresso estadual, bnsta quo cite estes
fnctus, Pl'Omulgou ultima monto, em troa dias,
um:t lei retroativa quo foro do perto a constitulçiio piaubyenso, nutoriznndo o govornn.dor o. nu.o manda.r procolleràs clolcücs mu·
niclpucs no dia 12 de junho findo, o já havia
sido marcn•ln aquelia ópoca; o mais outra lo i
adiando ns oloiçõos do Congresso Estndonl
por tompo ln·.lotormlnndo, qunndo dovinrn
realizar-se estas a 15 de novembro de cou·
foi•mhlado com a leln. 15, do agosto do ISU~,
ai·t. 3·1 !
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··----------Nh,to hn ou niio o cumulo dn. immm•n.
lirlode ndminbtrntiYn? Qunes o intuitos do'8o
gOVOI'llO ?
T?mos cm·teZ!I de que com estes pln.nos
habtlmonte nrcliitcctndos pretendem sut·pr:-hender-nos no momeuto da luta, maR
sa1b~m que estamos alt·rta, e. que faremos
publicas todas estus monstruosidades.
Um governo qno contnRso com elementos
nn opinillo publlcn, que não fOHio sustentado pohL hypocrisia c poln fraude, pt·o·
ci!:nt•in. do sem('lhnnle oH·andalo pnra fazer
nas urnas vingar os seus desígnios 1 Nunca.
Sabe pcrfcitamcnto o meu nobt•o collega
que isto é o:xclusivamcnte medo, pois nunca
,;"

o rr:cu

pnrtido foi

Ycncido cru eleicücs

na capitnJ, rne~mo quando ho.vin uma.nrande
0
colllgnçii.o contra. ello.
E hoje como poderüo vencot• si no meu
Indo se acltn o lllustrc chefe Joaquim Sant'Annn, vico-g-ovcrnndor do llstarlo e dos Jwmons que mais elementos disroom noPiauhy,
O Sn. PJRE8 FEnnEmA-Porquo v. Ex.
nunca plmtcou. ·
O Sn. Cnuz-V. Ex. tem a corn"om. de mo
dizer que cu nunca pleiteei oleiçõ~s 1 ! Sa1bo
que desde o tempo do importo eu o laço e si
estou nqui n~o foi por ter algum pa~rinho.
0 Sn. PIDES FERRE1RA-EstiL porto o dia
da eluição.
O Sn. Cnuz-E,tó porto e tenho certeza de
que não o verei lá nas urnas. Isto ó pari\ os
lutadot•cs dceidiJos, pnrn. os gue renegam
ns pompas officlaos e vivem tao sómente do
prestigio que possuem.
Talvez que vença a vloloncin, mas si é este
o processo que pretendem ompregnr, como
jó. se voo manifcstan<lo, lu1o do ter lutadores
pela frente, que appollorüo pnra os triliunocs
suportares, om que a honm e a justiça diio
gunridn nos violentados.
0 Sn. PIRES FERREIRA-Estó. preparando
terreno. .
O ·Sn. cnuz-Estou preparando torreno
não o nego. Mas multo dilferento dos meus
adversa.z•ioB. EmrJIJOUto que uso unicnmente
da luta no terreno em que ella deve ser trovado, -os propostos do houmdo Sena<lor decretam leis que

110

O Sn.. Noour.mA PARANAou.l-V, Ex. per.

mltto mo um UJlRI'te 1
O S!t, Cauz-Poi• nüo! Quantos queira,
OSa. XoouEJRA PARANAou,l-Nó•, nnquclla
oecnsiiio, t\nilo.mos no E::;laf!O umo. maioria.
ennrmo, incoutohtn.vol, o niio ha.via. Güverno
Jegnlmento constituído que nos pudesse
bntcr.
O Sa. Cnuz-Como nós aintla hoje tomos.
0 Sa, NMUElRA PARANAGU.t-Atém disto
V. Ex. e lo< los rs homens Polit.ices do Piauby
reconhecem qt:o, dispondo nós, niio só da.
mnioria dos Con>elhos Municipacs, mos da
colo!l:-5nl maioria do eleitorndo, et•a. impossivel
que nos vencc~scm, ainda. que omprega~sem
a violencio..
O Sn. PmEs FmtmEmA dá um aparto.
O Sn. Cnuz-Eu nunca quiz dizer, nem
dls:-~o,

curto espnço !!o tros dios e conto

toem npprovaciio <lo Congt'eB'o Estodual o n
~anrçüo tio govcl'nador, o fi1zom varias dopo·
si~ões dos conselhos municiJ,OfS,
No tt·mpo em quo com botemos juntos n
pt•opotencla do uma situuçíio pura a qual concorroram S. Ex. o seus nm igos, o nobre Se~
nadar púdu tllzor como pt•eparei terreno: foi
aconselhando roncciio dentro da lei.

(dú·igindo-se

ao Sr.

Par.wagudJ

"contrario do que afilrma meu nobre cotJcga,
Ernmos invencivois, o porque o era. mos, ti·
vemos contra nós a mais brutal violoncia por
parte do mesmo governador que, na opiniüo
do Sr. Pires Ferreiro, é incapaz da menor
bl'Uíalitlode pora com os adversa rios.
Agora, o honro<lo Senodor, cujo aparte recoLI. responda si nüo fol'Bm llB mesmc.s bruta.lidndcs, as mc:;mas violencias, os mesmos
abu•os, ns mcsmHs rorgicoções a arma usada
contru nós no tempo da colligaçiio?
Depocrn !tojo os Co,elbos Muniolpaes de
Parna hyba, Bnr1·as, Uniilo, como outr'ora
depuseram os da collignçiio.
Diga-mo o noLro Senodor si niio attentnm
do mesmo modo hoje, como bontem, contra os
nossos amlgo:i 1
0 Sn, NOOUBIRA PARANAGU.l-E' verdade,
O Stt. Cnuz-Attcntam hoje e attentarum hontom, porque tínhamos força no
Estado, porque ct•amos invenciveis. No momento actuo! adoptn-so o mesmo systema
corruptor contra o meu partido, o isto só
póde signillcar que ello é profundamente
temido pelos nossos advct·sarlos. E' desnecessnrio declarar que tenho todos estas arbltrarletln<les como um pronuncio de vlctoria
qn~

niio mo hu. do J'ultn.x• o o.poio doa

piuuhyensos no luta contra a olygarohla
que nlll querem implontar amparado na bypoci·Lsia. estJ·n.IJica. Sintu to1• que occupar n.
a ttoucüo <los, mula cm ma teria de politica
e:-ttntlunl, musa. isso rortudo, commetterlo. um
I(I'UVa erro si mo oxhlmlsw de cumpt•h• com
cslo dever.
Tenho conclntdo. (Muito bem, 1lllft'llo bom)

.,
:J
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ORDEM DO DI il
CREDITO PAitA AUXILIO n.\. COM~rE~JORAÇ:\0 DO

QUAH.'l'O Cl~NTENA.lUO DO 1JESCODH1~1EN'l'O DO
DR.\ZIL

gocio!i Interiores, um nono do licencn com o
respectivo ordenado, afim do tmtar do sua
saudo ontlo lho convim•
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
i.Jiscussiio.
Segue-se em discussão, que se encerra sem
debn.te, o o.rt. 2~.
Posto a votas ó approvado o art. 1', cm
oscrutinlo secreto, por 48 votos contra 2.
Posto" votos tl nppr·ovarlo o art. 2•.
E' n proposiç[o adoptada para passar á 3•
Uiscussüo.

Entra em 2n diPcussão, com o pnrccer con·
traria da Commlssão de Finnnçns, o nrt. l .. ,
da proposiç1io da Gamara dos Deputado~,
n. ~5. de 1800, autorizando o Governo a nht•tr
no corJ•cnte exet•cioio, no Ministol'io do. Jus..
tiçu o Negocio;o Intorlores, o crerlilo oxtrnor·
dinnrio du GO:OUO$, sendo 50:000$ para
auxiliar• a .Msooiaciio tio qnarto centenar io ~o
Alb<wto Gonçnlve>~ (pela
Descobrimento rio Rrazi!, na comrncmorncuo o
ordem)
requer
t!ispen•n do intersticio para a
que olla. projoct1 roali?.ar no anno proxlmo
vinrlour·o, e IO:OOOS para auxiliar o Instituto 3' ~iscussi\o tia proposiç[o,
da Ordom dos A1lvogados Brazileiros, nas dos·
Consultado, o Sonat!o concede a dispensa.
pezas com o Congt•esso Juridico oonvoca.do
pnm a. celebração da mesma data por nquello
LICENÇA. A PROCOPIO MARQUES DE OLIVEIRA
Instituto.
NEVSS
Ninguom podin•lo a palavra, oncm·m-se n
discuss[o,
.
Entra em 2" discussão, com o parecer fa·
So~uo .. ~e cm discussfio, quo se oncorro. som
voravel da. Commiss[o do Finanças, o art. i'
debato, o art. 2••,
tia rn•oposiçõo da Gamara dos Depntados_n. 27,
Posto a votos, u rejeitado o nrt. i'.
tio
!SOU autot•izandn o Poder Executtvo a
Fica prejudicado o nrt, 2",
concede'r um anno do licença, com o respeA pt·oposi~[o vne ser devo! vida itquolla Ca· ctivo ordenado, ao telegrapbista. de 3• classe
mo.rn..
da Estrada. de Ferro Central. do Brazll, Proco·
pio Marques t!e Oliveira Novas; para. tmtar
CREPITO PAnA PAGAMENTO DI! smnVIÇOS PRE• de sua sa.udo onde lhe convier.
STAD(lH PELA I4A.NCJIA(<PROMPTU~» ÁS FOHÇA.S
Ningnem pedindo a palavra., encerra-se a
LF.OAES QUE OPglLAHA:.t E~( NITIUmO\"
discussiio,
.
.,
.
Segue-se cm discussito, que se encerra som
1
Entm em 2 discussão, com. o pnre~er favo~ dobate, o a.rt. 2°.
.
,
.
ravcl <la Commisliio do Finanças, o artigo
eS•
unico do proposição da Camaradas Deputados, Posto :t votos, é approvado o àrt. I'
crutlnio
.secreto
por
.37
votos
contra~.
n. 24, de i899, autorizando o Poler Executivo
Posto a votoo, é approvat!o o art, 2'.
a nbrir ao Ministet•io da. GuerJ•a o credito oxtmordinnrio de. 7:500$, para pngur á vi uva E' a proposição adoptada para passar á
rle lllalhew Lnwrie.os sor•vicos pt·estlldos pel11 3• •lisoussi!o,
lancha t!e sua proj>rio•lnde Promptus áa forças
Jogoes queoperaram em Nitheroy.
PAGAMENTO DOS DAMNOS E PRE.JUIZOS CAUSADOS
Ningneni pedindo a palavra, encerra-se a AOS PAitTICUr,A.!tES PEL:\. JNVASÃ.O PARA.•
discuss[o.
.
OUA YA 1 EM 1864.
Posto n votos, é npprovado o artigo unico.
E' a proposição adoptada para passar ii 3"
discussiio,
Entra em tliscussiio unica o jrarecor n. 146,
•lo 1809, da Commissuo d11 Finanças, oJ.iuando
que seja ar·ohivntln a reprosentaç[o d11 As·
J,JCII:NÇA AO JJACIIARF.L TlliSTÃO DF: AJ.ENCAR
sombléa
Legislativa do Estado tle Matt.o
AilAIUPJ!: JUNIOlt.
Gros;o sobi'O 11 necessidade de qualquer provi·
dencin no sontltlodo garantir o pagamento dos
Entra om 2 4 11iscllssilo, com o pnrecer favo· darnnos
o prejuízos cansados aos p>rticularos
l•avolllu. Cornmissiio do I•'Jnnnçn.s, o nrt, 1°, pci:t lnvostlo
paraguoya de 1864,
da pt•oposiçiio da Camarn dos Doput11do•,
n. 31, de 1~8g, nutor·iznnrloo Poder Exeo11tivo Ninguom pedindo a palavra, encerra-se a
o. concod•r no bacharel 'l't•istão do Alonenr liiSCUbSÜQ, .·
: ,
, . ,. 1.,, ••. , •
Arnrlpo Junior, .director. goro. I da Dirootoria Posta n votos, é ajrprovÍ\da a cotiolusiio
do
tle lrrstrucçiTo do Mlnistorio tia .hJstiç• c Ne- pnrocor,

S•··

.
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o

Sr. :Pre•idente- Estando esgotada n matwl:. da orrlom do dia o nada
havendo a tratar, vou lc1·anlM' a sessão
designando Jlara orrlcm do dia da sessão se:
guinlc:
3" discussii<J da pJ•oposlc•io da Gamara dos
Deputados, n. 31, de 1899, autorizando o
Podet• Executivo 11 conceder ao bacharel Tristão de Alencar Araripo Junior, director
gorai do Direclot•ia do Instrucção do Mini.;·
terio da .Justiça e Negocios Interiores, um
aono do licença com o respectivo ordenado,
nflm de trà.tor de sua saude onde lbe convim· ;
3" discussii<J do projecto do Senado, n. 4,
de 1890, determinando que a approvaciio pelo
Senado Fede1•al dos vetos oppostos pelo Pro·
tllito do Distrlcto Fednralas leis c resoluções
do Conselho Municipal scjo per maioria de
votos ;
3• iliscussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 122, de 1808, que trata de as·
segurar pelos meios, que indica, a ropressiío
de alguns crimes e contravençiies;
Discussão unlcn da emenda da Camara dos
Deputados ao projecto do Senado, n. 1O, de
1891, que autoriza o Governo a conceder
privilegio, por 25 annos, ao Dr. Pedro Souto
Mayor e a José Eustaquie Ferreir:t Jacobino,
para estabelecer um plano de navegncüo a
vapor entre Santo Antonio, no rio Madeira,
e o logar quo ticn. perto da foz do rio Bonl,
a JOo 20' de latitude sul ou para melhora·
meotos nns cachoeiras existentes no moamo
espuço, som onus algum parn o Estado.
Levanta-se n. sessão á I !tora o 45 minutos
da tarde.

70'
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P~elidtmcia d•nr Srs.

DE AGOSTO DE

1899

Rasa e Silva, J. Ca·

lunda. (1• Secretario) e Alberto Gonçalues(2•
Si:crctrtl'io ).

A' mola hora depois de melo dia, abro-se a
sessão, á que concorrem os Srs. Senndorcs
~lnnool do Queiroz, J. Catundu, Alberto Gonl"lves; l!enr•iqno Coutinho, Jonnthas p,,drosa,
Joaquim Sarmento, Francisco Mrrchado, Mn·
noel Barntn, Lnnro Sodrtl, Bonedicto Leite,
Gomes d,, Cnstro, Belfort Vieira, Nogueira
Paranagná, Plros Ferreira,· Cruz, .Joiio Cor·
doiro, Bezerrll Fontenelle, Perlro Velho, José
Bernardo, Alvaro Mncbndo, Abdon Mllnnez,
Almeida B:meto, Gonçalves Ferrolrn, José
~!llrcellino, D. de Mendonça Sobrinho, Rogo

1899
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Mcllo, Leite o Oillcico., Coelho e Campos,
Leandro Macio!, Rosa Junior, Jtuy Barbosa,
Arthur Rins, Virgllio D,tmazlo, Cleto Nunes,
Domingo~ VicontA, Porciuocula, Thomaz Dei·
llno, E. Wnndenl<olk. Feliciano Penna, Gonçn.lvo!l Chaves, Buono Braudiio, Rodríg-ue~ 1\l·
vos, Panla Souza, Mornos Barros, Leopoldo
de Bulhõeo, Joaquim de Souza, A. Azet•orlo,
Aquilino do Amarai, Gustavo Rlcha!•rl, Rau·
lino Horn, Pinheiro MllCho.do, Julio F1•ota o
Ramiro B:treellcs. (53).
Deixam do comparecer com causa participada os Srs. Generoso Ponce, Justo Cber·
mont, Jo·1quim Pernambuco, Q. Bocnyuva,
Caindo, Vicente Machado, Joaquim Lacerda
e Esteves Junior; e som elin, o Sr. Lopes
Troviio. ( 9 ).
E' lida, posta
dlscussiio e sem debate
approvnda, a acta da sessiio anterlot•,

cm

o Sr. 1" Seerellll'lo dll conta do
seguinte
EXPEDIENTE
Ol!lcios :
Do I" Secretario rla Gamara dos Depütados,
de hontem, rcmettcndo a seguinte
PROPOSIÇÃO :

N. 44-de 1899

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• E' o Governo autorizado a abrir ao
~!lnisterlo das Relações Exteriores o credito
de 96:048$911, para liqul~ar as reclnmaçõos
das Legações daGran·llrelanha, França, Aus·
trla·Hung-rla, Delgica, Aliemauha, Portugal,
Suecia e Noruega e ltalia pela cob••anço.lndevldn, a que procederam os Estados de Pernambuco, Alagoas o Rio Grande do Norte, do
imposto sobro navios dessas no.cionalldados,
ficando os referidos Estados responsaveis, pele.
acmma que for despendida o da qual embol·
sariio a Uniiic.
,, .
. . ,
Art. 2.• E' Igualmente autoriZlldo .. o Go·
verno a abrir ao mesmo .. ministerlo o credito
necessario para pagamento dos juros nccrescidos ás lmportancias reclamadas.
Art. 3.• Para execuçiio desta lol fará o
Governo as necossarlas opo1•ações do credito.
, Art. •I." Ficam revogadas as disposlçiles
em contrarie.
'
Camara dos Det>utados,. 31 do julbo de
1809.-Culo• Va> da l<l<llo, Presidento.Carlos Auguslo Vttlentc dd No,ttOS, 1° Secreto.rlo.-Arthur Ambro.!ino llcrodia tlo Stl, 311
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Secretario, sorvin.lo

do2",-A'Commissito~o

Finanças.
• · 1
,.
Do,,.'I'ln 1s~.erto.l
n. Jus~Jçn. o Nognciol3 Into·
rlorcs, t!e hontom, t•·nnsmittindo a ~lonsogom
com quo o Sr. Pr·esirlonto da Ropuhlir•a de·
volvo d,111 s dos autogr.lpbos Un. Rl!liloluçiio 110
Con~rl!sso Nrlcional, C]UO sa.ucclonou, 0 que
autoriza 0 Podm· E:íecutivo o. coucr.dor no

~batido jt\ ncst11 1mporto.Iwlo.nquello fJN]llOno saldo.
Con . . tll mai~ rln C\Xposiçiio que a. dúsprzn.
cnlllL·sto r.ro•lito soelevarl·l no nctwll oxercicio a 1, 3.18 , li5$0õr;, sondo quo de;do IHOG,
tem Rido es~n. dcspe>ZIL som pro HJperior o.
I.OOO:OOO.~,aendo paro. notar, r(·flecte o mi ..
nistro ll11 Guerra, que pal'U. o actual exer·

crodit.o rio S·IB:I75$D53,

Dr. Ruymundo Lustosa No;;uol•·n, substituto ciclo lbi votada n quantia de 21J5:102$õ00
do juiz fedoral na ~Secciio do Pio.uhy, oito me- p:.t.l'll. forr;1gcns c ferrn.~ons li. cavalhada do
zos rle licença com orJenmlo para tr.ttar tle um I'c•gimcnto da hl'igada policinl ~o;ta ca·
sua sande onde lho convlor.-Archivo·so um pito!, no .passo que para os do exo1 CJt? apo·
dos autographos e communique·se ó. Camara •nas dos([nou·se para tal fim a quant1o tle
dos Dcputddos romottondo·~e-lh~ 0 outro
500:000.$, insufficlonto ntó mesmo pnra a
·
cotvalhn.rln. dos qu;ttro roguncntos da guo.rDo g-ovm·nador dr) ~stn.,lo do Plnuhy, de 21 nkão eles ta citlado.
do junho ultimo, oJl',•rocentlo clotH! oxompln.· Foi nssi~nnlado na outl'íL Camara., com
rPS. cfa rncnsngem QllO nprcsontOTl I~ CUIOil.l'tl. toda t\ rn1fi0, fJUO ll. illSllfrJCÍOOCÍil da \'CI'l.JO.
leg1slo.t1VB rla.quelle Estallo.-Arcluvem-:;o o nii.o proc~:~tlo tlo neto da Congro.:so Nuciono.J.
a.RI•n,lcça-Ec.

Do prosirlente tio Estndo do Coari1, de 18 rio
julho ultimo, olf;recendo dons exemrl••·es da
rnonsagem que leu pernnto a assomlilúllegis·
lati va daquello Estado.-Archi vom·so 0 agora·
decn·so.

o

pD!' i!:lSO quo osto ltponns reduzi11 rlo 50:000$
o quantum do.1GO:OOO$propostos para tal fim

nas tabel!u; rio MllliSlOrto da lluerra, deV?~do a dllfurenca sm• ~ntes •mputada a
>I CIOS nos trabalhos preilmmares. das pro·
postns do Orçamento, que convum sorom
COI'I'Ít;iclaS,

so ...·otll a• lo lô o vão a A Cummissiio de Finanças, em visla das
im)>rimh• para entrar na ordem 1los trn- ro~zões expostas na referida Mensagem, ti de
bulbos, os seguintes
pai'ecel' quo seja approvadu " proposição.
Sala das Commissões, 31 de julho de 1899.
l!ilt•.

~"

PARECERI~R

N. ltil - 1899
Foi prc!ento á Commls;fio do Finanças a
proposição da Camara dos Deputa<! os, n. 35,
llo corrente a.nno, quo nutoriza o Podm• Ex·

ecutlvo a abrir no Ministerio tla Guerra o
credito do 8·18: 175$055, sui>JIIementaJ• i\ vor·
ba )6 cPussoal, - Despozns espccinP:;- do
art. 19 da lei n. 560, do 31 de tlc•zombro do
1898, f•zendo as neco<Barins operações,
O credito foi pedido ao Congi•cs•o em mon·
oogem de 14 de ,iunllo proximo findo poJo Sr.
Presidente da Uepublica. Da expo;ição que
ácompanhou-a, do Ministro da· Gum•J•u,
consh:
Que o art. 10 da lei n. 560 concedeu o ore·
dito do 500:000$ para a rubrica !O-Material,
despezns cspcciaos-vantng.IUS do forragens
o terr11gens i
.
Que pol' conta da consignaçiTo-vantngons
do lorraf(ens o lorrngeus- deopondeu-so do 1
de janeiro a 30 do abril ultimo, nesta Cnpltol o nos E;Jados, a quantia do 449:301$685,
· flcnndo o snldo do 50:008$315 ;
Que ó calcularia em 320:000$ n importnnel~t rio reclnmaçilo• ri e nugmouto do credito
llOS Estados o <m 5B9:188$3i0 a uns despozas
q11e se tem de etl'eotuar nesta cidade, de 1 do
lllllio n 31 do dezembro, sondo neccssario o

-A. O. Gomes da Castro.-Rodrl'!lues

All'c.~,

relator.- Leito c Oiticiat.- Porciwtculi,F. Pcnna.-Domi"fJOS l'iceuto.

N. 152- IBOJ
A proposiçiio n. 43 rlo;to nnno, ria Cnmara
rio; Deputados, estaholece que «oS bancos na·
cion11es de 1lopa:;ito, que negociarem em
cambio, in>tituido< nos E;tados sob o reglmen
das Socie~lut!es Anonyma~. nüo estüo suJeitos
as obJ•Igar;Jes do deposito do que trata o
n1·t. 10 da loi n, 550, do 31 rte dezembro
tio 1808>. ·
Dotormlna ostn lei, no artigo citado, que
«aH agencias do bancos e companhias, nn.cionnos ou cst!'angoirns, ou quu.cRquer outras
instituiçiles quo nogoclorcm em cambiaes com
o publico, por meio de snqr1es de qualquer
outro titulo, não sendo bauoos de uopesitos
constituid·1s mMt l p1·tr~M sob o regímen das
sociedades nnonymns, ou tlliaos do llnncos
estrangeiros devidnmento n.Utorizn.das a funcionar na Uepublica, siio obrigados a th•er
um deposito de !OO:OUO$ no minimo, em
moCtln c01·reuto ou fundos publicas bra•iloiros
ou fundos puhliooR estrangeiro,, que tenham
cotaçüo na Bolsa rin Capital Foriol'lll, sob ponn
de multa do 10:000$ o nr1 I'elnoidencia de
12:000.$ nlom do immodlato fechamento do

'
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pott ordem do Go- Inlmtt' c011stituidos, nogocio.ssem em cam-

O quo protennou o l·•gislnclor com rstn di;·prsi~~flo lbl, fnqurAtionnvolmonte, im.pudir c.s
abusos do nlgumM caPas commercwes qu~
ne;:oclo.m em cnmbios, sern estnrem snjoita~ n
onu~ ou flscnlizn.t;iio ele qunlqnel' natureza,
fll.z(lnflo cntrotan to pernicimzo. concUJ'l'O ncia.
nos bancos I'f•gnilLI'munte constituídos e flUO
funccionnm do accordo com os leis dn Hopu!Jlica.
'
Assim, de conformidndn C1111l este pensa·
monto, togo quo n. lei foi pulJ!icnlla, cm nlgu·
mas Dolegncias rio Thesouro sOmonto foram
incluldas na intimação pam pngamento rio
deposito de nccordo com o r01'rrirlo nrt. 10
«O.Il cilsns pn.rticnlares que no;.;ocin.vam cm
cnmbiacs, com c·xclu~iio dos Uanco:'l cm gorul».
A circular, pot•ém. de ü 1lo maio tlesto o.uno
do Mlnbterio dn Fazenda, t·~cornmcndou nos
dole~n.dos llscncs do Thrwuro F'edtwal nos Estndo~ que lntimas~ern as Dgt!ncius de bancos o
C(lm pnnhins nncionnes r• o~trangeiras ou (jliO.Oii·
I']Uer outros instituições, quo cstive::;sem oUri·
gados ao doposilode quot•·nt" aquollo artigo,
a antistazor c.~ra. exi~cnci~t legal Uontro do
Prazo tio 30 dias contados dn dala. dll intima-

biue:i?

E' ns~im qu:~ o § 2• do citrulo art. 10, rofcJ·indo·so ás agencias e instiLuH~õe~ de C'JUO

trat:l a lei diz: esta~r agencias e ÍIMtittdriJcs
ficam subor.-liuarl fS tb leis c 1'C{JIIl rme11tos a
que cst1To !T~jeito:J os bancos o compaHhin.s que
1reuociatem cm ca11i/Jiaes o no § 3° cllum:L 11.
cs.sus nguncias instituições-casas ou cmpre~as
-o que tudo l'OI'ola cinNn:ento o Pl'oposito
de exclnir do <loposito os bancos constituídos
sob o regímen das sociedades anonymas nos
E~tndo8,

lia muito towpo quo o lcgislarlor se pre ..
occupa com o negocio Uo cR.mbiaoseJfoctuados
por firmas commorciaes em prt~juizo dos ban·
co:; o da rcgularh!ado da fiscalizaçii.o.
A lei Jo orçrtmento da receita, n. 3130 Uo
30 do 1lezembro do 1805, estnbtJ)acou no a.rt. 26
disposiçiio ignn.! ú. do m·t. 10, Uo quo trntn. a
pl'Oposição, Fa.lla·SJ uhi to.mbom em bancos
constiluidos nesta p1·aça sob o 1·egimen d ts
sociedades ttHonymas, os quaos s[LO excluldos
da. obrignçiio <lo tloposito,

Ora., niio obstnnto essa <lisposição, nunc<
os bancos n·1ciollnes dos E#ados a nue ncgoci em
cm c tmbi:~.cs, foram intimo. dos •para lazer o
Em virtndo dessa or.Iorn foram por algu- deposito,
mns delegacias chamndns pnra fazerem o A lei,n. 429 , do 10 do dezembro do 1896,
deposito as agencias do bancos o cornpnnhins de receita para 0 oxericcio de 1807, repronacionaes e estrangeiras ou quncsquer
outras instituições que negocinssrm em duziu no art. sn, o. mesma disposição, mas
ca.mbincs-nao smf/11 brmcr>,, de depositas COlt· oxeluindo as pa.ln.vro.s incorrocta.s - ne.~ttt
stituidos Ha praça do Rin de J moiro so!J o rt:[Ji· pr.tça •
men das societhdcs at1onymas (;U fi.liaes de
O roguln.mento 1los corrolOI'OS n. 2.·i75, do
b.wcos estranf}ciros dcridr1mcntc autori.;adM 13 de março de 1897, rcpot.ju no a.rt. 157 n.
a {uncca'onar r1a RCJlt~h/ic.f., de sorte que os mf'sma incorrt:c~·;i:o, mus, niio ohsttLnto, nunca
Bancos N!tcionnes, con~'tituidos nos Estados, os bancos nrwionaes dos Estado~ foram consl·
sob a ia! das •ociorlades nnonymns, foram tbrndos sujai tos no deposito. Seria realmente
reputados w,ieitos no tloposito deoignudo si um nhsurdo ioentnr do deposito os bancos
ncgocinrem em combines.
estrnngeh·os o su•.s fillacs assim como os
bancos do deposito do>ta Capitnl, ficando
E•ta OI'tlern ausci tou reclamações por pn1•te. obi•igndos a fazei-o 05 poucos ost,.baJoclmoutos
do Bancos Nacionnos dos E•tndos, por isso que bancarias que negociam em onmbines, nos
não e•tó. de harmonia com o pensamento do l~stndos, alguns dos qnncs da maior imporlegislador, que a proposiç1io da Camnra dos tnncia poJo volume das transacções quo roa•
Deputados ten<lc a esclarecer, Muito embora lizmn, corno pela irnportnncin das r<~laçiles
o art. 19 referido declaro quo ficam exco· que ent 1•oteem com o Tbesouro. Semelhante
ptundos da obrigaçilo do deposilo os !Jnncos absur<lo rerin bnstnnte pn1•a ser acceitll sem
cOH$11'tuidos ne&ta praça, sob o regimon das ropugnnncia. o. idéa. consu.gr:ulo. na propost·
socierludes nnonymns, o estudo (lo. lei em seu çi\o. Accrcseo quo n. compJ•ehensiio dos Bn.ncos
conjuncto revela clnramouto que n cxpi'CS>iio Naolonnes dos E.•tndos 111, obrlgaç1io do do·
incol'recta ncsltl 1waça mio póJo significar n po:::ito constltnil·os-ia. em posiçt\o de desigual·
exclusão dos Buncos Naclouaes !los E=itudos. dtule, em fhco dos ban~os 0 filines estrn.ngoi·
Elfectivnmonto a lei diz, ncsl.t p>'aça, mus n ros e dos do doposlto; da cidade do RIO do
quo praçn. se l'ef<ll'O o lcglsla.tlot• si nouhuma Jnnoiro, o que tnl'na.rin. inconstitucional a.
é oxplicit~mente tlcclnra•ln o o oxan,o detido dlsposiçiio Iegalrefol'idll.
do todns as sua~ paltwros couvcnco·rws do que
Foram ellte:J mais ou monos os fundao ponsamonto do Jegisludot' J'oi slmplesmonte mcntos n.prosenta1los na. outra. Cn.mn.ro. om
sujeitar no deposito ns cas!ls commerclaes ou apoio d~ prOJlOSiçiio n. 43,do nnno corrente.
os instituições, que não sondo bancos lognl· A Cornmisono do Finanças, conformando-se
Q~O.
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com clles, u de parecer que soja npprovado. a pelo Prefeito de ouo era ello violo.Çtio do
proposiçiio.
o.J•t, 10, parai,Tapbo unico da lei de.organi•
Sala rins Commissi'ícs, 31 do julho do 1899. zoção do Dlstricto Federal.
Pensa a Ccmmissiio do Justiço. e Loglslaçilo
-A. O. Gomes do Castro. - Rod1·lyues Alque
o Sonarlo uão deve tomp.r conhecimento
ues, relntor.- Lcitu e Oitiâca.- Domingos
do
veto,
dosde que. sentlo o rcc.to V;)tado um paVicente.- F. Penna.- PoJ•citmcula.
recer 1ia Commissiio de Policia do Conselho
Municipal devidamente approvado, niio tem o
N. 153-1809
Prefeito a faculdade do oppor-lhe voto e, portunlo, devo ser o mesmo veto rojeltado.
A Commiss1io do Justiça o J.c;:-islação exa- Sala das Commissões, 31 de .Julho de 1800.
minou ns razões 1lo veto opposto ao parocnr
De/{ino.-J. S. Reoo Mo//o,-J, L.
da Commlssüo de Policia de Conselho Mu- Thoma:
Coelho
e
Campos.
nicipal o po1• osto npprovarlo, nutor·Izo.ndo o
credito da qu:tntin 1lc ü:OOO.$ po.l'a png-amonto
do trabalho-Pantheon Cívico da 1\opublico.- O Sr. Aquilino do A.mru•ulcontratado com o cidadíio Yerisslmo RicaJ•do No discur•so que ultimamente proferiu sobro
Vjoira. .
os acoutocimentos de Malta-Grosso, e em re·
Funda-so o velo no nrt. 20 da loi n , 85, do aposta ao. illustre ltmder. da Concentl'.tçao na
20 do setembro do 1802.
Camnra dos Deputados, .foi obrigado a .fnter·
A lei do 20 do julho do 1898 1 estabclocoodo romper, por osgotnr-so a hora do expediente,
preceitos sobro o oxercicio do veto pelo Pro- as considerações que lhe suggerlu a declaJilito o competoncia do podar para dollo co- raçiio de S. Ex., quanto á approvaçüo dos
nhecer dcftnitivamcnte, revogou o o.rt. 20 da actos do Sr, Campos Salcs em rolnçiio 1\qnelle
citada Jol.
Estudo, por parte do illnstres cbofes políticos
.Por csto artigo, tinha o PreMio a fa- Dr. Prudente do Mornos o Dr. LU!?. Vianna •
cn Idade do susronrler a oxocuçiio do rua/quer No rc•umo desse discm·so publicado no
octo emannf!O do Conselho, oppondo- he -ceto, Diario do Conoresso fôram omittldus o.s.consompro quo estivasse ollo cm dosnccortlo com clnsões tirodo.s pelo orador do, historico que
ns lois o regulamentos om vlgot• no Districto foz dos partidos polltlcos da,Repliblica, desde
Federal, mns, n.lei poster·ior e vigente re- a eleição do Dr. Prudente do Moraos. 1'om
stringiu essa facul,Jado e tleterminou que o necessidade do voltar áquellns considerações
'1Jeto seria opposlo pelo Prefeito, observd~as plra níio pormnnocor uma solução do conll·
as condições que onumera, sómento ds leis e nuidudo que ns dei.xa incompletas,
, , ...
.,-c.,·oluçiJes elo CoJiscllto 11/unicipctl.
Tendo, porém, p,cdido a pall\vra. o honrndo
Ora, o acto vct11do pelo Prolcito e sujeito á Senador por s. Paulo parn .. defender o Preapreciação ó um parecer dll Commislliio do sldouto da Republica dus iiccusações feitas
Policia do Conselho, Municipal e por liSte pelo orador, julgo. nocessurlo, pcir deferencla
approvado, mnndan1lo pagar pela vet•ba- paro. com S, Ex., adiai' a continuação daEventuacs-do orçamento em vigor a impor- quollo, discutoso,. at11n do responder no do
tnncia por quanto contrat11ra c Pantbeon Cí- lliu;tro ropresentnoto do ,S., Paulo. .
..
vico da Republica, como se disso, o cidadiio Sabe, porque 'J•i levo um collogo. a tranVerissimo Vieira quo dolle fez entrega em que?.& do o dizer, quo nlnguem mais quer· ia
original nos termos do sou contracto, Jogo ouvir• tratar-se do Matto-Grosso, e mesmo
niio ó um ar.to que no conceito da lei vigente porque alguns collog.os so retiram Jogo que
possa ser• vetado pelo Pr•ofoito, o que no caso o.l~um dos Senadores desse Estado podo a
f•Ilece o.bsoluto.mcnto compctenci~ para fa- palavra,
.
zei o.
.
,
Os seus honrados collegas tôm de corto
, Acarcsce que o Conselho sobre o parecer .de motivos ponderosos para assim proceder.;
Rll& Commissilo de Policio tem sempt·e exer- mns como são tambom Imperiosos os motivos
cido essa attrlbuiçiio, que, mais uma voz, poz-se qno trazem U. tribuna os representantes de
en1 pratica relativamente no oirladiio Veria- Mntto-Grosso, na do(esa de sua autonomia o
si mo VieJra, som opposlçiio. nem coutostnçilo, dos seus brios, dever com o qual nilo podem
conforme as informo.çOos minh;tradas iL com· tr..nsiglr, o orndor não tloslstirli do dir•oito
que lho gamntern n sua posição o o Jtogim.issüo.
A Commissiio do Policia do Conselho, pois, monto do Senado •
de pos•o tlossa litculda,le opinou que, pelo. . F,olhn•.í. pols,toias IIS vezes que nlgurn col·
verb:L-Eventunos-so oJftlotunsso o paga-· lega vier• justlllco.r a. tropelias pratlc;ulns conmente o o Consollto, rospeitnnrlo o orça- tra o sou E;tado poJo Sr. Ministro da Fa·
meotnem vigor som alterai-o, mandou apenas zentl11,
, .. . . ,
. .
peln Indicada verba Jhzer o pagamento, não O.oro.dor jú. esperava a pnlnvra do Sr. Soiflcidintio, portanto, esse acto na censura feita nndor por S. Pnulo.
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Havia tornndo lJOm saliente no .,liscurso a Oorador calcula com que desgosto a Conciln•
que se rororiu que o le f.dt!r doL Conccntraçao traç.ro ouviu S. Ex. Um l•ello plano desf~ito
no. outra Casa do Con~rússo dcclo.raro. q110 o ao sopro in tolligonto do quem conhece o
Dt•. Prudente dn ;lforacs e Dr. Luiz Vinnna terreno cm que pisa.
:cpprovavam os actos do' Sr. c.unpos Snlles O Sr. Cnrnpos Salles fez 1tmencle hmJoJ·able:
em relação a Matlo Grosso, para provoco r capitulou, mudou do rumo, mandouanounciar
contesto.çü.o, que abt'irio. c;tminho á. Concen· a paz nos !Mados.
rraçllo po.rn. npproximo-t•.. so mais ainda. do
Ora, si o que havia feito estremecor o paiz
Sr. Campos Sallos, si nquollo pat•tido com- foi o temor do serem nntregues os Estndos 11
mottesse a imprndoncla do manlfeRlllr·so politica. da CmrccntJ·açtTo, soem politica, como
contra os dosacorto; do Governo relativa· em todas ns circumstn.ncias do. vida, o mnl
monto a Matto Gt•o!so.
~nenor devu ser preferido no maior; t~-i o pnr·
Era forçoso, pois, que o Sr. Senador por tido repu!Jiicano tinha o dever de coujurar o
S. Paulo viesse desat•mar a cilarla procla· mal que ali viria ao paiz, si em todo elle se
mandoasolirlariedade, não do partido, que alastrasse a politica implantada em Mntto
não consta ter sido consultado, mas da maio· Grosso pelo ~linistro da Fazenda-é claro que,
ria do Senado, com os actos do Sr. Campos sob um corto aspecto, é digno de louvor o
seu. procedimento, sacrificando o. autonomia.
Sulles.
um Estado lon~inquo, pobre do dinheiro o
O que o pniz assisto ó um duelo do morto de
de populaç[o, il.felicldade tla Republica. Pois
entro dons part1dcs que, ontretanto, est[o oilo é isto patriotico1
unidos no terreno do apoio ao Governo.
Acaso a Repuulica Brazileira necessita de ·
E•te facto dó. a esse duelo o caractet• da· Mntto Grosso para so.grm• o,pão e o vinho na
quelle que é usado n:c Amer!CIL <lo Norte en· missa do Pasehoa, deante da Constltuiçüo tle
Iro os corredores dos bosques das montanhas 2•1 rJo fevorei1·o '~
Rochosas. Os combatentes, armns cngatilba· O pilo e o vinho ;ilo o corpo e o sangue do
das, na solidilo das matttS, espreitam, cor· Nosso Senhor .Jesus Christo, o a Constituiçiio
rendo em diversos sentidos, todos os movi· nilo cogitou de .Matlo Grosso no art. Ü".
mentos do .adv.,rsario. Um falso passo, um Porque ha de ter a valloidade, pobre
tropeção em um cipó, ou em·alguma planta bugre pagiio, de commun!!'ar DI) mesmo altar
sarmentos~. ai ! da vlctima do ucoidente. A com os antros Estatlos1 Os sacerrlotes da lei
sua morte seró. corta.
nilo podem, não devem consentir em mi saO partido republicano tem, pois, razão de erllegio .
fazer vigiar por um dos seus proceres os mo· . Salvem-se as almas christãs c as horeticns
vimentos d& ConcenlraçtTo. Como cn.lo.r-se, si chorem no Purgntorio.
Mo.s, como mesmo no Purgo.torio ó reco•
nn. vcspefa. o Jornal do Commcrcio de Juiz de
Ftlra, em artigo trnnscrlpto na Tribuna de 20 nhecido o direito de queixa, vae o orador,
omrmava que o sr. Dr. Julio do Mesquita em todo caso. responder ao Sr. Senador por
viera do S. Paulo cm missão do Dr. Pru· S. Paulo. O clamor dos condemnados úa
dente de Mnr~es e elo partido republicano vezes chega ntrl D:ous : o dos representantes
daquolle Estado exigir do Sr. Campos Sallos de Mntto Groiso chegará ntó a Nnciio, e tal·
a demissão do St•. Joaquim Murtinho o a voz a commovam mais as queixas dos oppri·
mi dos do que o gloria in exc•lsis entoado pelos
roposiçilo do presidente de M~tto Grosso 1
. SI a Concentraçao autrma Isto, como antes bemavcnturados .
hav;a autrmarlo no commentarlo ao artigo Os portidos sacrificaram Matto Grosso para
do Jorn·tl do Reei{•, como podia o.leadcr de· salvar-se: terilo a condomnaçilo do paiz, d11
clnrar na .Camara que o Dr. Prudente de historia o da sua propria consclencla. A mãe
Moraes e Dr. Luiz Vianna approvavam a de S. Pedro. dizem, eabin no inferno por ter
violonoia contra o E;t11da do or11dor 1
. qnebrndo com um pontapé o mesmo fio de
A cilada é manifesta. O Sr. Senador .não cabollo om que subi" ao Céo para impedir
é nenhuma croanca para se deixar cahlr com que outra alma tamuom se salvasse.
o seu partido em uma tal
Veiu e S. Ex. dividiu a sua defesa ao Presidenta
dt\ Republica. em tres partes. Na primeit•a,
Co.llou.
E fttllou muito bom, tanto que trouxe tratou do ca>o do Mntto Grosso nt<l o dia em
como o t•amo 1lo oliveira conduzido pelo que a n9Semblén. annullou a elolcilo rio pra·
pombo iL borca de Norl, a grata noticia de sidonto do Estnflo. Nn sogunrln, do mo•lo cor·
que o attentado contl'IL Malta Gt•osso nilo r·ecto, cm sua. oplniilo, polo quol o St•. Campos
se ropt•odizlrti no.< outros Estados. Podia o Salles foz occupot• o Governo pelo vereatlot•
m1mos votado. Nn. torccirn., Jll'ocurou demons·
Jlartldo ll~ar trnnquillo ....
O que se fez cm M.atto Gt•osso era preciso trar que .o oradO i' niiu foi justo nom vorda·
fazer-se, nS!Jim o. queria qnom mnlllh\ o nilo doiro, mas npalxonndo, attrlbulndo no Prosldorite d:1 1\opitbllcn. sontimentos osolnvagls·
podo, l'oluma excopçilo,
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tns no tempo 1ln propngnwln, o atllJ·mnndo d.c Guot•m o pnlos te!rgrnmmns lidos pelo
SCJl/~llot• A~i~l'·~do poranto o :Somulo.
Federal o gnvct•nador elo S. Paulo se coltocúro.
Si todas cssrs factos . süo veJ·dudoirns, si
no lttdo elo Sr. Frnnci~C'I Glicorio.
de!lrl:i tem plrJDO couhcciwcnlo o Presidente
Respondnrli tombem pot• partos.
dn. R,_,puhlica, cunw ú quo ~o poderá. ox:p~Jcnr•
Nilo salJe porque o SI'. Senndo1• pOJ' ~iio n. sun. oxintoncln, si o S1•. campns Stt!Jes cumPn.ulo n11o tem quot'illO, npl'zar do p!O\'Ocnclo pl·i u o !':O!! do\'Cr consl itucionn.l ?
pelo oratlor, trn.zcr :w conhecinwnt.o dn Se·
Como conciliar csst•.s IUctvs com n niio rcnado os telegrnmmns do prosi1letllo o dn. ns· sronsnbilidado de Governo l'ouoral1 gstt\
seml!lóa do MMto Gt·osso no Sr. Presidonlo rovogndo o nrt. 0•1 dn. Comtituicüo 1 Ntio
da Republica, limitnndo->e a let• o common· honvo porlurbnçüo da ordem publica em
tarunicnnwnto os expoJidos por csto.
Mntlo Gros,o1 Nilo lút requisita•'• tt interS. Ex. comprohende, cntrctnnto; a impor- vcnr,iio do Pt•ositlcn te da tlopublic•?
tancia daquollcs telegrammns, parn. osclnre·
Muito pódo o apoio incondicional aos gocimento 1ln quostiio. Hespeita os motivos de vernos !
silencio do honrado Senador sobJ•e dommon·
O St·. S:mn•lnr por S. p,,ulo, quo nüo JlÕIIO
tos que seriam mn.is uma. prova. d1~ incOJ'rü- ro-;pondcw peln. negativa nos tas lnterro~acões,
ccilo dos actcs 1lo St•, Campos Sntlcs, relativa· niio pódo i..:nnlmonto dcixn.l' de convir que o·
menta DOi acontecimentos do Mntto Gro.• so. Pl't•sidente dn. Hopublica violou n. Constitui·
Acceitando os telogra.mmas lidod pe1•nnte o çiío o tlcuu sujeito ÍL rosponsa.hiiJtlnrle pro·
Senaclo e DO'\ qt1nos rofel'iu-:;e o hon!'a.do Se- scriptn pt!IU lei do 8 do janeiro do !BD'~.
nador• no seu ultimo discurso, fn1•á. lr.mbt·m•
A simples exposição dos Jactos <l 11 sua con·
nintJa uma vez, ao paiz que l'm l\lu.tto Grosso llemm.çoiio.
a.legiao Campos &titt':J, compotil!\. do tres mil
Mas, <fiz o Sr. Senador, om dntn de 8, 11 e
homens, nrmnda com espin~nrtJas Com- 12 do aLril, o Governo tr.lcgraphou ao geno·
blt•in, tiradas violontamonte do uepcsib de l'ul Cn.nuu•;1. mau~tanrlo quo Jb;-;som goarnntidos
armas felieracs na Vaq;inhn, quo até hojo os podet•cs do Estado, tendo tal ordem cho·
não foram arrecadadas do podor lios revolto· go>to a 16, poz• estar interrompido o tele·
sos, os quaos nem slq nor foram punidos por grapbo.
este crime, apesar do sua gra vidndo; tondo
Perdoo S. E:<r, isto não ó exacto. No tolocomsigo tirtilharln, como consta do otllc;o do grnmnm do 8 o Governo Federal o que ro·
commanunnte 1lo dlstricto-invndiu CuyaLú, commendou foi quo o commandante do dis·
sitiou a assombló• do Estado, reunida ;mm trlcto gUtll'dU.SciO altitude de oh:wrJMçllrJ, visto
aput•nr a oloiçiio de pre•idcnte, ·•lorramou cstnt• lnl'ormaolo do quo os ndvorsarios do g~
sangue nns runs da cnpilnl, tentou !mpollir a Vf'rno estadual se prcparat1am para gal'atilW
entrada do mesmo cemmnn•lnnto, ombamçou ~'CUs direitos I) tiO j ui g n~am ameaçados.
o governo do Estado no exmc!cio do suus Ora, a maiorm d<' nssomiJióa era o ó do
funcçõos, fOz lavrai' u. nnn.l'chin. snb o uspocto partido t•opuLiicnno, o a. minoria n. ninguem
o llliUS selvagem, pnra. o tim de obr•ignt• n. ns- se queixou de estar coactu, nem a mu.iOI'Ia.
wmbiéa a rasgar o diploma do presidente tini11L neceseidade tia coJ1•il·•· Aallogaçüo foi ta
olcito, conferido pola maioria do eleitorado. pele cholo dos z•evoltosos tio que o fim dn ro·
A nssembióa, apesar do havor roquisltndo volta flra garantir a minoria na. nput•nçfi.o dn.
a !ntervencuo do Govot•no Federal par<' res· eloiçito não foi mais do que um oscllrneo que
tabelecer "ordom publica o gaNntir o exor· ello jnntuu !Is violenclas contra a assembléa.
cicio do.s su!ls funcções constitucionaod-I'e- Tnl alle~ação absurda o lnvorosimil merocou
quisiçilo tombem foi ta por tlivm·sns vozes pelo do St·. Campo• Sul!cs mais OJ'Otlito o attcnçiío
pros!dentodo Est..lo-foi tot•çndn palas umas do quo as commnnicnções omolans do presi·
revoltosas a nnnnllnr no dia 17 do abril dente o <ln n<somblé~t 1to Estndo. Mo por si
nquolla eleição, a msgnt' nqurllo diploma, só most1·a a parcialidade de S. Ex. u paiz
reconheccntlo, poJ•ém, nos Ct~ns!deJ•nndos do que o julgue.
sou acto que a elei(;ão ot·:~ le~itnnn,em o. ox· Quanto J1as telcgJ•nmmns de 11 o 12, o que
d!wm elles! « Rccommendo·vos todo o esforço,
pl'••ssiio da verdade e da vontade do cloito· o.llm
do ovila.l' rouflugr•nçüo, sem todar1ia
rndo.
t0111 o· partido entre os dous lado.>~. ex Deveis
Em sogulria, e nft() ob3tnnto n cnpitulaciLn rlm· conhecimento nos silinnteK do ~ue, caso
d.J. assem bUm amoucndn o sltht•ln, np·Jsu.t• do s•~n deposto podot• constilllhlo, ns forcns sob
cstur consumado o crime, u.lndJL foi o presi- o vosso comm!Lurlo impodlrúo J•nru. ropn1•, »
donto do Est1~do compeli Ido, <lNLnlo da nm~r·
Por este:~ tel11g"l'amurn.s o quo ~o vô ó quo
chia quo continuuvu., u. ilbundonm• o go- pura o SJ', Campos ~nlloH o >tLio do Cuyabà,
verno.
a amonca de morto lbt•mnlada pol' tres mil
Eis o faoto'om sua nudot.,'compt•av•ulo polo homen~ nrmudos nll'• com art!lhaz•ln contra a
rofari•looffic!o do gonoral Cnmara ao Mini~tro assomblóa, podor const!tuido, para obrigai·•
quo depois d1L sciaiio llo Pltl'tido ropublir!aJW SP.
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tlovia, 11iío apurnndo n. oleidio n11 UJH!l'aJ;tlo·u g'ill'l'íL:, d:t Rllll!'C}IÍ:Ij CIIIIJUUJ1tO
paro. depois Hllllllllul·a, o~ r.'nmhatf~li lt:JS 1'113!', c·~pilul o a n~.•mnldóni omqunuto
o dô!l'J'Itnuuuuuto
110 tmngut), a an:Lt'c:hia • em .. lHl
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tiOI'rD.IJlllYn·

:;anguo o annullttvn-~u o voto pnpnilu\ o
coJnHHIIHlnnf.(J do lll!::ill'iclo doviiL punrdnr

fi m, pms qu·~ lH:i !HttoJ·ic\:~tics fcdcrncs o ChtiLIiuac:~ ni111 pudinm funceiú!Jíll', como com;t:L ottfitllcl!! de cbst:rv,rçt1o C de liCUtl'tt/idat/ej mas
tlo ofilcio ,iú. t;~ntos Vt•zcs citur1o do ~~onerai nnnullalln a oloiçüo, consnmndo o nttontnrlo:
C~mara no Minibtro dn.. GH,.rrn, tl~clo isto cessada n. l11tn- pall·ullws fus~cm esprtlltarla.~
nao pnsf:inva Uo Jut11 JKll'lidnria, nu. quul o na cirl rdc para gm·autitt da ordem c da popumesmo gcnol'td nüo dovin. iute1·vir!.
/(lçt7o, isto C. pu r·:1 flllfJ Jiisso mantido o ucto dn.
annullnçiio
ria eluh;u.o I
Pnra. o Sr. Cam r,o:-~ S~tllc:o; l utlo isto nüo E:l'il.
r~ note o Sonndo flUO cstns lliCiliiiUS, docro·
uma portm·lmção '!ln ordem o da trnnqnll·
•lidndo pnblicn. : niio era. uma. d·,posiçü.o rl1! tnd(l.~ c:c•lfficia, tinham sido nogndns qunmlo
nssomUlén, mns sómento uma. dcpo~içUo d:ts l'l'fl nbitadas pelos porJorc~ cOJúllituiLlos do
suas n.ttri~uiçúos coustitucionnos, Pnra S. Ex. Estado,
Nfio ob~lnutu, o Sr. Cnmpos Saltes roi COI'•
ncnhutn1t unportancifL tom a annulloçii.o da
''l'Ctis.~imo, nn. oplnhio rio S1·, s~.mo.doi' por Sü.o
eleição do um presi1lontc llo Estado, ou o
Paulo, como nn. do;; illustros r~prc~culantcs
~ttentn.do contl·n.. a. sOboJ•nnirL popul<tr.,. E
da
Conc:mtraç1To nestl\ Cnsa.
Isto se pcn::;a e Jflto sa ftt?. nesta Ropuhlicll,
A N:r~·ilo qno os julguo, tomo nota. do proom pleno l'dgimon da. ilomocracin. !
Ct?rlirnonto tio SI'. Cumpos Snllcs o dos ma..
O Sr. Senoriol' por S. Pnulo cntenrlo, entro· no,ios da Cmtcrmtl'arao, n. cousolllclrn tlo.3
t·1nt•.\ quo tenrlo n os~emb!Cn tomo do conll~.~ nttontud119 L'Onlra n antonomin. dos Estados,
cim(!Uto tlestos tcl.·gt•nmm:IS, 110 di11 JG e nn- pa1·n gn1 nnlin da vict01 ia da politica positi·
nnllvndo n. olei~ão n. li, li+o porque quiz, Jl .. vistu no futuro qunlrionn;o.
vrcmentc.
Fdizm~mtu, a ll'llgub tln. Crmcl!ntraçt1o pnSi, porém, S. Ex. EO lcmh1·n>se de quo o l'Oi~O ~uc está. (a::r'Jido arra, furn.ola na linha
comnmndante elo di!-Jtricto fiO ~eu o!flciocom· !lo fluctunç:1o, apozat• dtJ ter homorn no lemo
municou que recebendo estes tolograrnnws no Indo do commnndanto.
Protoxtnnrlo unilo1midauo de idéns com o
oppoz-~o u. quo a nssomblóa. sr. sujeitnsso ús
condições torlns impostas pelos rcvolto,os, Sr. Cm1lJlOS Snllcs, pat·n.insli/lcnr o seu apoio
com oxçopçiio tia annullnção du eleição, pmn úqnello u. quem 11070U o ''ola uas urnn.s, os
cujn. nccmtn~ão oHo mesmo interveio, como se corrcentrarlos fnzom du. não rcgulnmontnçlío
''Ô 1los seus otllo!ios no chol'o ilm: revoltosos, tio n1·t. 6·•, irnndoirn do Jlllrtldo no Indo do
no governo do Estntlo o no prcsidonto do. ns· Pt·o~idonto lltl R~.~pu!Jllca, do quem prctondom
semlJIJén; si S. Ex:. não Uves~e se esquecido aJh;;tar o partido t•epublicn.no.
E prcciw, poi~, que os Estntlcs meditem
do tclt1grnmmn. do Sr. Ministro da Fnzcnd!l,
lirlo na tribnn:t pelo Sr. Sennrlor AzJrodo, no sobro n conveoiencia. ou 11 inconvnniencin. rlo.
quol o Sr. Mui linho 1111 mo~Joa dato. 1i.:zir~ fi() r.-g-ulnmr·ntnçãr• flO n.rt. 6 • E.' umo. ljUestão
Sr. Senndor Ponco que insi.~tict pela nnnulln.· grn.vo que merece csturlo estn do sn.ber-so si
('[o fia eloic,•ilo, talvez S. Ex. nü.n sennimas~e a. regulomentnçüo cvitnró. f'U não o a.rbitrJo
a dizm• o quo dh:m, a menos que julgue fnl· quo se amp~m no principio fnlso de quo o
lar perante um pai r. do bcocios ou de hottcn· liovorno ó o unico juir. da opportunidado da
intorvençüo, ou •i elln abriri\ porta Fllt'a os
totes.
S. Ex. 03quecou·sodo qno essa. ,·nsistenci~ abusos compromettodore~ da fetlorn~ilo,
ora apoiada por troa mil homens e polo pro- Em tojo c11so, nhl ostD. a lir;ilo que deixou
n doutrina contraria ilrogulnmontaçilo, lição
prio commnndnnto do tlislricto militai',
Quanto no telogrumma do 18, S Ex. nüo ensinada polos acontecimentos do Matto
devia lel·o, pnrn. niio nggrnvnr o crime do Gros'io,
O nrbitrio no julgamento da opportun!dnde
Govol'no Fodernl. E sinito, ouça o palz:
'l'ondo sido nnnull:ulns os o\eJ('úes a 17, dn intorvonçiio abriu caminho no St•, ·Cnmpos
facto <lo quo tove conhechnonto o SI'. Campos Sollos pnra intervir qunndo niio devia o não
Snllos por telegmmmns publicados no; jol'· intervi!• quando devia t"ze!-o.
No ontondm• do ornrlor fornm declarado>
nncs destlL Cnpit!ll, no telogrnmmn. do IR
dir.la S. Ex. cl.cmbro convonlrmria dist1•ihulr no n.rt. fi'', com toda a prcclsfLo, os cn.sos em
forços l'edoroes no.~ JlOntos mu.is couvonlontcs que n intm•vençilo ó obrlgatol'ia; mns o quo ó
d.,. clrlndo, atlm do n111ntor ortlem o garantir coto~·, quo nss\m não pensnm o Sr. Campos
Salles o a CoHCCIIt''"Çtio,
pcpulaçiio. »
Si pnl'n S. Ex. o juiz tln opportunirlnde d11
l!:' incrivol, mns o~l1i oscripto o lido pe'o
intol'vonçiio ó o Govcl'no Federal, o quo deu
S1•, Senador po1• s. ~nulo.
N1io so ;ródo delxr,r mnis palonto n cumpli· log11r ti vlotcncin. contra. a. autonomia do
Mutto Grosso, ó clat•o quo pnra s. Ex. o
ohlmlo, ou molhol', n co--nut01·in. no ct•imo.
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nrt. G• ó obscuro, porquo nüo ovita os nbusos
que á. sua sombra podem ser praticados.
Pnrccc, pois, que S. Ex. o o. Crmccn.traçtTo
si se dizem contrnrios ti reg-nlamcnütc11o.
o luzem do prtposito paro. deix11r iL morcô 110
O.l'hitrio a. uutonomio. dos Estados. SoriL nrma
terrivol conLI'lL n. rodcraçlio, mns do muito
valor par:t, a politicagem de occa.siilo e pnro.
as nrnbiçõrs impatrloticns.
Oplano da Concenttaçtio só não cnchor~nm

os cegos ou os quo nii.o quorcm vor. Em-

quanto dispuzerom doS•·· Joaquim Murllnho

no

~overno,

o arbítrio na intcrwmçü.o lovo.rá

nos Estados a politica inaugura1la em Mo.tto
Grosso, o tleste modo ftca.rit garantitlo o governo positivista, do pois do Sr. Campos Snlles,

como ji\

di~se

o orador.

Vae passar ti segunda parto da defesa do
Sr. PJ•osidento da Republica pelo Sr. Senador
por S. Paulo.
S. Ex. come~ou.a dizendo que a promessn.
feita pelo Sr. Senn.dor Ponce do seu apoio ao
cantlitado da Concentraçllo indica v~< a cessação
d:L luta dos partidos em Matto Grosso e orestabelecimento da or•lom a!li. S. Ex. disse
mais que era importamissima esta declamçiio
do Sr. Senador Ponce, porque tornava estmnbavel o telcgramma do presidente da~uelie
Estado, entregando o governo no Presidente
da Republica.
Niio acha o orador que nquella declaração
tom a importancla que S. l!:x. lhe quiz dur.
E' sabido que a luta travou se, por parte
da assembléa, para o IIm de manter a sua
liberdade na apuraçfio ~o. o!elçüo e no reconhecimento do presidente ele ite, por parte dos
dissidentes revoltosos, para ser onnullado. a
eleição.

Mns porqno estes conseguira.m o seu in·

tente, cessou a anarcbia cm Cuyab~ 1 S. Ex.
snbo por telegrammus lidos quasi dinrin·
mente no Senado, que, mesmo depois da capl·
tuiaçõ.o da as>em~iéa, os revoltosos continuaram armados, fazendo correrias, vat·ejando
as casas dos adverlarios, I'ecrutando·os,
prendendo·OS, expedindo escoltas em busca
ilo Senador Ponco.
Contr11 este estado do nnarebia nenhuma
providencia podia tomar o presidente Sr. An·
tonio Casario, a quem emm negados todos os
recursos de ndminlstraçii.o.
Mesmo as nrmas d" poiicln, 14 comblnins,
quo o ~:ovorno do Estado mandou rocolhol'
pat•n a Capltn.l, ntlm de armar as poucas pr.. ç:ts
do quo dispunha, ror11m tomadas, como sabe
o Senado, pelo commandanto da guarni~fio
do CO!'Um!Jil,
Couto po~orio mnntcr-so no governo o Sr.
Antonio Ceoario! S. Ex. vô quo isso oro. imposslvol, Por quo, pois, amanhou ~ue olio
a!Jandonasso a prosidencia do Estado 'I

Nüo encontra tnmbom noul!·o trcr.ho da
mensagem do Senador Ponco, lido por S. gx,
a importune!~< quo lhe quiz rlar.
Quom abandona umn luta o!oitomi nüo o<tit
nlu!Jido <ie ter om bom conceito o candidato
dos arlvors:l.l'iofl, nem i:;to importa om conft;siio ~uo no solo do partido ~ue se a.hstom

niio ho,in. um chJaJão ti'io digno como candidato do pnrtillo cont1•ario. Ondo, JlOrtanto,
n. importn.ncia dessu trecho do. monsn.gem t.lo
Seno.dm· Ponco, o. nfio ser porquo ol1e rovcla
a elevação de espirita do seu autor como
chefe de partido 1
Feitas estllB observações, pnrece que o tolegramma do Sr. Antonio Casario nada tem
de ostrnnhnvei, nüo só ~uanto no tacto de
abandonar elie o governo, como qnanto ao
1\tnto de passai-o ao Presidente da i(opublica,
dosdo que os substitutos legaes, segun<lo as
lois do Estndo, não queriam recohei-o, já por
que militavam a seu respeito ns mesmas razões que motivaram o abandono do governo
po1• parte do Sr. Antonio Ccsario, j~J'or que
mio se julgavam su~stitutos logaos o presiucnte do Estado depois da recusa do presi·
dento da Camnrn, ultimo na ordem d11 suLs·
t1tuição, segundo as leis do mesmo Estado.
Mas a questão principal não é esta. Do ~uo
se trata de saber ó si o vereador menos vo•
tn<lo assumiu lcga!ment.e o ~:overno. O Pro·
sidonto da Republica, entendendo como o Sr.
Antonio Cesarlo, que as leis do Matto Grosso
eram omissas neste assumpto, mandou no
commandanlo do districto que chamasse para
o governo os membros da Gamara Municipal
pel:l. ordem das votações e sucoeasi vamente.
O orador quiz admittlrquo nas clrcnmatan·
cios asslgnnlodns o Governo Foderal 10 jul·
~:asso competente para interpretar as lois do
Estudo, ou prover nos cnsos omissol:i ncllas,
mant!IID<Io observar a ioi de 1828 ou as leis do
<Joyaz, applica.veisquando ombsa a legislação
de Matto Grosso.
O quo fez, cntro'nnto, o general Camam'l
O tolegrnmma lidu pelo proprio Sr. Senador por :;, Pttulo e trnnscl'lpto no seu dls·
curso <liz o seguinte :
·
• Officiel ~Ianoel Escolastico Vlrginlo e
como e;te nüo ncceltou governo otncioi Anta·
nio Leite de Figuolredo, que ncccitou, dei•
xando de officlar Gomes Pero!rtt, por estar
ausento. ,.
Ora, o Sr. Escolastico Virgínia niio era mais
vereador, e estllndo ausentn Pereira (lomes, o
que se ""gue é que foi chamado para o Governo um só vcl'eador o esse o monos vutallo,
o actual presidonte intrmo.
Porque nãó toram chamados, om obedlencia tis ordens do Governo Fnderai, os outros
vereadores mais votados, inclusive o vice·
presidente da Cllmara, os Srs. Rodolpho Socr~ttes, Avellno de Siqueim, Antonio ~lauool
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Moreira, Pedro Augusto do Araujo, .Joronymo
do Mncorato. e Hot•menodldo do Flguoirodo''
Nilo foram cltnrnndos, <Mz o Sr, Sonadot• po;
S. Paulo, porque não nccoitnriam o "ovcrno
como. informou o Sr. Antonio Ccsn.~io. Ist.~
não o ex•tcto. O Sr. Antonio Ce::;ario rel'o·
t•lu se nos seus substitutos ató o presidente
da Cnmat•a o nilo ao vico presidente n mais
vereadores. Nem o general Cnmat•n po<li"
presumir quo estes n:io ncccitnssem o rrovoJ•no
porque n.s razõas em que se l'unrlou o!")Sr. An~
• tonlo Cosnrlo pnr•• act•cditnr que os sons
amigos nlio o substituiriam no governo, sondo
as m•smas que o compelllram n auandonar o
governo, isto ó, rocusa de auxilio por parte
do Governo Federal, o as disposiçõc< lrgacs
do Estado que, em sua opinião o nns dos "cus
amigos, só admittcm a substituic;:1o no governo pelo presidente e vtce-pre>idente da
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Vh•ginio, quo não m•o. vcrondor, o no Sr•
Loito de Ftguoit'Odo?

O SI'. Rcnadot• JIOr S. J?nulo tenha pacinncin. A deresa de S. Ex., :L(JCZill" dos scuM cs·
lbr1;os, nilu ra::\Í!)to {a. cr•ltica: mho como urnra.
c;u•tn. de bar·alho uo plparuto tlo uma,
criança.

O Ol'ador vn.o tro.to.r agora. da terceiro.
...
Rosnmlu-so olia om nlllt•m·Jr que o Sr .Cam-

parto da tlr,fl's:•.

pos Sn tios m1o estOVll ao lat.lo do Sr•. Frnn·
Glicet•lo,qno.udo scinrlin·so o partido rn·
publicano fcdoral o que S. ilx. tove sempre
nn quostüo sot•vll iduu.s adilmtadas.
Quanto 110 primeiro ponto, o or•ador mnn·
tom o quo disse, o tem do seu lado a logicn.
dos f.tctos,
E' sabido que o Sr.Campos Sallcs voiu nesta
Capital a toda. a pross:t quando deu·se a scici~co

nssembféa. e pelo presidente dn Lli\mo.ra, hn· sü.o pari\ tcntn.r roconoilim· o Sr. Dt·.Prudcnto

viam desapparecido deante do ielegramma
do Sr, Campos Salles, que mandou que fosso
cbnmado para o gove~no os vereadores na ortlom da vota•;il.o e que ;\~uolle que o assumisse
fus·e prest·,do todo o auxilio pelas forç:LS 1~
deraes. Este telegramma foi publicado e lido
na tribuna pelo Sr. Senndor por S. Pilulo.
· Conseguintemente, ou o commanrlnnto do
districto não cumpriu as orrloos rlo Governo
..,mlera.l, o neste caso incorreu em falta gravo,
que dovl:i ser reparada, ou cumpt•iu ordens
Je,erv.tlas de chamar ~ara o governo doEstudo um verea1lor da legiao Crtmpos Slllles o
esse ero. o Sr, Leite do Figueiredo - unico

da concentr,tçtfo 'e o monos votado - e neste

caso o Presidente da Republica não quiz com
o telcgramma publlcudo slnüo mystiftcar a
opllllfto publica em obodiencia no seu Ministro
da Fazeuda.
O omdor ct•ô que n verdade ostó. no segundo caso, porque· o commandnnte do rlis·
trlcto nüc fOJ destituidn do cargo c nem o
Er .Campos Snlles mandou, depois do protesto
da Camnrn, que assumls.e o governo quem
do direito devesse assumll·o.
Mas, disse o Sr. senador por s. Pnulo, si
os amigos do Sr. Antonio Ccsario, o vlce-prealdente da Cnmara e os vereadores mais votados qulzossom assumir o governo do Estado, tel-o·biam feito desde logo.
Não tem· razão S. ~:x. O orador j~ de·
monstrou que as razüos da recusa haviam
desappnrecldo com o teleg~trammn do Governo
Federal no Oenoral Camara, e desse telegru.mma não tiver;tm conhcoimonto os vereadores mais votados, slniio rtepois de haver se
apossado do govol'no o vot•eador monos votarlo.
Como podiam alies tor conhocimonto da
dollboraçao do Sr. Campos Snllos, si o commandante do distrlcto uuo lhes communicou
cousa alguma, pois que só oficiou no Sr.

do Mornos com nquello general e evitar assim
o scisüo do pal'tido, S. Ex. era, portanto,
contrario iL ol111.
01'11, si quom n quiz, promoveu o paz cm
pratica foi o ex-Pr.sidonto da ltopublica, si
foi este quem po1•tinnzmcnto 1t mo.ntovc,
como arlmi ti r que o mcdiadot• •ln paz, man- .
ticlo. :L scisiio por ello rcprovarl!L 1 so collocusso
ao lado do quem " promoveu 1
Existem ainda em S. Paulo ns victimns, quo
lendo, acomp:mhado o ~r.Campos Sullos pura
os arraia.cs do general Olicurio, l'ornm partia ..
guldns polo govm·nudor de S. Paulo, por não
terem quot•iclo recuar da posicüo om que osto
os hnvia cotlocarlo, antes do nceno.r·lbc o
Dr, Prudente com a presidencin da ltepublica,
Alllm disto, n conductn do Sr. Campos
Sallt;,s, nctual1nontc, indica oa nntus provt~ nH
suns sympathias pelo pnrttdo do Sr. Glicorio.
S. Ex. perseguiu o continUa a pur:,cgu[r o
partido ropublicann de Malta Grosso pat•a entregar n politica do .Estado uo i'artldo tln
ConcentraçcTo, ox-jn.cobmo.
Retit•ou do comman•lo d:t guat•niçiio do
Bagé o genornl Telles, nomeado pelo Dr.
Prudonto do Mames.
Firmou com o f:Ovorno do Rio Orando do
Sul, logo depois dist.o, o convenio de 2 de
junho, cobiçado pela. Conc(mtraçtto como a.rmn.
de gnm·ra., c arma terrivol que já. vao prodnzini!O os seus ctl'oitos,contra. os J'odornlistns
o o partido republicano daquollo Estnd?.
Podando ob.star com uw aceno, SL o Sr.
Dr. Murtinbo consentir, nos seus amigo~, o.
crusnr.Jo. Jeva.ntnda. poln. Conce11traçao contra.
o prestigio de um !los mnis omincntos choféS
do p1~rti1lo ropuUlicuno, e quo occupa umo.
tias mais altns posiçOo> n.L Republica, a~ qual,
n.liU.s, S. Ex. n.ssogurou por csct'ljltO o.
sua solldnriodade, recebo·n, entrcto.nto, nn
Cattote, com, todas ns defcronclas, e ta~
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tlollo. o ''cllicnlo rln vontn!lc !lo Governo, pc- ecns direitos pnra to"nal·o foitorin rl'csso pnr·

I'oLnte a. Cnnmra dos Doputn.dos. Querem mais tidn. E s. Ex., f,t}tnwlo ao

cloro!
S. Ex:. é, pois. como Pt·ositlontc ela Ropu·
hllco., o que foi como mctliudor da t•oconcilln·
ciio dos gJ•npos scimlidos do po.rtldo re1m·
blico.no federo.!.
Affirm11r o contmrio ó distribuir no St•.
Campos Snllrs um papel que não é dos muis
nppctooidos, por quem so preza do SOl' coho·
rente.
Quanto nos seus sentimentos o. boi icionlstns,
que, segundo o Sr. Senador por S. Paulo,
o Sr. Campos Snllcs sempre nutriu do;de os
tempos cltl propaganda, o orador só tom a
rcspondm• que a dofesn., nos termoR em qno
foi formulado., era absolutnmcnto dosneccssn·
ria,
De facto, o orador nunca contestou as

!dilas aoiluntndns quo o actw•l Prosiclento da.
Ropubliclt prégnYa no. propaganda repu·
l.Jlicnna. Pelo contrario, o guo disse, o So·
PIHiO OUVIU O C:Onf~tlL do ~CU dJSCUl'SO,
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S. Ex., no pnFso quo pregava a iguohlarl~
do~ homens o n!l idêus o.s moiB libt·rnes, tinha
f.-lll suo. fnzcnda.escro.vus que, sob o nzorJ•nguo
do feitor, regnvnm com o ~Snu sum• e o ~cu
~angue o solo donrlo brotava o oUI'o com o
qual S. Ex, i" galgnntlo •'• pouco om pouco
ns posições quo prestigiavam a menn~ pro·
gagamla.
SI o Sr. Sanador por S. Paulo não contestou, nem podiit contestar, que o Sr. Campos
Salles levo escravos no tempo cln propngauiln.
O Si })Or SUO. V(l~ O OI'OdCJr DÜ.O CoUteston OS

Jdéns libernos do S. \Cx, -o que forma"
contra.Uicção o incoheroncio. de que o orador
o accmou- a defesa de S. Ex. ern supct·tlua
neste nssumpto.
O propt•io Sr. Dr. MorncsDarros, omnpnr·
te que vem publicado com o discur·so do Sr.
Senador por S. Paulo, díBtiO qno o partltlo re·
publlcnuo na propagando sustcnt .. va itlóus
11tlinntndas, m11s niiu lnteir·nmonte abollcionis·

tas.

O ot•ndor vai terminar, J"Jga tel' rcsponclido de modo catcgorlco a seu illustro cal·
Joga.
·NiLo dolxarú, porém, a tribuna som ninda
uma vez cbnmar, como bom brn>.llolro, a
nttonção do Sr. Presidente da ll.epubllcopn.rn
os factos quoso dosonrohmem torno do S. Ex.
Opartido que coHccHtl'ou suo.s for~o.s pnro,
EOb o Influxo elo Ministro da i'azonda, dominar o po.iz, do qnnl a moiot• pnr•to niio mol'eco gomr os henctlcios nssogurn(los pola
Constltuiçfio do Rio Grando do Sul, como se
dl~so nn. Cumnl'a, vno do (lOUco em pouco,
Jmpopularlznndo o Governo do S. Jlx. A
jmprema com~çn. a mnnifostar-se hoslil o.
S. Ex. por tor lnvndido um dos Estudos da
Unliio, fet·lntlo a HUanutonomia'e vlolnndo os

compt•omis~o lo.
mnrlo pt·rante lL Nação de g-uvc:rnnr com
aqtwllcs quo o olrgel'UIO, pt·c~tigin, :-;oiJ tt in·
spirn<;fio,:e um Mini:'llro conct!t1lrad.l, nos quo
111lo quizoram bUJfrugat' Jli\S Ul'nas o :sou
nome. Ao Filsso (!Uo com ns t-ympn.Lhias dis•
pcmndas a estes concm•r•o pura o enfrotqueci·
menta rlnquo!les, dct1treos quncs muitostcem
desertado elo sou porto cm procura do porto
mnls seguro-o bafc,lndo polo mpro olllclalcomo tom ncontecido principnlmento nn ban ..
cnd1L do corlo Estt.L!lO, de cujo apoio incomliCI'o·
Bal tem S, Ex. pt'llll1CSSn., vno S. Ex. nug ..
mcntnnlio n de,conflnnça o nlimontando o te·
mm• no!:i antros E:.;,tatlos do uma intervenção
irnmi nontc nos negocio3 quo lho ~iiop['culiarc::;,
como aconteceu em M<1tto Gro!:!SO, conside·
ro.rlo como bnlii.o do ensaio para outros attontndos cantrJL a Contilulçúo.
E' isto nobre, ju:;to, le:LI '!
Que responda a cun~l!iuncio. do St•. C.
Sa.lles. onde o remoi'SO deve tor pungido,
qum• S. Ex. qunim, quer nüo, nas poucns
ht::l'ns cm que nfto a. nss l(lin.m oa cunccn·

ll'adOS,

A

lisonja seduz, niio ha· duvida, com pn-

lavms doces o meneios felinos, como a

~cr·

pente encanta com ns suas eacnrnas luzentes
o cul'vn.turas gracimas; mnscomo o. :-:erpunte,
o. lhonja morde n envoncna.
S· Ex. deve não esquecer-se do que n Na·
çiio tom os olhos III os sobre nquollo cm cujas
mã.oR cstú. o snu destino, o do quanto 1l'z
som·or no sou antecessor osso mo!lmo ogt•u.
pantonto politico quo agora gasta tiio prodil(ltm(lnte o mnrmoro tlos o~cullns do pnlnclo
cU r ele rosa.
O DI', PI'Udente do Mornos, porque qulz
n pn.cilicnc o do p11iz c a conJ'ratormzação dos
bru.zileiros, t-iUbiu, como o Cllristo, um Cnl·
vnrio rle nmn.rgnrns, onde muito padeceu i
mns,ao doscer dnlli, aindu. com os labias humidos do fel quo lho deram a beber, teve,
tamUcm·como o Clll'iato, a suo. rcsurroição
nos brnços do JIOVO que dclit·antomente o
acclamou ncstn Copll.al e em S. Pnulo,
quando, podor que sola, demandava orepouso do sou lat•.
E si o povonlgumas vezes sa.úria sem StLbOl'
por que o sol que se levanta par<~ apt!<lrojal-o tlepols, qunndo se ogaznlhn doante do
sol no occnso, u porque reconhoco e sento
que cllc, , no pn.ss11r polu. torrn, f.JcUn·
dou·a para a pt•otlucçiio tle fi'Uctos beno·
tlcos.
S.Ex.,pmlm.~m poucos mozcs de govorno,
embortt aturdido ulnda palas ovnçõcs dos
n.bys.ünios, j{t misl urntln.s com as imru·ecaçõos
(lo MILtto·Gt•os:-o,nppt•oximn.·:-~e,contluzido por
Jhlsos gulas, niio 1lo Cn.lvarlo, quo ó o martyrio do bem, mns da rocha Tnt•pelo, quo ó n

.
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VliNÇÕ!~S

Hn do sor o partido da. ot•dtlm, o put•tido con·
SOl'Vnrlor 1111 rt~pnhllca, o ~Ull.l'dtL da ConstiEntt•n. nm 3;• iliscus~üo, com as emendas
tuição, nqnelle do qunm ó S. Ex. o oleito.
a.ppi'OVada.s em 2·•, n. propos!çü.o 1ln. Ct~mara.

•

S. Ex. ncnutelo·oe om tempo.
Roilta agora no oradot• agraflecl·r ó.quollos
llos S[}US oollcgas que se dignaram ou vil-o
tantas vezes nn. do tesa do :;eu Estnrlo a. in·
dulgoncin. qno lho disptns11ram, o pe,lir·lh(ls
mil escusas, por !lavor abusado dn sua bonlla.•lo oxcossiva.
Em ro!açiio aos ... Presidente da Republica,
si alguma po.lavrn. dnro. si alguma expres-

são mais acerba porvonturn escapou

tlm~

la-

bias do orudot•, nü.o teve o inlUJto do com
clla magoar S. gx. pes:;oalmento ou nn. sua
o.utol•idado : dovo set• lovudrL ü. c.mt:t da pa.i·
xiio nobru e legitima ncccndida cm o ::cu t•Jm~
p01•amonto aind·t nrdento polo all'ccto quo
COU:!Og'r'll. ilqueJlO pedaço tlU. ro.tl'ÍfL hru.d)eim,
SUi.L tet·ra nat:LI, tií.o cruel monto vilipenlliuda
pot• S. Ex. e pot• um cuyabano r!esn<Lturudo
e ingr·u.to, que nnt~~poz li. honl'o. e aos IJrios
dolltL interesses pessoaes o inconlil,.avols.
ORDEM DO DIA
LICENÇA AO DACIIAREr~ TIUSTÃO DE ALENCAR
ARARIPE ,TUNIOU.

Entra om 3• discussão a ~roposiçiio da Ca·
marn. dos Doputndos, n. SI, do 1800, aut01·i·
:modo o Podnt• Exccul!vo a conceder no h!l·
chore! Tristão do Al~nca!' Al'nripe Junio1•,

diroDtot• gorai da Directoria. de Iusl1'UCI,;Ii.O do

Mlnist.eJ'lO rln Justiça o Negocies lntoriot•es,
um anno do licença com o respectivo orlle·
nado, afim de tratar do sua stLut!e onde lhe
convier.
Ningucm pod!ndo a palavra, encorr,•·so a
discussão.

Posta a votos, ó approvada, em escrntinio
·
sccroto, por 4! votos contra 3;
E' n proposiçiio adoplnrln o ,·ae ser suumatlldll á sancçiio prosi<leoc!al.
APPROVAÇÃO DOS VETOS DO PREFEITJ DO DIS..

TRICTO FKDERAL
Entr:t em 3" discussão o r•rojocto dorsonado,

n. 4, tle 1809, detct•minnndo que a. nppro ..

vaçiio pelo Sonarlo Federal dos •elos oppostos
polo Prefeito rlo Diotricto Federalt\s leis o
t•osoluçilos do Conselho Municipal soja pot•
mn!ori!L do votos.
Ninguem pedinrlo a palavra, uncorra·so a
llisoussão.
Posto a voto;, ó rt•juit:tLlo u rrojcclo.
s~na.tlo

v. 11

dos Deputados, n. 122, do 18V8, quo trat11 do
os:;egumr, pelos maios quo iudlcrt,a repressão
do ulguns_cl'imos c contrn.vençüos,

O Sr•. Ruy Dnr•bo .. a - Sr. Presldento, ó com cot•to esforço que mo levanto
pnr~t entrar neste debnto,
B:'ltamos om um destes casos om que só :L
cel'tidiio de obito poderio. oxcusnr a. 1mscncia
do roprosonto.nto do. Nuçiio i om um destes
ca.~os, em que um homem do convicção como
cu, ntn1ln. do cama, se do veria J'azm· transportar cm um leito do ambulnncia, para intor·
vir com o smt vnto, si dosto pudesse dnpendot• a condomnar,iio do odioso pt•ojocto agortL
om debato.
Acima, poróm, Sr. Prosidonte, do dever do
~a.lvn.r n miniiiL rosponsaLilidn1lo pessoal, estia.
o de preservar o desta Co.sll., do manter sem..
pre na altura em que se tem mantido a ele·
vao!a considot•açiio que lhe compete ntL repro·
sen tnção nacional.
O Senado tom tlesompenhado até hoje, quasi
sompro t::om n mo.id completa corrccc;iio,o aen
popcl do cam,11·a modoradot··•· nessas pressa'
com qno muitos vezes Interesses politicos sa•
crificam os grandes principias o ns gmndos
instituições constitucionaos.
E ó ot~ta. ngüro. o. situação Sr. Presidente.
O debato a. re11peito do projecto dt~ Camara,
neste as~nmpto principia na. 311 dis~u~sü.o; no.
211 , ;~ matorin :;e onc.!rrou !lo surpl'OZIL, tendo
s!llo o projecto dndo para a arriem do dia, na
mesm~t dato om quo se r!isLribuia nesta Casa
o pai·cc~I' drt Commissüo compotento.
0 SiL. PRESIDENTE-E' e' ta a praxe.
O S~t. RuY BAnnoso~.-PMo snr esttL n praxe
mas é umtL praxe que tem som· ido granrles
oxcepçües e nunca seria mais occo.s.iiio rlo fa·
zcl·ns Llo quo a rospoitn do p1·ojoctu do ta·
mo.nho. A'I'O.Vido.d&, como este, e quo, como
osto, uii.o póde invocar, om favor da. p~ossa,
razão nrmlmma do ut!lidado o do urgoncta reconhocldu; pódo ser estu. a. praxe, mas nü.o é
invariavol: ó uma prnxo sujolta a grandes
vario.çücs, que tlovo soJl'ror rorçoso.meoto res ...
tricçües necm;snrins, todas as vozes que o. ma•
teria. admitto ou oxl:,ro, como no caso !artonto, a intervon~iio da estudo, da refloxllo o
ria consclench• sogut•a dos membros desta
Casa.
O Sll.. PnEstDENT~ - Peço permissão a
V. Ex. p:u·o declarar quo o parecer fol pn·
blicat!o no Diario do Conywso do 2! do julho
o dado pora ordem do die~ da sossiio do 2G de
julho; sois dlos dot>ols.
31
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O Sn.. Rm: BAn.uosA-0 qno V. Ex. ncn.ba gressivnmcnlo concentrando em si, ~nreco, o
d!ldizer niío está cm CllDtrndicçilo com o dito ideal fiemocrntico do govomorcpublicn.no.
por mim. O quo ·eu tinha dito simpiesment·•
Jury. dignhlado tla mn~istmturn, compo·
foi que a mo.tm•io. havia. sido cJ,Jdn. para ardam tencin de tribunnes, garantias constitucio·
do dia no. mosmn.llnta. em que ncsr.n. Casa se nnos dn. liberdade individual, accesso do ma-

dlstl-lbuiu o parecer da Commlssiio compc·
tente.
0 Sn.. Pn.ESIDENTE-Perdôo me v. Ex., os
~aroceres só siio distribuidos quando a Mesa
JUlga dever dai·os para a ordem do tlin.
E' esta a disposição regimentai o a praxe
seguida no Senado.
o Sn.. Ruy BARBOZA-0 nobre Presidente
.ta Camara parece considerar como diri~tidns
iL sua pessoa, tal o milindre com que desde as
minbae primeiras palavras mo interrompeu,
as observações que fiz no uso legitimo de
meu direito de membro desta casa.
.SI censura lm no que en disse, não é pes·
sonl no nobre Pt•esidonte.

gistrarlos, tudo isso, todas ossos grandes
questões, cada. qunl mais melindrosa, al~umas das quaes, durante o antigo rrgimen,
foram o motte do partido liberai o o motto
do partido republicano quasi durante duas
dezenas do annos, to• las <~ssas questões viio
sacrificadas de cambuibada neste projecto,
que om 2" discussão, ~assou aqui no Senado
sem uma pnlavt•n do debate •••
O Sn.. A. AzEn.Eoo-Eu protestei
'
O Sn.. RuY BAnnosA ... o apenas com o
nobre protesto do nobre Senador •
Eu tinha, portanto, necessidade do dizer
isto, não com o intuito pessoal do politica ou
de censura a quem quer que fosse, mas como
O Sn.. PRESIDENTE-Agradeço a V. Ex. a defesa do minhas idCas, de min bas convtcçõoo
declaração.
e de minha consciencia, e no intuito da de·
O Sn., RUY BARBOSA-... que niio ora quem fesa da eonscioncia do todos os membros dostn
ClCCUpava a cadeira da presidenein nesse dia. Casa, qne nüo hão de fazer aos interesses
E ainda assim não estava no meu pensa· momentaneos de govot•no ou do polttica do
monto censurar o digno membro desta Casa especte alguma, o sncriftcio de idenes, alguns
, que nesRe dia occupava a sua presideocia dos qunes por si sós são bastantes para detot•·
:Referi o facto por si só; queria mostrar qu~ minar_!lm a queda do um regimen o a inau·
eile creava para o Senado uma situação ve- guraçao de outro.
:xatcria na qual elle era arrastado a dar c Eu queria dizer, Sr. Presidente, que havia
seu vote sobro a materia em discussão, sem nccosstdade absoluta, que ao imponha iL de·
que de sua parte houvesse procedido no es- cencin pariament<Lr, o roquerimentc que vou
tudo nocessario paro que a sua conscioncia ter a honra de su bmettot• no Senado.
11e juii!IIBIIO limpa e segura em ma teria de
Não é que eu niio possa, mal ou b9m, detamanha gravidado.
monstrar as enormidades que no seio desta
A verdade ó que alguns dos membros desta ,tentativa se encerram, porque tilo grosseiras
Clllll niio tiveram conhecimento da mnteria silo ellas, tão brutal, tão desesperado, tão
si não no dia em que ella so discutia, porqu~ nggrrsivo e tiio insolente é o modo polo ~ual
o intervatlo de quatro, cinco ou seis dias a o projecto viola os principi"l mais oiomon·
que o nobre Presidente acaba do t·ererir·so tares e da convicção republicana, que qual·
Dito era sumciente para o estudo completo d~ quer do nós, sem estudos, em um rapldo im·
aasumptc tão momentoso· e tiio grave como proviso, poderia dizer o bastante para escla. aquolle de que se trata.
recer, ainda os prolllncs, quanto mais juris·
· O projecto que se dissimula sob o modesto consultas, publicistas e legisladores, sobro a
nome de -projecto destinado 6. reprcssiio de impossibilidade da approvaçiião deste pro·
certes crimes pollciaes-ó um codlgo de re- jectc.
· acção ; ·nelle se com pendiam todas os tdéas · Mas, como ainda doante das evidencias
. reaccionarins mais adeantadas nessa direcção mais sérias, devemoR dar sempre á conscien·
gue até boje se atreveram a levantar a ca· cio de nossos adversarias o direito de se ma. lieca em um regimon republicano.
nifestar o admittir nelles a pt'tlsumpciio da boa
· ~'erindo a torto e a direito, com um entono fó a que toem tanto direito como nós, como,
do soberania mais desabusada, os principios por outro indo, Sr. Prosidonto, é necessario
liberaes maio antigos e mais sagrodos,aquellos que na situnciio actual esta Camara desemJl8los quaes se bateu sempre a idéa ropu· ponho o papel que lhe ostá destinado neste
blicana...
rogimen, julgo ind!sponsavoi o adiamento da
o sn. JoÃo Con.oEmo-Muito bem '
materh1 nos termo; qne o Regimento da
Casa pormltte,
O Sn.. Ruy BAnnosA.,. e!lo vne boje, do Será um moto pum onda um dos membros
um !,IIOmento para outro sacrificnl·os iL con· desta Cnmara estudar tiio gmve nssumpto
vicçao de uma utilidade probiemntica da ido· percorrer o fecho de questões que este pro:
latr1Jl dessa policia cujas absorpções vito pro· Jeoto reune em si, seriL o meio do habilitados
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nestas poucos dios de ftJlgo., entrarem e snhi·
rem deste debato com a consclcncia do tor
cumprido honrarlnmooto o seu rbvor legisla·
tivo.
• Requoil•o, pot•tanto, o adiamento do pro·
Jccto por oito dias.
Posto a votos, é npprovado o requeri·
monto.
Fica ndiari!L a discussão da jJroposlçüo.
I.
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tratei de entrar no conhecimento dtJ meritis
da concessão feita pelo Senado o connrmnda
pela C•mnm dos Deputados; rofcri·me tilo
sómonto ó. emondn. aprcsuntndlL
. Achei procedente a emenda; onde se vontrla lrll·gamcnto esta questão, tonrlo Mtural·
mont~ por base o pro.Jccto que não cogita do
bordorr_os, ~cm do succcssores do um dos
CODCOSSIODO.rlOS.

E a Co.mrulssiio, tendo exclusi vamento do fO
sobt•o a emcnd1L da Camnrn, desde
NAVEGAÇÃO A VAPOR NO ILIO MADEtn.A.
Q,uo fot arredado um dos nomo~ dos concosswn~rlos, por força maior, por f;Llleclmento,
Entra om dlwussiio unica, com o parecer acho<
procedente a emenda e neste sentido
favoravol da Commissiio do Obras Publicas o aconselhei
a sua adopção pelo Senado
Emprezos Pri viloglaclos, a emen,ln cln Gamara E' só o que
tinha a dizer,
'
dos Deputados ao projecto do Senado, n. 10,
de IB91, que autoriza o Governo a conceder
privilegio, por 25 annos, ao Dr. Pedro Souto O S1•. Franci•eo Mnellndo diz
Muior e a. José Eustn.quio Ferreira Jacobi na, Q);IC a iutençii~ do. Camo.ra dos Deputados
para esl-lbolecer um plano do navogação a n~o é nem I!,Ddra ~or pelo. concessão, porque
vapor entre Sonto Antonio, no rio Mnrteira, o esta ainda nao cxtste, depois de constituído
projecto cm · let é que pócle tornar-se um
o lognr que tlcn perto dn foz do Rio Bonl, a otitulo
pnra os herdeiros que pot•vonturrL re10' ~o· de latiturlo sul ou pariL melhoramentos
clamarem,
assim niio se pótle argumentar
nas caeboeiras existentes no mesmo espn~o,
com
o
tliroito
quo posslm ter os herdeiros do
sem onuanlgum paro. o Estado.
Jacobinn. pelo fJ.cto do do.r-se uma couce:;sii.o
O Sr. Leite e OJtlclcn(l)-Sr. a seu favor,
Presidente, tenho duvida sobre o porec:1r da Nlnguom mnJs pedindo a palavra, cncerCommlasi!o do Obras Publicas do Senado, so· ra.·so a dJSCOSSI.LD.
bre a emonda em discussão, e vou o.pcnas fa· Posto. a votos é npprovo.diL a emenda.
ser uma Interrogação à nobre Cornmissüo.
O projecto assim emendado, vae ser str!JTrata-se úe uma concessão para navegação mottido á snncciio pre>illcncial, Indo antes Li
a duns pessoas, Souto Maior o Dr, Eus!ochio Commissão de Redacção,
Jacoblna.
A concessão foi do.da pelo Senado aos dous;
emquanto clla la para a co.mnrn dos Depu" O 81•. P••e11ldente-Estó. esgotada
tadus, morreu um dos concesslono.rlos o a ca; o. mataria da ordem do dirL ; o, onda mais
mnrn propoz emenda supprimindo o nome havendo a tratar, vou levantar a sessão des·
ignnndo pora IL da sessiio seguinte :
do quo marrou.
· Ora, parece que os dous tiveram trabo.lbo 211 discussão do. f)roposh;ão dn. Camara dos
e despczes para obter essa concessilo i como, Deputado•, n. 7 do 1800, autorizando o Poder
pois, por morte de um dos concosslonarlos, se Executivo n roverter IJO.ra. o quallro tia reha 1le aupprlmir o sen nome, osbulbando os serva da Armada ao capitão .de fragnt" reseus bordndeiros dos direitos que jrl tinham formado, Arbtldes Monteiro do Pinho.
adquirido pela concessão i
·
Parece que seria equitativo conservar os Levanta-se a sessilo ás 2 horas o 15 minutos
·
nomes dos dous, porque o que morreu ó ro· da tarde.
presentado polos aeus herdeiros nos direitos
quo lhes assistem, em virtude da concessão,
Sendo estes os termos por que coó'sldnro a
proposição, mo parece quo a Commlssilo não
tem razão em aconselhar o Senado o. accelta·
71• SESSÃO EM 2 Dm AGOSTO DI 1899
cllo da emen1la. dn. Carno.rn..
E' esta a duvida quo proponho {I nobre
jJtesidencia elo Sr. ~llanocl de Quciro:
Commlsailo, e espero esclarecimentos da parte.
do nobre relator,
A' mola hora dopol' do meio-dia abre-se a
scssiio
~~ quo concot·t•om os Srs. Ma.noul do
O Sr, Alvnt•o J\lncbndo (')-Sr.
Quoh·oz,
J. Catunda, Alberto Gonçalves, JoPresidente, fui relatot• deste parecer; n1ío nathns Podrosa,.Jonqulm
So.rmcnte, Francisco
Machado, Benodlcto Leite, Gomes do Castro,
Bolfot·t Vieira, Nogueira Parnnaguá; Pires
(') Niio foi rovlalo voto orAdor,
pr·onu~ctar
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Forreh•a, Ct•uz, Joii.o Cordeiro, nozcr1•il Fontenellc, .Jos6 Hct•nartlo, Alvaro Mnchndo,
Abdon Milnnez, Almci<ln Barreto, Gonçalvns
Ferreira, B. do Mcndonç<L Sobrinho, Rego
1\lcllo, Leito o Oiticlca, Rosa JuniDI', Arlhur
.Rios, Domingos Vicontc, Thomnz D•Jlllno, E.
Wandenl<olk, Feliciano Pcnna, Buono B1nn·
clüo, Rodriguos Alves, Pn.uht Souza., Mo!'nes
Barro<, Leopoldo do Bnlhücs, Jo11qulm do
Souza, A. A2credn, Gustavo Richard, Rnu·
llno Horn, Pinheiro Mnchndo, Julio Frota e
Ramiro Bnrccllos (40)
Deixam do comparecer, com cnus\ parti·
clpnda, os Srs. Hunrlquc Coutinho, Generoso
Ponce, Justo Chermont, José Mat•collino, .Joa·
qulm Pernambuco, Coelho e Campos, Lcnn·
<iro Maclel, Q. Bocnyuvn, Goni)Olvcs Chaves,
· Calado, Aquilino do Amaral, Vicente Ma·
cbrulo, Joaquim Lacerda o Esteves .Tunior ; e,
som elln, os Srs. Mnnoul Barata, Lauro So·
dró, Pedro Velho, Ruy Barbosa, V!rgilio Da·
mazlc, Cleto Nunes, Porcluncula e Lop"s
Trovão, (~2)
E' lltla, posta cm discussilo " sem debate
approvada a neta da seseilo nntccedonte.

Iii•·· I' Secrctnrlo

O
seguinte

dil conta do

EXPEDIENTE
OJ!Iclos :
Tres do I' Secretario da Camara dos Depu-

tadas, de hontem, rcmettcndo as seguintes
PROPOSIÇÕES

N. 45- 1800

O Congresso Nocional decreta: J.lúr.l)!::l
Arllgo unico. Fica em vigor para a Jcglslo.tura de 1900 a 1902 a lei n. 407, de 6 do
novembro de 1896, que fixou para o pt•esentc
o subsidio dos Deputados e Se11adores ao Congroso Nnclonnl.
Camara dos Deputados, I dcngostode 1890.
Carlos V a= do Mello, Presldcnte.-Carloo< Au·
gusto Valc11tc de Novaes, i' Secrelarlo.-Ar·
thur Amb,·osino Jle,·etlia dtJ BcJ, servindo do
2' Secretnrlo.-A' Commlssiio do l'innnças.
N, •lO- 1800

•

O Congrosso Nucionnlt•osolvc:
Arl. 1.' E' approvado o tratado de o.rbl·
tro.monto ontro as Ropubllcas rlos Estados
Unidos do Brazll e do Cblle firmado nesta Oa·

•

pito! pelos p!onipotcnclorios respectivos cm
18 de maio do !buG.
Ar\. 2.' Revogam· se as disposições em
contrario.
C11mnrn dos Depnl:lllos, I ~o ngosto tle 1899.

-Ortrlos Vrt.: do Mallo, Presidente.-Owlos
Augusto Valente do Nov·tes, la Sccretarlo.Art/tu)' Amhrosiua lft'1'cdia de .Stl, servindo do
2fl Secretario.-A' Commissüo de r.onstituiçiT o,
Po~ercs

e Diplomacia o
N. 47- 1899

I

.I

I
"

O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.' Ficam remidos ns dividas para com

o. Fazenda. Nacional cloixndas pelos ofllciacs o
pmças que pereceram na campanha do Ca·
nu~ os.
Art. 2.' Ficam revogadas as disposições em
contrario.
Camara dos Deputado•, I do ago>to •le
1800.- Carlos Va: de .ll,llo, ProsillcntcoCaJ'los Augu&to Valente de Navacs, 1° Sccro•
ta.rio.- Artluo· Ambrosino Hcredia de S·l,
scrvint!o de 2' Sccretarlo.-A' Commissilo de
Finanças.
Um do mesmo Secretario e da mesma dat:L,
communicando que, tendo aquclla camora
adoptado a emenda do Senado ó. proposição da
mesma Cnmnra, determinando que tonha entrada no Thescuro como receita a rcn:l11 do
Deposlto Publlco, foi nest11 data envia~a á
snucçilo presidencial a respectiva Resolução.
-Inteirado.
Outro do mesmo Secretario c da mesma dota,
romcttcndo um do cada ·um dos autograpllos,
devolvidos nquolla Camaro,das Resoluções do
Cougt•esso Nocional, sanccionadas pelo Sr.
Presidente da Republica, uma autorizando a
abertura do credito do I :OGl$812 para pa·
gamcnto do aluguel do prcdlo onde 1\Jucclo·
nou a Ropartlçllo Oernl do Tet•rns c Coloniza·
ção o outra concedend<> oito mezes do li·
coni)O noJJu!z tio Secção do Estado do Parti,
bac!tnt'el,Antonlo Acatanassú Nune3.-Ar·
chivom-se.
outro !lo Mlnisterio dos Negocias do. Fo·
zcnda, do 31 de julho ultimo, trnnsmlttindo
o. MonB!l.gom com quo o Sr. Presidente 1io,
Republica devol•o dons dos o.utogrnpbos d11
Resolur;ão do Congrosso Nocional que >noclonou o quo nstauclcce regros a que dovo
ob01locor a dlscrlmina~[o dns taxas do sello
que a União c o3 E•lo.dos podom t!ccreto.r.Archlve·se um dos autcgraphos e communlqueosc ó. Camara dos !Jepl!tados, romcttcn·
o
do-se·lho o outro.
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Scc••cttu•lo Jô os so- por vontur~ pudaoso ser ob•tacuJo iL promo·
cão 1lo commissnrio 1ln nrma1la reconhecido
por ontrn ropartlção fiscal ou tribunal supe·
•
rior
competento, será levado ó. responsnu1ll·
PARECERES
d~•le daque!l~ onde correr primeiro o processo
de veritlcnção,
N, JG4 - 1809
Art. 4," Entende-se por obstnculo iL proRerlacçc1o final do proJecto do Senado, 11. 10, mor,!lio do commissil rio do. n.rmnd11 um engano
de 1891, que rwtori:a o GovcJ'no a conce. contra n Fazenda Nacional superior li caução
dcj' pre'l!i/egio, po1· f!ú ar~no,, ao Dr. Pedro pelo mesmo depositada na repartiçüo campoSo11to lllaior c ·t Josd Eustaquio JacoUina, tento,
pam estabelecerem wn plrenu ele )!ave,qaçl1o
Em voz do nrt. 2' da pt•oposiçiio, dlga-so:
a t•opor enl1'C SHnto Antonio, li OR1'o J.lla.
Art. r:;,n Ficnm revogados o o.t•t. 25 do redcira, e o lo!Jal' que fica perto dtt {o: do Rio
gulamento
nnnexo ao decralo n. 703, de 30
Bani, de acca1·do com a emenda àrt Cantara
de
ngosto
de
1800 e outras dlsposiçües contrados Deputados, acccita pela Senado.
rias ao presente decreto.
Snln das Commissües, 2 do agosto de 1899.
O Congresso Nocional resolvo:
-E, ll'tllldenholh .-Belfort l"icir,t .-Almeida
Art. J.o E' o Governo autorizado o. conca·
der privilegio por25 nonos no Dr.l'edro Souto Barl'eto.- Pires J<l:r1·eira,
Maior pam estabelecer um plano de naveunção n v<Lpor entro Santo Antonio, no rio Ma· O l!ilr. A. Azm•edo pede a palavra
delra, e o Jogar q uo fica perto da ror. do rw pam solicitar do Sr. Presidente a mclusão
Boni, a lO• e 20"' de latitude sul, ou para na ordem do dia elo amnnhü de dous oeto' de·
melhoramentos nas cachoeiras existentes no Sr. Preleito doDistricto Federal que hn muito
mesmo espaço, sem onus algum parlL o Es- tempo se acham cm poder dos Cornrnissões
tado.
respectivas, Pecle que esta lnclusiio seja lei ta
Art. 2.' Revogam-se as disposições em inc.Jependentomento do parecer que ns mesmas
contrario.
Commlssües tem o clover de dar.
O primeiro veto rolore-so aos vencimentos
Sala das Commlseücs, 2 do agosto de 1800, dos empregados municlpnes relativos no me1
-Joaquim Sa,·mcnto.- J. Joaquim de Sou~a. de dezembro ultimo, vencimentos que, pot
-B. do McndoHça Sobrinho.
clrcumstancin inteiramente excepcwnal, e
Fica sobre a Mesa para ser discutida na que até o orador desconheci" em relação no
sessüo seguinte, depois do publicado no Dürio Districto Federal, cahiram em exerclcios
findos, sendo que o Sr. Prefeito do Dlstriotc.
dn Congresso, o parecer
Federal votou a resolução do Conselho quE
mondava
etrectuar o pagamento dos mesmos
N. 155- 1890
vencimentos.
O veto rercrMe à divida passiva do orça·
A Commissão de Marinha e Guerra tendo monto
á parte do saldo existente nesse
examinado a proposição n. 22, da Cnmara mesmo e orçamento,
!L informaçit.c
dos Deputados, determinando que nenhum obtld<t na Secretaria segundo
do
Senado,
commlssario da armada seja promovido sem
como hn muito tempo acha-se este vet
ter liquldano provisoriamente com a Conta· naE,Commissilo
de Constituição e Poderes, :•
dor! a da Marinha a sua t•esponsabilidade para como nffect11 elle
Interesses dos emjlre··
com a Fllzenda Nacional, ti de parecor que gados municipaes,ossolicita
o orador que ''
seja approvatla com as seguintes
Sr, Presidente consulte o Senado, uma vet
que e.•ta ti a praxe e que a Mesa não ten•
E~IENDAS
querido seguir outra, si despensa o pnrec~:·
respectivo, nfim de ser esse veto dado para a
Depois do art. 1', nccrescente-se:
ordom do dia do amanhit.
Art. 2.' Encerratlas as contas do commis· O segundo veto é o que se refere á reso·
sarlo da armada, q_unlquet• quo soja o porlotlo lu~iio rolnttva ii cenergm electrlca», v81o que
rln sua g•stão, sorao remettldas ii Contador ln ,iá se ncha lia algum tempo om poder da
da Marmha com a mnlot• brevldn1!e, para os Commissüo respectiva, sendtl que, to.! vez por
efi'oltos do artigo nnterlnr, e o prazo pura to- falta tio p01•ecer d"ssa Commissiio, o honrado
moda deli as começar-se-1m a contur rto dia elo Sen11dor pelo Estado de Minas, no sou clis·
recebimento ou entratla naquella repartl~iio. curso relativo no projecto que hontom cahlu
Art. 3.• Qualquer engano na Uquldn~üo em 3·' cllscussiio, depois do havct• pa01ndo
provlsor!a, contra a Fazenda Nacional que em 2".,.,
0

lih• 0

gulntos
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0 SR.. ARTIIUR Rros-Estn clnro; si nilo O Srt, A. AZEREDO- E',
houvesse passado om 2u, níi.o cbegnt•io. A3...
o sJt, 1.E!TE E o!TIC!CA.- cOffiO,'I , , ,
0 Stt. A. AZEltlODO-«Esió. claro», diz o 0
honrado Senadot• poJa Bnbia, mas niio estava
SR. A. AzEnrmo- Fazendo o estudo ne·
bastante claro, por exemplo, para que S. E:r. cess:crio it re•peito .. •
bontem dissesse que a terceira discuS<iio o'Sn. LEITE rc OtTICIOA.-OS esclarecimentos
havia esclarecido o espirita da Casa, a ponto acerca do assumpto niio constam do Diario
de poder o Senado pensar e decidir ele modo Official.
cliverso da~uello Jlor que tinha pensado o do· o SR. A. AZEREDO ... de modo guo o
cldido na 2• lliscussão, quando o Jb.cto ó que Senado possa decidh· independente de panii.o houvo au discus~üo o
rocer o
Continuando, 0 orador diz que 0 honrado Comprobonde o orador que o projecto ti·
Senador pelo Estado do Minas, no seu dls- VOSl!e cabido, como caillo, sendo essa rejeição
curso, foz insinuações um tanto d:r,rlmentcs aspiração do Governo, conforme disso o nobre
do Senado; e tendo 0 Senado vot 0 contra Senador por Minas Geraes. Que so prejudique
o projecto depois dessas observações, sendo com isso interesses que estilo dependentes do
que S. Ex. referiu·so directamente no ~elo
t d s .• ,.
.
cuja inclusão na ordem do dia independente- vo 0 0 ona~o, " 0 que nilo parece JUSto. • •
inento ~e parecer se podo á Mesa, entende o O Sn. LEITE E OITICICA. - Nós nada temos
orador quo qualquor demora na decisão deate que vér com interesses particulares,
assumpto, pao o Senado ainda em oontin- o SR. A. AzmnJ:oo- Niio está deftmdendo
gencias pelares, principalmente depois da vo- interesses p:trticulares, l'alla de interesaes
tação do projecto a que niludiu.
~ornes e ó aó por es;e motivo que solicita da
o Slt, Lt~1rm E OrriclcA- Porque?! O Se. Mesa que consulte c Senado si consente que
nado tem completa in<lependencla para jul- esses <elos sejam dados para a ardem do dia
gllr como entender conveniente.
de amanhã, iudeponclonte de parecer.
o sa. A. AZEREDO - Mas, uma vez que 0 Acredita que, solicitando isto, niio coo·
senado votou sob a pressão da Jnsln unção traria 8 vontade do Governo, porque, si confeita poJo honrado Senador por Minas .• ,
trarlasso, Eabe perfeitamente que eattLria
clamando em viio.
Os SR9. LEITE E OITICIOA. E ARTI!VR RIOSNão ha tal.
O SR. LEITE m OITICICA.- Uma Insinuação
·
destas a nosso respeito 1 V. E:r. e&te anno
OSn. A. AzmREDO"-, • • e por uma das to- está ret•lnc 1Adivinhando pensamento• occul·
lhas da manbll.. • .. •
tos
·
0 SR., ARTIIVR RIOS- Que não é orgam 0 SR, A, AZEREDo-Absolutnmento nito ;
offioial do Senado nem dos Senadores que VO· está usnndo 1le um direito com este requeritaram contrJ.
monto. Sl contraria o Governo eomo contraO Sn. A. AzEnEoo-••• que, em artigo ag- riava o projecto que hontem cahiu no Segrosivo ao senado, fez msinuações loju· nado, npoons procura tirar as deduções que
riosas...
a sua inteliigcncia. admittlr.
o sn. LEI'l'E lC OITICICA-Por lato mesmo, Basta esta inainuaçio do Governo para que
é tiecessario esporti.r 0 p&rccer da commissüo, se snlba que niio deieja contrariar ou hostl·
Uznr os tolo<, de aocordo com as suas aspl·
O SR, A. AzBREoo entendo que melhor racões.
será que o Senado possa discutir o assumpk• Pede pols, para que desappareca desde j!l
e Eobre elle decidir independentemente do pa- qualquer prevenciio em relaçiio ao senado
rocer da Commissito.
sobre o ueto a respeito da resolução do CooO Sn. LEITE E OlT!OlCA- Sobre os votos do selbo relativa à cenergla electrica•, que soja
Prefeito ó lndl~pensavol o parecer da Com· este veto dado para a ordem ·<lo dia de amamissiio: o assompto delics não ó o mesmo do nhil, nftm de quJ o Senado possa tom:tl·o cm
uma lei.
consliicraçi\o,
.
0 Sn. A. AZEHEOO - Eslt\ oscripto no 0 SR. LEITE E 0!TIOIDA-Então clovia pcdh•
f(egimento uma disposição permittindo quo pnra todos.
qunesqucr matorins que dependam tio p:t· o Sn. A. AzEnEno-Pode agora apenas
roccr da Commlssiio possam ser ciadas pnriL n para tlous. o nobre Senador 1olioitnr·r. urordem do dia intlepondentos desse parecer. gencin para os outros.
o· Sn, LEITE tc on·tCICA- Mns tmta·se do O orador pede sómento a discussão do veto
assumr,to que foi dlscuti~o no Conselho Mn· sobre n conorgla oieotrloa•, n que ao referiu
nlclpat : mlo ó posslvol ti la pensar o parecer o nobre Sonadw pnr Minas e a dlsouu~o do
da Commissiio sobre ollo.
rveto relativo a vencimentos de empregados
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municipaos· que se voem prlvndos dos seus
orclcnndos correapondentcs ao mez de dezembro do nnno passado, niio vindo com isso fnzor
ilpposição ao Governo.
O SR. TnoMAZ DEI.l'INo-Peço a palavra,
O SR. PRESIDE!';TE-0 requerimento niio
tem cliscussiio.
o SR. ArtrntR Rros-Niio tom discussão 1
0 SR. TIIOM,\Z DELI'INO-Peço a palavra
para·uma explicação pessoal.
0 SR. PRESIDENTE-TOm a palavra pela
ordem.
O Sr. 'I'homnz Dclfino (pela
o1·dcm) -Sr. Prosif!onto, evidontomouto cl

um recurso do que lnnço mão para poder
discutir ou polo menos fazer a!g11mns con·
sideraçoes em relação no requerimento que
ncnba de formular o illustre Senador por
Mn.tto Grosso.
Membro da Commiasiio de .Justiça e Legis·
laçi'lo, d•do o requel'imento de S. Ex., a
minhu presonço. era forçada., era do obriga..
çiio nestn. tribuna.
Pelas considerações de S. Ex., sinto como
o Senaclo sente, quo niio lm intuito sou, de
por qualquer manoir•a molestar a Commissão ...
0 SR, A. AZEREDO-Apoiado,
0 SR. TIIO>IAZ DELFINO-.,, da qual eu
em ultimo lognr llll)o parte, que niio ha
tambem o intuito de molestar a Commissiio
de Constituição e Poderes, qm tnmbom est~
em causa.
0 SR, A. AZEREDO-Apoiado,
o SR. Tno>tAZ Dmt.FINo - Mas, seja como
tor, si o Sonndo percJbe este intuito, si n
ninguom elle oscapn aqui, nilo sei si pode•·il
escapar ello, talvez n quem tóra do recinto
tiver• pelos jornnos conhecimento das materias aqui tratadas e do modo por que siio tratadas.
0 SR. PRESIDENTE-V. Ex, ost~ fali anelo
peta ordom, par<~ encaminhar a votação ...
o SR, THOMAZ DELFINo-V. E:r. vae ouvir.
Apresento uma série de argumentos tendentes a um ttm espocinl.
Set• um pouco prolixo é dereito que resulta
de ni!o frequentar com assiduidade a tribuna.
Mas fosso qual fosse a dtfficuldnde que hou·
vesse na mnteria a que se rofe1•tu o ttlustre
reprosontcmte de Matto Gros;o, o valo do pre·
fotto municlpnt á I'osotuçilo aoure força etecotricn, (e a este pnrtioulnrmoute me r•eHro,
Jorque cstil na Comml"üo do que faço p:trto);
1ouvosse manifestuçOes por parte de quem
quer que fosse, nesta tribuna o fóM da trl-
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huna do Senado, em 'lualqum· out•·o Jogar,
nmrmo que a Commissu.o de Justiçll. o Lcgislnçiio ó perfoitnmente indifforente a estas
mnnifl,gtuçiíos. (ApoladON.)
Acima tio mnnlfostnções quaesquer, rldi·
cuJas, !nanes, est(l n consctcnoin do cumprimento t•igoroso dos devoras da Commtssão.
O veto osttl. em meu poder : ó uma mataria
complexa, muito séria, muito importante, o
quo envolve interesso de nltn monta. Tenho
trnbaibatlo com bastante afinco na Commil·.
silo de que t'nço parte, cujos pareceres aht es·
![o ;publicados.
Nao preciso trazer. para a tribuna, para
niio alongar-me, a lista dos trabalhos da Com·
missiio.
.
Quem quizer lol·os os encont••nr~ no Di•rio
do Congresso.
...
.
Preoentemento tenho em maoe um pr(\)e•
cto tio grande tm portancia e que tom me
obrigndo a demorado estudo, superior mosmo
{J.s minhas forças, q uni ti o projecto de locação
de serviços, pelo qual tom se empenhado com
justo ardor, e se empenha ainda, o nobre Se·
nadar por S. Pauto,
o Su. MoRAES BARROS - Creio que se em•
penha o Brazii Inteiro.
o SR. Tuo~tAZ DELil'INO- Tenho em mãos
outros pareceres tambem importantes, e niio
cl razoavelmente e:rigtvel que essa Commts•
silo, tiio ntnrefndn, possa rapidamente, sem
muita ponderação, dar pareceres sobre tod1111
as matarias.
Nilo mo op[l_onho a que o Senado discub\
esta mnterin. indepqndento do parecer d&
Commlssiio; não me opponho a isso, nem !e·
nbo a pretençilo de suppor que o Senado se
elucido ou esclareça por meio do meus pare·
ceres.
O Senado estfl em sou direito, pt\de obamar
n. téia da dlscusliio tanto esta como todas ao
mate•·tns que qutzer.
Nilo soro! eu, Sr. Presidente, que tendo
cm tiio pouca conta o meu morito, levante
embaraços ao requerimento tio honrado sedador.
Mas, devo dizer que em casos desta ordem,
como em outros ignaos, a Commtssão não ao.
movoró. pnrn dar parecer sobro. as matcrlas
qne lhe si!o ntrectns, antes do tempo em que
entendo que devo dar por completoe os estudos pró ou contra.
o SR. ARTIIUR Rloz- roço a palavra pela
ordem.

o Sa•, ProMldcntc-0 nobre Sena•lor que acabou do (aliar, pediu a palavra
para nma explicação possonl; si V. Ex. quer
a palavra pela ordem, e11 lh'a darei ; mas
devo observar que o requorlmonto nilo tom
dtsoussilo.
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O liilr. Arlhtn• Rio,..- Sr. Prosi· Soundor pot• Mntto Gl'osso, volto iL questão
dento, acceito n. observn\iio de V, Ex. como principal.

.'

multo bem cabida, P com o nrntnmcnto com
que crstumo sempr·e receber ns oiJ!!crvnçõeM,
conselhos (lo pest~oas que, como V. Ex., so
acham collocadas no•sn ca,Joirn para dirigir
os tralalltoa do corporação tão alta c tão ele·
vadn. como o Senado.
Si nfio lOssc esse o mon hn.Li ta o o meu
dever, o.indo.J!Cia disci plinn. do t'!Spiríto, te1·in
de, mais uma vez, prestar um preHo do con.
sideraçii:o a V. Ex., ol.lcdccomlo cegnmcnto
lis suas detorminaçoos,
Pedi a palavra pela ot•dom porque, toudo
astento no Senndo hn. pouco .tempo, o niio co·
nheccndo llindn. pcrfcitnmcntc ns f!isposiçõcs
tio seu Regimento, venho pedirn V. Ex., um
esclarecimento oé: si este requerimento. como
V. Ex. diz, não admitte discussiio, st:J'IÍ.
Jici ta enviar ii Mrsa outro requerimento n<l·
ditivo, t'lmboJ•a sem tliscutir ~
Eis o intuito quo mo !CI"OU a pe<lir n pnln·
vro. peJa ordem; e n.pi•oveitnndo n. or.cnsião,
sem com tudo sahir dos limites traçados no
Regimento pora. usn.r lia formulo.-pelrl ordom.
devo dcclarnr ao honrado Sonadot• pm'Matlo
G2•osso que S. Ex. nilo foi feliz nn,iustitlcaçao com que precedeu n apresontaçiio de sou
requerimento, especialmente cm relação ó.
minha pessoa, o ás pa!"vras quo hontem incidentemonto, em aparto, dirigi a S. Ex.
O que disse a S. Ex. ,; que os Regimentos
tanto desta Ca.;a como da outra não hn~·iam
esta be!ecit!o tres dis.,ussoes para os projectos
por mero luxo, ou Jbrmalidade, o que impor·
tava, si &ssim fosse, em inutll perda de
tempo,
As di~cussües succcsBivas são cf'tabelccidns
pnr:t melhor estudo o clucidat;iio dos pl'O·
jactos; por con~eguintc, niw havin razfio de
ser para a 01lmiraçiio do que S. Ex. fez
hontem exibiçilo no Senado, por ter sido rejeitado om 3" discussão um projecto ante~
approvado JOio Senado om segunda.
O Sn, A. AZEHEDO - E os nntocedonles 1
O Sn. AnTI!un. RIOs- O nntocedonto em
que S. Ex. sopodlabasear ú quo nn 2" dis·
cussiio estavam presentes apenos 23 Sena·
dores e hontem estil•omm presentes 53 ; e a
rnniorin podia modillcnr cornpiotamonto a
votação da 211 discuesilo.
Eu poi' exemplo, quo ern. controrio rndi·
caimento ao projecto, não eati vo p1•csento
quando entrou olle em 21• 1liscussíio ; tJ por
tanto o meu voto nüo po<lin excitai' n ntlrnirnçilo do V. Ex. SftlldO contrario, como rli:iso,
no mesmo projecto.
Mas, desde que S, Ex. mo nclverto que,
u~ando ela palavra poJa ordom, niio posso
fazer uma rectlficaçiiodns palavras.do nobre

Logo quo ouvi S. Ex. oxpOI' o motivo que
o trouxu i\ triuuua, ontenoli quo o requeri·
mento dr• S. Ex. m1o tinha nenhuma justift·
cativo. J,ossivel ; mas, :;i ó. snbodorin. do Senodo, npprou vcsso ncoi tal ·o, e clcterminn.r·
que entra~scm 0111 úi5CUl-SJ1o os dons vetos,
um quew r•el'ero n emjlreg-;Hlos municipucs e

outro rpre ~c I'~ fero ti. urwL conr.e~·81io muito
impr•J·tauto, qno envolve re!açoe; com qun;i
touc o Dbtt•icto Federal, e que tem sido moti\'O do grnves nccusnçües, desde n. sua apre ..
sontn ~ão no Conselho Municipal, si estes dous
vetos, repito, na snbedorin. do Senado, podiam
disponsnt• o cxnmo da comrni,üo, todos os
mais pl'Esentcs no Senado ató agOJ':t, podem
igualmente dispensai· oseo pn.recct•.
Era. nosso sentido que eu JmviÜ. formularia
o seguinte requerimento additivo do primoil'o e CJUO vou ler, o que V. Ex. ncceitartí.
si o J~cgimonto o pormittit•.
O liilr. P••c~<ideute- Eu oon•irlero o
requerimento uc V. Ex. corno um requeri·
mcnlo novo, independente d<L approvaçüo do
primeiro.
O Sr. A. Azeredo (pela or·
riem) -Eu tenho o nostumo de observar as
cousns; c corno vejo o rumo quo querem flltr

ao mau requerimento, peço a V. Ex. quo,
nntes tio Senado se manifestar a respeito
del!o, consinta que o retii'e,
O Sn. PnE<IDESTE -O roqu"rlmento niio
foi sujeito a apoiarnento, e, por isso, indepen·
denta do vot:<~ilo, o considero retirado.

O SI", Artbtn• RloM (pela ordem)
- St•. Presidente, tendo o nobre ~enador por
Matto Gros.<o retirado o seu requerimento, eu
tnmbem retiro o meu.
O liilr. Frnucl,...oo lUnchudoSr. Presidente, pedi a palavra p<LI'IL repetir o
que hontem disso, pois o que suhiu publicado
no Diario c{() COHffr'Osso t.le hoje é oxo.cto.mente o contrario do quo atllrmei,
No Diu>·io do Co"9resso do bojo attribue·

se-mo o seguinte:

c O Sll. FnANCISCO MACIIADO tliz quo a ill·
tençí1o da. Ctlmarn. dos Doputndos niio ó norn
FOilhL t-:er pei1L concessito, porque esta aindll
não fXh;tej <lepois de constituído o projecto
f'lll lt~i é !plu pólio tornnt··~o um titnlo pura
.:s herU1!i ms que porventu1'n. t'tJclamal'em,
astiltn niío se r,ódo argumcnt:u· com o tliroito

quo possnm ter os hei'<ioiros do Jacoblnn pelo
facto do dar-se um" concossão n seu fa.
vor.»

•

-.

'
'·'.

.

SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1809

O CJUO disse r~..11 cxflctnmonto o contrario, c
consbto em mnitn roucas po.luvras.
Os horileiJ·m de JllCl)hinu não púdiam sueceder !-Iom qno J:~cohino. tivesse dirmto, o
direito nin<lu. uiio existia, JlOrqno tratava-se
apenns de um privllo;:io a umn. conce~siio, c
privilngio nnmm constituiu dit·eito,
O titulo elo direito nestas condh;üos Oo. lei.
lei quo pnsso. pelos tmmito:-; Jcga.e::; u::;tn.Ueln·
cidos no no~so Rogimcnto, !jUO é n. nppl'Dvaçüo do pi'o,iectü cm uma o ou tm Ca.gn. do
Congresso r.om n. competento ~uncçiio.
Esto ó o titulo do <li rol to.
Ainrla nii.o existí11. Por consog-uinto, aindn.
niio lmvia cons11 a.lguma. a allegat' nos li ireitos do Jacobi no por lliOrto de; to.
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Entrot~nto,

lidos maio dovagnr, 11om tão
mi.o sondo comtndo n.utinornico:;,
l:lÜ.O o..; po.1·ecot·o..; : no pnsao qna n. Comrnis:;ão
do Finançns se manifusto. da seguinte macc'ncorde~.

neira:

<< Polos moti vns expostos, o pot•quo nüo cabe
no Congresso fnzor l'evet•::üo do offioiafiB, O
que !Ol'ia usut'plr funcções de outro poder, n.
Cnmmissito ele Finanças conclue pedindo u.
t•ejc:kü.o 1la prop11SÍ\'ÜIJ.>>
A Commissiio do Marinlm e Guerra diz:
<tJUlga. a. Commissü.o que todo e qualquer
neto do revor.<iio individual esc~pa n olçada
!ln Podm• Legh l~tivo. •
O modo do dizer d~ Commiss[o de Finanças li muito monos terminante do ~uo o da
O !;;o•.PJ"eMidcnte-A roctinc"ção do bonr~d~ Commi,siio de )!arinh~ o Guerra.
0 Sn. GOMES DF. CASTRO-E' umo. questão
nobre Soua.dOI' foi tomat.ln, e scl'l\ publicada.
do cstylo ; o ponsamonto ó idontico.
O Slt. Tno~rAz DELFJNo-0 cstylo é n forma
ORDE~! DO D!:\.
e reveste dous pensamentos deaiguaes nesta.
quoot[o.
REVF.HSÃO AO QUADRO DA RESERVA D.\ ARMADA
Quem len o porccoJ• dn honr~rla Commls·
DO CAPITÃO DI!: l~HAGATA ltEFOH)IADO ARIS• ~ão 1h1 Finanças não sabe si umn. revorsü.o
TWUS :O.lONTEIRO D~ rirmo.
individu~l em t01los ou em qu~lquut• caso po<leril ser foito. pelo Congt·esso i para n. Com·
Entra. om 2~ cliscus~i!o, com os pn.reccres missão de Mo.l'inha e Guerra cm nenhum Cl\SO
conti'~J·Ios ~~~ Commissão de Fin:cnças e do e ciJ•cumst~nci~ a rovorsilo individual póde
?1--fn.rinho. o Guerra, o mtlgo unico do. pro· ter lagar.
osi~l1o,fla Cnmnra do~ Dopllt,·ldos, n. 7, de
0 SR. GOME.~ DE CASTRO -V. Ex, ach~ O
809, nutoriznndo o Pndm· Uxecutivo a re· modo do rlizw <I~ Commi!Biio de M~rinha e
verter pnro. o qtlMiro dn reservo. do. Armada Guer1·~ mais cort~n te 'I
o capltiio-tcnento reformado Aristides Mon- O Srt. Tuo~r~z DEI.FJNo - Sim, e tom o
teii'O do Pinho.
termo tod~ a arplicaçiio o propriedalle, par·
tindo do. honrada Commissão.
Sr. Presidrntu. o§ 1M do art. 34 da Con·
O Sr. TIJOmnz Ocltlno - Sr.
Prcslclento, niio venlw propriumento discutir stituir,ü.o dft. ao congresso Federal, e do um
o par1JCC1r n. 140 relativamente no lli'OIO· modo gorai, ~ facoldwlo do legislar sobre a
cto n. 7. do 17 do junho da Cnm~l'O. dos orgo.mzo.ci'i.o tio exercito e da urmt:vln..
Doputn•lns, ve~ho apenas declarar o meu voto Nilo o:;tà pot•vontut•a. incluida nessa auto ...
o m~nifostnr co!'tos oscrupu!os do natureza riz~çilo ~onerica e lata a de legislar-se tam·
bom cm hypothose 'I
constltuoionnl,
O Srt. ALnEitTO GoXÇAL\'ES- Em votação 0 SR. Ooms DE CASTRO -V. Ex. mesmo
ostó. dizendo : póde legisl~r em these, niio
secreta V, Ex. uiio o póde fnzor.
descol' n. hypotheseJ istn ó, nomear,
O Srt. TnoMAZ DELFINo-Esto modo de di· pôde
porquo ao Exocut!vo é que competo o direito
zcr-dcclnra.r o meu voto o mrtnifcstar cor·
tos oscrupulol de natureza constitucionnl- de prover os omprogos,
roprosonto apenas uma formulo. do discussão. O SR. TnoM~Z DELl'rNo-Estou ouvindo o
A dl,cl!ssão oncnmlnhn<ln de dl1forentos mo- honrado Senn.tlor com nr,uello acrttamento e
dos pódo modificar o meu voto, dm•-lho orl· o.ttençiio que me merecem sompre as suns
ontaçüo muito divoJ·sa daquoll~ que pretendo palavras, tanto mo.1s QU1'nto neste momento
V, Ex. falia sobre mrltorin. que estudou csdor-lho noolc 1nomohiO.
poclolmunto.
Mas ouça-mo tombem V. gx.:
Q;; p;Lrccuros .i unto~ jnlgo.m incompetente
u
bom
sonso
popul~r
affiJ•ma que quem tom
o Congt•esso Nacional para JO.zcr rovcrsUos
po1let• pnra lb.zm• o mals tum poUor p1tra
militut·es.
Niio h~. parece n quem 16 raplilnmente os li.zer o monos. qtwm 11óde o m~l; pó<lo o
dous puro~coJ•es juntos, nem sombl'll do <ln· monos,
vld" sobre os lo ponto.
·
0 Srt. GOMES DE CASTRO- Isso nunca foi
Os pareceras :parecem ser tot•mlnantes.
rogr~ de bom senso popul~r.

r
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O Sa. Trro~fAZ DEtFrxo-0 quo ó um pro- não ampara um só preceito constitucional,
loqnio si não um procoito cstnbolecldo pela tonl1am nttribuiçõos p:.ra csso 11m.
observação e l:lahndot•Jlt JlOp!llnr ?
O rngimon cm que vivemo•, da Ropubiica
O pr'oloquio nr1o é monos do qno isto; uma proslrlcncial, coutrnrio lntoirnmonte o rorcgrn: (lo bom sonso.
gimon pnrlumc.ntar no por!to ?m quo as
O Sa. Oo>rE< DE CASTrto-As nossas nttri· runcr.õe::~ exPcuttvns o ns log1.~lattvns HO confllndém. O roglmon prosidencinl ó o reglmon
buiçücs Eiio limitadas.
do
monopolio da execução o do monopolio da
O Sa. TnolrAz DEtFrxo-Eston condu!inuo lt'gislaçü.o.
O Poder Excouttvo tem o ~JOno ..
n dlscussiio, com o vag-ar o n. cnutolit rio quem polia comp\Bto
do mundo, ~lo. ~xccuçao, lia.
nii.o tom fol'o.~ do professor nem do juriscon·
admlnistra~ão; o Porler Lcgrstatrvo tom, por
sulto~ sem proso upodorn. do mim o temor
quando mo abalanço u disct~th· mataria cm sua vez, o monopolio da legislnçiio.
que sinto a todo o momonto a minha in· 0 Srt. GO~JES DE CASTRO-Esta roglmen Ó
compeloncln.
contrario no dos monopollos.
Cabe, Sr·. Presidenta no Poder Executivo 0 Srt. TIIOMA1. DtoLFINo-Monopolio no, sanprover os ca.l'go~. como diz o honrado Seno.- tido vuiA':u•. Si V. Ex. ~o reloro no reg-tmon
dol' pelo Mnranlu1o, mas cnbo tambem no da liberundn, da concurroncia e das fr•anCongresso Federal lcgislnr sol.n·o a organi· quins, está direito; mas V. Ex., quo é um
zação da nrmada o do exercito ; o quo t•est.a discutidor omorlto, bem comproltondo o soeno Executivo ó cump1•ir a dotorminnção.
tido das minhas palavrJs e facil lho s~ril
Nom isto ó um procolto espoclal applicado dissipar o obscuro quo DJllas possa oxistrr.
hs forças publicas; ó um prec rito geral da
separação dos poderes qno tanto so appllca a 0 Srt. GOMES DE CASTRO-Nesta rngimon ns
este caso, como a todos os casos dn. vi dr.. con- attribuiçües süo limitados ; nenhum poder
tem o diroito do transpor 11 srm osphora.
stitucional do paiz.
Nii.o lmpu~no, v U-se o parecer tlns Commis·
O Srt. Tno>rAz DELFrNo-Mas a osp)lern_do
sõe", tanto mais quo ollo tem outros l'unda· Poder Legislativo ó no torreM dn le~Jslaçuo,
mentes om CJUO so basca. para chegar li. con- o a esphom do Executivo é no te1•reno da
clusão n qno ciJcgou.
.
CXOCUÇ':Í.O •
_
, •
0- Srt. GOlfES DE CASTRo-Entüo vota polo Quando so dizquo os poderes suo ltmttados,
entonde-so quo nom o Loglslatlv_o pódo invapnreccr ?
dir as attt•ibuiçüos do Execut1vo, o nem
OSrt. TllOl[,\Z DEr.Frxo-V. Ex. vni ver. osto invadir as que compotom no Legis·
A Constituição ó completnmonto muda lativo.
_
.
quanto ii. competoncia do.< outros dous po· R' nesta sentido que os poderes suo ltmldm·cs sob n. matorin., em tho5o ou especle, tados.
.
JJel!:t nüo so encont!•a nem um pl·ccclto, nem E' isso mesmo que faz parte da <llstmc•
uma. tlisposição, nenhuma regra.
çiio entro o re:;:imon parlamentar o o re•
gimon prosidoncial.
.
O SR. Go>rEs n>: CASTRO dtí. um aparto.
Conferir
attribui~ões no Executivo na
O SR. Tno>rAz DELI'Jllo-Mns ó o cnso pnt• •
é alargar-lho n esphcrn do acção,
tlcular. V. E~. vô ~no eu faço a sopar'açi\o ospccie
diminuir,
ro;trin:;ir sem duvida nenhuma a
dos molivo3 lia coucl11siio lia pn.recor da do r.egislativo: ó fazot• do•apparccer ns ut·
1
lwnrntlasCommissõos. Hn. um cnso pat•ticult.1. ' tribuiçilcs limitarias, é onfolxal·ns todas no
que a. Commissli.o conduziu cm certo sontido; Executivo o <lcstt•uir os principias cardeaes.
bn. tn.mbom uma these que n. Commissiio en- A oxcopcionalidade, a anormallda~o da
-volveu no c:rso particulor, o ó isto pl'iucipal· vida
tlo paiz, Sr. Pro•lrlento, pódo obrtga r a
. l!lente quo mo traz :i. tribuna.
arlmlnistrnçiio superior, os seus porlct•os
Dizia quo não so encontrrc om nonhum dos constituldos, a tomar mcdl<las excepcloartigos tia Constituição uma attrlbuição os· nnos o anormnes.
poclal p'"a ~ualquor dos podares, tomadas Mesmo póde dar.so quo altas capnclrladcs,
em considoraçiio a< hypotiJosos tlo quo traJ,o. ltomons dota,los do valor o nptldüos cspoO unico porlor qno t,om rütt•ibuiçoes do cn· ciaes r. reconhecidas para corto ramo do
ractor amplo ol o Le:;:islati vo. Nom o Podor serviço das a.rma.s, em cir.mmsto.nclas •hulns,
Exocutlvo nem o .Judiciaria tnom constltucio· om momento azndo, dwarn ser approvoi·
nalmcnto competoncin pam rosolver a ma- tadns.
to!'ia. ·
·
.
Pat•a quo, pois, tonbr firmar o procodonte
SI o Podar Logislativo, quo tom osta attri· como so fo.z subJidiarinmento no parocor das
1Julc11o la!'ga o nmpla, nii.n tcom competencln. honradas Commissaes 1
Am~tubii., este t>rcsto trio, q uo vno passar,.
paru, n;L hypotlww, logialnr, nlnguom diria.
que os outrJs poderes, nquollos, nos quaos 0 Sll, GOlfES DE CASTRO- J{L passou •
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O SR. Tno>!AZ DELF!NO-...que tom pos- ças, mesmo que n. cstn. so oggregnssc n. hon..
ando ou quo voe passar (jó. võ V, llx. que rnd<1 o tão compoteutecommtssiio do Marinha
vou alóm) n sombr~t do assumpto princl· o Guerra, que devin clnr n luz precisa pn.rn n.
y>ol, s"r~ desmentido pelo. pratica, vno ser rcsoluçiio do caso poJo Senado.
contrariado por· o.lllrmnçücs om sentido nh\O· O Sn. DomNoos VICE:<TE- Enliio v. !lx.
luto.mento OJIOstos, poro acudir nos reclamos requeiro. qno o Jlrojecto vá. o. nlgumn úcSS(I.S
das nccossldadca pubilcns.
Commissües. (lia outros (tpartcs,)
Clrcumstnnciss lmprovlstns muito ~raves
om que o pniz se pódo nchnr podam dnr cosn O Sn. T!IOMAZ DE!.Jo'J:-10- Sr, Prosidonto,
enclmnça, obrignnilo o Congresso aso mnnl· cu não quero tomar sobre mous hombros retestar no sentido om que o exigirem estas spon~o.bilidmlcs, com ns quucs uü.o posso at'·
cn.r •.•••
clrcumstaneias.
O precodonto a que o )Jonrndo Senodor poJo
O Sn. GoMES DE CAsmo- O Sonndo yota
Mnrunhilo se quer apegar ...
conclusocs o não rn.zlics.
0 SR, GOMES PEÜASTito-A Camnra O o SeO SR, T!!O>tAz DELFINa-V, !'x., Sr. Presinado mais do uma vez toem so prouuncindo dente, ostil vendo na o"illaçiio das minhas
a respeito.
palavras quo ou faço apenas o quo difiSC no
O SR. TnouAz DELI'INo-N[o direi -que principio : apresento os meus oscrupulos
se quer npcga.r, vou moditlcar a oxpre;süo. sohro a materia constitucional,
Oa quadros do organiz:~ção da. armndn o do
O precedente, ou notes, os co.sos leglslatl· exercito não tcem por sua. natureza,niio teem
vos IL que se refere o honrado Senador, que substo.nclalmente um caracter do permavolor teom 1 Um pouco do demora no oxnmi· nencia absoluta.
nnr o que so está passando nesta momc•nto.
Que niio toem pr·ovn-so com o facto do va·
A queatno Joi collocada como umn questiio rlarcm cm todas as épocas, com o facto de
constituclonnl a verificar-se! Reclamou-se vn.rln.rem, do paiz pnrn. po.iz, com o 1'u.cto de
uma jurlsprudoncln 11 estabelecnr-so sobre n varinr·cm, Sl'. Pt•csldonte, [do nnno para
mntorinY Niio; niio foi uqui collocada nenhuma n.noo., ..
questão nosto ~entldo ; é um cnso inteiramente particular que o lloorado Senador 0 Sn,LEITE EO!TIOICA E OUTROS SENADORES
aborda. ; além disso a solução dada por a.m· -Não, sonhar.
bas na Commlssües j~ demonstram que ollns O SR. Tno~rAz DELFINa ... porque tod~s os
annos o Congr.!Bso pela com potencia que tom
não estão uniformes.
Que precedente ll este Ormndo em pnrecor de loglsial' sobre a fixação da força publica
de duas Commissüos que ntó corto ponto si os pode variar.
nilo siio antngoolcns, não são completamente ·OrÍl, Sr. Presidente, a organização desses
pnra.Uelas, porquanto, ao passo que a. Com- quadros se prende strictamohlo illel da
missão do Fazenda esto.beleco de modo gernl fixaoiio do forças; a modlficaçiio que solfro
(jUe não compete ao Poder Legislativo Jogls· annunlmento a fixnçito das forças vno t•e.
lar na hypothcse, n Commissiio do Marinha percutir sobre o quadro da sua organlznr,iic.
·
e Guerra diz que em cnso nenhum o Poder lNt1oapoiados).
LoA'islatlvo póde legislar sobro ullo.
0 SR, GOMES DE CASTRO - MaS ó sempre
O precedente nilo foi provocado, por conse- por lo!.
quoncia., polca meios regulares.
Nem as hanraclas CommlssOos, Sr, Prosl· O Sn. Tno~!AZ DELF!NO- VV, EExs. mo
dente, precisavam desta. decisão unll'ormo, por dizem- niio apoiatlo -o não ottenciem no
que esta. niio ora o fundo da questüo, porque aparte do hoiii'acio rcprosentanto do Mil·
esta. não era a mataria principal, ora a mato- ra.ohiio, que estudou especialmente a m:~
teria, que a conhece proliclentemonto.
ria secun•larla, ora a muterln nccldental.
Sobro n mnterh1 sccundnrla, eu niio estou Disse S. Ex. : cMas ti sempre por lei.>
longe até, o digo-o no bonrndo representante 0 SR. GOMES DE CASTRO- !lst~ clnro.
do Maranhão, do concordar com S, Ex., do O i' R. TnoMAz DELF!No-Logo, S. llx. esta
dar-lho o meu voto ; mns sobro n mataria commJgo
e niio estiL oom VV. EExs.
que constituo a quostiio constilnclonal, os Sim, ó pela.
lei n.nnu11lmento votada quo
meus cscruplos permanecem Intactos.
podomos intervir na. or~nnixnçiio dos quad1·os,
Si u. questão fosse collocadn. po.ra sor rosalestabilidade absoluta niio ó J'undavida devidamente a fiUn liquiciuçiio, a sua cnja
mcntnl,
vorlficnçüo completa no Congresso niio teria
som tluvlcla a ma1•cba qno ostil adoptada no O SR. Go~ms DE CASTltO cl~ um np01•te.
parecer; ba nesta. Casa commlssilcs aaoquadns O SR. Tno>rAZ DELI'!No- Nem v. Ex. pro·
que se incumbem do osturlo tloatas quostüc• ; cisa pedir-me pot• Jhvor nqulllo que em boa
niio seria sem duvida a Commlssiio de Flnan· fó Jliço sempre, SI por acnso niio Ilei no
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npnrte de V. Ex. o sentido quo tlovin Ier ou
quo V. Ex. queria 1lnr·lho. o pm·nuo niín cmtendi tlesse modo. O 1lefeito niio ó siniio Uo
comprehcmü.o: ó ~-~o int.olli~encio. o nfio da
vontade. Não hn da minbn parto desojo de
torcer n nrgum~mtnção de S. Ex,
O Srt. Go~rEs nm CAsTRo- I>SO o.1tã clnro.
O Sn,

TJJO:O.I.\7. DEU'INO-Pois

bem; o meu

O Sit.

CASTllD rl1i um nparte.
O Sit. TnoM,\z DJOJ,FJ:-10 -Sr. Presidente,
vou t.erminlll',
Drmjaria ter n nntorirln·le especial do um
proflssionnl pnt•a poÜCl' trnzor alguns cromplos no debato i o Senado, tiio ii Iustt•ado como
é, os conhece de sobt•o, mas em torlo coso cu
os recof'clat•ia.. Siio rxmnplus dlt pnz o rl n.
~uerrn do hoje o rio lwntem. Y. Ex. snbo
que em umn. guet•rn as clrcumHtancins con~
tluzem nH nn~iics.
Si nós t'ut•mos n. um poriorlo ni'Lo muito
Jongin~uo encontraremos ~uo a Inglaterra
t1io valente o tiio porleJ•osn nos mares venceu
em Aboukii' com Nelson, o mais moderno dos
Go~rEs DE

desejo ó quo fiquo nssi:n cl.ro, po1·que pareci:~
niío est11r clesdo que V. Ex, pediu·mu por
favor que eu desso no sou npnrte um certo
sentido, que julgou que eu tinha ulterudo.
O Sn. AnTnun llros dá um npn1·te.
O Sn. Tl!miAZ DELFI~o-Jsso niio é pJ•ecedente; nito im p!'ocedente nenhum i e ninr,uem contrn-nlmirrmtns ingle?.cs.
me mostra um Mto Ie;.riJ.;Jativo rPgulaP que Em Tmfnlgnr Nelson fl'll. ainda o mais
tcnlHt. o caracter .lle oUrigatoriedulle pn1•a morleruo dos vice-alrnirantes ; mns as necessidades da guei'J'a obrigaJ•am nquolla ua.çü.o a.
quem quer que scJn..
O que constitue o precu•lente, Sr. Presi- contlar as bUilS l'nrçns navnea a Nelson, cujo
.
dente, ó o nrí'sto quo obt•ign, o niio o pa.receJ• vn!OI' crn. cxcupcionnl.
V.
Ex.
recorda-se
que
a
campanha ria
sobro urna ma teria. rle qunJquer ot•dom, o um Itnlia. fui dirigida por um general,
qnc crn.
consideJ'alulwn pn.ssn.geiro c secundaria; isto
:-\npolcã.o,
qt11Ul1lo
aiwla
não
tinlm
grilo
suf..
não é precedonto, ó uma. opinitto. E' uma Uciente para commnndnJ• em eheliJ. E' subido
o~iniiio que pódc ser do 11m indivilluo ou .te
urna.. Commissüo. Os 11onra.1lr,s Senadores que que era mc·smo guerreiro illustro, promovi~
mo mtorrompem querem que fique estabele- muitns veles ...
0 Sn. GOMES DE CASTRO - FILzia o quo
cido o precedente, que niio existe,
queria.
Si oxlstisso prccedouto, para que firmal-o
de novo 1 Bastava referi !'-Se a clle, niio era O Sa. Tuo~rÁz DELFINO -Sim, senhor ; o 11o
JnglnteJ•rn tnmbom l~z o que queria, assim a
preciso acentuai-o.
o todos os pnizos J1o mundo i e n.l
o Sa, Go~ms DE CAsTno dá um aparte. <lnFrança
queiJe paiz que niio fltz nqul!lo que quer o
O Sa. Tno~IAZ DELFIXO - Si o Senado não <levt11 em occnsiilo opportuna. !
votu. ns rnzóns do parecer o sim ns conclu~
O Sn. ÜO!IES DE CASTRO dó. um aparte.
sões, não hn. nenhum pt·ccedonte. Comn, por- O Sn. Tuo~JAZ D~<:r,rr:-~o-Só nilo pórlo rnzer
tanto, mo allil'JUam que existo precedente ? ele um homem mullrm•, nem do um1L mullu~r
Ou ha preccrlentc, ou nüo J1a; hnvm• Jn•eco- homem ; mns niio é esta a questiio de que mo
dente e niio haver, conformo o ostndo a dis- OCC!UpO Rg'OI'&,
4lD~são, ó quo nüo })óde se1•.
Eu queria trazer certos exemplos pnrn atA
O Sa. Go~rEs DE CAsTRo-A doutrina tom corto ponto l!lustral' as rapirlus considoraçOos
·
llido mais do uma voz cstabol"cida som a que e•ton pJ·oduzíndo.
111enoJ• contostaçiio do Senado, V. Ex. vota o Como ia dizendo, Napoleão promovia n
JliLrccor por es...;es motivo~; nut1'0t: votar•iio coronels, comman]nntes de batnlbOes, ofll.
J!Or motivos diJferentc". O Scnarlo vota pe!:~.s cinos que se distinguiam, mnH, quando vin
conclusões do parecer o niio pelas suns ra· que ellos it fronte dos bntnlhues nilo se de·
somponlmvam bom dns funcçüesnovos,promo·
2ões.
via .os a gcneracs, porque, dizia, ó muito
O Sit. Tno~JA" DEL!•rNo-JiL estamos che- mais fncll accommoclcu• um general do quo
gando a um terrouo cm que podemos estai' um commanrlnnto do batn!lliio.
do accordo, Eu votarei o parecer pelos moti·
0 SJI, GOMES DE CASTJIO diL um apR!'(o,
vos principnos (] ue cst.o cont.ém, pelas razões
quo so rororem ao podido leito pelo oUJcinl O Sa. Tno!IAZ DELI'J~o-Nilo se folia neste
po.ra voltat• no corpo du. nrmmla ; mos, momAnto do podm•c.. ; limilo.tlos, nom so traia.
quaulo iL matm·ia constltnelonnl, sobro esta do t'nnccion~~monto normnl ela Nação: eu mo
r<Jsnlvo n. rninho. opinião, rsta t•esnrvo parn l'e0ro prll'tirnlar·nwnte nos ca~5os nnormaes,
llllm, como o Senutlo ou o Congl'r.sso u rol'er- nos cosas de guorr·u, nos cnsns elll qno n.
vum pnrn si, visto como, s~gundo di~se o Naçoüo, cm quo os podm·cs pulllicos, {'Ongitlos
ilonrndo repJ•osentonGe do Maranhão, n votn- polns circunstnncins, vila buscut• os olt•mentos
~ilo ó sobre as eonclusoes o niio sobro ns ra- mais activ~s o mais pl'Oprlos pn1•a rlobellnr
z~as dos pareceras.
as crises em quo so ncllnm envolvIdos.
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CAsTno rló. um npnrtc.
Dio.l~JNo-Eu

me l'!!Ím·ia,

Sr. Pl't~~idonte, no!i ca:-;os oxc 1pcionne~. em
que os govct•nos ernm obt•i,;;ndo::~ o. salt!ll' pur·
cima dos quurlros norma os, tlnt:l l'c~p·ns communs csto.llolecidas rnu·n. os tempos 1lo paz;
cita \'O, o exemplo ela Inglatr~rrn, o exemplo
d!t l<'mnça., o citarei ngora um exemplo mo·
dcrno 'Ja l•'rnnçl qno om plena paz C muito
conhecido, e um outro do. Americ~l do Norte.
V. Ex. anbe que cxistc na l'mnta um lil·
terato ~istincto, Piorro Loti, uttimmnonte
ncceito nn. Academia. Frnncezo., cujo vordndeiro nomo, creio, ó \'iard.
Ten~o c \lo :tllingido o limito tle ltln~c. foi
tirado tio quodro dn nrmada.
Pois bem, reconhecido. su:t juventude, snn.
capacidade, por um pretexto n.rmnjrulo na
governncüo frnncoz11. voltou parn os quadros
da armurla.
Na ultima gum•t•o. Hispnno ... \mm•icann,
muitas vez. s se otcrovcu nos Jornaes da
AIDCI'icn. do NOJ·to quo o exercito el!it,,vn. sol'·

ft•cndo ns con~cquoncias elos suus quadl'llS

serem fechados Cl!itl'ei tamnn te.
Assim, havia no exercito onlciaes cnnçadoí!
o improprias pat•n. a. luta, sem n. cnpncid!ule
devida, quo estavam cnfrnqueconJo a acçüo
da grande potencia.
Por este exemplo qne cito o muitos outros
que pod1win citar, vô·se que os qundt•os não
sü.o tüo rlgorosoiil como pareceram o. curtos
espíritos: nas occnRiües oxcepcionnes é neces·
sa.rio ii' buEcar os homens que us cit•ettm::;tnn·
cius viio apontando. Este::~ quarlros, cujo
valai' not'IDHl não ó ..;rando, quo niio süo fundamontues nom pnm o Pxorcito, nem pal'!l. a
armndn, estes quarlros silo postos complotu...
menta á margem om muitos cnsos.
Sr. P!'osl!lente, os meus escrupulos comtitucinnnf!l s1io enleados om certas razões do
governo.
O habito do li•lnr com os nrgocios publicos,
o facto ~c trntar constantemente com os iilustrações do f/ue estl\ Casa c:~tti. cheia, me
dão esto cuida1 o de oncn.l'ar f!empl'e os ne·
goelas pelo Indo mais seria, o, sobrotudo, pelo
Indo das consortuencins pnl'LL o futuro.
Penso, St•. Presidente, quo doromos snlvn.t•
as cousoquencias dos netos, decisões ns vezes
apressadas.
Pótll1·Se votai', como ú mou voto, o parecer
das honl'ndns CommistJOef:l, snlvun·lo, como ou
so.lvo, este e<tso Uns rovor.sü11s tnrllvldnaes
por DCL~essitlntles exeopcioncws, ou para. aprovcitar cnpncid"dos suporloros.
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n,9!lt·ga qm~ mo prcccrlen nn. tJ•ibunn. foz ques·
!ao magonn. da prtt'Ü:l do p!tl'Cl!CI' cm quP dle
se oppüe dl'finitivamont4j n quall}uor ro;or~ão
nus cont.liçü.::.c; rless~ de quo su.t1·a.ta, por oscapar o n.~sumpto n competcncm ou ú u.lçada
do Congresso.
9ra., u. Commi:Büo •la Marinha. e Gnerr:~
n.n1mou-so, mo:imo qunn1lo niio fosso rcnl a
tlwsc, a ns:ilm pensar, 1!asdc quo reque·
I't!ndo .informações no Goveruo, n.O Po!lcr
Executtvo, ntlm do pcdet• eslcndor mais seu
pnl'ecer a respeito do nssumpto, fol este ro•
quorimcnto rcjcitado unnnimemonte ~cela·
rando·sc que t!lle tUrn. rt•joitndo uni~amcnto
porque, si nós requoressemo::,ns inl'ol'mnrües
mostrn.ria.mos quo o Senado tinhtt co1Í1pe:
torreia p:tm rcsolvcr a questão.
Foi isto, mo.is ou monos que· ouvi do ..
declarar.
O St'. Tuomz DEr.Ftxo-Desculpc·me dnt•
esto aparte: quom dcct,.rou tal?
O Srt. E. W ANDEr'I\:OLK - Decln.ro.ra.m-n 'o
tli versos Senllfiol'es.
Por isto, o. Comtni5silo de Marinha e Guerrn.
~ntc~deu que dcvi~ dar o parecer que ~ou,
" vt>ta da soluçao rolatlvn .ao requct•i·
menta.
Niio se guer estabolecer hoje um aresto:
elle j" osltL estabolecirlo, tondo o Congresso
nog-a1!0 lll'Ovor.sü.o a oUJcines distinctos.
Qu:Lnto ó.s rev~rsões do officinos a que so
t•e.feriu o nohre ~enador que me precedeu nn.
tt•tbnnn., rovorFoes que se deram em nações
c~tr:uJgoil':•s, isto nada impot•ta pa.ru. o caso.
E:'ltas revorsões so teom d~tdo em casos noorumcs, em CJUO os gove1·noii muitas vezes sii.o
Jbrçados pelas circumstuncia~ o. dar ]ll'emios
n.o. vulol', uo morito, a distineçiio, sendo que,
uhns, no;;tcs ca.sos, sempre todos os gove1·uos
voem pedir no Congrosso um úiU do indem·
nitla~c.

Nos mesmos jtl fizemos revertnr para o

~undt•o ~a

armada, embora sem prejuizo do
me!lmo quadro, no posto cl!3 almiranta quem
nunca Jbi vicc·nlmh·antc: era um cttlclnl
que cstnvn reformado no posto do chefe de
csqundrn.
,\>sim, nlntla fizemos mais do que todns
osttts nações teJm leito, pot•quc ellas tem
mandn.flo rove!'tor puro. o qmulro activo gonerncs •listinctlsslmos, emqunnto que aqui o
Congresso fuz reverter po.ra. o posto de al·
mirante, ombot'.L sem prL'julzo do quadro,
quom nunca Joi vicc-almh·ante.
Além tli~so, no caso do quo se trato., nüo
vnmos
compal'O.'r estes noto. vais oJlleiaos, quo
O Sa•. Ed1uu•do 'Vunden·
toom
Jl!tSHu.lo
pnrn. :L ncttvldndo, com o offi ..
l<oll< (1)-St•, Prcsldente, o mcu lllustt•o
cial do que trotn a proposi~iio que se discute:
ha umu. dltroronç!L enorme entre os olllcines
citados c o,te; antro clles !ta um nbysmo.
(I) J~1to lllscurso nilo folt•ovllltO l1elo Ol'ti~Ol',
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Mns o cn.so ,Prineipn.l é oslc:. o JHLrocor cllz cisco Mnchn.do, Manoel Btt.rata, Laura Sodró,
quo a proposi~iio 1lo\'o sm· re.Joilada porque o Bcnodicto Leite, Gomos do Castro, Noguoil'a
olllcial foi refo1•mado do accordo com n lei. PnranaguU., Pires ForJ•eirn, Cruz, Joíio Cor·
Com olfe!to, n lei diz quo quamlo o olllcinl doiro, Petlro Velho, José Hol'no.rdo, Alvaro
que contar 25 annos do scrvi(;o pedir raíbrmo. Mnchado, Abdon ~filanc,, Almeldll Bnr1•eto,
o Governo m1o n podol'ó. neg:Lt'.
Gonçalves Fel'J'Oira, Rego Mel lo, Leite o Oi·
Ora, o omeia! declara que oxpontanonmontc ticica, Coolho o Campus,,Arthur Rios, Dosollcit.ou suu. roJbrmu.; o Govm•no computou- mingos Vicento, Porciunculu, Gonça.lves
lho o tompo, viu quo ollo conta.va mais do 25 Clmve~, Dnono Brn.n11i'íO, Ro·lrlg-uos Alves,
annos do serviço o reformou·o,
11oracs Barros, Leopohlu do Bulhúcs, .lonqulm
. . Su,citOU·SO t1 questiio oeguinto: O OI!Jcial de Souza, Aquilino do Amarai, Vicente Ma·
tinho. ou niio mais do 25 nnuos do servi~o? chado,ltaulino Horn o Julio Frota (38).
Eilo computava seu tempo do uma corta Deixam do compnrocol', com causa pnrli·
fórmo.; nós, officiosn.mento, obtivemos inli>r- cipnda,
os SI•s, Generoso Ponce, Justo Cbermaçõos do quartel-g-eneral, o nas ot•Jens do mont, Bolfort
Bezerril FontonoUo,
dia mesmo está olllcinimento computado o José Marcelllno, Vieira,
Joaquim
Pernambuco, Rosa
tempo deste olllcial.
Junior, Q. Bocnyuva, Thomaz Dolfino, E.
Um nosso compnnl•eiro de Commissuo, de- Wandenkolk, Caiado, Joaquim Lacerda, Es·
sojoso de verificar a cxactldiio do calculo, leves Junlor e Pinheiro Machado (14) ; o
examinou, esmerilbou toilas as razoes apre· som ella os Srs. B. do Me~ntlonça Sobrinho,
sentadas pelo interessado, o reconheceu que Leandro Macio!, ltuy Barbosa, Vir11illo D:t·
ainda assim, apm·nndo, ou antes, depurando mnzio, Cleto Nunes, Lopes Trovii.o, Feliciano
tudo quanto se podia depurar, via-se que o Pennn, Paula Souza, A. Azeredo e Ramiro
eriJciat contava mai,; de 25 annos de serv1ço. Barcellos (lO).
Desde que assim é. o Governo estava no E' lida, posta em discussão o sem debato
sou pleno direito reformando o officlal, como approvada
a acta da sossiio anterior.
retbrmou •.
Portanto, nós fomos do parecer que, não
havendo rnzão da parte do oficial, doviamos O li'lr. I' Seeretot•lo dà conta do
pedir ao Senado que fosso rejeitada a propo· seguinte expediente.
slçiío vinda da Camara.
Olllcios :
Tenho dito.
Do Sr. I' Secretario da Camara do3 Depu·
Nin~uem mais pedindo " palavra, oncer1·a· tndos, dotado do hontom,communlcando que,
se a discussão.
leRdo aquolla Camara adoFtado a emenda
Posto a votos, é rejeitado o artigo unlco, do Senado á proposição da mesma Camara
em escrutlnio, secroto por 30 votos contrll. 6. approvando o tratado asslgnado nesta CBpl·
tnl para o estabolcclmento da linhadivisorla
A proposição vae Eer devolvida á Camara ont1•e o Brazil e a ltepulollcn Argentina, en·
dos Deputados.
via, nesta data, ll. sancçiio preaidonolal a re·
spoctiva resolução.-lntelrado.
O Sr. l'"reMidente-Esfá csgotadn
Antonio L•ite de Figueiredo, datado do
n ma teria d11 ordem do dia o, noil11 mais ha· 6 De
de
julbo ultimo, communlcando que, na
vendo a tratar, vou lovuntar• a sessão, desi- qualidade
vereador da Camara Munici~nl
gnando para ordem do dia da. sessão SO· ila Capital de
do
Estado
de Matto Grosso, assu·
guinto:
mlu, naquella data, o cargo de Presidente do
Trn.balhos de Commlssües,
mesmo Estado, por havei-o abandonado o
2' vice-presldente eniío o torem acceltado os
Levanta-se a sEssiio ás 2 horas da tardo. outros tlmcclonarlos, que o precedem na or·
dom da substitulçiío.-Jntoirado •
. Tolegramma - De Arncaju - 10-100Ao Exm. Sr. Presidente do Senndo-RioCumpt•o honroso dever de communlcar-vos
7211 BISSÃO EH 3 DB AOO!h'O DI~ )8Q9
quo no dia 30 do mez findo procedeu-se em
todo o llstndo ll. elelçilo de Presidente o Vlce·
Pre.:riclcJlCÚt do 81•. Rosa c Silva
Prcsitlouto pnrn o futuro triennlo, tendo
o rcsnltntlo, conlbrme communico.çõcs
A' moin hora depois do molo dia, abre-so a shlo
olllcincs
dos presldentos do mesas
setsiio, o. quo coucorrom os St•s. Senadores oloitoraesrecebidas
legltlmnmonte
o•·ganlzndas:
Manoel de Queiroz, .1. Catun•la, Alberto Oon·
Para Presidente, Momenhor Olymplo de
çalves, Henrique Coutinho, Gustavo Richard,
Jonathas Pedrollll, Joaquim Sarmento, Fran- Souza Campos, 7.554 votos; coronel .Manool
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pnrn Toito, combinrmrlo pngu.r n qunntin. que veri-

Apulcbro Mottn, 7.225 vo- ficou sm• l'CIUilllCtlto devida, u. fiUU.l lkou tli·
tosi Dr. Gonçalo 1lo Fn.ro RolcmlJerg-, 3·11. minuitla tle GO "/u tln rccJamução,
E' me g-rn.to drcln.rar-vos que cm todos o::~ Pol' t·~to motivo, cntr.:ndu 11 Cummi:-is~o que
municipios eleição col'reu ticm o menor i~lCi· o ct·;~dito ó ue~c~snriu o por isto u. propusidento pertllrbu.çüo orJcm put.lica,scm m•·smo çilo doV11 entrtn• ua ot·dcm do dia. o 5cr u.ppt o.
um só protesto, limitando·w em alguns log 7 vada. p(:lo .Se ntLdo.
rcs lmrtidurios do candidato vondtlo a fazer Sn Ir~ dus Comm is~U(JS, cm 2 elo ago~to do
dup icatas om reseJ.•va, som fórm;L ou 11guru. 1!:\ü!J.- ..t. O. Go11ws de Castro.- Let'te o
proce3so elcitor:tl. COJ•tliacs saudM:õe.s.- Oiticica, 1\llator·.- Rodrigue.o; Aires.- l?t:li·
Vico-Pre•i~ento,

P. Sergipe. -

rndo.

Mal'tinho Garcc.:.- Intoi·

0 Sn. 2'1 SECRETAniO lô

O

vão a imprimir

pam entrarem na ordem dos trabalhos o3
seguintes
PARECERES

N. 150-1809
A proposlçiio n. 33;rle 1890;rla Camarn dos
Deputatlos, eleva de CO$ a 100$ mensaes, 11
vensão que, em 1880, foi concedida. no alferes
lwnornl'io do exercito Antonio Paes de Sti
Barreto.
Não ha um ~ocnmento que provo quanto
so lê no pnrecel' dn. Commissüo de Pcn~üo du.
Cumara dos Deputados, do 8 de outubro do
189•1; não exlsle requel'imento da parte.
A pensão ua<ln, em 1880, signitlca n rccom·
pensa e o reconhecimento <los serviços pro·
stado.s nn. guerra do Paroguay; o n.u~mento
do faVO!' feito ó, na actunlidarle, prejudicial
aos interesses do Estado e torla, para ser
justo, de sor estendido a. outros om identicus
con(liçües.
E' a Commissão de Finanças de parecer que
11 proposição seja rejoitndn.
Sala das Commissües, 2 do agosto de 1800.

dtfliO

1Jenna.- Dom it1[JO$ ricente.

N. 158 - 1899

Tomou a Commissüo do Finnnça.s conhecimento da pl'OJlOSiçüo da Camnra. dos De·
putados, n. •!1, de ~6 do mez passado, mnndundo incluir no. contagem do tempo do
sorviço do Luiz Firmino du Souza Caldas,
olllciul da Secretaria ~o Supremo Tribunal
l\Iilitnr, o em quo serviu como ngr·imcnsor em
diversns cc.mmi~sües do ~Iinister10 da .t\gricul·
turn, Commercio o Obras Publicas.
A ccrtidllo rJue junt(l. o requerente prO V(I. o
tempo de serviço qnc quer lhe soj•~ contado
ou accroscentado Uquello quo serviu cm em...
pl'O~o fJUO t!it Li imito ú. aposentadoria..
O parecer 1111 Commi:-:::ii.o respectiva. dn. ca...
mn.t•u, citu.m1o precedentes entre os quacs está.
inclui do o do Uascmiro Henriq ucs l'odrigues,
que nfio cooscgu iu a.ppruvnçüo tio Senado,
mostru. que estão rncncionndos em lei gero.~.l
os cmprPgos em qno aquclles, quo os exercem, podem ~o aposentar.
Regulnda u. nposento.dorin. por lei geral, co.be
ao Executivo o processo tl!t contagem de tempo,
uíi.o :-;endo prec1:::o vott~r loi de curncter indi·
vidua.l, como no presento caso tie J.rutcndc.
E'. pois, a Commis:;fio do opiniíi.o que o So·
nado l'o,;oito a propo::;i~~üo u •. 4J, deste o.nno.
Snln rias Com missões, 2 de ngosto de 1800.

-A. O. Gomes de C.t.'itro.-Domin!JOS Viccme,
relator .-Rorfl'igues Atcos .-Feliciano Pt:twa. -.A. O. Gonw~ du Castt·o. - JJomilllfOS Vi·
cenlt!, l'Clntor .- Rod1·igues Alvos.- icUciano
-Leite c Oiticica.
Pcrma.-Lcitc c Oiticica.
N. 157-1800
N. !59 - ISO:l
A Commissão de Finanças, estudou n pro·
posição dn Camara <los Deputados n. 37 do
1809, que autoriza o Porler Executivo n nh<·ir
110 Ministol'io da Guerra o credito do ~5:810$,
pnra lnuemnizur a Folippo Maxwel, do ga>lo
levantado e uJ·rebnnhado de sutL pi'oprleuade,
110 Rio Grande do Sul, polnsforçati lt•gaos quo
o.hi operm·n.m, fazendo as ncce.ssal'in:; opemcõcs de Cl'edito. Com a monsngem do Sr.
Presidente da Ropu!Jllca sollcltnndo o era·
. dito, foi enviada no Congl'esso No.cionnl n.
exposição feita pelo Sr. ~linisti'O da Gu01·ra,
justittcundo a noce~sidnde do ser ollo concedido ; o Governo entrou cm nccordo com o
requerente, depois de roconhocer·lhe o di-

A' Commissiio do Finanças foi presente a
proposição da Cnmnrn dos Deputados n. ·12,
Uo col'ronto n.uno, quo autoriím o Poder Executivo a l'n.zor, uo actunl exorcicio, as noccssnrifi.S operações do crcrlito pltl'n. dnr ex...
ccuçü.o ti.a scn tençns dn justit_!a federal pllS•
sndn.s cm julgado, mediante uccordo com os
te~pcctivos Cl'odorcs ~obro o qwmtum a liquidm·. Prec6ituv. mais a proposu;üo no nrt. 2°
quo, 1111 falta do su}w:u.J.ito uccordo, o Governo
.solimtarti. do úongru:;so Nacional os nocess11•
rios ct•cdltos.
A loi n. 400, do 10 do dezembro do 1807,
que fixou 11 dcspozn 1>nm o oxorclolo do ISUS,

-;:Ir·.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
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jtl lmvla no art, 23 § S•, nulori,n•lo o Go- nngem ti S. Ex. n Sr. Pro<idonto daRopuullcn
verno - n. !'azar ns nccussurlfls operaç.õc;; Uo Argtmtina uomeio uma Co!llmlssiio composta
credito pn.ra rla.J• oxocuç>iio ás .sentont;us do do~ Srs. Senn.dore:-~ Q, Bocn.yuva, Be!lodioto
Supremo Tt•ibunnl F'deml, p"'sndas oro ,iul- Leite, Plnlwit·o Machade, Aimol•la Btu·roto
gndo, ando qnr.r qw1 a Fazenda Nacional E. 'Vandenkollc., Feliciano P1~nna, Ar•tlJUI
Rios, Lo.Jopoluo do Bulhüos oFrancisca Ma·
tenha sido condomnnd11.
A proposiçilo re<to.iJeleco no actual oxer· chndo.
1
'

cicio es!i<L autorizn.Qiio pa.J'!L os casns em quo

o Governo, pot• a.ccordo com as partos, con:.~o·
guh· a reducçiio do quantum da divido. nmrmndn por sentença passada om julgado.
Essa nutorlzaçilo pótle, na verdatle, eoneorror paro. que as liquldoçüos se ftlçnm com
vantagem pnrn. o Thesouro, convinflO aos interessados o.ccoitn.rem ro1lucçõos rnzoavcls nas
suns di virlas. poln compons•çüo fJ uo podem
encontr:cr no embolso prompto <111 tmportnncia que o.ccorda.rem receber.
A' Commissiio parece, pot•tanto, quo n. pt'O·

posição pódo ser o.ppt•ovada.
Sala dos Commissües, 2 de ngosto do JA09,

-A. O. Gomes dtJ ('aitro . ..

Rodl'i[!UI!.~

,llvc,ç,

reln.tor. -Dominqos 1'icunee.-L1ntc c Oitícic t,
-Feliciano Pet'iia,
E' lido, posto em t!iocussão o som dobnto
ap~rovndo o requet•lmento constante do segumto

PARECER N. 100-1890
Os funceionarios da Alfandega de Santos,
Estado de S. Paulo, requerem ao ConNrosso
Nacional n modificação dos vencimentos fixados om lei, ti. vi•tn d:L dlminuiçüo da ron<la
dessa Alfantlcgo.; n Commissüo do Finanças
entendo quo o assumpto do reqnN·Imonto
cabe por occnsh1o do ser di seu tido o OrQIL·
monto das dospozas elo Ministerlo d" Fazenda.
Como, or~t~etllnto, JlOnsn. que nilo d1lVO o Congt•esso Nactonul pl'etwindir 1la. opinião do Go ..
vot·no em matoriu. de despeza publica, rl3quor
que se]IL ouvida sobro ~ssa potiçiio o Poder
Executivo, pelo Minist.rio da Fazenda,
Snlo. das Commissüos, 2 do agosto tio 1809.

-A. O, Gomes de Castl'rJ,-Lcitc c Oiticica,
relat~r.-Rod1·igucs

Dommgos Vicente,

Alves.-Fclicim1o Penua,

E' lida, posta om discussiio o som <Iobato
approvuda n redacção final do projecto do
Senado, n. 10, do 1601, que autoriza o Go·
Vei'DO a conc:Jder privilegio, por 25 annos, no
Dt•, Pedro Souto Maior o a Josó ·EUWtllquio
Jacobino._ paro. ostabolecerem um plano do
nu.vegaçu.o a vapor cmtre Sa.nto Antonio no
rio Madoirn, o o Jogar que fic11 porto d,; foz
do rio Benl, tio accortlo com ~ emenda da
Cantara dos Deput11dos, nccoltn pelo Senado.
O St•, J•re•ldente-Puro. ropresentai' o Senado nn recopçiio e festas om homo·

O l!h·. Ft•nneiMeo 1\lnchndo Sr, Pt•m:.idonto, ainda uum voz venho ti. tri·
buna pat·a · po:lir umo. ractit!caciio daqulllo
que llontem eu t!isse nesta. Caso..
Segundo ouvi ria leitura da acta, V. Ex.
mandou q uo fossem tomarias ns providencias
n respeito da rectitlcnçüo que eu fiz i m::~.s a
rectillc<çii.o snldu peioz• do qne nqulllo que eu
hontom disso. E' o ca.so 11e dizol'·so quo a
emenda Siihiu poior do que o sonoto,
No .IDI•nal officio.J do hoje so mo nttribue o
seguinte:
«Os herdeiros de JtLOobinn niio podiam succedot• ~em que Jacobina. tives~e dir·eito, o direito niudo. nü.o existia, po1·que tratava·so
apenas do um privilegio a nmn. conccs::üo, e
privilegio nunca constituiu rllroito.»
Isto não se entende, nom ou sol o que ó,
O Sn. ARTnua Rios - O melhor ó V. Ex.
mandar uma Nctlfienõiio por eset•ipto.
0 Sn, FRANCISCO MACilAD0-0 que eu diSSO
foi que trata va-so apenns de uma pt·etençilo
c quo prot0n~iio nunca constituiu direito. '
E' neste sentido que ou peço quo seja feita
nova roct:Ucação.
O St•. PrcMidcntc-0 Sr. Senador
seriL attendiuo.

o s.·. Goncnlveli Clul.'"CMTonho necessidade de contostat• uma parlo
do discurso proferido hontem pelo honrado
~enadot• pot• Matto Gros.o. Por achar. mo indl,postu,, não mo fui possivol comparecer
hou tem a. sessão do Senado, o csttl é n t•o.ziio
porque S. Ex. não teve resposta promptn da
minha parte,
O !tomado Senador, ju•tiflcando um requerimento Jl~tlm•lo que fossem inscriptos na
orolem do dm certos oetos do prefeito t~deral
rcforiu-so li. dlscussiio anterior havido. ares~
peito do projecto quo o Scnnrlo, muito bem
inspil'o.do, condemnou, rovognnclo o nrt 3•'
ull lei do 23 de dezembro rio anno passado'
1\strnnho que S. Etc., posthumomonte' tenha-se refortdo a oss~ dlseussito 1
'
Olneltlento dcu·so por oceasiilo da 2' discussao; o projecto entrou om 3"·' discussão e
S. Ex,, que sa achava. presente, não tomou n.
poi:Lvra Jl~ra pronunciar-se" respoito,quaurlo
et•a occns1uo opportunn. pnt'a. fazer, ns l'efu·
ronclas quo depois foz,

•
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Disso o h011rado Sonadnt• quo oii rlz

il~pt•Jmenlns '"'ao

s~·natlc,.

ullu~t"iP.S

21 dbcuss;i.o dii. pt·opcsiçlio dn. Ctlm!l.l'B dos
o
f',Jdrr Ex,~cutivo a abi'Ít' no :\Iini:-,tcrio da
.Justiç<L e NogocJo;o; Interior•e:; o crcdtto extra·
oJ•tlirwr·io tlc 1:Gl:?.SOu:~. paro. p:1g111' ao Dr.
Hem·ique Mnrt"m~ u. grntitlcnçiiofjUO lhe com·
pete e c01·rcspondonte no tempo cm que ex·
er·con o Pargo do Secretario do cur.:~o annexo
ll Facui<lntio de Direito do Recife;
·
2:1. dis~uss:Io da. proposição da Camara dos
Deputados, n. 35, de ISDD, autorizando o
Poilur Executivo a abrir· 1Lo l\-IiniNterio du.
Gnerra o credito d" 84R: 175$055, supplementor á v01·b:t lQ• do :trt. !D da lei n. 560,
de 31 tle d~zemuro ele ISUB;
2' discnssiio d11. proposição da Camn.ra. dos
Deputados, n. 43, do IBOU, cstabciecondo quo
os bancos nacionaes de deposito, que ne:.:o·
cinrem em cambio, in:,tituidos nos Estudos
!"'OIJ o regímen dns Soclcdndes Anonymns. não
estiio f:Ujcitos ils obriguçaes do depo~ito~de
qno tra" o art. 10 da loi n. 530, de 31 de
dezembro de 1898 :
Discussão uuic<L do pnrecOL' u. 153, de
1800, ela Commis;iio do Ju;tiço e Legislaç[o,
opinnuf!o que ~(1j.1. r~jAit:uJo o llt!lo opposto
pelo Prefoi to do Districto Federal O. Resolu~iio
do Conselho Municipal, que autoriza o credito
tio 6:000$ para. pag-amento do trabalho
« Pnnthcon Civico diL RepuLlica. •

Ha::;t.nr-JM·Ilia in· Dopnt.ndo~. n. 20, do 1800, ltutorizn.nrlo

''oc:;r o testelllllllltn do lH'opdfl SPlmdo. Nin·
guom, Sr. Pl·~~sitlontú, mu.11:1 dn fJU·l e11, 'l.t~i'~

curpoJ·n~llO, da qua.l tenho o.
hour.l de Jilzor prLrle.
Doprimi!• o Sennrlo s Jrin. Iovantnr um pro·
testo dtl lndignnç1io rio to1lu C:o,t:L noiJro e
elevada coJ·poi'aclio,~m·in nJTrontat• os Esta•lo:oi
do que olla ó roprc~euto.nto, ecrin. depi'imir
a num proprio!
Quando m'' roJiwi ii~ comrnnhlns Villa
Isn.bal, S. Chrbtovii.o o Luz Electt•ica., que
ta.nlo I'Uido !lzol'arn o pl·ovocat•am dbcu~siio
tiio vobemento na irnpronsn, ou uiio pretendi
julgnr tlo mcrito dessas ompt•eza:o;, npenns in·
voquoi os factos, paro. lernl;rnr no Sanado a
importancia tlellos, no intuito de quo o Se·
nado sentisso a necos;idnrle palpitante de
crent• torlos os embaruçoH ús /'acilidarlcg ou
nos rio<vios da parto do Conselho Municipal.
Não invor1uei o~ses !'actos como um corre·
ctivo no Seuo.tlo, porquo iB:Jo serin ab.IIUI'dO,
mas como correctivo a.ns desvios ou l:teili·
datlcs !lo Con:wl!Jo ~Iunicipal, em fnzfll' C(lll·
cos:::ões fJilO jngum com t.1ntos iutoros:;o:-;,
quer publicos, quer individuncs, cm conflicto.
Outro nüo podia sor o scnthio rlts minha>
palnvrns: o Senudo ó tostemunlto tio modo
pot• quo procedo nesta Caso, respolt~ntlo"
tortos os mous nobres colle~as, o observando Lovanla se a scss[o a 1 hora e 50 minutos
a mnior ~onsidorução pa.ru. com essa elevada ria taJ•de.
corpOl'ttçao.

<lS credito:; lh!~tn

ORDE.II tiO DIA
TIUllALliOS DE Cú:IDUS.SÜgs

Constando a
ordem do dia de trabalhos do Commlssõe>,
darei n pniavr& aos Srs. Senadores que a
queil•am p11rn assumpto de expediente.
(Pau.<a,) Ninguem pedindo a palavra, vou
levn.ntnr o. sesSii.o, designando po.ra ordem do
dia do sessii.o seguinte:
2·' tliscussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 14, do 18\JO, autorizando o
Podor Executivo a altrir no Miniotm•lo da. Jus·
tiça o Negocias Interiores o crerli to de 2.1 :2!)0$,
suppiementn.r iLs vol•btLs 20, 21 o 22(1o r1.1·t. 2°
da loln. 5tl0, de 31 tio dezembro do 180~ ;
21' discussiio dll. proposição da Co.mnra. t.lo~
DcputadtlS, n. 10, tio lSDD, nutoJ•iznndo o
Pudor Ex~cutlvo a altrir no Minlsturio da
Justiçn e ::-lcgoclos interiores o crcthto t!XIl•oOI'tlinot•lo de SO:H53$637, para pngamonto dos
ordenados que compctom r~. divet•.sos juizes do
direito r1uo reverteram ti dlsponibill•ludo ;
O Sr•. P••cMidcnte -

Scnr~do

V, II

--
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P1·esr'dencia do S1·. Rosa c Silva

A' meio hol'll tlepols do mcio·dla, nbre·Se a
sessii.o a. que concorrem os Sr.s. Senadores
Mnnooi tio t)uelroz, J. Cntuutia, Alberto Gon·
çaives, Hent•ique Coutinho, Tbom" Delfina,
Jonntiws Patirosn, Jonqnim Sat•mcnto, Francisco Mucbudo, Jlcncdtcto Leite, Gomes de
Cn.slt•o. Bclfort Vlcil'a, Nogueir:t. Pa.rannguá,
Pires Fer·reh•a, Cruz, Joíio Cordnit•o, BezCirril
Fontenollo, José Bernardo, Alvaro Machado,
Ahdon ~Iilnncz, Alrueirlll Bnrrot.o, Gonçn.lves
Fol'l'nim, Jo~ó l\Iarcolltno, u. rla MenrlOilÇ{l.
Sobt•inho, l.oi ta e Oilicira, Ccelho e Campos,
Lennrlt•o Muclel, Ruy Harbc1sa, Arthur lUas,
Vlr~llio Onmazlo, Cteto Nunes, Domingos VL·
conto, E. Wanuenltolk, Feliciano Penna,
Ro<it•i;;uos Alves, Pnuln Souza, Leopoldo de
Bnihtlos, .Joaquim de Souztt, Vicente ~ltl
chndo, Gustavo Richard, Rnuiino Horn e
Julio Frot:1 (·11).
33
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· Deixam de compm·ecor com c lUsa pnrtici- que compotPm n divm•sos juizes de direito,
Jladi.L os SI'-5, Generoso Ponco, Justo Cl1ermont,, quo reverteram iL dispouibilidatlo.
Joaquim Pcl'nambuco, Rego Molfo, Ro:-;a. Juntar, Q. Bocuyuvn, Calado, Joaquim Lr1corJn,
Esteves Junior o Pinheiro :lfacb:trio (i O) ; c
som olla os Srs. Manoclllaratn, Lau'o Sodró,
Pedro Velho, Porciuncula, Loprs Trovilo,
Conçalvcs Cbavos, Buono Brandiio, Moraes
Barros, A. Azorerlo, Aquilino do Amaral o
Ramiro Barcollos (2J),
E' lida, posia em discussiio o sem debato
approvada a neta da seJsiio anterior.

Niuguom potlinrlo tt pnlnvra, encm•rn·ao a
discussüo.
Scgue·sc cm discussüo, que se encerro. sem
debate, o mt. 2.n

O Sa•.GomoM do OuMtro (pela Oi'·
votaciio para o
substitutivo ol!erecido flcla Commis!iio de
Finanças.
Conmltado, o Sonndo concede a pref•·
roncia..
O Sr. I' Seea·otnrio declara quo
· Postos a votos, silo successivnmcntc appronilo ha expediente.
vados os artigos do substitutivo.
O Sr. 2' Soeretna·Jo declara quo E' a proposição. :~ssim emendada, adoptada
paro. pnssnr á 3~ discussão.
niio ba pareceres.

ORDEM DO DIA
CREDITO DE 21:250$, SUPPLE>!ENTAR ÁS VER•
liAS 20u, 21 11 IC 22a DJ ART, 2.1l DA LEI

N. 560, DE 1808

Entra om 2• disouss[o, com o pnreoer fa.
vornvel da Commissiio do Finanças, o art. i'
da proposição da Camnra dos Deputados, n.l4,
do 1899, autorizando o Poder Executivo a
•brir ao Ministcrlo da Justiço e Negocies ln·
~riores o credito do 21:250$, supplomentnr
its 'Verbas 20n., 21• e 22.11 do nrt. 2" du. lei
:n. 560, do 31 de dezembro do 1808.
Nlnguem pedindo a palavra, onoorra·so a
cllsoussilo.
Segue-se om discussiio, que se encerra som
debate, o o.rt. 2
Postos n vetos, siio succJssivamontc appro-vados os arts. Ju e 2n,
E' a proposlçiio adoptada para passar á
3• diSCUIJSiiO,
1
',

dem) requer prefl.lrencla na

O Sr. Roda•JguoM Alvo" (pela
requer dispensa de intcrstioio para a
3" diseussüo dn proposição,
Consultado, c Senado concede o. dispensa.
ordem)

CREPITO EXTRAORD!NARIO DE 1:612$0J3 PARA
PAGAMENTO DE GitA'I'lFICAÇÃO Qt1!C COr.tPETE
AO nn, HENRIQUE MARTINS

Entra em 2' discussão, com o parecer contrario dn CommissiLo do Finanças, o artigo
unico da proposição da Camara dos Deputados, n. ~O, elo 1800, .autorizando o Poder
Executivo a abrir ao Ministorio da Justiça o
Negocias Jnteriore; o cro!lito extraordinario
!lo 1:OI!J,$003. p:tra pagar ao Dt•, llonriquo
Martins a grat11lcaçiio quo lhe compele nos
termos <lo art. 455 do regulamento n. 1.232
H, de 2do janeiro de 1891, o COI'rospondento
no tempo, decorrido de 28 do agosto de 180·1
a 31 do dozombro do 1805, em que exm•cen o
cargo de secfdtario do curso aune.to ú. Facul·
dade de Direito do Roo iCe,
Ninguem pedindo a palavra, encerra-ao a

discussão.
O Sr. ftodrlguea Alvea (pela
Posto "votos, ó r~jeltado o artigo uoico.
otllem) requer dispensa do intersticio para a
A proposição vao sor devolvida áquella
3• discussão d:t Froposiçilo.
Camn!'a,
·
Consultado, o Senado concedo a dispensa.
CREDITO DE 848: i75.~55, SUPPLEAIENTAR J..
YERDA 10 DO AHT. 10 DA LEI N, 560, DE
CllEDITO EXTRACRDINARIO DE 80:853$637 PAR A
PAOAMRNTO DE JUIZES DR DIREITO, QUERE"
1808
VERTERAM Á DISPONIDILlDADR

Entra om 2·' discussilo, com o substitutivo
ofi'oreci<lo pela Commissiio do Finanças, o
art. I' dn proposição d!L Camarn. dos Deputados, n. · lO, rio 1899, autorizando o Poder
E:>tocuti vo anbrl!• ao Minlstorio da Justiça o
Negocias Interiores c credito extrordinario
de 80:853$037, para pagamento dos ordenados

Entrn om 2n discussão, com o parecer n,voravol da Commlssiio do Finanças, o artigo
unico dn proposioiio do. Camara !los Deputados, n. :J5, ue 1800, autol'iZIIQdo o Poder
Executivo a abrir ao Ministet•io d!L OnoJm o
credito do 848: 175~055, supplomontar h vet•IJa
16• rio art. 10 da lei n. 500, de 31 de uozcmbro do 1808.

2M
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Nlnguom pedindo a palavra, oneorra·so a designanrlo para ordem do dia da sos,iio so·
guinto :
Posto a votos, ó npprovnr1o o urtigo unlco.
3• discussão dn. proposição dn Camrtra. dos
E' 11 proposição adoptada para passar á Doput:.uloR, n. 14, do 1809, n.ntot•iznndo o
Podm• Executivo n abr•ir no Ministorio d~t
3u discussão.
discu~siio.

Justiçn. o Nog-ocios Iutorioros o cret.Jito do

O Sr. Ahnoldtt Du••••eto (pela 21:250$, supplomentn.r á:; verbas :tO;', 21u a
ordem) -rcque1• dispensa do interstício para 22;' do ar·t. 211 da lei n. 560, do 31 do dezembro de 1808;
a 3" dJscussiio da proposição.
Consultado, o Sonado roa cedo a dispensa.
3•~ cliscussüo da. proposicilo dn. C •m<tra elos
Deputados, n. lU, do 1890, autorizando o
ISENÇÃO DAS OHRJOAÇ'ÜES DO DEPOSITO· DP. QUE Poder• Executivo " <cbr•ir ao Ministerlo da
Jus•.ica e Negocias Interiores o cr·otlito ox ..
TRATA O AltT. J9 DA LEt N. 559, DE (890
traort!innr·lo do 80:85o~G37, para pagamento
Entra em 2~~ discussão, com o po.recer fa .. dos ordcoarlos que competem a diversos
·voravel da Commissiio de Finunços, o art. I' juizos de direito, que reverteram á. disponida proposlÇ11o da Camara dos Deputados, bilidade;
n. 43, do 1890, estabelecendo que os bancos 3• discussilo da proposição da Camara dos
naclonaos de deposito que negociarem om Deputados, n. 35, do 1800, autorizando o
cambio, lnstltuldos nos Estados sob o rcgimon Poder Executivo " ahrir no Miuistorio da
das sociedades anonymas, não estão sujeitos Ouorr<c o credito do 8~8: 175$055, supplemou·
ás obrigações do deposito, de que truta o tar· h verba IG" do nr·t. l 9 da lo! n. 5UO, do
art. !9 da lel n. 550, de 31 do dezembro do 31 do dez:~mbro do 1898;
1898.
3;' discussão da proposição da Camarn dos
Nlnguom pedindo a .palavra, encerra soa Depu lados, n. 43, do i8V9, estabolecendo que
os Lances nucion:r.<·s de deposito que negodi>cussão.
Seguo·Eo em discussão. que so encerJ'a. sem ciarem cm ramblo, iustitutdos nos Esb1dos
sob o regimeu das sociedades anonymas, uito
debate, o art. 211 •
estão
sujeitos ris obrignções do depo;lto, do
Postos a votos, s[o succosslvamente appro· qu:~ trata
o art. W da lei n. 559, de 31 de
vudos os arts. I" o 2".
dezembro de 1808;
3• dlscu'Bii.o da proposiçilo dn Gamara dos
O Sr. Leite c Oltf elen (Íiéla •r Deputados,
n. 2-j, do 1~90, autol'iwndo o
dom) requer dispens:. de intcrsticio para " Poder Executivo " abr·ir ao Ministerio da
3·• discussiio da propeslçiio.
Guerra o credito ext!'llordinarlo do 7:500$.
Consultado, o Senado concede a dispensa.
par:t pagar a viuva de Mathew Lawrio os
serviços prestados poln lancha de sua pro·
YETO DO PREFEITO ,t RESOLUÇÃO l\IUNICIP;\L prlednde Promplus ils forçns legnos que opo·
RELATIVA A CREDITO PARA PAGAMÉNTO DO raram em Nitheroy ;
PANTilEON CrVICO DA REPtDLICA,
3' discussão da proposição !la Cam<cr:t dos
Deputados, n. 27, do 1809, nutorlzondo o
Entra om discussão unica o parecer• n. 153, Podor E:xecutlvo a conco1Jor um aono !lo
llo 18119, da Com missão de Justiça e Legisla· liecnça, com o r•espectivo ol'denado, no tele·
ção, opinando que soja rejeitado o veto op- graphistn do 3" clnS>e da Estrada de Ferro
pesto pelo Prefeito do Districto Fodernl Í1 contrai do Brazll Procopio Marques do 011·
reaoluçílo do Conselho Municipal, que auto· veirn Nevus, par:t tr;ttnr do sua. sande omJo
l'iza o cr·edlto de 6:000$ pnra pagamento do lho convier.
trabalbo-Pantbeon Cívico da Hopubllcu.
Levantn·so a sessão a I hora da tarde,
Nlnguem pedindo a palavra, oncerra·so a
discussão,
Posta a votos, ó approvadn a conclusão do
parecer por 26 votos contra 8, estando pro.
74' SESSÃO Ell 5 DE AGOSTO DE ]890
santos 34 Srs. Sunadores.

--

A rosol ução vae sor devolvida ao Prefeito Prcsid•ncia do Sr. •llanoJl da
com a communlcação do occorrido.
· p,·csidcntc)

Q110irJ;

(Vico•

A moia hora depois do meio-dia, abre·so a
O liir. PI"OMI<icnte-Estli esgotnd11
n materla da ordem !lo dia ;e, nnda mais scssiio, n que concorrem os seguintes Sr•. So·
havendo '' tratar, vou Jovantar :. soosrlo, nadorcs: Mnnoel de Queiroz, J. Catuuda,

•··
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Alberto Gonçalves, Jlonriquo Coutlnilo, Tilo·
Assim ora, mn:-~, continua n infot•mnçiio,
mnz Dolfino, Jonn.tlms Pedro!in, J0 1lQUim Sn.l',- ~·eio o ngulnm('ntn pnro. ns Inst.itnl.o:; Mlli·
mcnto Fmncist'O Mnchndo, L:t.Ul'O Sct.lt·o, l.nreR do Ensino, approvnrto pelo decr•oto
Bnnedi'cto Leito, Gomes do Cnstl'O, llcllbrt n. 2.8RI, <111 18 <1" ahr•il do 18[1~, o quul no
Violra, No~ucira. Pnrnno.guá, Pi1•cs Fm•J•eim, n.rt. 102 dispüo: Niio sorilo Dccoltos nttesta~
Cruz Joiio Cordeiro, Rczorril Fontcncllo, do~ de oxnmcH pre~tndos por nlumno:; pora.nto
Peur~ \'olho, Alvaro Mncilndo, AbdGn Mlln· mcms cst.rnnlms it escola.
nez Almeida. Bnl•rcto, Oonçnlves Fcrrcit•n,
Ouviria o Ministerin da Guerra, osto, cm
JosÓ Mnrcollino, Rn~o Moi lo, Leite o Oiticicn, stm inl'ormncão, pr.ntlcro. que: «cs termos cm
Leandro Macio!, Rosa .Jnnior, Artilnr R'os, ~uo mtiL retligido o projecto tm•nn.m-o donmVirgilio Damnsio, Cloto Nunes, DClmingos sinllamento :tmplo por nii.o ter a.ttondii.lo no
Vicente, Q. Docayuvn, E. Wnndonlw!k, confronto dos progrnmrnas do ensino nas
Feliciano Pcnnn., Gonçalves Chn.ves, Buono respectivas llscolus, nem ao ponto do vista
Br11ndiio, Rodrigues Alves, Pauln Souza., pa.l'ticulnrcom quo cortas doutrinas são daMornos Barros, Leopoldo do Bulh•'cs, Joaquim das nos institutos militat•os,»
1lo Souza, A. Azerello, Aquilino do Am:~rnl,
E, continunndo cm considernçoes pnrn. jus·
Vicente Ma.chndo, Gustavo Richnl'd, Rnulino
ti ficar o disposto no citado nr·t. ln!, tet•mina,
l!oro, .Julio Frota e Ramiro Barcello> (·t8).
todavia, flizewlo quo: «si o. Commiss~io julDeixam do comparecer com cnusa pnrtici- gar 1lover oxcüptuar da. disposlcii.o do nrt. 192
)lada os Srs. Generoso Ponco, Justo Cilermont, rofe1'ido 01:1 nlumnos quojli. prcstruam r.xnmos
Joaquim Pcrnnmbuco, Ca.intlo, .looquim La· no. Esoolrt Pnl,vtecht!icn, pensa. . SOl' ~onvoni·
carda o Esteves Junlor; o som eJia Ol'l Srs. Ma· ente mndit1c.•r o pl'O,Icr.to !JO.I'IL melmr u connoel Borata, .Josó Bernnrrlo, B. rlo Mendonça diçi'io do conrronto dos prngrawm;ui nas douSobrinho, Coelho o Campos, Ruy Bat•bosa, tr•mus em cu,iu ensino não lwjn orientação
Porciuncula, Lopes Trovão e Plnhcil•o Ma· pt•opr·lumente rnilillll', unicos que poúem ser
cbado (14).
acccit~•s. •
E' lida, posta om d iRcusBlio e sem deb:de
A Commlssão, pondora!lllo ns <luns infor·
approvada a acta da aes>üo antrrior.
mn,üos referidas e tondo principal monte em
vi&ta os topicos que ficam transcriptos, con·
O IS•·· 1' Socrctnrlo declara que clne que amLns combinam naidón da recipro·
cidade nn. ndmissii.o dos oxnnws, medin.nte o
não ba expoaiento.
confro11to dos progrnmmns, como acontocin.
rcgula.m~nto apJlrova.do pelo decreto
O Sr, :2' Socretn••lo lê e vüo a nntesdo
n.
2.881,
de 18 de nuril do 1898, quo, cm >eu
imprimir parn entrar na. ordem !.los trabn.· n1·t. 192, prohlbiu
n continuação <lossa rccilhos os &egulntcs
proci•la•lo. E. portanlo, <lo accordo com ell•s
propõe o substitutivo que nlmlxo se lô, u
qual, nlóm do mais, tom n vantugorn fio gene·
PARECERES
rulizar a disposição sujeita ao s.1u exnmo:
N. 101 - 1809
Projecto sulstituti,;o
A proposição da Camara dos Depu lados,

n. 100, de 1808, ora sujeita ao parecer da

Co1nmlssíio de Instrucção Publi,a, manda que
sejam considerados validos todos os exnmcs
jó. prestados na Escola Polytecbnica da Capi·
tal Federal por alumnos da Escola Militar.
Ouvido a respeito o Ministerio da .Justiça,
este, em sua informação, diz 9.ne: • sendo os
exames prestados na Escolnhlllitar e em outros institutos do ensino superior o.ccoltos no.
Escola Polytechnlca, mediante parecer da
rcspoctlvn Commiasiío de confronto de progrnmmns, penso. este ministot•io que, éUti'C
os mencionados estabelecimentos de lnstl'tlcçüo, sujoitos ambos ó. admini.<lt·a~iLo federal,
deveró. observnr-so a conveniente rcclproci·
dado; no que, nlli'LS, :-;o nilo oppunham n.s nntet•lores disposições referentos ús escolas do
exercito.»

N. 14-1800

O Congresso Nncionnl doc1·cta:
Art. !.' Os exames prestados na Escola
Militar serão con&illorndos validos na Escola
Polyteclmicn e vlce·versa, veriflcn:la a equivaloncia dos programmns dilBrespectivus ma·
terias.
Al't. 2.' Revogam-se o.s disposições cm
con trnrlo.
Snla. rlos Commlesües, 5 rlo agosto do ·18{19,
-F, Jl!ochado,-JOIIalhas Pcd1'Jsa,- i'ii'!Ji'UO
Da ma::io.
N. 102-1809

A' Commissiío do Mai•lnlia e Gnert•a foi
presente a proposição da Cnmnrn dos Depu·
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lados Mb n. 18, do 1807, que l'eOI'gnni,. os viço flosdous bntnll•üosquo cm nosso exercito
corpos 1le Estado-maior o do Engonheiros.
:;ão rlrstinados ú.qnollo mistór; nccrescondo,
:\~ceita.nilo nlgumns do suus dlsposlr;t~e3 o a16m disto, quo nanlmmn. razi10 existo para.
ro,1eJtnndo outrn~, o Sr.nndo n.pprovou em 8 quo conlinuoru n ser os fiubalternos dos bn.·
do julho do Jsgs um substitutivo a esta pro· talhües do cngenharl~ oiJlciaes oll'ectivos do
posiçiio, cuja1li~cus:::iio ficou 11dirvln. pnra ser quadt•o 1líL armo. de n.rtilho.rio, do ando Eiio
consult11.do o Porlm• Executivo, n. requor·i- distl•ahid~s com pl'L'.iUlZO do. insti·ucçiio desta
mrnto do Sr. SomtdOI• J\ami!•o Barcrllos.
nrma, hOJe dotada de engenhos de guerra os
Como satisfaç"o plona fiaquello pedido do mui" aporfoiçoados, cujo conhecimento do·
lnformnçõos.o Poder Executivo jul~ou nivif.ro mando, ulém do acurado estudo, muita pram~tis nccordo com o nrt. 17 da lei n. ·103,do ticn.
·
24 do outubro de 1890, que creou o Estndo·
O nrt. 2' da proposta dispüo sobro o modo
Maior do Exercito, n lntendoncin Gorai da de preenchimento das vagas ue capit[o no
Guerra, e <leu outt"ls providcncias,cnvinr no cot•po de Estu.rlo-mn.ior; o por monos que se
Sen11rla uma proposta du reorgnnlzaçfio o.tt(.lnte sohro esta. disposição se verá. que elln.
daquollos dons citado.< corpos ospociaos, tor- estó. do perf<dla bnrmonla com o quo ficou
nnndo·os mais aptos para o molhar desorn· dito com relaçiio iL supprcssiio dos quarenta
ponho dos novos sorviçns resultantes da tenentes desse corpo.
execução da mencionaria lei n. 403.
O paragrapho unlco deste artigo manda
Depois de havei· a cstuflado om todos es respeitar a antiguidade do curso na trans·
seus detnlhes, ó n Commissão do Marinho o forencia.
Guerra do parecer que soja 0 mesma pro·
Parece iL Commissiio ser palpovcl a oxcel·
posta, como estó. Jhrmulado., conv~rtida em loncin desta pt•ovitloncia., que remove o. ano·
lei, porqunnto,nii.o acllrl\)tando accrescimo do mn,tia nfio só de ~Ol' tra~s~rido para o ~e·
despeza pa1 a o Ol'ario publico, trazendo ao rol'! do ~nrpo, com preter1çao de um ~qiC!al
contrario nmacconomin 1le 3U:OD3$500 (trinta 1ó. hnb!litudo, outro que se tenha bab1htado
e novo contos novecentos o noventa e tros postcrlol·mcnto, co'!lo lambem que qu~olquer
mil e quinhentos róis), foi elalJorada pela ro· dos offic!atstransferldos m occupar no corpo
partiçiio que tem, como umn do suas attrl· collocnçuo mal~ avnnlaj~dn. que outro tla
buisões do nnt111 cza technicn., n da compo· mesma grnduaçuo e que, JÓ. estundo no corpo,
slçuo dos quad1•os do pessoal do exercito.
tenha ,Porventura antlg!!ldude absoluta ID•
Na prop •sto siio mlllltidos os quadroR nos fer~oi' a do recemtransfor1d0.
dous mencionados corpos, exactamente como
Pelo art. 3o se ~~tabelcce que um terço
se nchnm n contar dos postos do coroncis a das. vngus do cap1t~es no corpo d_e enge·
cnpitiies inclusi vo.supprim in(lo·SA,entretnnto, nh.ou•9s ó preencluc.lo p_or pt•omoçu.o dos
os 40 tenentes do coopo do Estado·mnim•e ore· ]H'Im01ros tenentes de artilharia .e tenentes
anflo·so W primeiros e 20 sogunflos-tcnontes de .c~Ynllnr1a e mfuntarla couvemontemonte
no corpo do Engenheiros, conformo dispõem haWitnd~s.
. . .
.
os§§ jo e 2n rlo art. Jni ~endo mo.iB pelo§ gn,
N~o pudq sor mn1s ,JU!hctosn. estn. pr~Vl·
como cnmoquonoin elo 2o, supprimidos no denmn, por Isto que, s~!ldo bnstanto cresmdo
quadro do.1 batolhões de engenharia os 16 o uumti'O do ,P_robabi,hdades de vagas ngs
['rimeiros o 20 SC"Undos·tenonles da arma do postos do. capnaos atn coron01s em ~elnçuo
nrtilhnrla
o
aos dozesoiS pr1molros tenentes, a rap1dez na
As vantá~ens fias dispo•ições dos dous p1·i- pro'!'oção destes a c~pitiies .tornar-se:hia demelros paragrnphos resaltam por sl mesmas. masmda,sl esta med1da oqUltat1vn. nao vlosse
A natureza fios serviços commetthlos nos att•nunl-n.
officines do corpo do Estado·maiol' niio se O n1•t. 4" truta do prooncbimento das
compadece com o pouco tirociniO' que teom os vogns de primcil·os e segundos tenontos do
ofilciaes subalternos, que convem, n<lquirnm- cn:;enhoiros. Estes ultimes siio tirados por
n 'o no serviço al'regoimc.ntndo, nntos que transforoncia dos segunllos tenentes e alreres
entrem a f11zer pnrte dnq uolle corpo, onde, só dns "'·mas do artilharia, r.nvallarla o inlhn·
depois de promovidos a capitfio3,bons serviços tnl'ift l;gnlmento hnbilitados e respeitada a
poderão v1r a prestai'.
dlsposlçüo do paragrapho unico do a1•t. 2'.
Razões do nn.tnro1.n. opposta. pnreco terem
O art. 511 dt\ proposta niio carclcO do jusdotorminn.do n orm:tQii.o do subnlt(lrno~ rio cn- tincnr;ü.o para suliento.r n sua. necessidade.
~onhoiros, poi.q, sowlo no. vordndo o. technica.
Att~udont.lo a. I]Un os corpos quer ospec!aes,
da. engonhnrin muito dlvors1L dn 1lo Estatlo- quer Bt'l'l'glmentaJos, devem estai' apptll'O•
mrLiOI\ tN'Illt-so do torln n. convenlencln, pura lllados com tollos os otllcinos constituintes do
que o cu pitão do cng-oubeirm•, dostlo o inicio seus I]Uo.rlros, promptos pa.t·a. os respectivos
desta ~mduaçõo,soja um porfoito profissional, serviços, a IIm do quo possam dar ca~al oxoque elle venha desde subnltorno adquirindo a cu~iío As J'uncçõcs quo lhO.i siio lnbereutes, a
pl'lltlca nooessa1•in,queiô poderá oht;;l·n no ser- pl'Oposta no ni•t. 6" e son 11aragrapbo re-
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conhece lndccllnavol n necessidade de pnssor
pora n condição do oxt•·anumoro~los nos
respectivos corpos 011 nr~as os omcu~os que
exorcrrcm cn.r7o:1 vitaliciOs no mng1stcrio,
devendo como medida decorrente da prlmeirll,
reverter. no> qundros nrdinnrio< ~queiJos omclaes que, sontlo... extranumorn.r10s, não ostejnm nas condlçues dos primeiros,
O ar•t. 7n, jl't. npprova!lo nlliLs, outro e1foito
niio tem siniio sn.lvaguo.r,lttl' os fiiroltos,
quanto ú antlguidn•lo, que omcinesjá tenham
adquirido nn arma a qne pertencem,
o art. 8', qno man.ln que os tonen(es do
Eata.do-maior sej:1m o.provoitndos nas vogns
que so a!Jrirem na execução do nrt. 0", nada
mais é do que uma justis<fma reparação da
morosidade que, no posto actual o como conscquencia <lo meio da rospectl vn !e! de promo·
ciio em vigor, teem soffriclo os ditos tenPntes,
dos quaos se poder<\ dizer quo o mais mo,<erno
tom maior antlguida<lo dnquelle posto do que
alguns dentre os mais modernos dos capilües
de n••ti!hnrin, arma don<IC em gora! foram
transferidos para o corpJ de Esta<!O·malor.
O art. 0'', ftnalmonto', dispondo que cm
quanto existirem tenentes no c01•podc Estadomaior ns vngas de capitães nesse corpo sejam
preenchidas na rnziiu do metade por promo·
çiio dos niludidol tenentes o metade por
transforoocia de ca.J>itilos nos casos do art, 2",
tem sua justiftcaoao nas razões oxpendidus,
em ralaçilo ao al'tigo anterior.
.
· Em vistn, pois, do que vem de expor, pro·
vado flca que a proposta, enviada pelo Sr.
Prosldontc da Repnbl1ca oom sua Mensagem,
do 30 de maio ult•mo, só póde trazer resultados bcnotlcos no exercito, alliviando, ao mesmo
tempo, os cofres pu blicos de um enonrgo de
quasl quarenta contos nnnuaes; ,pelo que ó a
Commissãode parecer que seja o substitutivo,
j4 npprovado ern 2• discussão, emendado e
ampliado do modo seguinte :
EMENDAS

§ Em virtu<lc do disposto no porngrapl10
antorlor ficam supprlmidos nos quadros dos
bntalhõcs de engenharia os 16 primeiros tenentes c 20 segundos tenentes da arma de artilharia.
O art. 2" o §§o alinoas substi\uidos pelo
segnlnto:
Art. As vagas do capitiíes no corpo de
Estndo·maior sm·ão preenchidas por trans·
feroncia do cnpltües das armas de artilha·
rin, cavallaria o infantaria quo tenham o
curso do Estndo·mnim· com appro1•nções plc·
nas cm todas as muterias theoricas o r•·atiCas
o um anno pelo menos de sorviço elfectivo
cm corpo arregimentado no posto do capitiío.
§
As transfm·enclas dos cupitãcs a que se
retere esse artigo se farão segundo a ordem
em que completarem o referido curso, e em
cada turma annual, segundo a ordem· de an·
tiguldade ; nüo se applicando estas disposi·
çlles nos capltiíes ora lcgalmenle habilitados,
para essa trnnsterencia.
Art. As vagas do cnpitães n<f corpo de
engenheiros serão preenchidas na razão de
dous terços por promoção dos primeiros tenentes desse co,·po o de um terço por pro·
moção de primeiros tenentes c tenentes das
armas do artilharia, cavallaria o fnlantarla,
que tenham o curso de engenharia com ap·
provações plenas em todas as materiaa theo·
ricas e praticas, em ambos os casos por ordem
do antiguidade.
O art. 3•1 substitua-se pelo seguinte:
Art. Pora o proenchimento das vagas
de tenentos-coroneis o majores das trcs armas c dos corpos esp~ctaes é condição indls·
p•nsavel o intersticio de tres nonos de elfc·
clivo serviço na fileira para os officlaes
arregimontados e em commissões ou cargos do
Ministerlo da Guerra para os omclaes dos
co1•pos espcciaos,
·
O art. U• 1eja restabelecido pelo segulnlo:
Art. Paesnrão a extranumcrarlos nos respectivos corpos ou armas os olDolacs que
exercerem carfl'OS vltallclos no magisterio.
O art. 7• seJtL aubstituido pelo seguinte:
§
Reverterão desde já parn os quadros
ordinarios dos respectivos corpos ou armas os
otlloiaes que, sendo exil'anumerarios, niio
estiveremcomprchcndl<los na disposição deste
artigo.
o art. B• supprlma-sc por excusndo.

O art. I' do substitutivo o sou pa••agrapho,
substitui dos pelo sogulnte:
Art. Os qnndrJs <los corpos do Jlstndo·
maler e engenheiros tio oxerclto llcarão as111m constituldos:
Corpo do Estndo·maior-8 coronols, 12 te
ncntes·cOroneis, 10 majores, 30 capitães.
Corpo de engenlwil•os-8 coronois, 12 tenontl!S·COI'Oneis, IIJ majores, 30 capitães, 10
prlmoh·os t.onontes o 20 segundos tonen tos.
Addilivos
§ lllon e>:tincto o posto de tenento no
corpo do l~•tado·maior.
Aecroscont.e-so onde convier:
§ llicam "''ealios os postol do primeiros o
sogiJIH.Ios tonf!ntes no cor•po de ungenheiros
Art. As v.•gns ílo prlmolros tenentes no
para o serviço dos dous batalliUos do engo- corpo de ougenhclros seriio preenchidas por
li harfa.
promoção dos se8undos tenentes desse corp u,
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por ordem do antiguidade e na fnllo. •lestes
]JOr tran!lferencin. do primeiros tenentes o
tonontes nri·,~glmcntatlos,do con!Ormldnde com
a ultima p11rto do ort. 3. 11 As vagas do segundos tenentes pm· trnnsforencin do segundos tenentes o alferes das armas (te n.rtilh:trin,
cnvn.llarilL e inlimtar!a que tcnhnm o curso
de ongonhn.rin com npprovações pleu:ts om
torla.s 11s mnterins thoorim~s o prntícns, se·

gundo a ot•dcm esto.IJelocidn no pnrogra(lho
unico 1lo o.rt. z.o
§
Si niio houver numero sufficiento de
segundos tenentes o alferes com os reC]uisitos

acima exigidos, o Governo mnndarlt servir
nos bntalhões do engonlmrin. segundos tenen--

tes de nrtilhnrin que tenham o cul'5o •lo sua
arma.
Art. . As vagns de cnplliies que na execução do nrt. o·• se vorificarom nos corpos
de Estado-maior e de engenheiros sctiio pre·
enchidas altet•nndnmente por tenentes do
corpo do llstado·mnior.
Art. Emqunnto existirem tenentes no
corpo de Estndo-mnior, as vngns de cnpitües
ne!lse corpo serão preenchidas na rnziío de

mot:ulo por promoção dos nlludldos tenentes
o metade por tro.nsferencios de copitlios nos
Cn!ios do o.t·t. 2 e do nccordo com a norma
estD.belecidn. em seu pal'n.grn.pho uoico.
Art. Nn execn~iio da presente lei, os
primeiros tenente> do que trota o nrt. 1' o
seu § 2 serão transfericlos do "ntro os olllciaes das tros armas, com igual posto o hnbi·
litaçõos exigida.s, escolhendo o Governo, entre
os que requererem, os que ti varem melhores
nppt•ovnções, ou, n partir do mais moderno
paro. o mnis nntigo.
Snln das Commissõos, 5 do agosto de !890.
1

11

,

-Piras Fen·cira, - Almcilltt Barreto. - E.
'lVandcKholh.-Rosa Junior,-Bd{Jr~ l'1'cira.

O 8r. A. Azm•eclo (•) -Sr. Prosldento, ainda quo ou nilo quizesse me occupar
por omquanto dos negocias do M"tto Grosso,
os telogrammns que acabo do receber de
minha terra süo tiio graves que nllo posso
deixar do abusar do. attonçiio do Senado por
alguns momentos, afim de ohnmnr mais umn
vez a nttenQüo do St•, Presidente dn Republlcn o de annunciar ao paiz os facto• gra vos
que ainda estilo se dando no Estado de Malta
Grosso, a.pozrtl' de haverem os amigos do Go..
verno Federal so apossado do governo do
mesmo Estndo.
No mou ultimo discurso, sr. Prcsidonto,
clmmoi a nttouçiio do honrado Sr. Presidente
do. Republico. 0 do St•. Mtnbtro da Fuzondn,
pnm 0 que ostnvo. se puB<nndo no \~sto.•lo do
Mntto Grosso om rclo.çilo ;1 porse~uioüo
que
0
'

(') Esto diHCIIr.tiO niio foi roviwto 11olo orador,
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so fazia ao Sona•lor Pouco, que os seus nd·
ver::arios pretendem eliminar . ...
0 SR. LEITE E ÜITIOIOA-Ainda nito eiiml·
nararn.

OSa. A. .1\zEREDO- ... ou cntilo cxpcllil·o
raro. fóra do tcrt•itorio do Mntto Grosso.
Nüo oliminarnm nindn, felizmente, paro.
honra nüo >Ó do Estado co Matto Grosso,
como do proprio Presidente da Republica.
Porque, Sr. Presidente, a eliminação do
St•. Generoso Ponce niio serio. sómento a
demonstração da selvageria por parto dos
meus pn.trlcios, mas um acto que Yiria aft'e·
ctnr o proprio Presidenta da Republica, por·
que, si S. Ex. tivesse tomado o.s providen·
elas que tnntas vezes cu tenho reclamado
desta tribuna, si o honrado Sr. Ministro da
Fazenda tivesse acompanhado o Sr.· Presl·
dente da Republica no sentido de providen·
ciar para que cessassem, no Estado de Matto
Grosso, ns vloloncias o perseguições que estão
Jazendo nos membros do Partido Republicano
n"quolla parto do torritorio da Republica,
certamente que não teríamos boje do voltar
n occupar n nttenção do Sonndo.
Emqunnto os amigos do Governo Federal
procuravam assaltar o Governo do Estado, o
que conseguiram, não só depois do. revolução,
corno depois da violencia praticada com a
renuncia <lo presidente do Estado, si provi·
dcncias to&sem tomadas, digo eu, cortamento
que os meus nmigos niio estariam sotrrendo
os mnioros vexamos, vendo-se na contingen·

cio. de a.bandonar n. co.pitn.l, do rcfogiar-so

pnr:t o Interior, e liL mesmo Eorem persa·
guidos, como estão sondo e como aCitbum de
denunciar telcgrammns que recebi do Estado,
dizendo que o Senador Ponce mal püde salvar
n vida, tomando uma embarcação, uma sim·
pies cnnü:c, tripoladl\ por dons homens, pat•a
evitar os assaltos :lo 180 homens que foram
da cidade de Poconó ató a cidade de enceres,
nHm de perseguil·o, prendel·o ou mesmo
matal·o.
Nilo venha, pois, o nobre Senador per
Alagôas dizer que ainda não o eliminara~. e
isto em tom de quem t'uz pouco caso do. Vtda
alheia.
o Srt. LEITE E OITICIC~-Esta enganado; do
qoo fllço pouco caso ó de amencas.
0 Sn. A. AzE:n.Eoo _ Absolutamentl) não
estou
'nzendo nmoaens·, peço providen.oia.s
•·
'
contra amençns que solfrom os meus amtgos
em Mntto Grosso.
. Os fnc~os nhl ost;io; to~os sabem, porque,
JÓ repott aqui o os nmi 0 0S do Governo n~o
viol'Drn contoslar, que o Sr. Senador Ponce.
viu·se ntl cootlngoncln do nbo.ndonan cidado
do CuyabtL, paro. poder evitar O. sanha do
seus inimigos, que o procuravam por toda a
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pnrto aflm do o ollminal'em. JlOI'C]tlO outro niío / Nüo.po~so CHtn.: ::qui n rep:.'til·. no Somul~ o
ora o int.nito dnquellcs ~no n todo trnmw qtw se1 Ollll'(•)açao o. esta pt'llllAJra tentrütva
procura,•am nlcnuçru• o SllnildOl' Ponce cm font.ra o Sr. ~enadoJ'_ PoncB i n1io tlovo esttll'
eua fuga parn fóra dn. c11pitul.

o Sn

.·

SO.S::,Jnn

oc~upru11l~

a nttcnsuo do S1mndo cnm OSHilS

I' OITICICA-I'is nhi 1 Um as- m1nudcncms, que nao altemm nb>olutumento
i LEITE
• • 't 't
..
o cnEo, mns o que ó cer·to é que segutrarn 37
101
01

°I

w UI

O Sn. A. AzEREDo-Assassinnto pm• intuito!
O Sn. LEITE E OITJOIC,,-Outro não em o
intuito delles, disso s. Ex.; mas não houvo
facto roa! do ter sido ao menos foritlo.
O Sn. A. AzEnEno-Vonho trazer os provas, o v. Ex. intori'Ompc·mo dizendo que
não bn. motivo pnrn recolar !
E' UoJoroso, Sr. Presidente, vcr·so não

tanto o silencio dns duas casas fio Congrcs8o

homons para. n Guln., afim de prenderem o

me, mo rle eliminar.•m o SI'. Senndor Ponce.
o illuslre chefe do partido reJmbllcano em
Matto G!'osso pôrlo evarlir·sc, cou,eguinrlo
il!urlir a viglluucill dos sous inimigos, o seguindo pura Cacores, ali I so acbnvn trnn·
~ui!lnmente, porque o commandanto do !O'
batalhão de infantaria havia atnrm:ulo quo o
Sr. Sonadol' Ponce no.da pretcnfli!L Jazor, nüo
cogitava. do promover a revolução, o quo,
portanto, deviam

deixnl~o

em pnr..

Quando o Sr. Senador Panca EO achava 30
cm relação o.os negoclo3 do Mntto Grcsso, leguoR, mais ou menos, difltn.nte da cidade,
mas ú mnis dc,Joroso nindo. ,·er chacoto·,r cm seguirflm no sou encalço 2.80 homens, com o
condições especiaes como csl aa em que me Jlm ele o prenderem ou oliminnrem.

ncho defendrmdo os meus amigos rlc Matto

Grosso, protestnnr1o contr·e o neto ele assassi·
nato, que premerlit.nm contra o illustro Se·
nndor. E o honrarlo Scnndor sorl'i e diz
que ainda não foi eliminado I
O Sa. LEITM E OITICICA-0 que rligo ó que
esta premeditação do assassinato jit esti1 do
caballos brancosi si fosse verdndoirn, já se
tinha ro:di2ado, principalmente em Mntto
Grosso, onde V. Ex. diz que a policia esta
entregue n. :tRsassinos. O mnis é repetir umn.
cousa que 11lnguem acrediln.
O Sn. A. AnnEno- No Estado ri e Mntto
Gros::;o scrin. muito mn'h facil do quo em Aln.·

gôas. ma~ no E~:~tlttin do Alngüos um nt)I'!O
collega. 1lo rr,prPsPnlução sotl'r•eu OR mainre~
vexnmes, e eu não vi que so protestasse contra esse acto.
0 Sn, LEITE E 01TICICA dá Um apar )C.
O Sn. A. AzlmEno- O SI', Sonndor Ponco
viU·Se na contingencia de l'etirnr-so da cidade. som ao menos podor despedlr·so da sun
fumllla.
Em visita O. cnsrL do um nosso amigo, o Sr.
Senador Ponco foi avisado repetidas vezes
por adversarias seus do que a sua vida corria
perigo .. ,
O Sn. LEITE ro OITICICA - AdVCI'sarios ó
que avisam 1
O SR, A. AílP.RF.Do- ••• mosmo no osp11ço
que mediava ontre a sua casrL o a do son
amigo.
E tnnto isto ri vordarln que, J•otiraudo·so da
cirlnrle do cuynblt. o Sr. Senador Ponce e sa·
bend~·so que S. Ex. tinha passado pela fro.
guez1a da Gula, tmmedlutnmente !'oram ar·
mudos cnpangas e para aquella loe~tlidnde
dh·lgldos, atlm de o p1•ondorem o matal·O, si
neco~ario fôsso.

E c... tos silo ns provas incontesta. veis o re~

conhoci,lns, emqnanto me o.pat•tr~n o honrado
Senudm• por J\ lngc;as, poJo::; nmig-os do Sr.
Ministro da Fnzonda, quo conll rmnram cm
Bo/ctius o quo estou acabando do atnrmar,
O Srr. LEITE E OITICICA.- Não torem po•
dido prenrlol·o ou matnl-o.
O Sn. A. AzEREDo-E vem o honrado Sonndor por Alagoas, sem conhecer rio facto,
sem saber do que eu la tratar ao entrar no
reointo polo simples gosto do apartear·mo,
talvez do perturbar-mo ..•
O Sn. LEITE E OITICICA -Estó. onganarlo.
0 Sn. A, AZEREUO- ... OU do COiilrarial'·
mo mL"smo, e para. 1110strar que está ao facto
do quo se possa na minha. torr·a, dar ..me
um np11rto n aparte desugrarlnvel pnt•n mim,
o quo rlovla sol' mais desagrndavel para
S. Ex., porque nilo se clmcoté!L tratando-ao
de um caso espocial como este,.
O Sn, LEITM E OITIOIOA - Ninguem está
chacoteando.
O Sn. A. AxEnEno- ... em que venho
rlet~nder Eósinho a cama ui\ minha tm•ro, porlondo o honraria 8onar!a1' auxiliar·me tão
bem nc.sla larotit com a sua palavra o o sou
talento.
Pm·•im, S. Ex. vinha já mo ap01•teando
som so.bet• elo que Jn tratar, Hem conhecer do
facto que eu trnzla lt tribuna, quando está
nqui coufiru1ado.
O quo so esiit pnsslndo na minha torra ó
trlsto, ó yorgonhoso.
Vou ler· no Stmuclo os tLJlogrnmmn.s, um
rccHbido hnntem á nouto, o outro bojo poJa
mnnhõ.. (LB.)
Este lelegramma estó. asslgnado pelo Sr.
Antonio Cesnrio.
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Como dtES0 1 o ox-pre~idC>ntc 1lo Esfntlo do :..1m•tinho, refugiando-se c·s sou~ amigo.q nnR
Mntto Gro~SL\ nmeaçon.do cm stm lihol'dtlflfl, milttus, ,;nrlo !ii'io ca(.•ndfiR cc..mo l'ót•t~s. (Aqui

toro nec·cesidudo de dcixm• a cnpito.J, ntlrn do

mlo sm• pi'OSO poJ•ordem do Sr. Antonio Leito
de Figucil·~~do, o govurnadul' interino do E~

tndo de Mntto Gros·o.
Suppondo ns ful'çus ~ue fornm pam o Ro·
snrio e que P"'Snrnm peln Guin quo s. llx.
tal voz tivessn tllll !'lUa. l'Osidonci!t tll'mamentos
ou tllemento:; bellicos, do morlo qno purlesso
oiferc"er l'o;o;istcncilt, vurejarnm-lho n casa,
situada om lagar onde o Sr. Antonio Ces,lrio
ó incontestnvelmonte cbefo politico do grnn<le
innucncin, o onde não hoU\'O inl1uoncin igual

de,<le os tempos do imperio.
V. Ex:. vê, Sr, P1•osidento, a g,•n.vidnclo
eles te telegrammn. 03 nd \'ersn.riC'S do Partido
Rcpublleano no Estaclo cle Mr\tto Grn~'SO lo·
vam a tirotcnr nas ruas da. cidade, com o fim
da alarmrm3m n popnl:1çiio, inlimirlarem os
nosscs !Lmigos c npo JC\rarem·~e do resto -que
lhes faltu para tomarem ub.<olutnmento.coutn
do Estado.
Esta rosto ó a nssem bló~. cuja ma iorin
aincla pm·tcnce no pnt•ticlo ropublicnno do
Estudo do ~Intto Gro:.;so; paro. que osta. maiol'in.
po~sn. ficar reduzida, ní1m do quo os nmlgns
do Governo FeliHt·al possam consegui!• u.IH
uma maioria, pelo meno:-~ momento.noo., os
amigos tio honrnclo Sr. Ministro da Fuzencla
empregam todos os meios pnra que a. mn.ioria
actual fiquo nnnullnda, e o rcconlwcimento
elo futuro presidente do Estado se po,sn lhzer
do n.ccor•lo com n Coustituiçiio, comwguin1lo
n maim•ia almejada. Niio fica nhi o Pm·
prego rle meios l'onco convenioutes pnro. uc·
qu1slr;iio 1lo.sso desiderat11m.
E' assim que, 1dóm dns VigJeucins quo so
empr(lga.m nas runs, o incumbido pelo ptLr·
tido ela d is•ic!eneia de prestar os seus sm•vlços
junto dos Doputados quo pertoncom ti pnrclnlldade elo pnrtldo repuiJ!icnno tem om·
pregado todos os meio3, como os dn vlolencla
o da co rru pçilo .
Vou ler 1tg-ora o outro tolegramma pelo
qual o Sr. Somulor pot• Aln.gôas vert\. quo
renlmento o St•. Senador Ponce escapou de
sm• nssas::;inndo por um vorrlndoiro milugt•e,
por umn audocin de momento. (LO.)
l'ica nM•im confirmndct a noticia de quo o5
ndversnrios procuram nssnsslnat• o Sonndor
Ponco, quo aliás nü.o cogito. de movimento
armado. Pódo nlgnom ncrodit11r 9ue quem

uiio teve olomontos para roslstlr li 2l cio julho
a I:JO homens queira em lO dn ngosto Jazer
!'eVO!Uçilo ?
Na Cnplt·ci espalham uontos aclrec\o prepnrudos para. cohone~tnl'em planos siul:;tJ•os
contrn o Senador Ponc0, qnn, protoudondo l'O·
tlrar-sn do Cncores, nconsolhou toda a modo·
ro.c;ito; e seguia viogom quando ioi assaltado
por urna horda assalariada por amigos de

vem a nota dos candidatus, etc.).
0 Slt. LEITI·! N 0ITICJCA- Pensei qno ora a.
lista elos que tecm sido coçe~dos.
O Sa. A. AzEaiwo-Lucidio Pinto e outros.
Aqui c. tão, Sr. Pt'esiclento, ns n1ll•·mnçilos
que cootlrmnm o pt•ocedimento inconveniente
tios amigos do Governo Fedm•ui no Estado de
Matto Grosso.
o S11. LEim E On'ICICA-Conilrmam o que
ellos mnnclam dizor.
O Sn. A .. AzEaEDo-Confirmnm o que ellos
mandam dizer. observa. o honrado Senador.
O Sa. Lt<ITE E OJTicrc,\-E' preciso a confirmnçiio dos que toram cnçnUos como fói•as.
O Sa. A. AzEtmoo-0 honrado Senado!' por
AlagU:1s não quer nccoitar o que ostâ. cscripto
neste talegramma.. S. Ex. tem raziio; convem mesmo, des1le jü, asseRurar o contrario,
porque Isto ncio deve passnr sem um pc'otesto
ao menos· de modo que, cheganrlo no Catteto
a noticia do que eu trato! dos acontecimentos
do E;tndo de Matto Grosso, o nobro Senador,
ao entrar no recinto, antes elo saber do que
se tmtavn, foi logo me apnrteando e contes·
tando.
O Sn. LEITE E OITICIC,\ -0 nobre Senador
niio fn?. hem em !aliar no Cattete, eu jó. pre·
veni d11 que i"o pódo parecer umn inslnunçiio injuriosa, mas niio é um argumento.

0 81•, Pr•cMid.,ntc - Attençiio I
Devo obRervnt• aos lJOnl'o.rlos SPnndores quo
IL. discmsü.o pessonl é inconveniente.
O SR. LJOJTm E OtTIDICA - N1lo preciso do
Cattoto, nem nuncn andei lt\ fazendo ndullcwões n quem quer que seje~.
o Sr•. Prc.. Jdentc-Peço no nobre
orador que se c\irlja ó. Mesn, e nos outros
Srs. Senadores que se nbotenbnm de interromper a discussão.
O Sa. A. AzEREDO -Obedeço ti. observação
de V. Ex., e nem outra oousa tenho foi to ;
mas v. Ex. vil quo sou Interrompido a todo
o momento ...
O Sn. LEITE E 0ITICIC,\- Pr•ociso intor·
rocnpel·o para mostrar a inconveniencia da
suo. argumentação.
O Sa. A. Azmnmoo-... pnrece que com o
pl'Opo~ito de desviHr-m~, o ou níto tenho re ..
moclio senüo rosllOnllet• a esses U.Jlll.rtos.
O que é inconto9tnvol, Sr. Presidente, ó
que o honrn~o Sonndo•, entrando no recinto,
como ó testemunha o Sanado •• ,
O Sn. LEITJI E OrriCIOA-Estive alll do ou·
Ira lado ouvindo o que v. Ex. dlzla.
31
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O Sn.. A. Azrenl!no- ••. foi logo npar- cor.1cão c nito pela. minha eabeçn., o niío poJo
toando·mo, antet-~ do snba.r do que ou lu tm· mou dovm• pnJlUco, pelo meu dover civico,
tar.
IJillo mau doYor do rcpublicono,eu não !lstm•ia
O Stt, LtnTE g 0IrrcrcA-Qnom jit nüo co~ ncstn. trlbumut Combutt'r os netos do Governo,

.
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nhecc esta historia toda 1
O Sn.. ,\, AzunEno-V. Ex. não conhece:
os tclegrnmmns ::iio tlo hontom e do hojo.
O Sn. L~ITJ~ 1~ OITrcrcA- Mns dizem n.
11wsma cousa do todos os outJ•os que :HJill so
tcem ap,·omnla'lo. V. Ex:. tlovln. mostrm• n
lista tios quo foram moJ'tos nossa c:u;.Ji..ln. do
féras.
O Sr,, A. AzEREDO- Sr. Presidente,
V. Ex. vê QUO tonllQ necessidade do tcspondcrno nobre Senador.
O Sn. LEITE 1~ 0ITICICA- V. Ex. flllla no
Cnttctc, o eu quero mostrar que tonbo dedicação pelo C~tttctc. .
O Sn.. PI<ESIDE:o;1•m- Peço nttonçilo.
O Sn. A. AzEnEoo- Uma vez que o hon:
rarlo Senador declara que Qllor ·mostrar n
sua fledicnçüo pelo Ca.ttete, nilo tenho outro
remedia seniio responder nos seu;>; npnrto.:;;
porque entiio o serviço ser:'t maior, a dofcsn
rnnis positiva e rlecisiva, o 1lessa. fórma o
nobre Senador prostaJ'i1 melhor o sou serl'iço.
O Sn. LEim E ÜITJCIC.I.-Si V. Ex. quizor
levar n. disc:usEüo p:~orn esse terreno, estou
disposto a ncompanhul-o, porque nunca. rocuol de discus,iio nenhuma.
O Sa. A. A7.EREno- Absolutamente nilo
me !'ecuso a nnctn, 1lo morlo algum rocei o o
conrronto na dofcsn tios interesses do E:)tn.lo
do Mn.tto Gro.9So, nii.o mu intibinm nmonças
do quem qum· que soja, não.mo dotarão no
cumprimento dos meus dovoros nmeaçn.s vo..
nhmn donrlc vierem tanto mais qunnto posso
fallar bom nlto, principalmente nosto. questão
de Matto Grosso, na qual,. Sr, Pt'esidcntc,
nenhum interesse me prendo, a não ser o
cump1·imonto de meu dever,
0 SI\. LEITE E 0ITIC!CA-Ninguom duvida
disto.
O Sn. A. AzEREDo-Sl nl~:um interesso ou
tivesse, Sr. Presidente, nti.o estaria nesta
tribuno a defender o Estado do Motto Grosso,
mas sim doliJndorla o Sr, Ministro dn 11a·
zondn, a quem me prcndom os laços mais
estreitos dtt nmiz1ulo, o o Sr. Proshlente dü
Ropublicn., n quom desde o tempo da pl'opn.·

gand!L mo vejo ligado, roc~lbendo do S. Et.
ns demoo~tl'nçlJes mni!l oJl'ectivns do nmiztLde,
e contr;n•inndo·mo nnsto momonto cm quo
tonl>o do falta!' pessoalmente de S. Ex.
Sim, Sr•. Prosidonto, porque ns minltns re·
Jnçüos com o S1•. P!'csldento da Republica o
com o Sr. Ministro da Fazenda nilo são do
!tojo; o, si cu pudesse me deixar Jcvnr poJo

om rolac:1o no ffi'-'U Estado, )lOrl]UO muito
mais facilmente me .calaria do que estaria
n.qui 11 proflign!' os nLusos, os oscnndalos quo
se c>~tilo prnt1cnndo na minha tol'I'a,
E nunca, Sr·. Prosidentr., por amiza.de ou
pol' devor pnrtillal'io 1lcixoi do cumprir com
os meus dovoJ·cs politicas, deixei de obedccot•
1t0s principias ou. minhu. conscionoin.
E. SI'.Pl'llsldontc, si ussim cu pudesse agir,
cu teria esta•Jo no Indo do honrado Sr. Dr.
Prudente de Mm·aos, pot•quc,qunnrlo se dou a
sci•iio do 11nrUdo ropuulicano federal, cu EÓ
tinha motivos do des;:ostos c do magna cm
rcln~Jio no Sr. gon01·al Glicerlo; entrctaoto,
ponsnuào que s. Ex.ó que estava com n ra·
ziio, com os principias, preferi aoompnnhnl-o
o doi:mr rle prestar o meu apoio no honrado
Prosjdontc da Republica.
E, antes mesmo, quando todo o mundo sabe
quo eu defendia na imprensa o no parlamonto o governo do honrado Sr. Marcchal
Flori ano Peixoto. o Glorioso Morto, cu, Sr.
Presidente, cm obediencin nos principias, ás
minhas convict.;üca, ú minha consciencia,
QUando a Comam teve do se pronuncinr a
respeito da cloiçiio ou da niio cloiçiw para o
cargo do Presirlontc dn Republico, tive do
prouuuciar-mc de accorJio com o art. 41 da
Constituição, prestando, entretanto, noqnollc
tempo todo o apoio ao Sr. Marechal Floi·lano,
tJtnto na tribuna dn Camora dos Deputados
como n:t imprensa. .
0 Sn.. VICENTE MAOIIADO - Podia ser um
neto de indepMdenclo, mas cstaYa errado.
O Sn. A. Azmmwo- Errado ou nüo, pro·
feri seguir minha consclencla, seguir a in·
terprotaçilo que cu dava ao pllCtO funrla·
mental, n dolxar-mo levar pela amizade ou
pelo deYer pnrtidnrJo.
Não ó, pois, Sr. Presidente, por Interesse
CJUC estou aqui na tJ•ibuna.
E devo citar ainda um filcto quo se deu
após estas a que me acabo rio referir.
Quando o Podo!' Judiciaria era tiio cruel·
monto atacado uo Jlroprlo Congresso c na impransn, p:>t' occasiu.o dos ltahcas-corpus concedido• irquellos que tinham sido feito prlsio·
nciros tlumuto 11 revolta, na Imprensa quem
primoiJ'o combateu cm defesa do Supremo
Triburml, om defesa do Poder Jutllciat•Io, foi
o orarlor, apo,nr de prestar ao honrado Prosl·
dento da J~epublica do entiio todo o sou
aJIOio, torlo o seu nuxllio, ombom simples e
humildo.
Niio venho, pois, Sr. Presidente, occul'nr
a tribunrt om dofosn do mon Estado, movido
por lnterossc de qnalquor ordem: tal luter·
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o.qso nbsolutnmcnte niio existo; estou tloron· á. sn.ncçli.o prosirlcnclal o. proposiçti.odo. Cnma.rn.
dando o Estado do Matto Grosso por dovor do dos Deputados, n. 35, Jo l8t.l0, autot·iznndo o
convJcção, om homonngem n.r1H prluciplos, O. Podo<' Exoontivo a abrir ao ~llnistc<'io da
ldóa republicana, á Const.!tu!çüo, porque vojo Guerra o crctlito de 848: 175~.0'5ill suppJe ..
que o que se está fazendo no Estado do Matto montO.l'IÍ. verbo. lü 11 do nrt. 19 do. lei n•. 5GO,
Grosso pódo amanhã so reprodu?.ir nos outros de 31 do dezembro do 1808.
Esta1los, e o mal que dabi provil'á pora o
palz será incaleulavel.
ISENÇÃO ,DAS OnRIGAÇÕf.S DO TIE~JSITO DE QUE
Assim, pois, Sr. Prosillonto, o meu fim na T<lATA O ART, 19 DA J,El :>, 5o9, DE 1898
tribuna hoje é chamnr 1le novo a nttonção
do honl'ado Sr. Presidente da Rnpublicn e do Entra om 3·1 cliscussilo o é ~cm dohn.to np·
iiJu;tro Sr. Ministro da l•'azendn pnra o que provada o, sendo adoptada, vno sor submet.tlda
so estiL passando no Estado de M"tto Grosso, a. sancr;ão pt•esit.loncial a proposiçüo da Camu.rn.
pedindo n SS. !!Ex. quo podem por um sim· dos Deputados, n. 43, do 1809, estnbolecen1lo
pios aceno levar a tranquilliilado ao mou que os lttncos nnelonaes de deposito que nego.
E~tado, para dizerem nos seus amigos que
cin.rom om cambio, instituídos nos Estados,
sPjam ma.ii tolorantes, qucJ1ourom a v1da sob o rogimon das societJatles anonymas, não
dos seus o.dversarlos, o que oixom em paz est[o sujeitos ás obrigações do deposito. do
um honrado colleg-a no•so, hoje tiio abundo· que trata o nrt. lO da lei n. 559, de 31 de
nado pelos seus amigos do honto ., '
dezembro de 1808.
Tenho ooncluido.

ORDEM DO DIA
CREDITO

nm 21:250$,

20', 21 11 O
DE

SUPPLEMENTAR ÁS VETLDAS
211 D.\ LEI N. 500,

22~ DO AILT.

1898

Entra em 3• discussiio, e é sem debato ap·
provada e, sendo adoptada, vao ser submettida {1. sancção presidencial, a proposição da
roposição daCamara dos Deputndos, n.l4,de
809,autorizaodo o Poder Executivo a abrir ao
Ministorlo da Justiça e Negocies Interiores o
credito do 21:250$, surpJemonta.r à~ verbas
20•, 21" e 22•, do art. 2•,.da lei n. 500, de 31
1!0 dezembro de 1898.

f

CREDITO PARA PAGA?IrENTO DE SIR VIÇOS PitE..
STADOS PEI~A LA~riiiA.. «PRO:\IPTUS:» ÁS FOIH."AS
I,EGAE."i QUE Ol'lmAitA~I E~l NICTIJEC!tOY

Entra em 3' discus,ilo e ó som debato ap·
provndao, sendondoptnda, vao se1• su bmottida
ü. snncçilo presidencial a proposição da Camara.
dos DJputados, n. 21, de 1890, autorizando o
Poder Executivo a abrir ao Ministe<·lo da
Guort•a o m•edito extraordina.rio do 7:EOO$,
para pagar ú. vi uva do Mathew Lawrie os
serviços prestados pela lancb:t do SUil proprie·
dado Promptus ú.s 10I'çn.s legaes que ope1•aram
em Nictbcroy,

LICEXQA A PROCOPIO '(ARQUES DEl OI~IVEIRA.
DELLO
CREDITO EXTRAORDINAR!O DE 80:853$637 PAnA
PA.OAM'Il:NTO DB JVIZl~S DE DIREITO QUE RICEntra em 3• disoussiio o ó som deLate np.
. VERTERAIII A' DJSPONlB!LlDADE

Entra em 3• disoussiio com a emen<ln aub.
stitutlva apprevada em 2', e é sem debate
approvada, tnl como o jil havia sido, e, sendo
·assim emendada, ó adoptada e vae ser
devolvida á Cnmara dos Deputados, Indo
nnt<1s ti Commls•iio do Rlliacçüo, a proposição
da mesma Camara, n. 16, de 1899, autor!·
zando o Poder Executivo a al!rlr ao ~llnls
torlo da Justiça o Negoctos Interiores o cl'o·
<li to extro1•dinarlo de 80:853$367, para pa;:arncnto dos ortlenn.tlos quo competem n. lll·
versos.lnizes do direito, que revorteram il.
dlsponibllidado.

provada, om oscrutinto secreto, por 33 votos
contr<t 4 e, seodo ndoptnd!L, vno ser submet·
tldn ó. sancçiio presidoncin! a proposição da
Camara dos Deputados, n. 27, de 1899, nulo·
rl>.ando o Poder Executivo lL concerlcr um
anuo de licença, com o respectivo or~lenado,
no telegraphista de 3• classe da Est1•ada <lo
Ferro Central do Brnz!l, Procopio Marques !lo
Oliveira Neves, lJ!ll'll tratur de sua saudo
onde lhe convlor.
.

O l!ilr. Pre,.ldento- !Mó. osgotad<L
n matorhl da ordem do dia; o, nada mais
hn.vonrto a tratar, vou levilnta n sos~ão,
dosignnndo para ordem do dia da sessüo
CREDITO DE 818:175.~055, SUPI'LEMliNTAR Á segumte :
VERIJA lO DO ART, 10 DA LEI N, 500,
2" di,u9Siío d11 proposlcito da Camara dos
DE 1898
Deputado,, n. 37, do 1~00, autorizando o
Entra em 3• diEoussiio o ó sem del!nte ap· Poder Executivo n abrir no :Oiinlsterlo da
provJLda o, smdo ndoptadiL, VM Sol' submettida Guerra o credito de 25:810$ para Indemniza<·

I.

I,,
j
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l\IUX\Yoll

do gntlo Iüvnnlndn o nr-

robanltndo polns fol'i;ns legnes no Rio Granuo
do Sul ;
21' dlsr.us~iio ela proposiçiio dn. Camn.ra LJos
Deputados, n. ·12., do JROO, autol•iznnrlo o
Poder Executivo, 1lontt·o elo 14ct,unl cxercicio,
a fazer ns nc~·ossaria:; oporuçõ('s 1!0 credito
pnriL dat• exncuçii.o i~s sontonças da .Tustiçn.
!•'ueleral, pnssa<lns em julgado, mediante nc·
cardo com os respectivos credores i
211 discussão da proposi<;oão dn. Cnmnra dos

D:~ÍXflffi

do COmpn.rccer, COtll t'f'tlH!ll. pnrtlci-

p:Lda., o.;; SI':!. GotiOI'oso P•mcA, Justo CllcrrnoiJt, Uo ... o~ 1l1l CllsLt•o, .lo:::i1l M:LrCtlllino, Joaquim Pm·nnmbuco, Cu.intlo, Jf;nquirn Lncerdn.

e Esteves .runiot•; e sem clla os Sr:;. Mn.noel
AU.l'Utll, LaUJ'o Sodró, nuono Brandão o Aqui
lino rio Amnl'al ( 12).
E' lida, posta em tliscus~üo o som dolJa.to
npprovada. n. nct:1 dn. sus~11o autorlor.
O !iõo·. 1" Sncr•ctnt•lo rlcí conta do

De~utnrlos, n. 41, rlo 1890, autorizando o seguinte
Poder Executivo o. incluir• na contagem do

snrviços do Luiz Fil•mino ele Souza Caldas
otllcial da Sece•elarin do Supre• mo Tribunai
Militar, o tempo em que serviu como ngri·
Jllensor om Uiversn.s cammissüos do 1\Huis·
terio dn. Agt•iculturo ;

EXPEDIENTE
Otllcio do Ministerlo da Guerra, do 3

do corrnntc moz, tt'o.nsmittindo a mensa-

gem com que o S1·. Pro,idonto da Repu·

2" discussiio da proposição drt Camnra rlos blica. presta as informacüos CJUe lho foram ~o
D.rputados, n. 33, de 18!J'J, elovanrlo de QO.~ licitartn.s,
cm 17 do ag-osto 1lo nnno pnssa.rlo,

• 100$ mensacs a ponsiio elo uif.,J•es houorario
do exeJ•cito Antonio Pnes'de Si\ Barreto;
3• rliscmsiio do pro,iecto do Senado, n. 20,
de 1890, regulnnrlo a roformll·dos otllcincs do
c~crclto u <l~ arm~11n., lllém dos cnt"os prcvrslos poh1 !01 n. 2UO, de I do dezembro do
1841.

rolntivamoute no projecto do Senado ~ue con.
sldorn. promovidos no posto immodinto os
otllcines ~ue flrllcceram ou vierem a lnllecct•
em conseq noncitt 1ln. cnmp11nbn. do Canudos,
parcobrmdo ns sun.s familias ns vantagens correlativas. -A quom foz n requisição, devolvendo depois it Secretaria do Senado.
Authonticas da olclçiio p:~m um Senador
Levanta-se n sessão a I 1/2 hora da tarde.
Federal u que >.e procedeu no E;tnelo rlo !tio
Qranrlo do Norto, no dia 2 de julho ultimo,
nas 111 , 2•, 3·•, ·1~ e 5~ secções do municipio ilo
Assú; 1·•, 2' o 311 do de Cnrarnhn.s; Ja, 2a 311. e
4·• do 1111 MarLins i 2" do (l•1 S. José do Mi pibti;
75n SUSSÃO EM 7 DE AGOSTO r1E J899

Ptesitlcncia do Sr.

Ro~a

c Silva

A meio hora depois do meio·din, abre-se

a sessií.o n. quo concorrem os S1•s. Senadores
:Manocl ele Queiroz •.J. Catunda, Alberto Gon·

CJ&lves, Henri~uo Coutinho, Thomaz Delfina,
Jonntbas Pedros:t, Joa.quim Srl.l'mento, Francisco Machado, Bonorlicto Leite, Bellbrt Viel·
ra, Noguoil'a P1trrmo.guil, PJres Ferreira.,
Cru?., Joiio Cordeiro, Bezerril Fontenello,
Pedro Velho, José Berna1•do, AI •·aro Machado
Abdon MilrLnez, Almeida Ba.t•reto, Gonçalvo~
Foe·roira, B. do Meadonç11 Sobrinho, l(e"o
Mollo, Leite o Oitlclm, Coelho o Camp~s.
Loaudro Macio!, Ro'" Jnnlor, Ruy Barbosa
.A1•tlmr Rias, Virgilio Dn.IUILZio, Cluto Nunes'
Domin~os Vicente, Por·cinnculn., Q. nocayuvn:
I..opos Trovii.o, E. \Vanrtenknlk, Folicin.no
Punna, Gonçrtlvos GhllV(lS, H.odt'I"UOS AlvPS
'
"
Pau I• i:>OUZII,
Moraes Barros, Leopoldo
do•
13ull!Oes •.Jo"qulm rio Souzu, A. Azm·edo Vicente Mnchrtrlo, Gustnvo Richard RILUllno
Iiorn, Pinheiro Machado, Julio Ft·ota o Ua·
miro B<1rcellos (50).

1~, 211., 311 e 4a !lO de Tor1ro:n; 2 11 , ;{u, 41' , 5'' o
fiu do do Sn.nt'Anna dos: ~Iattos; 3·• o •1'• do elo

Sor•rn. Nogr·a, c 111 o 2" do de Porto AlegM.
- A' Comrnissiio de Conbtituiçiio, Podot•o:; e
Diplomacia.
ltoprosontnr,iio em que a directoria do Centro dos LavJ•ndore; Paulistas Rolicltn a do·
orotnç1io do todns as medi>lns legislativas de
c!lrnctcH' UJ•gente, ~uo iorlfcn., ttmdento.-1 a
nmparnr om sua quédeL vertiginosa e desastro:
sissimo. a produccíi.o n~ricola. do cu.tO no mais
activo o operoso Estado da Uniiio.- A' Com·
inissiio do Cornmc!'Cio, Agricultul·n., lo!lustt•io.
e Artes o de Finanças,

O Sr.~· Som•euu•lo declara que
nü.o htt pa.recores.
O Mr·. A. Azercdo- Sr. Prosi-

don~o,

Uii.o tenho pm• iu~uito lhzor tliscm·so:
pt!di o. p1~lnvra UlliCiLrnonto pru·n pl'ocerler ti.
leitura do dou:-; telegr:unmns quo rocobi da
mlnhfL torra., dos qun.es se vô quo, depois de
nssalt~do o governo do Estaelo, os amigos do
S. Pro,Idente da Republica ...
O Su. PmEs FmwEmA- Niio npolndo.

_/
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O Stt. A. ,.\l.tmret,o- .•• tlopois do th.í:.ll'Om J.('nr·nntltHlo. niio pot• mPio 11a rm•ça, mnR com a
to1la.:-: !HI p(lJ'~C'gnkúo:; po::siVt!ÍS rtú.'i meJut.to.~ srro~. pn.la.vra, n. orrwm. a. trrtnqU1Jli,lfL•Je o. li·

o umigos do pat•tj,(n rcpnhlica.no no E,ta.rlo bct•dallo inrli\'irlli!Ll e da imprewm.
'
Uo 1la.tto GroHsu; 1lcp:ois tlo !Lrneuc.~;Hlo em ~tm
.J;i a~s ..Lltar·arn o g~wemo, jti. Uzt•r•o.m torlas
liiJcrdtulo e cm SU•t vida o chc!iJ dütil!O pnN,ido rt::~ pm•f.it·~Uit,~ües pus.,i\·ois aot>~ :•migoo;; rio Sr.
o momhro llessa Cas11, o St•. S !ll!ldor Ponce, Sermdnt• Punce; llJ.!Or:t, j(\ que!'em acabar com
vottam-so D-1-!0rn, Sr·. Prosidonto, cuntt',l a a libOI•datle dn. impren~n. sacritl!!u.udo a)'sim
impr·ensrL I Do mrwcira. ~no o. oppo:-ii,.!ÜO tw tU< lo que ó dit•oit.o, twlo quo ó garantia indi·
nctual govorno inlruso, alli I!Ü.O pôrle nom vidun.l em Malta Gt·osso, cm nomo do St·. Pre·
siqUOL' protestar pelos nt•g-ãos 1l.l O{Jiuiüo pu sidente d~ !{cpuulica,,,
blica <!t.lntra os abUS11S, 1\d violonciaR c os e:-;.
O Sn. PmEs FmnnElRA-Não apoiado,
candalos praticados polo supposto i'I'csldcnto
O Sn, A. AZEilEDO- Chamando novnmonto
do Estado,
n..n.tteut;üo
de S. gx pam estes fuctos, ncrcAssim ó, Sr. PJ•csidtmtc, que o director do
jornul Cuyobrt, vin-sc coagido pela força poli· dJtnndo quo S. Ex. <to•c estar .atisfeito com
cinl !lo Estnrlo, senUn sua t•e:-;i tloncin i nvnrl i rla., o. posso do poder pelos s~ns amig0:4 cm Mntto
approhenrlirlos os jornaes qnc iam ser publi· Gros•o, espero que, tanto o Sr. Dr. Campos
cn.dos o liistrilmirlos, o ameaçado na t:.ua. 11· Sallos, como o Sr. Minist1•o da Fazenda tomem
herdado o bcu proprio director o Sr·. Manool provirlen~i~sde morTo a assrg'Urarem n. ordem,

Tocantins,
Eis nm rlos telegrn.mmas que llontcm recebi do Cuyabil :
«Fui hontcm victima, senrlo n.SS:lltar!n n-inha ca~n. pela. forçn. do policl:1 e n.ppl'flhPn·
1Urlos poriod ico:-~ Cuyr1bd, lfll [rress1 ·s, estn.nrlo
ou amonçndr.l do pt·i:-iio. !Dcsappnr·cccu liber!ln.do impr·ensn. A cirtnrlo anarchica- Tocmilins, dlrector do Ct:yaUd, :to •
O outro tclegmmmn é dos S1•. Antonio Cc·
sario o desombnrgador Mnranhiio, diz:
«Amigos Joiio PlnhoiJ·o, Cni•los Huwr,
Miguelltmlrigues p1·.~sos Rosario. Pmço.s policifl tivm•nm ordem invadit• casa prorwiotario
jornal Cu]j 1M, prohibinrln, solr amt·nça prisii.o,
distribuição folho. imprcsso.,npodcr<ll'O.m clta.vo
otllcina Repvblicano, sob pr•etexto pr.n·tencel'
Mui't.lnho, Chefe politico J,ucitlio e outi'os
frente !'orça pmticam abusos. Liloot•,lado imprensa. cassnda. - Antonio Oesario.- Desombn.rga,lor ~lfaranldro. »'
Aqui estilo, Sr. Prcsiclen to, os tolegrnmmns,
que podem sei' desmentidos pot• ~uom quor quo
sojo, mns que significam u1n ructo positivo
que p!'ovn oxhubernutcmente as violenciasdo
quo o c~pnz o prositlcnto intruso do llsta<lo
do Matto Grosso, e o estado 1le coacção em que
so nclmm os meus amigos, que, impellidos por
um lado, l'otira.m-se dn. Capital, por ''Orem quo
os quo nhi ficnm estão sujeitos a to lrL sorte do
opprossõcs, sondo 1Joió cos!nda a li bordado do
jmprensa.
Deixo estes f<totos para. qull o ~onnüo
lulguo o quo vno peln minha tona o para
que a Naç>ü.o mais umn. vez tlquo intoirrt,ln. rlo
processo polo qual o• l1omons que n!SultJI!'am
o poder no gstndo do Matto Grosso querem
continuai' nn posse do ~ovm•no, commottenllo
toJn 11 soJ•te do nttcntndos, som queoSr.Pro·
sld<~nte <lt !lo publica possJL lançai' uma vista
do olhos para uquJlla p11rto 1ln Hopublica,

11 trnnqUJihrlado, a llbor·da<l, individual o da
impreas:<, no Eotndo do Matto Grosso.
ORDEM DO D!A

CftEOITO PAllA I~OgMNJZ.\Ç'ÃO DE OADO LEVAN'T.\DO I~ ARitli:D.\NIII\DO PELAS FORÇAS LKOAES NO HIO GRA:';IH: DO SUl.

Entl'a cm 3 1 discussiio, com o parecer fa.VO•
rn.vcl dn. Commissü.o de Finanças, o artigo
unico da propc.sif,~;io da. C:tmara. dos Deputarias, n. :J7, do 1800, autorizando o Poder
Executivo 1t n.bi'it' ;~o Minislct•io da. Guerra o
credito rle 25:810$ pnrn indemnizar a Follppo
Max"ell do gndo lcvl\ntado o arreb:tnlmdo
polus forças legncs no Rlo Grande do Sul.
Ningou:1m pedindo n. pala.vrâ., encerra-se n.
d!SCUSt!ÜO,
Posto n votos, é npp!'Ovaolo o artigo.
E' n proposição adoptoda pnra po.ssar à
3• discussão.
CnEDITO PAn,\ EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS DA.
JUSTIÇA FEDERAL PASS1\DAS E~[ JULGADO

Entra om 2·• discus>ão, com o porecer favoruvol•ln. Commissfto de Fino.nçns, o art. 1°
<ln proposição da Camarn dos Deputados,
n, 4~, de ISOU,IlntuJ•Iz:tndo o Por!or Executivo,
(lentro do nctunl exorcicio, a filzot• as nocessa.l·iai operações de credito pn.ra.d.t.t• execução

its aentoncntJ d11 Justiç!l. Fodernl passadas em
,iulgarlo, mediante accordo com os l'espuctlvos
crcd.ores.
Ntngucm pedindo n pal~vrn, cncorrn-se 11.
d itJCUSSÜ.O.
Segusm·so em discussií.o, quo se encerra
som debate, os arts, 2·' c 3'.
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Po.<tos n votos, são succossi vnmente appro-

A matoria da proposição ó da mnlor lm·
portnucin, o confesso que niin posso dot··lho o
E' a propo,lçiio ndoplada pnra pnsfar ó. mau voto antes do fuzor ijOIJro olla um estudo
. 3·1 dis.:us~üo.
uomorudo o consciencioso .
Por is'o peço no.~ meus collogns que con·
00:'-iTAOE~l DO TEl\!PO DE SERVIÇO DE LUIZ FIR· cedam o adiamento rla
proposição por oito
m~O DI::: SOUZA C.\LD.-\8
dias, conformo o requerimento que envio à
Mosa,
Entt•n. om 2~ discussão, com o pnrocor coo·
tra.rlo da Conunis:;iio do Finanças, o artigo
unico ~a proposlçiio da Cnmnra dos Depu- o s.-. Pt•eMidente - o requeri·
do adiamento ató oito dias ó verbal.
tados, n. 41, do ISUO, autorizando o Poder monto
Vou
consultar
o Senado,
Executivo a incluir nn contngom do tempo
do serviços do Luiz Firmino do Souza Caldus,
officiul da secretaria do Supremo Triuunai
O Sr. Ahneidn Dnrreto (pela
Militn.r, o om qno serviu como nf.;'rimensor ordcm)-Sr. Prosiuonte, osto projecto, que
em diversas commis~õos do Ministerio da. se acha em 3• ulscussiio, já. teve adiamento;
Agricultura.
portanto, o requerimento niio podia ser ac·
·
Ninguem pollindo a palavra, encerra-ao a ceita pela Mesa,
discussilo.
O SR, PRESIDENTE- O requct•lmento de
adiamento
ató oito dias pó Je ser verbal o voPosto a votos, ó rejeitado o artigo unlco,
tado
immodiatamente
sem discus,iio,
em escrutinio sccroto, pot• 33 votos contra
tres.
O SR. AL>IBIDA BARRETO -0 Regimento
A proposição vne ser dovolv!Jn áquolln dotormina que um projecto em 3• disoussiio
sobre o qunl já houve adiamento, só pódo ser
Catnnra.
adiado depois de. encerrada a discussiio, o
ELEV.AÇÃO DA PE~SÃO AO ALFERES UONORARIO antes do procoder·se ó. votaçiio, do accordo
DO EXERCITO ANTONIO PABS DE SÁ DAR• com o art. 150,
RETO
0 SR, PRESIDENTB - 0 nrt, 150 do !tO·
glmonto dispõe o seguinte: •E' vedado na
Entra em 2' discussão, com o parecer con· mesma discussão reproduzir adiamentos,
trario da Commissiio do Finanças, o artigo ainda que em termos ou para finsdltrerontes,
unico da proposkiio da Camara dos Dep11· salvo untes de votar·so om 3• dlsonssiio o
todos, n. 33, de 1809, elevando de 00$ a 100$ projecto, para ser este sujeito a exame de
mensno~ a n.ensão do o.ltbrea hooorario do alguma Commissiio, caso om que a discussão
exercito Aatonio Paos do Sá Barreto,
proseguiró. depois do parecer.•
Ninguom podlndo n palavra, cncorra·so a A diseussiio c•tó. renherta, o por cousa·
quoncia sujeita a adiamento.
discussão.
· Posto a votos, ó rejeitado o artigo, em os· Posto a votos, ú approvado o requeri·
crutinio socroto,por 35 votos contra um.
monto.
A proposição vae sor tlevol vida áquellu
Fica adiada a discussão do projecto.
Catuara.
O Sr. P~·e•ldeute- E<tando os·
REFORM,\ DOS OFFICIAP.S DO EXERCITO E DA gotada a mataria da ordem do dia, vou Ie·
ARMADA.
vantat• a seasiio.
do Senado poder assooiar.so na testa~
Coatlnúa em 3' dlscussiio, com as emendas daAfim
recopção
de S. EJ:, o Sr. general D. Julio
oJferecitlas nosta o as approvadas em 2•, e o
Roca,
Presidenta
da Republica Argentina,
sub•titnti.vo olforecido j>ela Commlssiio do
designo
para
a
ordem
do dia da aossiio soMarinha e Guorrn, no seu ultimo pnrecer, o gulnto:
pl'ojocto do Sonado, n. ~9, do Jsgo, ragu·
lnndo a rolbrma rios olfioiaos do oxoroito e Trabalhos de comniissões.
da nt•mada, alúm <lcs cnsoo pt•,vi•tos pela lei
Lovantn·se a sessilo a I hora d11 tardo.
n. 260,!1o 1 de dezembro do 1841.
vndos os
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O l!ilt•, VIcente 1\lnchndo-Sr.
Prosidonte, vou onvinr ii Mesa um •rnquerl·
monto rulatlvamente ao projecto quo V, Ex.
acaba do submettor á discussão.·
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nn. ncb um voto elo sentimento, P- Iomntando
em sign1d do Jli'ot'unUu pc7.ru• pelo
tallecimento do nosso illu~trc collcgu. o St•.
Pt·esidellcia elo St•, Jllmwel de Quc:iro;
Sonn~ lot•:}a iado •
A OJ'dcm do dia da soss[o sog-uinto é a
A~ muin·h1rn. do pois do mcío~tlin. nbre-sc n
sossao, a que concm•r1~!ll os Srs. Scnatloros lllCSIIJ[L ~a. 110 hojn~
1\lanoel elo Quoiroz, .J. Cat.uncln, A!Uorto
Trabalhos rio commissüos.
0 DE AGOSTO DE 1800

:L so~b[o

Gonçalves, Henrique Coútinho, Thomaz Dei·
fino, .klnquim Sarmento, Mnnoel Burato, l.uu·
Lovnnta·so a scss:Lo á. 1 h0ra. o 40 minuro Sodró, Gomos tle Castro, BolfJJrt, VieiJ•a, tos.

No~~uoird. ~aranuguá, Pires ~orrcira., Cruz,

Jouo CordCJro, Pedro Velho, Audon Milunez,
Almeida Barreto, Rego Mcllo, Coelho c Cum·
pos, Rost.L Junior. Cleto Nunes, Q, Bocn.yuva,
E. Wundunl<Olk, Felicinnno Penn:t, Paula
Souzu, Vlcento Machado, Gu;t:.vo Richard,
RuulinoHorn e Julio Frota (29).
Deixam do comparecor com cn.usn. partici·
pada os Srs. Gonoroso Ponce, Jonatlms Pc·
'lrosa, Francisco .Machado, Justo Chermont,
Bencdicto Leite, Bezorrll Fontonello, Jnsú
Bernardo, AI varo Mac!1ado, Gonçalves For·
reira, Josó Mui'cellino,Jonquim Pol'llumbnco,
B. do Mendonr;n. S!lbi•inho, Loite e mt'tcicn.,
Lc~todro Maciol, Ruy B:u·lios~. Arthur Rios,
Virgllio Dam•rzio, Domingos Vicente, Por·
ciunculn, Lopos Tro\'[o, Gonçolves Cl~tlVt!S,
Buono Branrlúo, Hoclri,quos ldvos, Moracs
B1trros, Leopoldo de Bnlhucs, Joaquim rle
Souza, A. Azarado, Aquilino do Am~ti'al, Joaquim Lacerda, E~tuvc:; Junior, Pinheiro Ma.chado e Jtamiro Barcellos (32).
E' lida, post11 orn discus,üo o sem debate
npprovada, a acta da sossiio anterior.
Os~·. ~· Seeretnr•lo declara quo
niío ha expediente.

O Sr .. ~l' Seer•etnr•lo doclnra que
não. ha pareceres.

77'
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1800

Prcsidcmilt do Sr, J, Catwidct (1 11 S::crcta1·i·J)

A' meio hor;c depois do meio-dia, abre-se a
s 1ssfio, a que concorrom o~ Srs. Senadores J.
Cu.tunda, AUJOI'to Gonçu.lvi>s, Thomaz Ucltino,
Gu::Jtu.vo Richn.t•ú, Jouu.thns Pellro~a., Joaquim
S>rmonto, Gome; ri~ Castro, Belfort Vwim,
Cruz, Joiio Cordeiro, Bezet'I'il Fontenollo, José
Bernardo, Alvn.ro Macluttlo, Ai.Jdon Miln.noz,
Jtlmcilla. Du.l'roto, Leite o Oitil!ictL, Rosa Junior, Arthur !tios, Domingo::~ Vicente, Fcli·
ciu.no Ponna. Bt1ouo BJ·andõ.o, Paula Souza·,
Viconto ;\!achado, Pinheiro )!achado e Julio
Frota (25).
Deixam do comp"'·ecer com causa participada os Srs. Manoel do Queiroz, Honriquo
Coutinho, Uoncl'oso Panei), Francisco Mil·
chado, Manool ll:lrntt>, J.auro Sodró, Justo
Chc1·mont, Bonedicto Loitn, No~ueirn. Pa.rn.nnguá, Piro; ~·erro ira, Pedro Volho, Gonçal·
vcs Fdl'r()iro., José )Iurcellino, Joaquim Per- ·
nn.mbuco, B. do Menclonça. Sobrinho, Rogo
Mollo. Coelho e Campos, Lounrlro Maciel, Ruy
Barbosa, Vh•gilio un.mazio. Clcto Nunes, Pot•·
ciunculu, Q. Bocayuvn., Lopes Trov11o, E.
\Ya.ndoul{Qlk, Gonc;.al vos Clia vcs, Rodrigues
Alvos, Moraes o Barro:;, Lnopoltlo do Rutliües,
Joaquim do Souz•. A. Azer;do, Aquilino do
Amaral, Joaquim Lacarda, Esteves Juuiol',
Raulino Horn o Ramiro Baroollos (3ô).
E' lida, po•ta cm dlscussiio e sem de!Jato
•pprovada a acta d:t scssiio anterior.

O Sr•, Vleentc !\lnehndo - S1•.
Pr•o,lrlente, os jornnes desta ·manhii deram·
nos o. desa~ra.~lavol o triste noticia !lo l'a.J ..
lecimento, na capitnl do Goyaz, do nosso
multo distiucto o illustrado colloga, o Sr•.
Senador Caiado.
·
Esta notioia tem repercutido dolorosamon to
no seio rlo Sena•lo, onda aquello rtistiocto cio s~·. 1" Socr•otlll"iO (interino) dá
darlilo gosava de just•estim~t, pelo seu trato
contn
do seguinte
·
a mono e· pela corrocçii.o politica com que semPI'c prooodeu. (Apoiados.)
Creio que intorproto o pensamento do SeEXPEDIENTE
nado propondo que, om signal do con(]oJencia.
por osto inlir.usto acontccimunto, soja tovnnOITicios:
tada a sessão o se insira n~tacta rlc bojo um
Do r.Iinistcl'iD tla Justiço. o Nagocios ln to•
voto de proru:1do pezar. (.1/uito bem.)
rior·es, de 5 rlo corronlo mez, tt•ansmittindo
O Sr. Presldento-Julgolnterpro· a rhonsn.gom com quo o St•. Prosidunte da
tar os sontlmontos do Senado fazendo inserir rtepuulica uevolve dous dos antographos !I~
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I'esolnçiio tlo Congrfls~o
r.ionou *' que 11Utnr1Z!.L o.

----·-------Deixnm 1lo compnrecer, com cnusn. pn.l'ticiN:Lcionnl, qno flnnc
COIICflS~iio 1\tl

l\conç.l parla., os St'R. Manord rio Qw.druz, .AIIJ:!I'Lo

ao lmcha.rel Tri~tiio 1lo A lcncnr Al'n.r•l pe .Jnt•ior•, f.inn·: d ves,

llenriq ue Cuutinho, Gcnot·o~o
Jonnthus Pedl'•1Sa, f!~t'llllt!ÍSCO Mtwlm!lo,
:\fanool Rru·nta., Ju~to Chr:J•mont, Rfme1lieto
Leito, Noguclt·a P11rn.nagu0., Cruz, Bezm·ril
Fontenolie. Pe<ii'O Velho, Alvnro M:tchado,
,\}moida. Barreto, Gonçalves Ferreira, Joaquim Poruamlmco, B. de Mondun~a Sobrl·
nho, Loite o Oiticlcn, Coolhjl o Campos,
Leandro Mnoiol, Ruy Bnrl1osn, Arthur [(lOS,
Virgllio Damnsib, Cleto Nunes, Domingus
Vicente, Ptn•ciuncnln, Q. Bocayuvn., Ttwmaz
Doifinn, Lopes Trov,lo, l'elici,no Ponna, Gon·
çoi ve~ Cbo vcs, llueno Brandão, Rodl'igues
Alves, Morncs Barros, Leopohlo de Bnlhõcs,
Joaquim
de Somm, A. Azeredo, Aquilino do
tcirndo.
Anini•nl, Joaquim Lncerda., E~toves Junior,
R~ulino Horn, Pinheiro Machado e Ramiro
O Sr, ~n Soc••ct;u•io (intc1·ino) de- Barccllos
(44).
clorLL quo nfio hn. pnrccer~Js.
O !!i! o•. Gu,.lnvo Rlehnt•d, sup.
ORDE~! DO DIA
plente sorvindn do tn secretario, declo.ra quo
uiio ha expediente,

director geral 1ln. Uii'1:ctori1L do lnlltt•ncçilo
ilnquelle Mini.sterio.- Ar•chivo s~ um elo:~ nu·
togl'a.phos e cornmnnique·SO ó. Cama.t•o. do:~
Dllputo.do~, l'emot.tendu-:-e·lhe o outro.
0'-1 Governndor do E~t:tdo do Amazo~ms, de
13 de julho 11lt!mo, olforecendo um o~omp)ar
da monsng,1m qno npr•esontou ao respectiVO
Congi'OS~O, }101' OCC&8iÜ.O tllL 2" SC:-!SÜO Ot•íJinaria.
dtL 3a leglslatura.-Agi'R!leça·SO o U.I'Chlvo·SO,
Tolegr~mmn do Club Nnvnl Ringrnndonso,
protestando, como interpreto do interes'o do
commerclo rnnritimo, contra. o projecto rosttl·
belecendo n. A.lramlogo. de Porto Alegro.-In·
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O !!i~ o• ••JoMé llm•nm•do, servindo
do 2" secrot:u·io, declara que não lUL ll:Lre ..
O Sr, Pre,.ldente- Constando a ceres.
orJern do di~ •lo tmbnlhos do Commlssões,
darei a palavra nos Srs. Senadores quo n O So•, Po•e,.ldente doclara que,
quelrnrn p~ra assumpto de oxpcdiente.
tendo comparecido ILPIIDUS 17 Sr~. Senadores,
Nlnguem ~edlndo n pal~vr11, vou levnntnr hoje niio póde hnvor tiessilo e que" o!'dcm
n. sessão, de~Jgnando ptlol'a. a. ordem do dia. da do dio. pn.ra a. Hcssü.o t:eguintG é a mcsmtl, jti.
designada, isto é:
sesslio seguinto :
2" discussão da llroposição <ln Cnmarn dos 2' 1liscussíio dn. proposiçl!io tln. C;lmnrn tlo.i
Deputados, n. 100, tio iSOR, cousidorando Deputados n. 100, do tB90, considerMulo
vo.lh.los todos os exames jit Jlrostndo!l na E:oi· validos todot; os exnmes jã. pt•esta.do-; n:L g.i.
coln Polytochuica da Capital Fedei·al por col• PoiyteclmiCil dn Capit11l FedorJL!, por
o.lnmnQs d;L Eicolo. ~lilitat'i
nlumnos da Escola Militar ;
2·• discussão da proposição da Camara dos
2" discuS>ilo 1111 proposlçiio da Camara dos
Deputados, n. 22, de 1800, rel(ulando n pro· Deput~dos n. 22, de 1899, regulando a JlrO·
moçilo dos commlssarios da armada.
moçilo dos Commissarios da Al'mada.

Levanta-se a sessão às 12 horas c 40 mi·
nulos da tarde,
78• SESSÃO
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Pt·ésidoncia do Sr. J. Catmttla (ta sucrctal'io)

,j,
:::
1

"

I

' i•

E~l

12 DE AGOSTO DE 1800

Ptesidencia do S1·, J, Cutunda (ta Scc;•ctario)

A mein·horn depois do meio·dln, lihre-se a
sessão a quo concorrem os SI'S. Seoa!lores
J. Catundn, Al~crto Oonc~tlves, Henri·
que Coutinho, Thomaz Delfina, Gustavo Rl·
chard, Jonathn; Ped1•ostt, .Joaquim Snrmento,
Francisco Machndo, Ln.uro Sodró, Bencdlcte
Lolte, Gomos 1le Castro, Beifort Vieira, No-

A' moln born dcp:lls do melo dia., ncham-so
pr.•sentes os Srs. J. Catnnda, Gustltvo lti·
chnrd, Joaquim Sarmento, L"Iro Sodró, Go·
mos do ca.tro. Dolfort Vieira, Pir<·S FOI'•
reira, Joilo Cordeiro, Jos<l Roruardo, Abdon
Miianoz, José Marcoiiino, !lego Melio, 1\osa guelro. Paro.naguá, Pir&~ Fcrrcft•a, Cl'uz, Joii.o
.lunior, E, Wnndoni<oli<, Vicente Machado e Cordeiro, Bazel'ril F'onteuello, José Borno.t•1lo,
Julio Frota (17).
Alv~ro Machado, Abdon ~lilltno,, Almeida

SESSÃO Ell
B~rreto,
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~la.recllino,
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Rego Mollo, Loito
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Consultado, o Senado conce ~c a profe-

. o Oiticicu,, \{osn. .lun!or, l\J'tilur Rio:-;, \'IJ•g-ilio renci!t.
Postos tmrce~st vamenlo n votos :;;ão nppro~
Dltmnzio, Ciclo ~uucs, DJining-o5 Vic~nte,
Q, Boc~tyuvo, Felici:1 no P~mna, Gonç<Ll ''es V;LIIOS OS lLl'tS. 111 OU,<~ do SUlJStillltl\'Q,
Chaves, Rucno BJ':tndJlo, Rodl•ign('S Alvm:,
E' n. propl'OS!t:i'io,assim cmcndndn, adoptado.
Paula Souz", Lenpol1\o do Bnlhüos, A. A>.o· para passu n 3• discussii.o.

re,\o, Viconto Machado, P\nhoit·o Machado o
Julio Frota (JO).
PRO?IIOÇÜES llE CO:\IMISSARIOS DA AR'M.\DA
Dcixn1w. do comprLrocor, cnm cnus!\ pnrt.i·
cipadiL, oH Sra. Mn.nool do Queiroz, Generoso Entm cm 2• ,uscng,ü.o, com su\Jstltutivo di\
Ponco, J\JJLOOO\ Rar.\ta., Justa· Chermont, Commiss;io do Marinho. o Guerra, o art. to dn.
Pedro Velho, Gnuçalvcs Fm·reira., .Joaquim propoRiçüo d1~ Camnrn do3 Duputados, n. 2:!,
Pernambuco, ll. do Mendonça Sobrinho, do !890, rognlan1lo a promoçiio dos commis·
Coo lho o Campos,, Leandro ~lacie\, ltuy Har· snrios da armndn.
bosn, Porciunculn., Lop(ls Trovão, E. \Van·
<.leulwllc, Mm•aes B11rro!l, Joaquim do.Souza,
O S1•, GomeM d<l CnMtro (1)-Sr.
Aquilino do Amarnl, Jonquim Lllcr·r~la, Es· Pres\dcn te, niio con t:1 I'IL que esto projecto
to,•es Junio1·, Raullno H•Jrn o Ramiro Bar- vier:se agora a. debate; estamos em tempo do
ccllos(21),
festas (apoiados), c a gentileza que devemos
Siio lida~, p~~tas cm discus;üo, o sP.m de- aos nossos hospmlcs niw pormitte n ninguem
blte npprüVJdils ns n1tns d:. ultima sassão o silr indifl'm'Bnte a cs~'" manifestações do
aprc~.o. tão 1lignamente tributa.rlas nos nossos
d' reunião do dia an teriol'.
visinhos do Prata que entro nós se acham.
O !!'ir. 1' Sce••ct"rlo (inccrino) dá Espm·o, porem, que o Senado me revelará
co:tta do :cgulnte
li~eirns ol~servnções itceJ'Ca. do \lrojedo, que,
no meu ver, niio }lóde merecer a approvnçiio
EXPED!ll:-ITE
da C11m11m.
· S11ilo o Sena,lo que os Commlssarios do Fa·
Tclcgramma cxpeditlo de Florinnopolis, da· r.cnda da mnrlnlm niio p6clcm BCI' promovidos
Indo de honten1, assim concebitlo : • Rresi- sem terem ojustado suas contas, e ó esta uma
donto Senado Federal- Rio- Commnnico disposição contra n qual ntó hoje niio se tom
V. Ex. foi hoje so\emnomento aborto Con- Iovnntad·o reelnmnção alguma.
~obo, tambem o Senado, que depois da
&::'l'Of!Bo rct1resont1ltivo E:~ tudo, perante qun.l li
Mcnsa~~em. ilPspcitosn.s saurlnçõcs. -s. Schi- crencão do Triilunnl do Contas 6 a esse trl·
J.mnal qu~J compet.•t njustttr e~sns contas.
?llldt .-Inteirarl.o.
Ora, o projeeto em diseussiio, sob opparencit~s
muito innocentes. dã. á ContRJlot•in. Üt.l
O !!h•. ~..!n !!ítoe•·ottu•lo (i,,teJ•in()) de·
Murinha
a ottriiluiçiio do proceder a um
í•lu.t·n que nio ha. parecerc.3.
ajusto provlsorio rle contnR, no caso de pro·
nJOr,õcs, isto 6, dispensa do ajusto liO contas
ORDEM DO DIA
final esse respJnsovel para que clle posso
ser protnovirlo no. suo. cnrt·elro..
VALIDADE DE RXAMRS PRESTADO~ N.\
A 11\ustra•la Commlssiio do Marinha a
ESCOLA POL)'T~CIINIOA
Guorm olforeccu um suustitutivo a este pro·
jeeto, mo• acho que nem o subst\tuldo nem
Entra cm 2' discu~são, com o subslitntivo o ,;ubstitnto mo•·ccem n approvuçiio do Se·
ofl'erccido peln Commis~ão do Instt•ucçiiv nnrlo ; ambos mnnteom o ponto capitnl, quo
Publico. o nrt. 1° da propo:-;ição dn. cnmurlt ó 1lispeusal' o ajusto de contas, 1h1Udo ~ Con•
dos Doputndos, n. 100, <lo !890, conshl•mnilo ladorio do Marinha uma fuocção quo elln
validos todos os axamosjiL preot:ulos nn E•co\a perdeu-o. dt.l u.justal' contas com os Eens rt~·
Polytechnica do Capital Federal,por nlumnos sponsa.vois. Digo nju'ito ele contas, porque o
da Escola Milltnr.
fim fica consaguillo rlosdo que elln dcelara
quites
o commisonrio e est> pódo obter a pro·
Ninguom pcdln1lo a pnlavm, enccJ'l'a·sc a
moçilo.
discussão.
A no3sa Ulustre Commlssiio 'ntondeu que
Soguc.sc om <liscussiio, que se encerra sem solvav&. todns as dilllcu\dades tornando rc·
debate, o urt. 2''•
sponsnvel a Contadoria de Marinha pelo ai·
O Sr. Alb01•to Gonçnlvc• (pela cance que depois se verificar.
twdsm) l'equer pl'cferPncia. nn votncii.o para.
o substitutivo da Gommissão do lnstJ•ucçiio
Publica.
l:!onntlo V, JI
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Nota o Senado quo a proprln. Commissuo
julga posslvel que osto ajusto provlsorio de
contas seja mera carnat•adngem para tacilltnr
a promocüo, tanto assim que...
O Sn. DELFORT VJEmA-Ntio foi osso o lntuito da Commissüo.
O Sn. GoMES DE CAS1'no- ... Creio quo nüo;
faço ••ta justiça ; nem era passivei quo at·
tribulsse a cidadãos tão respeitavois intuito
tüo immoral.
Mas é 0 que resulta do projecto, Ello dis·
põe quo, tomada.s depois us contas pelo tribunal competente e verificado um alcance
supm•iot· á fiança.; responsavols por c!I e sorüo
os tomadores provisorios dossns contos.
Primeiramente não comprobendo bom a
natureza dessa disposiciio. Por direito, responsavol pelo alcance ó quem o commotte.

_,..
'

.'
''I
,!,

E' pruclso, sonboro3, acabarmos com esse
prurido do reformas.
o SJ<, Ar.llreiDA llAnnEro-Emquanto não
pt•esta contus, não pude ser promovido.
o sa. Bt·:Ll'OltT VIEutA dá um aparto,
O SJL. GoMES DE CASTRO-MM não so trata
aqui do olllcinos combatentes ; tt•atn.·se do
empregados da l'nzonda a•ldidos ao Ministcrio
<ln. Mnrinha.

Mas, senhores, pm•mittir quo seja premovida um desses ompro~'lUlos sem tor presta<lo
suas contas, ó que niio convem absolutamonto.
O Su. BELFJRT VtEtR.A dá um aputo.
o sn. GoMES DE CAsrno-Niio podia deixar
de sor assim ; por l•i ó que se fazem as duspozas ; eiles recebem os supprimentos ; ora.
(Apoiados.)
nccesanrio que viessem à Contudoria. de Ma.Esta disposiçiio, porém. livra o commis- rinha apresentar seus papuis.
sario inHel da r•esponsabilhlade pelo alcance
que se vot•iftcar e a transfere para os toma·
O Tribunal do Contas tom uma missiio
dores provisorios, originarias das contas. m•is olovatla : julga por sentença? ompre·
Sendo assim, não comprebondo a justiça da gado quilo ou alcançado ; ó um Trtbunal de
JUStiça.
disposição.
Quet•, porem, tornar solidnrios estes toma·
o Stt. BELFORT Vrt~tnA do um ap:crte.
1lores de contas provisorios com o officlal do
Fazenda aicancado!
O Sn. GoNÇALVSS CnAVEs- O projecto ó
A solidariedade, como todos sabem, !Ó ató inconstitucional.
existe quando é manifestamente estabelecida
O Stt. Oo~<Es Dto CAsTllo - Eu niio failo
cm lei; niio se presumo.
por esse lado, porque estou do proposito me
O projecto a este respeito nada diz, e neste pt•omunindo contra essa mania, que vae se
c!LI!o tomaria a llberdn.do de aconselhar oo Se· desenvolvendo, de julgar tudo mconstitu..
nado que deixasse a logislaçi'io que temos, tnl cional.
o sa. GoNÇALVES CHAVES- Rosulta•lo,
qual está, que não a alterasse, Até bojo niio
talvez, uo pouco escrupulo em violar·SO a
houve l'eclamn.çilo alguma.
0 Sn. BELFORT VIEIRA-Tom lln.Vido.
Constituição.
0 Sn. GOMES DE CASTRo-Perdoe-ma: isso 0 SR. GOMES DE CASTRO- Creio, portanto,
foi antes d~ oxistencia doTribunaldo Contas. quo niio ll" razilo paro. alterar o que temos.
O Sn. l:!ELI•'ORT VIE!llA dá um aparte.
E, (observaçiio qun ia mo escapantlo),fiquoi
O Sn. GoMES DE CAsrno-Ha do haver por surproitondido. quand~ vi asslguado o pro·
!orça algumas demoras. o sen•<lo StLbe 0 08 • jecto substttuttvopoio tllustro o.lmlranto,quo
tado cmqueftcoua udminbtraçiio da Fazenda ú <Lutar do resulamonto em que se impüo
depois da suppressão dos thesourelros ; esta· esta prccnução aos ollicines do patente.
o Sn. BELFORT VIEIRA diL um aparto.
beleceu·se por Joi o cbáos. Ha aqui quem sabe
do que estou dizendo, e póde dar testemunho,
o sn. GoMES DE CASTRO- Senhores, só
porque foi ministro da Fozondn. ; o eerviço si estou muito enganado 1 Antes da Re·
ftcou accumulado nas alfandegas.
publllllt ou conhecia mui los officiaos de Fa·
Pódo ser que osto facto anormal, que leliz- zenda com patente.
mente vao cessando porque restaboiecomm·
o Sn. BELt··on.T VIEIRA - Er•am banose, embora com outro nome, as tbesoururlus rarios.
de Fazenda, póde set• que este facto desap·
O Stt. GoMES DE CAsmo - Mas ot·a uma
pareça do todo.
patonte, e" patunte niio ora só para enfeite
};m todo o caso, ó preferivel que haja de galüos; er•a pura honra, devia repre•entar
alguma demora, mesmo om projulzo destes alguma couso..
funcoionarios, a pormltlir·se que tenham
O !Ilustro almirante Sr. Wandonltollt ó o
n~cosso ntc ca.rreir<L indivlrluos Infieis, que
nuo respondernm pelos <ilnbclt·os publicas autor desta medida moralizadora, oxcollente;
pois bem, ó ollo mesmo quo propõe a substl·
confiados a sou zelo,
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tuição do uma maneira quo não satialhz • do, porém, ó superior, a indomniznçiio ó loll11
mctli:~nte desconto mensal nos vencimentos
nlnguem.
Limito-me a essns palavrns, Sr. Presi- rio commlsstn•lo. como no caso elo divida condente, esp01·ando que o Senado não npprove tro.hidtL com n. F1LZencla. Nncionnl.
Como ia dlmndo, Sr. Presidente, uma vez
esta reforma.
qnitc com n Fazenda. Nnclona.l. o commissarirJ
O !!la•. Dolfort Vlcirn-Signnta· llea habilitado a ser promovido quando lho
rio do parecor que ora so discute, nflo posso, tocar a voz.
na ausencio. do ~:~cu illustro relator, cunser· E' fóra do duvida quo o espírito dn legislavar·mo silencioso unto as observnçüos quo lndor, ou do quem concorrou para. estn. dispo·
acabalh do ser feitas polo mou dlstinctn com· slçii.o rcgulamontnr, Joi evitar, impedir ou
panheiro do baacndiL, o Sr. Senador Gomes dllficultar que pudes<o haver alcance dolo;o
ou peculato.
ao Castro.
Sabe pm•fcitamonte o ltonrarlo Senador que O Sn.. Go~m~ DE CAsTno-Sosse caso, não ó
acato e respeito todos oe conceitos, todas a< só prlvaç:co da promoção; é Pl'occsso pelo
opiniões omlttldns por S. E:r., em quem ro· peculato.
conheço alta competoncia, como provocto parO SR. B!LFORT V1EIIl.A - E' crime prolo.menta.r que é; ma.s, com reln.ção ao as· visto pelo Cotligo l'onal ria Armada. A pena
sumpto níio mo posso conformar com os ,.,. para. o caso ú de deus a quatro annos do
paras de S. E:r. acerca da doutrina do p•· prlsilo com trobalbo, e por conseguinte perda
recer.
da patonto.
O honrado Senarlor mo desculpará, mas
O Sa. Go~ms DE CA&Tita dú um aparte.
·llJJseguro que sinto ostnr em desaccordo com
S. Ex.
0 SR. BELFOil.T VIEIRA - Si isto fosse disA proposlçilo da Camara dos Deputados posição que entendesse com to~os os rcspon·
tem por fim não revogar propriamente uma so.veis po.ra. com n. fazPndn, (le uceor!lo, mo.s
d!Bposiçiio moralizadora. como disse o nobre sr\ ó applica vol aos comml55arios ; no entre·
Sena•lor, mas attonder de algum modo a in· ta.nto, no. mn.rinha, os pharmncouticos, os
terosses, direi mesmo a direitos, que toem machinlslos o os mestres toem lambem a
sido sacrificados em consequencla do modo seu cargo objectos da Fazendu, o, no o:rerclto,
por quo ato hoje se tem dado execução ao os affi<'iaes, que exercem as funcções de
âispositlvo do regulamento a que S. Ex. Iam· qunl'tel-mestre. estão, na ospccio, em con·
bem se referiu.
diçõos idontiens ns dos commissnrlos.
A Commlssiio de Marinha e Guert'n achou
Mas, si o intuito da lei foi o do evitar a
justa e procedente a me~llrln au:r~erlda. pela promoção do commissarlos desldlosos, então
propoGiçiio da Camar:t, julgando-o, poróm. pergunto : N1io tom direito á ~romoçilo o
restrictA, omendou·a. no aontido de n.branger commissarlo, quo, por desidla, ficou alca.n·
t'){(os os casos e de facilitar a sua realização, çndo, mas que, pogando o aleanoe, estil do
O quo diz o art. ~5 de regulamento 1
posse da respectiva quital)lio, quando a vaga
Diz que nenhum comml55ario poderá ser quo so dor, lhe tocar por antiguidade 1 .
promovido sem tor liquidado com a Fazenda Tem direito; é promovido. A lei, po1s,
Nacional a sua re>ponsnbilida~e antocodente não Impede a pt•omoção por antiguidade do
ó. gerencia que tivor a s:m ca.1·go, na. occasiiio um commissll.rio desidioso.
de lhe competir a promoção.
Parece á prlmeir;L vista que o facto de 0 SR. GOME! DE CASTRO diL um aporto.
haver alcance lnltlbe o commissarin do ser O Slt. BELFORT VIEIM- A que ftca redu·
promovido, mns não é i.<to o quo so dil., nem zldn esta disposição, si, apeza1• de desidioso,
o que estó. na lettrn da disposição, porquanto, foi promovido o com missaria 1
IM:t dlsposiçiio é, niio ha duvirln., altamente
tomadas as contas, e, verlficanda·se hnvor ai·
canco, o com missar lo o satisfaz, o assim quite moraliza•lora, disse o honrado Senador. Mas,
si assim é, ella não se devo prestar a quo os
com a Fazenda ftca habilitado •••
commismrlos se iam preteridos, sejam paejuO SR. LEITE E OIT!CICA dó. um aparte.
dlcados por moilvos alheios a sua vontade,
0 SR. BELFORT VIEIItA- Conformo lembra
o honrado Sanador por Alagôas, o alcance 0 SR. OOllES DE CASTRO diL um aparte.
póde ser Igual, malar ou menor do que a 0 SR. BgLFORT VIEIRA-Não ba dlsposiçiio
alguma de lei n esto respeita; faça-se então
caução,
Eu apreciarei todas estas hypotheses. De- alguma cousa, uma vez que o llSsumpto estil
.
sejo é não Interromper o fio dos minhas ob- em dlscussiio.
Mns,
ao
contrario
disso,
o
nobre
Senador
aervaçlie;.
Quando o alcance i\ Ig-ual ou menor do quo pe<lo logo a condemnnçiio do projecto, contri·
a caução, a lndomnlzaçiio ó lmmediata, quan- bulndo assim para que o Sona•lo concorra
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pnrn n continuação tle lnjusLir;as, o, quiçá, do
l>m·seguiçõcs,
O SI<. Go~JES UE C.\STJto-Mns nüo hn.
O St:. BBJ.I'OIJT VmmA-Estou p1•ompto n
mostrar com •locumcntos que muitos commissarias tcem l'ecla.mn.tlo pnl'R que PJO oiTo·
ctuo a tomnda. do suas conta1:1, som quu to·
nham logrado conseguir alguma cousa nesta
sentitlo.
Conheco um commissario quo serviu cm
1889 na Escola de Aprendizes Marinheiros no
Pnró, cujas contos pormanecom intactns ati!
hoje na delegacia ft;cal desse E>tado.
Reclnmon~o o Interessado, por intermeilio
do Sr. Ministro dn. FazonJia, de lá responderam ser impossivcl a iiquidnçilo dns contllll,
por isso que CJ'B diminuto ou insutllciente o
pessoal de quo dispunha.
Este officia!, Sr. Presitlen ie, la solfreu
duns pretençoos, o ostó. am•caça1lo da ter·
celra.
Já viJ o nobre Senador que a dieposlçilo re·
Iativa ao prazo, dentro do qunl •levem ser
tomndas as contas, não resolve a questão,
lato é, nilo impede que os commissar1os sortram pol' motivos Independentes de sua von·
tnde.
As emendas da Commlssilo niio te em, portanto, o inconveniente que se afigurou a

s. Ex.
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As emendas da Commissiio de Marinha e
Guerra, segundo me parece, attendom com
multo mais vautogem do quo a proposição da
Camara a uma necessidade mom<ntosa em
reiaçao aos commissarios da a1•mada.
Suppoz o honrado S•nador que o iutuilo
•la Commlisão de Marinha e Guerra era como
que retirar da alçada do Tribunal do Contas
uqulllo que por lei lhe compete.
·
Absoluta monto não é cs,e o intuito da Com·
missão. O proprlo regulamento do tribunal
manda que haja uma tomada de contas pro·
visaria ou arlthmetica por parte d1\ Conta·
doria, pela qual se poderá avaliar o gwmtu"'
do alcance e a oua nntu1·eza, elementos a
que a Commissilo reco1•reu •
Causou reparo ao bom•ado Senador ver
figurar como relato!' do parece!' o liiustre
almirante, que, como Ministro da Marinha,
courecclonou ou expediu o regulamento que
contém a dlsposiciio do que se tJ•ata, Este
facto é mais uma pl'Ova da sem raziio de ser
dJL actual disposiçiio.
Na época os commlssa!•los tinham apenas
Rradunçilo ,\e pc.stos, podiam até sor demitti·
dos , bojo silo oillciacs do patente, com os
mesmas vantagens e garantias que os do
Corpo da Armada.
Sõ perdem direito íL promoçilo por nntiguldado, quando submettidos a processo.

Assim, pois. n"o honvo lncohm•enohL no
proo,dimento <lo illustJ•o nlmiranto, relator
(lO ptl.l'~CCt'.

O Sem•do p<jrJe. som inco1nveniente algum,
acceltar o substitutivo da Commissfio ; tnd<L·
via, como o hnnl'ndo SonodOJ' lembrou-mo o
alvitre do adiamento, pederla a S. Ex. que
se •iecidisse por esse alviu·o, utiiando-se a
dlscussilo do projecto por oito dius.
O Sn. Go>JES DE CASTRO - Nilo pedi o
udinmenlo ; voto jt\ contm o proJecto.
OS11. ilEr.FonT VmiiA- V. gx, sugge·
riu-me este alvitre para o quai propendo
lambem, P>~ a o tlm do permittlr a todo> os
nobres Senadores examinarem detidamente
o nssumpto e poilorom fot•mar juizo seguro
sobl'.1" proccdcncia do eubstitutivo aprescn·
tado poJa Commissilo do Marinha e Guerra.
O Sn. PRRSIDEN1'E- v. Ex. apresentare-·
qucrimcnto do adiamento 1
O Sn. BELI'ORT VJEIM-Sim, senhor.
O Su. PHF.SJDF.N1'I~-Por quantos dias I
O Sn. ilELI'úRT VmÚtA-Por oito dias.
O Sn. PnmsiDENTE- Entiio nilo é preciso
I'Cquerimcnto oscripto. Vou consu!lar o Se·
nado.
Posto a votos,é approvado o requerimento.
Fica adiada a discussão dn. proposição.

O 81•. P••e"ldcnte- Estil esgotada
a materi• da ordem do 11ia; e, nada mtds ha·
ventlo a tratar, vou levantar a sessão, de·

signo.ndo pariL ordem do dia da BC~I!Iii.D se·

guinte:
Trabalhos da Conunis~ões.
Levanta-se a sessiio a I hora da tardo,

-7U• SEoS.\0 E!l 1·1 DE AOOSTO DE 1800
P1·osidm1ci ~ ào Sr. J.lla11ocl ele Qm,iro.: (Vicc·
Prcsidcnt•)

A' moia hora dopols do mcio·dia, abre-se a
sessiío a que concorrem os Srs. Senadores
Mnnool do Quniroz, .1. catunoa, Henrique
Coutinho, Thomaz Deldoo, Ou,tavo IUcbord,
Jonalbns.Podroaa, Joaquim Sarmento, Francisco Mo.clindo, Benedicto !.elte, Gomes do
Castro, jlolfort Vloirn, Pires Ferreira, Cruz,
João Cordeiro, Bezerril Fonlcncile, Pedro Ve·
lho, José Bernardo, Almeida BaJ•reto, Rego
Moilo, !.cito o Oiticlca, Coelho e Campos,
Leandro Mn.ciol, Arthur Rios, Q. Bocayuva,
E. Wandenl<oli<, Gonçn!vos Chaves, llneno
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Paula Souza, Leo- doo tiL Cnpil.•l rondem a• mais soiemnos homo·
Pro;~idcnto da ltopllblica Argentina
rerlo, Aquilino do Amaral, VIcente :linchado, o aüs illwttt•es c~v"lhciros que o acompa.nlmm,
l~rmilno Horn, Julio ~'rota o Ramiro !lar· Jl!Ocut•amlo n.s~1111 I'evclar a profunda H'I'IÜI·
cellos (37).
duo do povo bmzllelro pela insi"ne honra
Doixnm do comparecer com causa partlcl· com que o distinguiu o Sr. General Roca.
pnda os Sr>. Alberto Gonç:1l ve.;, Generoso O Senado se tem feito repre•cntnr em
Ponco, Munool Rn.rn.tn., Ln.uro So:lr1~, J11sto todas essas festas pela sua Commlssiio Espe·
Chermont, Nogueira Parnnnguâ, Alvaro Ma· cial, tem se associada de coraçito a todas as
chado, Abdon Milanez, Gunçalvc.< Ferreira, manifestações de npi·cço feltns a tiio distinctos
,José Mnrcollino, .Joaquim Pernambuco, B. do lwspetles: amaohii, no Ca.Psino Fluminense
Mendonça Sobi•inbo, Rosa Junior, Ruy Bai'· dnrá aludo, alliado ó. Cama!'a dos Deputados;
bosa, Virgílio Domnzio, Cleto Nunes, Domin· uma p!·ova do sua considcJ•ação e respeito aos
gos Vicente, Poroiunculn, Lopes Trovão, Fe· Senndore~ e Deputados Argeollnos que se
·
licin.no Penna, Mora.cs Barro:;, Jon.quim La.cet·· acham cnt••e nós.
Mas, Sr. Presidente, o acontecimento quo
da, Esteves Junlor u Pinheiro ~!achado (2·1),
E' lidn, posta em discu,.ão o sem dob>te nos emociona é tão extraordlnnrio, ficará por
tal fórma gravado nus paginas da nossa
approvada a acta ria sessão anterior.
historia, é liio fecundo do remllndos para a
no•sa politica exterior, para a paz d:ts nnçõos
O So•. 1' l!leoretno•Jo dó conta do sul-americanas,
para. o engt•andecimento do
seguinte
nossa Patria, que me parece não serão nuncl
excessivas as manifestações de jubilo que
olle em nós desperta.
EXPEDIENTE
Aproveito o ensejo. Sr. Presidontc, para
JicclaJ'Ilr
que a visita. do Sr. General Roca ao
Convite ao Senado pnra assistir ó solemnl· Brazil será
fecundo. em resultados, como já
dado d:t inauguração da estatua 110 grande disse, mas jiJmals
·•r traduzida como
cidadão brazilelro Lulz Ah•es do Lima e Silva, um receio, algurespoderá
jiL manifestado, da poliDuque de Caxias, a qual se effectuarn no dia IlM de expansão das grandes potencias, ou
15 do corrente,a 1 hora da tarde.-lnteirado, como
um passo por\\ 11 nlllnncJI dos nações
Telcgramma oxpedldo de Aracnjú, cm 12 latlnns do Amerlca, deaoto de ameaças de
do corrente moz, nsslm concebido : - Pras!· ob'OI'pção.
dente Sena•lo-Tonho a s••ti,thçilo rio com· Este perigo, Sr. Presldbnte, me par•'Ce que
munlcar·vos que, por unnnlmldado de voto,, nbsolut•memte niloexiste, os factos nos auto·
a assemhléa legislativa reconheceu o pro· rizam a ncredltal·o.
clamou presidente o vico·prestdente doEs·
Penso, Sr. Prosidonte, que, apresentando a
!ado para o trlennio do 1809 a 1002 mon· indlcnçiio a que me refiro, não contrai'io os
senhor Oiymplo do Souza Campos e coronel estylos desta Caso, niio firo disposiçiio alguma
Apulchro Motla, Saudações,-Marliulio Gar• do Regimento.
coz, presidente de Serglpe.-lntelrado.
Espero que mereçn. a approvação do Se·
nado, porque estou convencido de que ella
O Sr, ~· Secretnrlo lntorlno de· exprime os seus sentimentos. ( Mmto bem,
muito bem.)
clara que não ha pareceres.
E' lida, o estando apoiada p3lo numero de
O Sr. Pre•ldente-Tendo sido o nssignaturas posta o1n dlsoussiio e unanlmo·
Senado convidado para. comparecer li inaugu· mentu npprovnda a seguinte
rnçilo da estatua do marechal Duque de
I!'IDICAQÃO
Caxias, segundo os estylos d~t Casa vou no·
mear uma commissiio para represontal·o
Indicamos quo a Mesa do S:1nndo tulenessa solemnldade.
gl'aphe
ao Snnndo Argentino, exprimindo a
Nomeio par11 a commlssão os SI'S, 1\amiro
grande
sn.tlslllção
do quJ se acham possuldos
Barcellos, Arthur Rios, Benndicto Leite, Ro·
os Estados da Unliio llrazileirn e os seus ro<lrlgues Alves e Bueno Brnndiio.
pres"ntantes no Congresso Nacional pela hcn·
O Sr. Leopoldo de Bulhõe• I'csa visrtn do prim01ro Ma~lstrado dnq_uella
-Rr. Presidente, subo 11 Mbuna para sub· Nnci\o 11 tuzondo votos p3la continunçao d11
moitA r á conslrlernç,io · do Senado uma lndl· a.mlza1le sincera o constn.nb quo uae o povo
cnçilo, que om ligeiras pnlnvt·ns passo n fun- brnzlleiro no povo argentino nos sous Intui·
tos de paz, do progrtJsso e liberdade,
damentar.
Sr. Presidente, 1111 muitos dias que os po· Sala das sessões, l·l de agosto de 1800.deres publleos, a impi•ensa o a populnçiio Loopoldo do B11l!Jao.<,-A. 0, Gomo• do Castro,
polclo do BulhOca, Joo.quim rle Souza., A. Azo· nagens no
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o !iit•, nnulluo llot•n ( '""vindo
-J. CatuHda.-Q, !Jocay111n.-Artltur Rios,
-Oruz .-Benodicto Lcite.-E. WaadCJiholh. do .2n secretario) declara que nü.o ba pBl'O•
- VicOJitc Maclucto,-Belfort Vicira,-Atmei· cores.
da Barreto,-Gustavo Richr!rd,-JoaqHim Sar·mel!to.-A •.-beredo,-Ramiro Barcellos.-RoO Sr. Pt•cMidentc diz que, comclrtguus

Alvcs.~Leitc

c Oilicira.

ORDEM DO

DI~

pnrocendo apenas 1·1 Srs. Senadores, hoje
nüo púdo haver se ssü.o, o que n. ordem do
dia para a sessilo seguinte é a mesma já
designada, isto ó, trabalhos do. Commissões.

TRATIALIIOS DE: COl!IMISEÕES

O ~r. P~·eMidcntc- Constando a
orrlom do 11in do trnlllllho< cl11 Commlssüos,
80' SESSÃO EM lG DE AOOSTO DE 1800
dar"! a palavra aos· Sr. Sonadot'"" que n
queiram para assumpto do nxp:~dionto.
PJ·o.~idJJICia do Sr. Jl[anoot de Qucii'O; (Vlcc ..
PresidoJIIC)
Ninguom podinflo a palavra, vou levantar
a aossão, designando pura ordem do dia da
sossão soguinte trabalhos do Commissões.
A' meia hora depois do meio-dia, abre-se a
sessão a que concorrem os Srs.Senadoros Ma·
Levantn-s:l a sossiio n 1 hora da tnrdo,
noel de Quoil'cz, J. Cu tunda, Alberto Gonçalves, Henrique Coutinho, Thomaz Dolftno,
Jonatbas Pedrosa, Joaquim Sa1·mento, Francisco Machado, Benerticto Leite, Gomes de
Castro, Bolfort Vieira, Nogueira Paranaguá,
/o.CTA Ell 15 DE AGOSTO DE !809
Pires Ferreira, Cruz, Joiio Cordeiro, Bozorril
l'ontonelle, José Bernardo, Alvoro Machade,
Pl·c.•idencia do Sr •. J, Calund< (i' Secretario) Abdon Miianez, Almeida Barroto, Coelho e
Campos, Leandro Macio!, Arthur Rios, Cieto
A' mela hora depois do meio dia. acham- Nunos, Domln~os Vicente, Q, Bocnymva, Fe·
se presentes os Srs. Senadores J. Catunda, liciano Penna,Bueno Brandão, Rodrigues AI·
Gustavo Richard, Raulino Horn, Joaquim ves, Paula Souza. Joaquim de Souza Aqui·
Sarmento, •ranocl Barata, Belfort Vieira, lino do Amaral, Vicante Machado Gustavo
Pires Ferreira, João Cordeiro, B. de Men- Richard, Pinboiro Machado e Julio Frota (36).
donça Sobrinho. Rego Mello, Rosa Junlor,
Deixam de comparecer com causa partici·
Bueno Brandão,:vtcente Machado e PinhOiro pada oa Srs. Genel'0$0 Ponce, Manool Barata
Machado (14).
Louro Sodró, Justo Cbermont, Pedro Velho,.
Deixam de comparecer com causa par- Gonçalves Forre ira, José Marcoltino, Joaquim
ticipada os Srs. Mnnoel tle Queiroz. Alberto Pernambuco, B. do Mendonça Sobrinho, Rego
Oonçnlves, Henrique Coutinho, GeneroPo Mello, Leite e Oitlcica, Rom Junior, Ruy Bar·
Ponce, Jonathas Ped1·osa, Francisco Macluulo, bcsa, Virgitlo Damazio, Porcluncula, Lopes
Laura Sodré. Justo .Cherrnont, Bonedicto T1·ovão, E. Wanilenkoli•, Gonçalves Chaves,
Leito, Gomes de Castro, Nogueira Paranaguó., Moraes Barros, Leopoldo ile Bulhõos, A. AzcCruz, Bczerril FontoneUe, Pedro Velho, Josó redo, Joaquim Lacerda, Raulino Horn, EsteBernardo, Alvaro Machado, Ab•lon Milanoz, ves Junior e Ramiro Barcellos (:l5),
AI moida Barreto, Gonçalves Ferreira. José São suceessivamente lidas, postas em dia·
Marceliino, Joaquim Pernambuco, Leite e oussão e sem debate approvndiLSa acta da UI·
Oitlcica, Coelho e Campos, Loan•lro Macio!, tima sessão c a do. reunião de hontem.
Ruy Barbosa, Arthur !Uos, Virgílio Dnmnzio,
Cleto Nunes, Domin;:os Vicente, Porciuncuia, O Sr. I' Seeretnrlo dá conta do·
Q. Bocayuva, Thomaz Deitino, Lopes Trovilo,
E· Wandonkolk, Feliciano Penna, Goncalves seguinto
Chaves, Rodrigues Alves, Paula Souza,
Moraes Barros, Loopoldo do Bulllões, Joaquim
EXPEDIENTE
de Souza, A. Azer~do, Aquilino do Amat•a!,
.Joaquim Lacerda, Esteves Junlot•, Julio Frota
Officios:. ·
e Ramiro Barcoilos (47).
·
Um do Mlnisterio da FllZenda, do 14 do
O Sr. Guatll.VO ftlebnt•d (sup- corrento mez, remottendo a mensagem com
plCJll8, .'leruindo dtJ Jn sccret:1rio) declnra. quo que o Sr. Presidente da Ropubiica devolve
11i•o ha expediente,
dous dos autographos da rosoiuçiio do Con-
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grcsso Nacional, que sanccionou e quo de· O !>ii r. ~" l!ilocroturlo declara que
clnrn. isentos das obrigações do deposlto de niio hn. pareceres.

que trata o art. 19 da lei n. 550, de 31 do
dezembro do 1808, o~ bancos naciona~s !lo
deposito, quo neg-ocinrem em cambio, insti·
tuulos nos Estados sob o regimen elas sacie·
dadoR IV!Dnymas.-Archivo->o um dos auto~raphos o communlquo·so ~ Camara dos Do1JU·
tados, romottondo-se·lho o outro.
Dous do Ministorio da. Guerra, do 14 do
corrente mcz, ti•ansmittindo ns monsn.g-ens
com que o Sr. Pt•osidento da Republica de·
volve dous rio cada um rios autographos das
resoluções do Congresso Nacional, quo sane·
clonou e que O.utoriznm o Podm• Executivo a
a abrir áquello Ministorio o credito da
quantia de 848:175$055, supplemontar it
verba lG• do art. 19 da lei n. 560, do 31 do
dezembro de 1898; e o extraordinario da
quantia da 7:500$000 para occorrer no paga·
menta ~ viuva do Matbow Lowrie de serviços prestados pela lancha Promplus de sua
propr10dudo ás torças Jcgacs que operaram
em Nicthoroy .- Archivo-so um de cada um
dns nutographos o communiquc-so i:L Camnra
dos Deputados, rcmettcndo-se-lho os outros.
Telcgrnmma expedido de Aracajú, Estádo
de Ser~ipe, cm 14 do corrente moz, ussim
concebido:
cAo Exm. Sr. Presidente do Senado-Rio.
Tenho a honra de communicar-vos que
l10jo renunciei o cargo do presidenta deste
Estado. Saudações. - Mtrli11ho Garccz,Inteirado,
Telcgrammn expedido de Cuyabú, Estado
de Matto Grosso, em 15 do cotTento mez,
assim concebido:
«Prosidonte-Senndo-Rio. Assemblén Le·
gislativ!L reconheceu e proclamou oleltos
Presidente Estado onronei Antonio Pedro
Alves Barros, I" Vlce-presidonte coronel
Joiio Paes de Barros, 2• coronel Joilo Masonrenbas, 3" tenento·cot•onel Estevão Alves.
Saudar;ües, (As•lgnarlo) .-Fiquciretlo, Presidente EBtlldo.-lnteirado, ·
Requerimento em que Pedro Pinheiro Guimarães, propondo-se a construir sem onue
para o Estado uma estrado. de ferro, que sorú
estrntegolca, entl'O os Estado~ do Matto Grosso
e Paraná, pede para essa ftm diversos favores. -A' Com missão de Obras Puullcns e Ew·
prezas Priviligindas.
Represon tnçilo em que varias moradoras
das zonas servirias polns linhas tio carris da
Companhia de S. Cllt'lstovüo, podem n ap·
provação tio ""o do Prefeito ii t•esoluçiio do
Cousolho Munieipai que autoriza a colebrnçiio
de um addltlvo ao contracto daquella Campa·
nbia,-A' Commissiio deJu,tlça e Logislaço.o,
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O !>iir, Pt•eooldmtte-Constantlo a
ot•tlem do dia de tt·abaiiJOs rio Com missões,
darei a palavt•a nos Srs. Senadores que a
queit•nm para assumpto de experliento.
Ninguem pedindo a palavra, vou levantar
a sessu.o, designando po.t•n. ordom do dio. da
sessilo seguinte:
Trnb:.lhos de Com missões.
Levanta-se a sessii.o ao melo-dia o 45 rn[..
nu tos.
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A'meia hora dopois do melo-dia, abre-se o.
sessiio a que concorrem os Srs. Senadora•
Manoel de Queiroz, J. Cntunda, Alberto Gon·
calves, Henrique Coutinho, Jonatbns Pedrosa,
Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Ma·
noel Ba.rata, Laura Sorlré, Bcncdicto Leito,
Gomes elo Castro, Belfort Vletra, Nogueira
Parnnnguti., Pires Ferroiro., Cruz. Joi\o COl'·
doiro, Be?.orril Font.nelle, Pedro Velho, José
Bernardo, Alvaro Machado, Abdon Milnne?.,
Almeida Barreto, José Maroollino, B. de Mendonça Sobrinho, ltego Meilo, Lo ite e Oltlcloa,
Coelho e Campos, Leandro Mnclel, Rosa Juntar, Virgllio Damazlo, Cleto Nunes, Domin·
gos Vicente, Porciunoula, Quintino Jlocayuvn,
Thomaz Delftoo, E. Wnndenkolk, Feliciano
Penca, lluono Brandão, Rodrigues Alves,
Paula Sou1.n, Leopoldo de Bulhües, Joaquim
de Souza, A. Azerodo, Aquilino elo Am11ral,
Vicente Machado, Rnullno Horn, Pinheiro
Machado, Julio Frota e Jtamlro Barcellos (40).
Deixam de comparecer com causa partiol·
parla. os S1•s. Genoroso Ponco, Justo Cher-

mont, Gonçn!ves Ferreira, Joaquim Pernam·
buco, Ruy Bnt·bosa, Arthur Rios, Lopes Tro·
vii.o, Gonçalves Chaves, Moraos Barros,
Jonqulm Lacerda, Este1•es J•miüi e Gustavo
Richard (12).
E' lida, post11 em eliscussiio e som dobnta
approvada a not11 da sossilo anterior,
,
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1
l Ú.

conta. do

III. Os ,lurllcialmenl o intoJ'<lictos;
IV. O..;

in~apnzes

po1· nnformidn.de;

V. Os f11llirluR nilo r·eh:r.bllitados i
VI. As praças <lo lli'Ct.
EXPEDIENTE
§ 3,' Por motivo de crença ou funoçilo
roligiosa, nenhum cidn1liio p1ldo eximir-se
Tres officios elo I' Secretario ela Camnrn dos no serviço do ,iury (Const. Fed., art. 72,
Deputado,, de bcntem, remettendo n~ se- § 28).
SUtntes
Mt. 3." Ao substituto do juiz fmlernl e,
un sua falt!L ou impedi manto, no:3 twus sup ..
plentrs, pela orrlem da clnssificaçiio, compete
a qualil!cnçi'io dos jut•ndos, n qual terá por
N. ·!8 - !E90
base o alistamento vigente de eloltores fede·
rues.
O Congresw Nacional resolvo :
§ I.' Pnrn. o fim deste arligo', o juiz qunliArt. 1.' O jmy tcrlm•ai compnr·SO·ha do llcudnl', nn. nm;enci;t. tio dndoli, fJtlC posi!a ui.Jtcr
12,iuizes, Fortcndos dontre 48 e.idndilcs qna· (liJ'f~ctarnente, requisitara das Jtutol'idndos polificndos juratlns no Districto Fenornl e nns lici;~cs os esclnrecimentos neccssu.J•ios de modo
cnpitnes dos Estnclos, de .nccm•do com ns P!'t!- tl em tnmpo n scrcnvlnd;L a lh;tu. de qunlltlcaSCI'ipçõe< da prrsrnto ler, Poderá, tndavm. c"o ao Juiz federal, utó o dia 30 do moz de
funccionar o triLnnnl R•mpre que comparo· out.ubro rle cada anno.
çam, pelo monos, ~O ,jurado•.
§ 2,' Dez dias untes da remessa da mesma
Art. 2.' E' opto pora ser qualificado ,iura·1o listo, o juiz rJualiffcudor puhiicnl-n-ha pela
o cidadão que reunir os seguintes l'oquisitos: imprenstt e pot• cditnes nlllxndos ntt poria dn
1. Ser cidadão brazlloiro no gow dos di· cosa das nud ieucias do juizo.
§ ,3," A trnnsgressiio do disposto no pr•·
reltos civis e politicas :
sente
artigo e seus paragrapltos importará
II. Ser eleitor incluido no alistamento fetrara
o
.Juiz quallficarlor a pena de multa de
deral;
50$
a
200$,
que será imposta pelo juiz fedeJll, Ser domiciliado no Distrlcto Federal
ou na capital rio Estado, em que haja ele sor ral, com !'ecur.so '\'OluntaJ•io para o presidente
qualillcndo, pelo menos, troa mezes antes da do Supremo Tribunal Feder11l, e será cabrada
executivamente, a rdquorimento _elo procura·
qualiftcaçiio.
dor
da Republica "" secção, dirigido no juiz
§ i." São dispensados do jury :
federal.
1. o Presidente e o Vlce·Presidente da A multa Ecril rccolltida, como ronda da
Republica;
União, á repnrtici'io fiscal competonte, à qual
11. Os Ministros do E•tado ;
se euviará cópia do auto, quando lmmedinto
III. Os Senadores e Deputados Federaes e nüo seja o pu. gamem to.
os dos Estados ;
Art. 4." A revisão dtt lista dos jurado• fcIV. Os omclaos goneraes, quando em cem- dcrnes e n or•ganizuçiio da lista defioitiva,
missão, e os commandantcs de guarnição do quo serão feitas de I n 31 de dezembro de
exercito ou da armada nacionacs i
·
cn<l1~ anuo, incumbe a umn junta composta
V. Os presidentes ou governudores dos Es· do juiz J'edoral, como presidente, do presitodos e os seus secretarias ;
dente do conselho, cnmara ou lntendenein
VI. Os juizes, escrivi\es e otllciaes do ,ins- munlclpnl o d_o procurador da Republica nn
tlça federnes ou das justiças locucs, e os cat'· respccttva secçuo.
cerelros ou administradores das cadeias fo- § 1.' Ajunta reunir-se-lia no dia ocima de·
deraes ou locacs i
sig-narlo e tunccionaril nos salas das nudi~n
VIl. Os repre•outantos do ministerio pu- oins do juizo fodoral em dias successivos e
blico federal ou local ;
sessões publicas ate a conclusão dos trnba·
VIII. As autorldalies pollciaes ;
lhos.
.
IX. Os maiores de oo ann<•B, si o reque- § 2.• Na reunião, lomnrh em primeiro Jorerem ;
gar conhecimento dos reclamO.<iões on reont'•
X. Os que tiverem servido em alguma dos ens que o juiz federal houver recellldo dos
duas ultimas sessOe• do jury.
cidu.diios indovidnmeute illciuirlos ou exclui§ 2." Nilo podem ser jurados:
do< pelo .lui" qualiHcndor.
I. Os que estiverem pt•onunolndoa cm qual· § s.• J~m seguida procodurá l1 revisão d11
quer crime ou •olfrerem condemnaçiio pas· mesma lista de qualificação, incluindo nesta
sada em julgado por crime inatllançavel;
todos os cldediíos cu,ios nomes tenham sido
11. Os que forem notoriamente considera· Indevidamente omitttdos e excluindo os mendos sem Integridade moi'ILI ;
cionados nos §§I' e 2' do art• 2• o os que
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tli1o possuam os requisitos do mesmo ru tigo
primeirn. pn.rtu.
·
.
§ 4. 0 Quu.ntlo se proceder ú revisiTo nnnunl,
sorào incluidos nn. lista geral os chlodiíos quc
houverem a<lqulrldo as qualidades pt•oclsa•
paro. jurados (l cxcluidoiJ os que ns houvorcm
pordi4o, os fnllocidos o os que houverem
translerido o domicilio para lórn do secção.
§ [1. 0 A li~tll geral, t.lopoi:r !lo transcript.a

em livro especial, numerado c l'ubricndo pelo
juiz t'cd(lfitl, ~ora nssi~naclu. no roforillo livro
pelos mcm~ros dOL junto e publicado pela imprenso o por cditaes nmxodos no porto do
casa do juizo fedem!,
§ O,• Orgnnlzndo o tronscriptn a m~smn
listo, cm ordem nlphnbetica, a junta faril
inscrever os nomes 1los citlnd:1os ulititndc,s em

§ 4." O; livros o papais rol11tivos ú qunliflcar,·ii.o de jurtulos, bem como ns pt:ltições, reclo.mnçõcs, recUI'SOS o llocumcutos que os
instruir1•m, são i.sento.:~ do scllo o custa.
Art. 7." A !lota gornl dos ci<lariüus qualificados jurados, bem como a. dos que lbrern
incluídos nas revisões nnnuncs, devoriio ser
publicados no Diario Of!ici<l da. Un1iio, no
Distrlcto Fedcrut, o nos diarlos oujornaesquc ·
fizerem a puiliiea~;ão olltcial dos actos dos
govel'nos nos Estudos.
.~rt. 8,' Revc-garu-~o as dispoelções em
contrario.
Camura dos Deputados, 16 de agosto de
1809.- Cal"las V11: de 1\lello. prosidente.Cu,·/(JS ..tu!f'Hto l~1lc11te de Nov w~, l 0 sccro-

tal'Ío.-Etlgenio Gonralces ~l'ourirdw, ~ervindo

cedulns 1le igual tamanho, ns quae.;; :5Cl'ão ro· !le2' secrotario.-A' Commissü.o do Justiça c
colhidas em umn. urnn, vcriflcu.ndo·o.s o pro· Legislaçií.o.
curn1lor dn. RopubJicn ú mo!.lido. que forem
eenrlo lidas pelo oscriv1iO.
N. 40-1800
§ 7.' A urna tm•ó. tres chaves, cad~ umn
1

dos quaes ficai~ cm podo r do cu da um <los
membros da junta.
§ 8," A ·mo>m~ urna, livros e mais papeis
relativos à qunl!Ocnção o trabalhos d~ junta,
ficarão a cnrgo do escrivão competente, que
os tcrtisob sna guarda em cnrtorlo.
§ 9.' Qu:mdo, por motivo imprevisto, nüo
se preceder ó. revi•ão, prcvalecoró. a qualifi·
cação antorim•,
Art. 5." A qualificnçiío ó permanente mas,
totlos os annos na época fixudn no art. 4" o
observada a disposição rlo art. :i"§ 1", >e procederá à sun rovi;iio para os fin> rlccln~·udos
no mesmo art. 4" o seus parngrapbos, guardando·se todas as disposiçilesdcsta lei acoJ•cn
dn publicidudo, rccinmaçoes, recursos c formaliliades da qualificação,
Art. 0, 0 Da indevida inclusão ou exclmão
co.borti recurso:
I. Paro a junta rovlsorn ató o dia 30 de
novembro, quondo o. neto emnnnr do substituto do juiz federal.
ll, Pilra o Sopremo Tribunal Federo!
quando a decisão tor da junta revisora.
§ l.' Este ultimo room·ao se ró. interposto
perante o juiz federo!, dentro do 10 dios, con·
tndos da publicação da lista geral, o apresentado na instoncla supuJ•ior, dovidamonte informado, dentro do 00 dias,
§ 2." São compotontos para interpor ore-

.

.

O Congresso Nacional decrotn:
Al't. 1.' O art. 13 do Codigo Commorcial,
no quo 80 refere ó. numa,•açffo, r14brica:; 6
/erwo.-t nos livros exigidos pelo o.rt. li do
cita•lo codlgo, aer{L executado cm toda aRe·
publica:
") no Dlstricto Federal e nos Estados pelos
Juntas commt~I·ciaes, de o.ccordo cum CIS seus
reJZulamentos;
b) nas capitnes dos Estudos onde nüo existnm jnnlas comuwrciaes pela l'rimeira autoridnuc ju<liciarla do 1' instancta;
c) nas comr~rcas, ou por esta autoridade
ou pelos representantes das juntas na circumscrlpçilo do negociante, si este uüo preferir mandnt• os seus livros ti respectiva
sédo.
§ 1,' N:IB comarcos do dous ou mais juizes
da mesma. cntogoria., cabe-lhes cumulativa·
monte n. execucüo destd '' rtigo.
§ 2. u O J•egistro dn. dr ma ou rn:.::ã.o commer·
ela! perante ns juntos ou funccionat•ios desil(nados nos termos deste artigo e do decreto
n, 910, de 24 de outubro do 1890, procoderó.
sempre o preenchimento dnquellas formalt·
dadcs.
§ 3.' As :lUtorhludesjudiciat•ins perceberão
os mesmos emolumentos pelo serv1ço do ru·
bricn, termos de livros o rogiatl'o do tlrmns
CUI'SO.
quo percebam os membros o auxiliares das
I, O cidadão lndovlliamonto incluidc ou ex- junt1•s commcrclo.es.
Art. 2. 0 Aquolle quo, decorrido o prnzo elo
cluldo 110 alistamento.
seis rno?os da pu Lticucüo desta lo!, negociar
ll . O procurador tlll Ropu Llioa,
§ 3.' As decl•õos dos rocul'sos providos pelo cm torritorio da Repu btlca com capital supeSuJn•omo Tribunal l'IAT'Ü.o nprcsentndus d""ntt·o rior a dez contos Jo róis, n~o tendo os livros
do 60 dias no juiz fedot•nl, que as m<•nda••ú legalmente ex1gidos, incorrerá nlém do quo
tt•nnscrever no livro da quallftcaçilo o, dentro diopoe o art. 15 do Codigo Commercial, na
do oito dias, convocando a junta revisor•a, multa de 200$ a I :000$. Assim na sociedades
oommerolaes, corretores, ugontes de leilil.o e
farli. no urna a necessarlaaltet·açiio,
Senn.tlo V, II
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pesmns equiparadas pelo codigo nos nogocio.ntos, e qno, como estes, siio obrigados o.
possuh• livros legalizados.
§ 1. 11 A doclnrodio ilo intercs8ndo Eel'Vil'ÍL
pnra a fixnçiio do J'unrlo cujlitnl.
~ 2. 0 Nenhuma autol'idndo fiscal podcriL
oxnminnr os Jivi'Os commcrciacs, compotinrlo-lho tiio só111ente impor n multa quando
os referidos livros servirem ele prova em
juizo ou nollo Jbrcm nprcscntatlos sem
estarem lcgnlizudos ( Codrgo Commorcinl,
nrt. 17).
Art. 3.' Soo validos para todos os <·lfoitos
juridicos o indo pendem de novas Jbrmnlidades
c de novo sello os llvros até a dnttt desta lei
processados pelas juntas commorciaes dos
Estados.
.Art. 4. o Rovognm~se ns disposiçües cm contrario.
Camara dos Deputados, 16 de ngosto do
1890.-Crwlos v., <lo Mello, presidente.Citrlos Au9asto 'Vttlcnte de Novac.~, 111 secro·
ta.rio,-EH!JC»io Gonçalt·es Tourinlto, servindo
de 2" secrctnrlo.-A' Commis<ão de Justiça c
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DO EXPEDIENTE

Art. 4.• O montopio fica sob a ,iurisdicçüo
rie uma ,junta ndmmistrativa, composta do
directo>· ria Contabilidade do Thesouro ForlernJ. f]llO sertL o sou presidente, o dos sub..
directores da mc,ma contabilidade,
§ 1." O presidente da ,junta será substituido, cm seus impedimentos, pelo sub-dire·
ctor mais anligo o os outros membros pelos
escripturarios da Directoria da Contabihdado
do Thesouro Federal, rcspoitnndo-se os prin·
c! pios reguladores dos substituições no Mlnisterlo da l'a>.enda,
§ 2," Nos diver·sos Estados compete a di·
recçilo do montepio nos delegados Jlscaos do
Thesouro FederaL
Art. 5.' Aos chefes ou directores de sec~ilo,
a cujo cargo se acha actualmente o serviço
do montepio nos diversos mlnisterJos, compete a escripturação completa do todas as
operações do monte pio dos respectivos minlstcrios, decidindo por si pat•a todas as repartições que funccionnm na Capital Federal e
Lcgisla~ão.
confirmando ou negando as decisões que forem tomadas pelos delegados t!scaes nos diN. 50-1800
versos Estudos, sempre com recurso para a
junta administrativa sobre:
O Congresso Nacional decreta:
a) inscripçüo de contribuintes o suas J'ami.
Art. I. • O Montepio dos Empregados Pu· lias, com ns respectivas alterações;
ú) exame rle contas, livros e soldos;
blicos civis ria Uniiio fica reorganizado sob•·o
as bases seguintes:
c) autorização e ftsealização do despezas e
pensões, bem como sua distribuição ;
d) solução do duvidas relativas á IncorpoDO MONTEPIO
ração, )Jauilitaçilo ou exclusão de pensto,
Art. 2.' O montepio dos empregados pu- nistns,
§i." Os directoras de contabilidade dos
blicas civis da Uniiio tem por IIm provet• lt
Mlnlsterios
ria Fazenda, Justiça e Negocias
snbslstoncin o nmpa1•a•• ns familias dos mesmos
Viação
o Obras Publicas, o direInteriores,
empregados, quando estes fnllccerem, ou fi.
ctor
gero!
do
Mmi•terlo
dos Ncgooios Exto·
cnrem impossi~illtados do sustentai-as decenriOJ'OS e os directores dus Contadorias da
temente.
Guerra e Marinha constituiriio o conselho di·
Art. 3.' Formam os fuudos do monteplo: rcctor do monte pio, que seré. consultado pela
1.• contribuições mensaes o jolas;
junta administrativa sobro os cusos om1ssos
2.• emolumentos yor titulo.< e certidões;
da lei, ou quando haj,, duvida do Jnterpre3, 11 legados, doacoes, subscripções o quacs- tnçiio e, finalmente, em qualquorcircumstanquer benetlcios pnimoYhlos pelos poderes pu- cin que exiJa a consulta.
lillcos, F•los interessados ou estranhos ;
§ ~.' O presidente do conselho director
será
eleito pelos seus mombroR, na pr1meira
4.' producto das loterias que lhe possam
ser consignadas, emqunnto torem ndmittidas reunião que so reallzar, e substituido, tum110 Estado cm favor de outras Instituições; bem por eleição, em seus impedimentos.
As suas funcr;õcs sorão exercidas durante
5.' a metade do Imposto arrecadado sobr·e
um
anuo, findo o qual se elegerá o seu suoos vcnciruonto• de todos os emprcgnrlos incessar.
scriptos como contJ•ihulntos, bem a•sim o
:mldo d<tS congign11Qües dostino.tl!ts no passon.l
§ 3.' O presidente do conselho directorpocivil rlo todas as t•opnt•tiçõos, vorificarlo por dorà ser• rooloilo uma cu mais vezes.
occnslü.o do oncorrnmonto tio exorciclo;
Art. 6.• As questões que niio pwlorem [ser
. 6.' os .Juros ue 6 '/• no nnno, capitalizados resolvidas poht junta o conselho director on
somostrn.lmeuto, dos saldos do cada exorclclo, as rosolvirlas pot• nmbos,ainda que confirmem
que soriio esct•ipturndos no Thosouro Federal decisões dos directores e chefes de sec~ilo do
como divida passiva da Unmo.
que fuz mençito o art. & o delegados fisoaes
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nos Estaclos, ~uo sejam contmrias ils dispo·
siçiles da presento lu! o respectivo regulo·
monto, soriio julgadas pelo Ministro da Fa·
zonda, n qttcm com pote á flsaalizn.r.ã.o o su·
prema ?!lrecçiio do montoplo,
•
Art. 7," A junta admlnlstrnUvn Incumbe:
a) organizar a cscripturnçiio geral do monte pio o mais expediente e flscalizat• u. cscri·
pturaçiio concernente aos di verso:; minis·
torio ;
b) publicar annuulmcnto, ntú ao dia 5 do
nbril, o bo.Janço ~er•al do exereicio untorinr ·
c) decidir sobJ•o a validado do todos o~
Uocnmentos, quor para a inse~·ipçiio tio contribuintes, quer p~tra a concessão de pon·
soes ;
d) resolver sobre os casos omissos ou duvl·
doso3, ouvindo, (jttando julgar conveniente,
o consolbo director;
c) despender em pagamento dos objectos
neceasarlos ao cxpodlonto a lmporlancia preclaa, quo nunca ultrapassar•\ os llmites da
verba v~tada, annualmonto, pelo q,ongros!O ;
(J aas1gnar os titules tle p:msoo e mais
documentos, expedir ordens e adoptar mo·
didas convenientes ao sorviço.
P~ragrapho unico. A responsaililidade exclustva de qualquer orro, falta ou omissií.o
que se dô nas operaçiles do montcplo posa,
solil!arlamonto, sobre t01los e cada um dos
membros dajunt.a., ii qual Incumbe promover
jndicialmcntfl a rcsponsabllidado dos <lircctores e mais funcctonnrios a. quom possa
tocar a primitiva culp,, Qualquer empregado
publico, pó le, entretanto, tentar processo
contra "junta por !alta de cumprimento de
seus devere•.
Art. 8,' Aos delegados flscaes do Tbcsouro
Federal nos Estados ·compete:
1
·
" ) 'e1ermmar o lnscrlpçiio dos contrl·
bulntes e de suas !amlllns, com as respectivas
alterações, do coofoJ•mldude com o art. 31 e
parngra.phos i
b) examinar as c'ntas, os livros e os
"
saldos:
c) autorizar o.s rlesecza~ com ns ponsüos e
tlacallzar a distribulçao dellas ;
d) sol ver as <livido.s relativos!\ incorpo·
raçiio, babilitaçilo ou exclusão de pcn:io·
nlstas ;
e) expedir ordens o adoptar me11i<las con·
vcnicntes ao sorvlço.
Art. 0.' Os dole~ados flscnes organlzoJ'iio
um baln.nço oxplicn.tivo, de ,jnneil•o a. dozom·
bro, acompanhado de cstntistico, o qual cnviuriio, attí feveJ•oiro, il junta administrati viL,
Al't. 10. A li~uldncrro das contas será feita
cm julho ejanmro. Considornr·•u-biio nppll·
caclus os rendas, soja qual tor n provo·
nlencln, doado sua ontradn nn cnlxa do The·
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aonro, ando voncoriio, como todo o cnpitnl, o
juro do ü 11 /u ao nono, Cl~pita.liztuto somostra.lmontc,
Art. 11. As nttJ•ibuiçücs dndas por esta
lei o ~c~pectivo roguln.mo~to, qu11 o Governo
expmltru., o todo o expedtonto do montopio
s~o onus do ompre~o, sem pr'-'Juizo do s~~r
VJCO publico. O trabalho pocleri1 ser rcvcsndo
pelos funcciodnrios com os quo.m1 Jbr campa.·
tivol.
Pu.ragrnpho unico. Entretanto, si n nccumulução do sot•viço concernente no monteJl!o for .Hxtr.wrdiunria, podm•U. n. .inn to. a.dmimstra.ttva nomear os omprGgo.dos estrictn·
mente necess:Lrio3 ao mesmo. os quacs tra.bnlharii.o nn.s horas vagas, modin.nte uma. grn.ti..
llcnçiiopi'O labo•·c, nJ·bitrndll pela junta e conselho i..lirectm·, nunca. excmlonto da terço.
parto do seus vencimentos tatues consigna·
dos no.s ta.bello.s vigontoil.
DA 001\'TIUUUIQÃO

Art. 12. Sorji,, obri:;udos a contribuir,
monsalmuntc,com a lmport~ncla do dons dia~
do ordenado ou soldo, os empregados publicas
oll'octivos pet•tcncentcs nos quoclros das diversas r~1partiçõos t'ederaos, que tivorem di..
roi toá nposcnt.a.dorla ou reforma, e idade de
IS a 40 nnnos.
§ l.' Al'•m da contrlbuiç~o mensal, os empregados inscriptos concorrerão no primoiro
anno, de uma. só voz ou om cluns, trus ou
quatro prestações, com uma joia igual a 48
dias de ordcna1lo ou soldo.
§ 2,• E' obrigatorlo o desconto de mais
quatro dias do ordenado ou soldo, dut•,,nte os
12 primeiros mczos, caso o empregado nilo
profira pagar a joia, de accordo com o disposto no pnragrapho prccedento.
Art. 13. Os empt•ogados clfeotivos maio-.
res de .JO anno;, quer portonçam, quer não,
ao ~!ontepio J 1ll'nl do Economia dos servid
d
1
ores o Esta< o, niio podcriio contribuir,
salvo si, alóm do do,cooto mensal do doua
dias de ordenuclo ou soldo, concorrerem, no
primeiro nono, integmlmente, ou em duas,
tt•es ou quatro prcstaçilcs, com n soguinto
jota, calculada pola fot•mula (I'), ou por outra
equivalente, em funcção doordenaclo ou soldo
annual e semestres da vida média :
70
1
70
1

f

J

l

4 (1,03)-1

o ou s =
21l[

-

f

i2Õ (1,03)-1.1

(0,03 X 7,018)

nJ

6oõ (1,03)-1

(I,03)n)

8,041l20
=
-1,01111.
0 103 (!,03)n (1,03)n
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ANNAES DO SENADO

§ 1 .~~ Os cmprogn.clos lL quo so t•afor8 o nrtlgoantecedente, quando tiw~rcm nugmouto
cio ordenado ou tioJdo, rm vlrtutlo de nocos!o ou de l'l'lforma rla.:i tabclla::~, puga.J'ÜO o.
dllfercnç~ entro a ,ioln dotwmi11ndn do nc·
cordo com a formula (I~) e a importo.ncia
total elo todas as contT'ibuiçõos mensa.es c .io:a.s,
l.JBJll como dos respectivos juros accumulado~,
que lhos !Jouvcrom sido crcditndos. Neste
caso, n sarit igual it ditftJJ•onçn. entre n vida
D!ódiiL coJ•respondontc li iunde da inscrlp~iio e
os semestres do vida medi o decorridos 1lopois
della.
§ 2." Os aposentados ou refoJ•mndos nüo
cmtrilmirüo para o montopio, quacsquer que
seja.mos seus voncimontos, idade 0 estado do
sande. Esta.rostricr,ii.o, bem como n do al't, 13.
não nttinge os nctunes contr·ibuintes pe!·ten·
centes !Is classes reforidns, nem nqucllo< que,
mais tnrdo, sejam aposentados ou rcJOrmados.
§ 3.• A capacidade physica o uso pleno dos
(.?.culdades Jntellcctunos, provados po1• acta
de inspocção de su.ude, regularmente consti·
tolda, sorão indi.sponsa.vels iL inscripçií.o,como
contrlbuintes, dos empregados etrectivos
maiore• do 40 annos.
§ 4. 0 As mulheres que exercerem caJ'gus
p1!blicos scriio equiparadas nos funccimlnr"!os
de Igual catogorin; mas os mnridos •ó terilo
direito á. pens"o, si fore!ll invalides ou
Inalares de 00 a unos.
. § 5,' Os nctunes contribuintes e os in,cri ptos
oe accordo com o aJ•t, 12, que tivor•ern nu·
grnento <ie ordenado ou soldo, quer sojn cm
virtu•la do accesso, quer do l'eforma das ta·
be>li!IJ! de vencimentos, pagarão no primeiro
o.ono, de uma. só voz, ou em dUtlS, trcs on
quatro prestue,ucs, a ditreronçn entro n joln
e~rrespond"nto no novo ordenado ou soldo e
a lmportnncla da joia p!•imltivn, sommnda
1\s diJferencns que, porventm•a, I1ouverem
pngo, ou seja :
D = J - (J' d d' d"
2")
.Art, 14. Para o< descontos de dons rllns
de ordenado ou soldo, que constituem a con1rihu1ciio, niio innuem as faltas do comparocimento; seriio descontados deus dias cm cn!la
:mez, ainda que o empregado não tonhn com·
114recldo uma só \"OZ, quot• po1• elfoito de
licença, quer por outra causa,
Art. 15. O emprega, lo que for aposentado
Cl~ roformado ~om oJ•denado ou soldo inl~rior
BJ quo percebia, por nü.o t.cr completnrfo,
Cl!li'Ol'me n foi, os trcs annos de olfActivo
,;IOI'Viço no ultimo emprego, liO!!oJ•I\com.inunr
a contribui!• na proporçi10 do ordonn<lo ou
soldo deHIO, pnra legar ó. suo ll!mllia ponsiio
lll~is vantajosa.
§. 1.' Limitnndoacontrlbulção no ordenado
ou soldo inJorlor, a ponsiio legada seró. na

+ + + +· .. )·(

propOI'\~Üo tln~n~llu on llosta, so,ln. qual fm• o.
Impol'tancin. com que tcnhn concot•J•iU.o tlu-

rnnto o

ox~~rciclo

do

lltllJJl'Og'O

superior.

§ 2.o Si, cm vl!·tude tltt cllndiçii.o legal

ncimn rollll'ldn, aapo•ontodo••ia for concedida
com 0 ~ vencimentos do onqll'ego mnis remu ..
ncrnr:!o, a conti•i buição pnssaJ'Ú. a &e r na razií.o
tJo ordenado ou sultlo que Vílm n perceber,
r.omplotnndo-se, poróm, rlentro do primeiro
annl1, mensalmente, a difforencn. ent"o um o
outro, rolativn "todo 0 tom1'0 do ultimo ordonn<lo ou soldo infoJ•ior.
•
· d
Art. JB. O funccionnrio que .or priva o
do emprego llOr senton~nl, exonerado por
falta de oxac~no, abuso do antol'idade, pro ..
vnl'ica.çiTo, concur-:.sii.o, ou por nbawlono do
r.nrgo, continuará a. concorrm· com a quotn,
como dantos, :t6m do que, por sun morte,
n. 1'n.milia tenho. diroito ii. pensão integral.
§ }," SI deixar 1le contribuir, provando
impo,.ibilldarlo absoluta ou miserl~t it•reme·
dinvel, continuarit nlnzer parto do montopio,
o bUa. fa.milia., si constu.r ele esposa, filhos me·
nores, filhas solteira~, 1llllo3 m:tiOI'es, invo.lidos ou intcrrlictos,o I'""" diiCI'OpitoH ou invn·
lidos, torli direito, por sua morto, á ponsilo,
como nos casos ge!'aes.
§ 2' Caso volto, porém, ao emprego, ent•·nril. com ns contl'ibuiçõos relativas no tempo
em que eslovo sem exo!•cicio, ató que a divida
sej11 oxtinct''·
·§ 3 ,' Si falleccr antes do sntisleita toda a
lrnportancia devida ao monteplo scr1í est~
deseont·.ula da pensão mononl.
§ 4.' Os descontos do que trntnm o., paragrnpbos antecedentes sorr1o feitos M proporçfio do um dia. do Ol'tleno.tlo, soldo ou pensão,
S<lln projuizo das contribuições impostas por
estn lei.
§ 5.• Si fallecer antea do voltar ao on:prego, sun. fnmilln entJ•ttrà no goso da pensao
quo lho competir, de accordo com as contribuiçõca renllza~ns, mas com o desconto do
um dht em cnd~t moz, ató que se oJfcctue o
pngamento da importancia totnl devida nos
col'l•es do monte pio.
_
§ 6." As disposições do presento artigo sao
applicaveis, durante a Jiconçn, no empregado
quo a obtiver sem voncimcntos.
Art. 17. O funccionario, quo for demittido
a nrlritrio do Governo, ou tiver rle cumprir
sJntonçn por motivo oxtrnnho no oxoJ•ciclo
do eml'r•go, gesarú dos favores o 1er!l. os
a»Hs do qno tratam o artigo nntecedente o
paragrnphos.
Al't. !B. O que se <lemittlr voluntnrin·
mente, continuara a concorrer com a quota
de dous dlns rle ordonO!IO ou soldo. Quando
assim nilo procm!a, rovortera om proveito do
monto pio, Hn<io o prnzo do sois mezcs, toda a
tmportnncln com que houver contrlbuldo, ces·

..
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snw1o, lh'\1' consogulnlo, o tliroito do sun flt·
milin. à pNlSUo.

1

·

·

A1~. lU. O ~uc enlouquooor ou r,,,. viclim11
do rnutiluc;ão ou molo:ltm, t"JUO o inhabil1t11,
completa.rnonto, pur.l f!Uulquer• occupaçiio,
porccbm ó., um vida.,_todn pensão, Cl.l.':'!u UllO
1:1e,la nposcntarlo ou roJ'ormat.lo n desdo que
provo ml~erln n.hsolnt!L, Ces~<ando, pol'óm, o
motivo ou motivo3 dctcrmino.nto.s ela. nXcll·
pc;ii.o, ser;'~ suspouso o ptlgamento o continuará~~ coutriiJulr com tL monSt\li!.latl,, e outro
tanto pa.rn indemnização do auxilio ro~cübido;
obrigucão fJU '• si nüo estiver o~ ti neta na
ópoca do seu 1'111\eeimento, pnssnril á sua iiimil ia, ntó que n. completo.
Depois da morte do ompregndo do que trata
este Ol'tigo, a petlfJÜO continutuó. como nos

casos goi•.ws.

Art, 20. Qao.ndo romovitlo, o omp,•agarlo

lcvnril uma guia, da qual conste tudo quanto
a. cite se retere no interCI'lSC do montepio,
c n r.1lnçilo d.1 sun. ftLmllin., inflcrlpta de
acr.orolo com ns dlspo>i~õcs do nrt. :li o pnrn·
gr·nphns.
Esta guia lho scJ'it dada indopenc1ento de
recln.rnnçüo !lo snn. parte, no acto da remoc;ilo,
pela repm•tição do ondesahir, para que pos'n
apro~ent.ul·a. no entrar cm cxm·cialoi dovondo
logo s~r trasladados os seus dizeres no livro
rrspcctlvo, sob pena de rcspon•nbilit1ade do
chefe da repartição ou de quem suus vezes
fi~cr no dia do nprcsentnçiio o posse do cm·
prego.rlo.
Art. 21, Tambem EC dnl"ir. guia nos contri·
tiuiutes c\" que tratam os nrts. 16, 17 o 19,
nsslm como aos uposcn ttulos ou t•oformnflos,
~uo se mudareJD tio um pnra outro Estndo o
n. eolicitarem por esPA motivo.
·
Art. ~2. A contribulçtio nm nenhum cnso
cessnrâ. com a. morto do ompr·egado, mas con·
tinuartl na razilo de um dia de pensão, deB·
contado monsnlmentc,
Paragrnplro nn\oo. Quando ll~UI'er mais
de um hOI"delro, cada um contt•ibuiró. com o
dia correspondente ii quota da pensiio que
lho couber.
Art. 23. As contribulc;ü:.s, inr1ovidnmouto
cobudns pelo Estntlo, pt•cscrevem om~ l"itvor
do montepio, findo o pmzo elo cinco atmos,
salvo quo.nto aos menores o aos equipaN<los
n. cJics, nos termos do nrt. 7'1 t1o t!ocreto
n. 857, do 12 de novombro·do.1857,

,\ rt.

~5.

As inscri_pçüc:-;

~oriio sem pro feltns

llo ac~or•do com o dtspo.sto uo art. 31 c re·

pn.t':tgmphos,
Ar.t. :?G. Quut• lllll vida do cmpregndo,qu€1'
rlep01s do seu !a.llecimento, n. juuta lldministl•;lti vn, os dire~toros o chores de secção de quo
trat!1 o nrt. 5" e os dclego.t.Jos fiscnes do Tho·
snuro Fo1lernl pothH'ü.o veritlcn.r n vet·dadotla.
inscripQilo, desde quo conste tor bavido tlo·
clarnl;ão lndetitn. ou Gffii&;ües quanto ás mot~·
mas o O.s nJtornçUes occurl'idus, bom como si
consta~ quo huuyo casamento do omproglldo,
posterJOrmonto a época om que ello poderio
ltl.zcr dccbraçõcs, ou qua as fez na hora
extrema, ou que n viuvn. ficou gravido..
Art. 27. A legitimação 1lús filhos devo ser
convenientemente provada.
Quanto aos casamentos o á oxistencio. do
irmã..,; quo niio viviam cm companhia do cm·
pl'egn.do, pórle-sa. oxiglr, nlóm do qua.esq uer
provus, documento comproi:Ja.torio, fornecido
p~.•lo rcgbtro ci\'il ou voJo juiz~ de casa ...
rnentos,
Sllf:CtiWS

DA PENSÃO

Art. 28. A pensiio será ign11l á mot~do do
ordenado ou soldo do contrit.uinte.
Al't. ::J2. Logo f!Ue fall13C81' o empregado
contribnmte, su!\ ftlmilin entrará no goso dn.
ponsi'io, Ecm esforce tle pJ•ovas, salvo ns disposiçües ncnutolnc\orns do direito dos pnron·
tes, f/uo, observada a ~ro.daçiio csto.bclccida.,
se ju garom prcjurlic11dos, o o.s consignadas
nos arts. 20 o 30.
Quando as declareçücs o nltoraçiies não
teuham sido fnitas de conformidade com o
diPposto nesta lei o rospectivo regulnmenlo,
n familia do contribuinte, por mort·J deste,
terá do hahilitnr·se do nccordo com na ex·
igoncins do decreto n. 3.C07, do lO do Ceve·
J•dro do l8GO, po.!'a cntrnr no g-oso d:L pensão.
Art. 30. Cessn•ln< qunesqner duvidas
quanto ii vCJ•ificnçiio c'crupulosa dns clr·
cumstancias, ó. qual se deve procédor com o.
mnior presteza passivei e sempre dentro do
mcz tio fallocimonto rlo contribuinte, si nilo
llouvm• dopondoncia. <lo a.cçJo vcn ttlla.da. ou t\
vcnti\lnNo no türo civil, sorüo cxtrahidcs
o~ titulas pn.rn. serem entregues a quem
elo direito, cobrando·so de cada. um n. lm ..
portnncia do 1$, ~ue será. descontnd11 011
1\tvot•da caixa do monteplo, do cnda penss[o
DA lNSCniPÇÃO
ou parto do ponsüo, no primeiro mez de seu
Al't. 2·\, O Governo, no rogu1,.mento que abono.
expedir para esta lei, flxarti as regms para Mt. 21. Entenilo-se pol' fal)lllia do O!!l•
" msorlpçiio dos coutl"ibulntos o t•ospectlvns pregado contrlbulnt~, para ter JI\S ó. pcnsur,
lnnnlins om livro cspccinl, bem como pnm a quo bouvct• stdo rnsct•lpta, mediante deo registro elo lodns as o:cnrrcnctns on altera· clnruçõos o altornçõos pot• ello feitns, t1o
çiios que ao derem no pessoal dn mesma 1"11-,1nccordo com ns disposições da presento lei,
rnilln.
tendo pr·eiercncin na ordem abaixo eatabo-
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com exclusiio do quncsquor outJ•os
Art. 33. Aos ponsionlstns que mudarem
:
do rosi<Iencin dar-so·Ita uma gula, da qual
§ 1. 11 A vi uva, si não estiver diYorcin.tln, consto o ultimo pognmento do. ponsiio o o
salvo si for o conjug-o inrwcontCl, si hom·cr tempo em que a ollrL tivorern rlirolto, afim elo
vivido o vivm• em fnmilia; 01 tlihos menores poderem I'Ccobel·n opportunamente.
Qn.ando estiverem sujeitos a contJ•ibuiçiio,
de 21 annos, ou filhos finnilia, si j1i niio
estiverem emancipados por qualquer dos a guHL mencionara tambom a ultlmaetroctua·
meios Iegncs : os maioroil inv:Liido~ ou in· rln., para, do mesmo modo, continuar n. ser
toi•dictos, ns fllhas soltcir•s. que viviam em rolto o desconto,
Art. 34. Com a morto 1lo pensionista, excompanhia do cmpre~:ado, ou túra dclla com
o nece~sario consentimento. legitimas, le~i- tingue·so n. pensão, excepto n. da viuvo. que
timndos c reconhecidos segundo a logisluçilo fallecor havendo filhos menores, maiores invigente, sendo metade da pensão para a validos ou intordlctos e tllhWI solteiras, os
vi uva o a outra mot:crle, ropartidamente, quaes ontrariiono gozo da quota que r\. mesma
para os filhos e filhas aqui indicados.
cabia, ropar•lidamcnte.
§ 2." Si a viuva achar so gravida por
Art. 35, Porrlem a ponsão cm cujJ gozo
occn.sião do rallccimonto do mari1lo, conter· estrverem, revertendo" mesma para as viu·
se·l!a com o filho po;thumo, cuja quota vos o, na falta destas, para o montopio:
roverteró. para a viuva e filho, até a opaca a) as filhas ou Irmãs do contribuinte, que
do nascimento, o repartida, posteriormente se casarem;
b) os filhos menores, quando attinglre:n á
pela filrma estabelecida nesta lei, coso o
filho esporado não che~:ue a viver ;
maioridade;
c) os ti lhos invalidosou lnterdlctcs, quan·lo
§ 3.' Si o contribuinte ern viuvo, si a
vi uva estava divorciada e nilo era o conjugo na maioridade o deixarem de ser; .
innoccnte, si niiovivia ou vive om familia, si d) os paes lnvnllrtos o pobres, quando
tornar a casar, ou si vier a fallocer, toda a Igualmente o deixarem rle ser;
ponsiio serr\. repartido, com igualdade, pelos •) as vi uvas dos contribuintes que se casafilhos o filhos do contrlbúinto que estiverem rem ou deixarem do viver honestamente,
caso não existam filhos ou filhas n•s con·
nas condições acima rletermlnodos.
§ 4.' As filhas viuvns, que provarem mi· dições dos§§ I" e 2" do art. 31.
Art. 36. O pagamento da contribuição e
seria irremedlavel o os netos menores e netos
solteiras, que representem poe ou mão falle· jola, ten 11o sido esta recolhida adeantadncldos, filhos legitimas ou reconhecidos logitl- monto, do uma só vez, dará direito r\ pensão
madosdo contribuinte,
desde o 11la do Jillleclmento do contribuinte.
§ 5." A mão, quer seja vi uva, quer niio
§ 1.• O pagamento da contribuição o joia,
tenha sido casada, o o pai invalido ou doc1•e. sendo esta por prostaçõe• regulares o expito, si nilo tiverem outro amparo.
actas, dorá direito ii pensii.o depois de um
§ 6,• As Irmãs solteiras, Irmiios m•noros e anno, oontndo da realização :Ia segunda pres·
maiores invalidas ou iutorrlictos, quo viviam taçiio da jola.
em companhia, quer do omprogado, quer de
§ 2.• O adeantamento dajoia, si tloar comseus pais, ou 1ilra della com o necessario pleto depois do primeiro semestre das contl'l·
consentimento.
buiçllcs mensoes, daril direito a pensilo logo
Art. 32. O contribuinte não poderá dispor que te~ha decorrido um anno d~ r~a!ização,
ela pensão, em caso algum, a Jhvor do pa· . ~ 3. O pagamento da contr!burcao. oom
rentes consanguineos ou pessoas estranhas ii J~ta pag~ mensalmente, darri dtrelto a pensua familia, pois que somente a cst''· e de ~ao dep~IS de JS mezea contado; da data da
accordo com a gradaçiio constante do art. 31, rnscrlpçuo.
é devida a me;ma pensão.
Art. 37. As ponslles do montopio niio poQuando o contribuinte não tiver fltmllla dom, em caso algum, sotrrer ponbpra, arras·
nos gráos determinados no citado arti~o a tos ou embargos, nos termos da ler n. 2.813,
pensão reverterá para o montepio.
o '
de 27 de outuuro de 1877.
Os pensionistas constantes do art. 31 po·
Art, 38. Serão pagos as pensões ~s pro·
darão receuer mais de uma pensiio, contanto prlns penslonlstas,queestlvorememanctpadas,
quo a. importnucla. -de todas nü.o exceda a. ou a sous maridos_ e procurado~os, cm pro·
~:600$ nnuunos. llste limite nii.o se rcrore sençade aut.orlzaçao formal e satrsfactorla ou
as pensões correspondentes a simples ordo· de procnra.r;ao passada do accoi·do com n legls·
nudo ou soldo, rtS qunes serão sempre iguacs laçao vlgonto.
ii matado destes.
At·t. 30. Incorre cm pi•esoripçiio a pensão
Parugt•apho unlco. Si n vi uva recebe mais qun niio fol' reclamadn no espaço 1lo cinco
de uma ponsü.o, cstn.s, por sua morte, so ILilnOS, obervndaH a lllsposfçiio do art. 5t'
transmlttom, om partes iguaes, aos descen- do decreto n. 857, de 12 do novcmuro do
(\entes constantes do§ 1• do art. 31.
1851.
p~trentcs

"-
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Desta proscripçií.o cstii.6 isenta;; as ponsões Art. 45. A junta ntlmlnistrativn rio monte·
dos nfenoros, intCI'dictos o oul!•os que, pri· pio m:mrla!'Ó. pl'Ocodm• ó. or·gnnizn\•[o dos
vadoH da di1•ecçilo de sua po~:;on. o ndlllinis- mnppns cstntistieos sohrc n. vida m01lia, tios
truçito do seus bous. cstcjttm sob tutelrL ou con1riUuint(IS, li o moclo 11 :tpplicar constante~
cm·a1oria, como o Uctermi!la o nrl. 7' Uo ci~ rncmto n t:~hon que mats de acc01·do estilado dccroto.
ver com n. mm·tnlirJndo dos funccion~Lrio.s ci·
vis.
Art. -10. São rcvogndas to,Jns os tlisposiçilos
DlSPOSIÇÕgg OERAE3
contrn.rin.s a estn lei e l'r.spectivo rPgnJnmentiJ,
Art. 40. Da data •la publica•;iio em rle,nte mantida ...;, como subsi1li:1.1·ias, aquellns qu~ o
do roguln.mento desta lei, que o Governo niio tOrem, o rospeitndos os dtrcitos ndquí·
expedira. clontl'o do prazo !Lo tres uwzo:::;, ridos dos actuncs pensionistas.
os actuaes contriLuintos. que Sfm1o conscr .. Cnma.ra rlos Deputados, 16 lto agosto llO
vados, passarão a contribuir com n. impor- 1809.-Carlns 'ra: de Jlcllo, Presidontc.tancia mensal d~. dou; dias do ordenado ou Carlos,tuqwto Valc11ta d~ .Sovt!!l, } Sccrc·
soldo.
t:n•io.-Eri[JCn_io Gonçatoes Toul'inho, sct•vindo
Art. 41. os chefes on di•cctorcs de sccçito do 2 Secrctnrto.
do que truta o al't. Sn o os delegados fiscn.es
A' Commissão de Finnnça.s.
do 'l'hcsonro Fetlera.l, nos Estados, no dia. do
lilllecimento rio empregado, quito da contribuição mensaL e joio., ou logo qno recebam O l!iir. 2' l!iecretat·Jo deol:tra que
podido rle sons herdeiros, mandorilo abonar nü.o ha p!Lrcceros.
aús mesmos a quantia de 200$, pam funeral
ou luto. As familias dos contribuintes, que O t;;a•. Pa•csldente-Constando que
não tiverem completado ajoio.,rocoberií.o 150$ vecm hoje visitar o Son1Ldo o:-; congressistas
o aqnellas do alguns contJ•ibuintos actuaos, argentinos, presentes nesta Capital, suspenr\o
quo nüo houverem concorrido com ella-100$ a sessüo pot· uma hora, afim 1le recebal-oa.
})ara os mesmos fins.
Srrspcnde·BO a sessüo ao moio dia c ·10 mi·
Art. 42. A's lamilins, si constaJ•cm rlo nulos.
viuvo., filhos, netos mcnol'es ou maiores
invali<los ou lntordictos, paos ou irmüs soltci- (A' ll!ora e 40 minutos da tordo reabro-se
ras,.considcra.nrlo-se ontro os menores n.s fi .. a sessüo.)
lhas e notas solteiJ•ns, dos quo falleccrem
antes da época que dá direito ÍL pensilo, sem O Sr. Prm!ldeute-Esti• reaberta a
haverem concorrido com a ,ioia ou sem a SCSI:iÜ.O,
terem completado, at onar-se-ha. logo que O Sn. Q. BOC.I.YU\'A-Pcço n palavra.
haja reclamação a respeito, além da quantia
detormin:ula no artigo antecedente, a que O Sn. PRESIDE~TE-Vou dar a palavra ao
deva completar n importancia dos contribui- nobre Senador, mas antes pormltta V. Ex.
ções real!,.dns pelo ~mpregado e os respecti- que me congratule com o Senudo pela prevos juros accumulados, rle nccordo com o sença. do:; !Ilustres representantes argentinos,
o.rt. Ju, n. G, o n.rt. 10, dorogutamento ainda que vieram honrar-nos hoje com a sua presença.
em vi~or.
Paragrapbo unico. Nas condiçúos do artigo O nooJ•o Senorlor tom a pal:LVra.
sup1•a estão as li>milias dos que fal!eccrom
quites da joia antes da ép:c> quo diL direito O Sa•. Q. Docnyuva-Sr. Prosi·
ii pensão.
dento, de accordo com ns praxes regimentoos,
Art. 43. Os herrloiros do contribuinte indc- rogo a V. Ex. que se digne consultar o Se·
mnizat•i!o, o montepio cm 12 prestações nado si permitto const!tuir·so cm commissii.o
iguaes, no primeiro anno rln pon,iio, pelo geral para tsrmos o prazer de introduzir no
quantitativo pa1•a funeral e luto, que o Tbo· recinto os nossos illustrcs collogas, membros
sourJ ou quaosquer rJpartiçilcs Iodemos lhos do Congresso Argentino, ~orno uma domons•
houverem adenntodo.
trn~üo do nosso apre~o poli\ honrn que nos
Po.rngrapl10 unico. Os herdeiros compre- tliio.
hendidos nos dlsposiç11es rio nrt. 42, rloscoutarão o mesmo quantitativo, quando recebo- Vo~E.s-~luito bom ! Multo bem !
rem n importnncia que lhes for dcvi1ln.
Art. ·14. O govot•no nddicionat·ó no rogn· O Sa·. Pa•moidentu-0 Sonndo acaba
lamento deslllloi uma tubolln organi~ado de do ouvh· a proposto do Sr. Senador Q. Bo·
accordo com a formula (i"), qno facilito o cayuva.
calculo da joia correspondooto n.os contrl· Julgo intot•prctar os sentimentos do Senodo dando " proposta por unanlmomonte
buintes moioros de -tO onnos.
1
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npp1'ovnda, independente do submettc·l-a a
votos. (Apptrw.w<.)
Vou cncrwrur o. sessüo ordinn.l·h,ma.rcflndo
pnra nnmnhii a mesma ord,,m do d!a, isto ó:
Trnbnlhos do Commissõas,
E como o Sonndo vne se constituir em com•
missão geral, convido o Sr. Gomes do Cn~tro·
como prosi~ento da Commissiio do Fina.nçns,
a tornnr a presidencia.

drt Repnl11i,..n. 11c\'olvo dons do~ nuto::rrapl10~
il1L re~olu~1io rio rongreseo Naoion!ll que .•tLI1c·
clon1lll o que n.ntorim 11 alllll'turn ó.~1wlln :\linbüwio !lo cwcdito rlo 21:250$, ~upplement.ilr
ús Vlll'bas 20, 21 o 22 !lo nrt. 2n do. lei n. 500,
do 1808.-Archivo-so um dos nutogt•nphos e
communique-<o 11 Cnmn:·n dos Doputndos, romeltendo·,o·lt:o o outr·o.

O Sr, Gu .. lnvo Rlehn>•d (supLevnnto.·EO a Eessüo li 1 h0ra o 50 minutos plcnto st:rl.1illdo de 2 11 &crclario) declaro. quo
da tarde ••
n:1o ha pareceres,

82"fm!SÃO E>! }8 DE.AG05TO DE

1800

O !i\o•. VIcente 1\lnelondo S:·. Pr•csldente, 1111 tempos me foi entregue
peta secretnrh• do Sonn•lo um veto do Prefeito
do Distt•icto Ferlcrat opposto {, resolução do

Conselho Municipnl, quo cnssn.va. a. autoriza...
Prcsidencia do Sr. J. Catunda (1° Secretario) çiio <la da no mosmo Profoito para rever o

contrncto rla Compnnhh• S. Chi•istoviio.
Entre os pareis que :nc fornm enviados da
secretaria est11vnm os relativos o. t•sse t:cto; o
cu não 1.ivo o cuidndo rle c•xaminnr si real·
mente eltes tinham sido <llstriuuidos à minha

A' moia. hora. dcpo!s tlo moio·din; niJI'e-se a
sessiio, n que conrorrf!m os Srs. Senadores
J. Cat.undn, Albel•to Gon~ntves, Thomnz Dei·
llno, Gustnvo Richard, Haulino Horn, ,lo· Commi!"siio,
nathns Pedroso, Jonqulm Sarmento, Frnn- Hontem, cst.udando-os para <lar parecer,
clsco Machado, Louro Sodró, Bnnedicto Leite, P•lt pur·to dn Com missão rle Const!tuiçiio, Pu·
Nogueira Put•annguú., CJ'U?:, Joiio Cordeiro, dores e Dlplornucin, verifiquei que n distribuiBezenil Fontonclte, Alvaro Mnchatlo, Abdon ção
des;es pilpeis havia sido tbita à bonrnd11
Milanez, Almeida Bnt•rcto, Ro~:o Morlo, Leite Comrnts!iio
do Josttçn o Lcgtslação.
c Oltieicn, Coelho o Campos, Lenndro ~Inciel,
Venho dovolvol-os ú Mesa; c si pedi 'a paRosa. Junior, Arthur Rio~, Virgilio Drunnzio,
Domingos Vicente, Q. BQcayuvn, Bueno tlrnn- lavr·n para fuzel-o, ó afim do q uc os inter·
diio. Leopoldo <ie BulhOes, Vicente Machado o essa.dos que s3 somem projndicn.dos com 11.
demora do 11arcccr, porque, Já Ira dous ou
Pinheiro Mnch"do (30).
mczo.s que tenho cm meu p01.ler O:i
Deixam elo comparecer com cnusn part.ici- tres
papeis,
tr.nhum cortezn do quo não lronvo
pnda os Srs. Manool no Q:teiroz, Honriquo dcsidi11 por
pnrte dn Cornmi>siio c que npen:<s
coutinbo, Generoso Ponco, Mnnoel llnrnta, po1• um equivoco,
é que cita não interpoz o
Justo Cl:ermont, Gomes de Castro Bollort seu pn.rece1•.
Vieira, Pires Ferreira, Pedro Volt:o, ·Josti
Bernardo, Gonçnlvos Forreirn, Jos\ Marcot- Dovolvo, pois, 11 Mem, os papeis reliltivos
Jino, Joaquim t·ernnmbuco, B. rle Mendon~n o. esse veto,
Sobrinho, lluy Baruosn, Cleto Nunes, Pnrciuncula., Lopes Trovão, E. 'Vnnrlonkoll<., O !!I•·· PreMidente-S9rão rcmcttiFeliciano Penun, Gonçalves Clravcp, llodr·i·
guos Alvos, P11Ula Souza, Moraes Ra1•ros, dos á Comrnis,iio do Justiça o Logisluçüo,
Joaquim do Souzn, A. Azeredo, Aqui! ino do
O Sr. Q. :Soen)'nvn-S:•. Pro,iAm:~ra.l, Joaquim LllClmlo., Esteves Junior,
Julio Frota o llnmiro Barccilo< (3t),
dento, n. commissilo nomea.,ia por .V. Ex.
E' lida, posta em discmsiio o som debato pnrr. I'opresontar o Senado nos sotomnidndes
ctlectu:.dns om honra n S. Ex. o Sr. Presl·
opprovada a acta da sessiio nnter·lor.
dento dn Republica Argentina cumpriu o
.
O I!OJ•, I' Secretnrlo (interino) da seu tlo\'or.
conta do soguinto
Por honrosa dologoçiio dos membros dn
commi~são da.Carnara dos Deputados, o relator rfn comrnis~i!.o do Sonndo lol nutortzndo
EXPEDIENTE
11 lnllnr om nome dns duns cnsns do Congt•csso.
Otnoio do Mlnistorlo da Justiça o Nogocios A commlssiio julga ter intorprctn<lo com
lntoi'lores, ele to do CO!Tento moz, tran•mtt- fidolldndc os sentimentos do Congresso Nn·
tlnrio R monsngem com que o Sr. Presidente cloJULl. (.Muito bcm;muito bam; ftpoittdos),
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Amoral; Vlcento Macha<lo, Gustavo Richard,
Pinheiro Machado e Jullo !'rota (·IB).
O S•·· P••esldente-A ordem do Deixam úo comparecer, com cau'" partlci·
dln constn de trabalhos de Commissües. Con• pado, os Srs. Manco! do Quoiroz, Generoso
v!do o> St•s. Senn<lorcs parn se occup:trom 1Ponce, ,Justo Chermont, Bozerril Footcnollo,
com os trabalhos <lo suas Commissões o vou .Joaquim Pernambuco, Rosa Junior, Porei·
Jovnntnr o. sossão, designando pm•a ordem úo uncu!o, E. Wnndonkolk, Feliciano Ponna,
dia da sossi\o soguinto:
Gonçalves Chaves, Mornos Barro>, Joaquim
3 discussão da proposiçü.o da camo.m tlos Lace~da, E:->tovcs Jnnior, Rn.ulino Horn o
Dopulados n. 37, do tsog, autorizanrto o Po· ltamtro Barcollos. (!5.)
dor Executivo a abrir no Minist.erln d<l E' !i<la, posta om dl<cussüo o sem do bato
Ouet•rn o credito de 25:810$, para indomniznr approvatla o nctn da sessão anterior,
a Felippe Maxwell do gado levant·ulo o arra·
banb:tdo pelas forças logaos no Rio Grnnlio o s.·. 1 o SecreltH'IO dtí. COllÜ< do
do Sul:
seguinte:
3" d iscussiio da propos!çiio lia Gamara <los
liXPEDIENTE
Deputados n. 42, de 1800, nutorJzando o Po·
der Executivo, dentro li o actual exercic!o, a
tilzor as neoossarias operações de crertlto para
oxpodidos de Buenos-Aires,
dar execução tí.s sentenças da Justiça Federal, omTelegra.mmas
data do hontom, assim concebidos:
passadas em julgado, mediante occot•do com
Exm. Sr. Vice·Prosldento <lei Seuado BrJÍ- ·
os respeot!vos credores;
·
zilero - Olf. - El Senado do lu Naclon Ar•
3• discussão da proposição da Cumnra !los gontinn se ha lmpucsto con la mas viva •a·
Deputados n. 122, do 1808, que trat~ de as· tisfitcion de ln. honrfsn. a.cogiJa. que ol Scnndo
segurar pelos meios, que indica, n repres•iio de !os E. Uaidos dei Br11zil ba dispensado ó.
de alguns crimes e c·Jntravenç~es;
los membt•os dei Congresso ,\rgentino eu esa
3' discussão da proposiçiio da Gamara dos Capitnly animado do los mismos sont!m!entos
Deputados n. 100, ao 1898, considerando amistosos quo V. Ex. manifes!J< en nonbro
validos todos os oxamos j{L prestados na de los Estados o <lo ia União Brazi!eira los
!Csoola Polytechnioa por alumnos da Escola agrndeco y retribnye por su parto cn nombre
do ias provincios argentinas que ropresontnn;
Militar.
snludo respectosamento a la Nacion Bt•a.zi·
Lovn.nta... sc n ~ossü.o ao meio-dia o ~10 mi- !eira coo los mas sinceros votos por su pros·
nutos.
peri<iad y on<;randocimento. - (Asslgnado)
1
\

Raphacl Gar.:~bat, Vicc-Prasidcnte dGl Senado
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Preo;idtmcia do Sr. Rm' c Silva.

A' melo. hora depois do meio·dia a!Jro·so a
sessão, a que concorrem os Srs. Senadores J.
Catunda, Alberto Oonçnlvcs, Henrique Couti·
nho, Thomaz Delfina, .Jonathas Pedro<a, Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Mnnonl
llaratn, Lnuro Sodró, Hcno<liol.o Leito, Go·
mes de Castro, Belfort Vieira, Noguoira Pa·
ranagutl, Pires Fot•re!rn, Cruz, Joito Cor·
doiro, Pe<lro Velho, José Bernardo, .Alvaro
Machado, Abdon Mllanoz, Almeida Barreto,

Gonçalves Ferro ira, José Marcelino, D. de

Mondonça Sobrinho, t~ogo Mol!o, Leite e O!·
tlclca, Coelho o C11mpos, Loo.n<iro Macie!,Ruy
Rarbosa, Arthur Rios, V!rgillo D•mnzio,
Cleto Nunes, Domingos Vicente. Q. iloca,ym'n.,
Lopes T1•ovüo, Buono Brn.ndiio, Rodrlguo:;
Alvos, Paula Souza, Leopoldo do Rulhõcs,
Joaquim de Souza, A. Azo1·edo, Aquilino do
Sonado V. li

Al•gentlno.
AI Prosidentn rlol Sanado Braziloro - P.
ltepubllca - Off. - E! Sonndo ele Ia Nacion
Argentina ha recebido con ln mos viva satis·
fac!on la communicncion ·con que o! honrable
Senado doi Bt•nzil hn tenldo a bien hournlo
com motivo do la Ropubl!c,, Argentina y
agradociondol • la rotribio cordlalmonto sus
votos por la continuac!on do am!starl sincera
y coustanto entre los <los pueblos sus anbolos
do pnz, progresso y Jibortad. - (Asslgnudo)
llrtrth dumJ MitriJ, Prcsirlonto doi Senado.
Recohhlos com O:ipo!!illl 1~gratlo.
OOicio do Vico-P1oesiúento da lntendoncin
Municipal <ln Capital do Estndo do Rio Orando
do Norto, do 5 do corrente moz, romettcndo
a cópia Impressa dos trabalhos da junta apura<lora dn elclçiio cio Senador Federal, que
teve Jogai' Dllqnelle Estado, o. 2 de julho ui·
timo.- A' Commisslo <lo Constituição, Podm•cs o D!plotnnnhL.
Autbonticns da eleição l"'m um Senador
Fotloro.l a quo so procedeu no Estado do Rio
Grande do N01•to, em 2 de julho ultimo, nas
"7
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O f!ilft". R n y O;u•bo..-n . começa, pot•
111 , 2"' e 3•• seecõcs rlo municlplll do }.:fa1•tin~,
111 Uo elo Sant,'Anun. t1o MnLto.c;, 211 o :ia do tio declal'<ll' flUO rendo gl•nçns ú. Dlvlnu. Provl-

FIOl'C'i, 11• llo de Pnrto Aleg1'1!, 111 do do dencill pulo lhcto de nind11 sobrn1• tampo para
'Ct.trmos Novos o ta, 2·• o 3• (dun.:-i cl\tl'orentos) sor 1liscutido o projecto salvador, sohro o
qmd pcdo licença pai'" udduzir breves refie·
do do Pntú.- A' mesmo. Commls!:iii.tJ,
O ~··· ~..! 0 Seet•ot.au•lo (lcclarn. (JUO

nü.o ho. pnt•ecares.

ORDEM DO DIA
011EniTO PARA. INDE:\INIZAÇÃO DE G,\DO LEVAN'•
TADO E ,\ItREJlANUADO PEI.AS F•JRÇAS LEGAES
NO HIO GRA!'WE DO SUL.

Ent1•o. em 3a dh;eussfio n proposit;ão ela. Camn.ra. dos Deputados, n. 3i, do 18UU, autori-

zando o Poder ExecutiVO a abrir um cre1lito

de25:810$. prLrll iwlemniz!lr n. Felip~"o Max-

wel do gndo levantnllo e nrrehnnhn.do polns
forçns !egnes no Rio Granrle do Sul.
Nloguem pedindo a palavra, oaccrrn·'e n
discuss[o,
Posto a votos,ó approvada e,sendo a1\optadn,
vne ser enviado. ú. Eo.ncçã.o presidencial.
O l!!r. A. Aze••edo (pela ordem)
mnnda ó. Mesa a segninle
DECLARAÇÃO DE VOTO

Declnro que votei contra a-proposicilo n.37,
de !800, conce1lendoo c1•erlito de 25:810$,pOl'·
que n indemniznção o. que ellB: so ·rele,re niio
o foi ta. em virtude de "onttnça JUII!ctal'la.
Sala das sessões, 19 do agosto de 1800..A.. A.;eredo.
cREDITO PARA EXECUÇÃO JJAS SEN''J'I~r-;ÇAS DA
JUSTIÇA. FEJ>ERAL !'ASSADAS EM .JUJ,GA.DO,
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Entra em 3" discuss[n a p1•oposiçiio da Camara dos Deputntlos, n. 42, do 18(19, autori·
za.ndo o Potlor Executivo, dontro do n'ctual
exercício, n fnzet• ns necessaria.s op(lra-:,jo~ do
credito para dn1• execu,üo ás sentença; da
Justiça ~·adorai passadas em julgado, me·
diante accordo corn os resptcti vos credores.
Nlnguom pedindo a palavra, cucerm·sc a
discus~ü.o.

Posta n votos, ú npprovndn. c, scnrlo <H lo·
ptndn, va.o ser submottidit iL snncçü.o prcsi':"'
dencinl.
UEI'RESSÃ.O DE AI,GUNS CRIMES 1!:
VENÇÕES.

CO~'l'RA.•

Contlntln. cm 3a discusffio, com ns emo'mln.s
npprov1ulas em 2 tli:'ICUBHiio, o. propos.i(:íio dtt
Cn.m:trtt dúS Deputullos, n. 12:!, do 18Ul:l, que
trata de nssegul'Ul', pelos moias que indica, a
ropros<[o tlo alguns crimes e contravenções .
1
'

Xi)~~.

Quando eslo projecto surgiu, vinha sob
uma inspirnç1ln 'ymputh!ca e cuptlvante : o
extet'minio do jogo em um pn.iz ond~ olle ó
proslllido pelo Oovorno, onde ollo attruho
sympathias universaes, onde, ftnnlmonte, el!e
subtrabc grande pnrt.o rlns energias e actividtulopuhlica, com mcnosprc>n de tudo quanto
devera importai' cnpitalmente.
A simples leitura d•> projecto bnst•<, entretanto, pnru. domonst1·nr quo niioYisuvn. o projecto no oxterminio do jt)go, mns ó. subtracçii.n de torlas as garantias de liberdade indivi·
dnn.l, já conqtilstarlas e consagradas nn.logisluçiio do ptdz. O jogo evldontemento entr&
no projecto cerno Pilatos no Credo, como um
nppen,Uce mesquinho, como um pretexto para
escondor os fins slniotrosque elle traz em seu
bojo. E' paro lnmentn~• quo as emendas ofrercci ·as pela Cummlssiio respectiva do Se·
nado nõo hajam sido mais completas, mais
decisivas em favor da liberdade individual e
do instituições fundamentaes, que o pJ•ojecto
sacrifica impiedosamente.
A impre,siio capital do projecto, o seu ca·
rncter predominante ,; a Idolatria da policia,
é a gnlvanlzaçiio dessa lnstitulç[o degradada,
cn.it·S efl'oitns o; hablt:tntos desta ci1lnde ostiio
infelizmente hnbitundos a contemplar.
O projecto repre<enta nmB revors[o aos
toffi)'Os calamitosos, em que attribuições judici:u·ius foram contln.dns O. policio. pura o 11m
de fortalecer o principln da autoridade, amea·
ço.1lo nos primeiros tempos do segundo im·
liOl'ÍO,
Não conhnco o ora•lor o movei que gniou
os o;ladistns da Ropub!lca nn conf,lCç[o o
consngl't~çüo do. um
pr(ljOI!to rel\cciomu•io,
como o quo so discuto, o que interrompe ns
t1•nuiçõos da logislaçiío brnzil:til•n, desde os
ultimas annos do lmperio, em que homens
eminentes do um o outro partido disputaram
entt•o si a iniciuçiio dn. rol'orma. tln. loi i.lc 3
do iluzombro de 1841. E' J'ILI':l nola1• que a
propl'ia ConstiluH:iio lln. Ropuhlictl nüo com..
pm·tn om seus moidos ns I'Oformas rotro·
grudas quo o projecto assignal1l e glorifica.
O oratlol•lori\ no Sonado alguns factos do
qno 1ln noticia a. im.promu. diarin. o pargun11\t'ÍL llopoid no. Senado si sor/t licito u. cato
dllntal' as atlribuiçilos do unia policia como
a do !Uo do Janeiro, que se niio impilo por
CJUalid:~tlo:; I'ocommendn.veis, o.ntos pelos
itbusos os umis condcmnavuis,
Os documuutos quo vau uxhibir sU.o oxtro.hldos ~o um dos orgi\os de publil1idMo mnis
noto.vois.destn. Cnpitnl, o. G11.:t'ta dv Nuticias,
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E!lcs roveiarito ciarnmonto o pt•ocorlimonto ,Jura. a quo portonco o illustro roprosen·
fJllll~i que progrnmma.tknu10nto irrugnlar e t:tn te de Sorgipa.
rolH'ovado d•> autoridados policlrtos dest" O Sr•. Campos Sallos, orgn.nií'.nn1lo n justiça
Capitnl.
l'ctlol'al, I lo dccroto n. 4·1H, nrt, 40, determinou
Quanto no orador, ó claro quo nonhum que os dolict,os sulJmettidos a compctoncla !ln.
outt·o mavel o inspif'a, no exnmo Uns abu:sos justiça lcderal seriom julgados pelo jury.
cammottidos pela policia, sitüi.o o do n.mor [t Mns cssu. era a. oxprossiio riu sentimento rO·
causa publica, qU11 nito quer vor snct•il!cadn publicnno empenhado então cm rondor hopor diJpositar·io~ 1ln. nutot•idrulo pnbllcn qno, moungcm n.o sontimonto nacional: c.-;to.vamos
violtrndo o. cada instante u. lo i, tot•nnm-se ainda nesaos tempos auroos do novo regímen
dignos do. censura mais vohemento o dtt pu- em que a Republica o n libordnao eram
nicü.o que os suus nct11s p1•ovoc:uu.
il'mlis, no mono:l na crJw~~rL do.s homom:1 do.
Declara. quo isto de poltcia. ruim nü.o ú do trau.siçiio . .AitHln. os not~~us estadi~tas não
um chafe só: noto~ do ex ..chofo diJ polic"m eram desn.busa.dos, a.intlo. nii.o tinham aprentinha ha.vido outro igun.lmente ruim, o i.;to dido na. pratico. das rlictn.duras o. fttzor rosto de
porquu ;.\ policia tmtro nó:s ó isto mesmo, ó bronzo ús invucaçõos do sou passado i aindn.
um instrumento politico,cloitorul, uma m•ma. não tinham crendo na. con::;cioncio. os cn.las tlo
de paixões, de interesses do partido i porque podor i ainda.m nü.o tinham chegado a ltiao
não 6 nem nunca foi a mantencdora da or- que. em tão pouco tempo. chegou o pr•esidondem publica e rias lois. E esta policia 6 a ciatísmo brazileiro, om substituição n.o poder
q no temos o pensar em outra melhor 6 utopia peoso•l do Imperador com n responsabilidade
quo niio se pórle coadunar com o espirita e ex- rtos ministros pela irresponsabilidade abporioncir~ rlo honrado Sanador pot• Sorgipe.~ue soluta do poder pessoal rio presidente, tlhnisuppor quo haja meios do obtermos outra nuirlo o Congresso, enf'ro.quocírlo a magia ..
quo esteja ao alcance do mncbinismo adminls· tratura, abolida a eleit;ílo populai' !
t1•ativo; descobrir os meios do melhora.!' esta
SoiJ essa mesma. inlluoncill liberal, a lei
alluvião do máos costumas, de más qualirla- n. 221, do 18l14, dellnindo n compotcncia <lo
des, de tradlcçõ~s ruins daqunl so tem trans- jury federal, lhe monteve .nindLL toda .ossn
formado este sólo cujos emanações bilo de vasta só1•io de dolictos. que abrang-e os crimes
inutilizar e corromper todos a~uelles que fo· de moeda falsa, do Jalslllcnção de Jmpels do
rem chamados para exercer esta funeç:,o ; credito, contrabando, otc.; mais tarde,portlm,
niciborar a pohcia do Rio do Janeiro, trans· o decreto n. 515, de 3 do novembro de 1898,
Jormar o seu pessool, infundindo· lhe novos subtrablu á competoncin do jury lmmonsa
habitas, ó umn omprezo acima das Jorçns de parte dessos delictos ; e dous mozes niío er1\m
todos, e daquelle idenilmaginndo paios hon· passu.rlos, quantlo surgi<L 1111. outra Cama.ra o
rados Senadores.
projecto em debate.
O orador lô diverans locaes dn, Ga.:cta de
O or1tdor estranho. que chognsso o urbitrio
.Nuticia.-: e commenta-as.concluiorlo por notar da autoridade Jegislati va a rotl rar da compertuo,quD.ndo se estn verillcando,pela multidão teucin do jury delictos da mais alta penaliinfinito. de tactos diu.rios o incontesta veia, o dade da legisinçüo criminal do paiz, mo·
estado habitual de immoralldado a que a pra· sti'ítndo que não so deve continuar intletlnitica policial deixa entro nós, de quo se tlnmento nc-5sa carreira. do attontados contra
devo tratar! Do medidas pr1r,, confiar a esta as instituiçtio.s constitucionaes.
Na opinião do ornd01:, subsisto ·.n. compe..
policio. novas a.l'mns, ou de medidns para to·
lhor a esta policia a perpetração infrono dos toncia do jury em rolaçao aos dol1ctos contomplarlos no decreto n. 515, a dospoito dn lei
abusos 'I
do
3 de novembro de 1898 ; e os condomnados
Lembr~ quo processnr nüo ó julg~r, m:ts ,;
pela
justiça siugulnr no.<Ses processos teem
algumn. cousn qnu.si tü.o gt·u.vc quanto isto,
o dit•oito iL intot·vençi'b tutelu• do Supramo
O processo ó jil tres quartos da sonten,;a; Tribunnll'ederi\l,
um precesso mu.l O!'gn.nizndo por nutol'idados
O orador mostm como os projectos limita.
prevenidas o qno se pó1le SOl'Vil' de tcstemu· li vos drt antig:t compet~ncin do jur.Y fe!'O!Jl
nha.s accusatlm•!L9 na. e~cori:L da .soc!eclade ú dil'ectn.mtmto e materialmente o. dt.ipOs!~~u.o
já a conllemnllr;·ilo 1ln. victima, em dofos~ da. constitucional, que declara: «é mantida a
qU11.l s:io misol'O.Veis, escassos os rocurso:1 rloi· instltuioüo tio jnr.r ,» Explica n. signit1cnçã.o
xndos pelo projecto, ainda perante ns omonrlns o n.lea.nco do voco.bulo- manter-, o mostrn.
dn llonrudn Commi;;üo.
~uo a idéa ria .rles11proprlaçã? pa~cl:\1 rlas nt·
tr'buições do JUI'Y envolve tmpiiCitamento a
o orador• demorn·so na nnnlyse do projecto, rla
dcsttpropriaçüo total.
mostrando os peJ•igw; quo o:; to cncOI'I'iL e eomo
LU trnbnUto sou sobro o a~··mmpto, o o.ntocstó. loug-o rias doutrinus llbcl'n.c>s p!·ogndns
polo Mnrquoz ~o S. Vicente o Pimenta rlormento lido pe1•anto o Supremo Tl'ibuual
l:lueno, o.ilus pcrtancontos :\ escola consorva· Fodoral,fundamontando a sua opiniüo do ~uo
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lhe ó essencial, n qualidade suprema da orgn·
nlz11cão da justiça-a lndependencia.
lnlilllzmouto 11 nossa magistratura não o
ind,pondonto. A lei que regula os accessos
converte os mngist1•nctos om postulantes do
Governo; lla,iulzos qno ainda dollo dependam
e uão se pódo exiHil' dos mnglstrados, que
süo homens, o qno é superior h cs..;eucia humana.
Todos snbom o que ó o magistrado inglez,
dos E~ttulos, c, assim mutlJado, não ó o ,lury
mns,ninlJ;-,
que toUos o snlbam, lerú.o orador
cuja manutenção n lol cunstitucional asso·
o
rotrnlo
que
do ,iulz ingloz foz umn granel o
gu1·a·.
autorldadA, Frnnquoville. Diz esse oscrlpto•·
Argumon ln o orndof' com a rctlucçüo do que ningucm ousa Jhr.er um pedido, uma in·
numero dos jurados que compoom o conse· sinuaçiio ao magistrado lnglez, nem um milho julgador ; com a modilkaçüo do numoro nistr·o, nem um Doputado. As suas soutonc;os
do votos necosmrill pn.m a absul viçiio. o u:o:;- siio re!Opoltudaa e o proprio direito de gro.ca.
Lrn. como isso fere ns gara.utias da doft·sa.
não ó cxcreirlo, som quo olle sojn ouvido,
A um aparte que diz ser ls•o quootüo do Vence ordenados do ministros, não tem do
moJo.lldnde, que nito 1111'cctu. a. ln!ltitutçiio, usplrar acoessos. Pode ser compnrndo ao juiz
respondo o orador que, bi a uma cJ•cnturn brnzi loiro Y
humana so decep1Lr um dedo, um pé, uma
dus mias, um llroco, ninguem considorn.rli. Entt•otanto, ainda com estas ·garantias, as
eSBasérle do mutilações como simples va- leis inglozns limitnm n su1t contlnnçn nostos
riações de modalidade un entldatlo humana; mngistrado; incomperavoiR. O mnglstr.Ldo
o pede aos que assim conoldeJ•nm que esta· iugloz, continua Franquoville, nüo póde im·
beleçam a linha clivisoJ•ia, a rnla terminal, pôr penns,sem o concurso do j ury, do mni:J de
alclm da qual nüo se póde ir som violar a seis mozcs do pc'i>iio. Ms nossos juizes togados concedo o p1•ojccto a nttrluuição de lmpór
Constituição,
Discute, em seguida, BtJ const·q uencias d11s pllnns, conformn o.:; cnso~, do sois mozes n
reformas que otrectum o tl'ibun•l collectlvo, quatro annos de prisüo
rorluzln•lo·lhe as garantias do lndependoncla o orador ~ente-so fatigado o presumo que.
e do competencia, do di~nidacle propt•in, o de o Senn•lo o o•tojn tnmilem: a rJnostão ó
segurança para a clefeso; contesta que coíbo tão vn<la qne ./·oquerla vnrios discursos,
lt lei ordlnar·ia autoridade par,, altera;• a inO esforço qno o orador (ilz om tratar dolln
stituição; e defino o jury, corno um grande cm um só rliscurso tende uponas !L prestar
mccbanlsmo, uma instituiçlo ,,rotectOI•a, no paiz o 1\ Republica os uorvlços que so lmnmadurocido. na. lenta cwluçfi.o elos soculos poom neste momento a todos os vordndelros
pelo espirita liberal dos grundcs povos IIVI'os, potriotns, a todos os republicanos sincor•os,
quo neiJo I'OUnil'nm a substancia de toduo as Bastn. do amontqnr ncstl,) I'ogimon cnracto·
defesas da Jibet•dacle indlvi•Ju:ol, não po- res odio,o•, basta do desvint• deste regimon
dendo, JQI' isso, set· reduz!.! a a sua lnllnonch1 as garantia• que lloram sem pro as aspirações
protectora.
de to,lo; o; espirita• liberaes durante o 1m·
Discorre largumonto om suotentuçüo elos por lo, o dos qno á sombra dollas combateram
prinelplos quo defende, combatendo o pro no lmperio as idéas rotrogrndus. Os ropubll·
Jecto om debato, que aloca o jur·y pela eli- canos claquelles tempos rropugnavam pelo
mlnooüo uuccossl vn da compotoncia, depois Ideal ele ltopublica, mas inrolizmento nüo ó
que... o decreto n. 51!3 atacou a suo. orguni- hoje esta.n dirocçiio que a democracia vao
zacao.
tendo entre nós,
O orador não pó:Je cotnprobendor da parto A Republica vno-se alnstando o. caria vor.
da politica actual est11 h10spe1'ncla nvor;ão no mnis progrosslvamcnto daquollo l1oal de 11·
jury e a conllauca, a sou vor, I·Xc('::.:sl\'lt, na berdade,quo attrahia as aympathlas dos pro·
eooipetoncia d<l magistratura togada. Conl!•" p1•ios que niio combatiam nas fileiras repu·
esta., nos seus mais ·altos cimos, tiinda.uão ho. blicanos.
muito tempo se levnntat•am ns mnh.1 lromen·
St,jtL ao menos o Senot!o ne&te momento um
das accusaçilos officlues.
embaraço a esta tentativa, que tor/1 prostudo
Aponta o orador qwLos foram e:ssns ncousn.· i• actunlldnde maior servi~o do que o do toçilos, nsslgnalnndo que foi no jury que o Go- rios "'os nltontaclos votados nu balança poverno encontrou desnggrn.vo Cilfltrn. ns suas litica, ·quando nüo ninguom saberá por
queixas da Comorn, do Sonndo o dn. toga.
qunnto tempo ainda e•to regímen potlet•á
Aos defeitos do ju1•y oppüo o orado!' o; da contar com a dedlca~üo o o ontlmslusmo dos
magistratura, que niio po<suo, no gl'lio que que mnls sinccramonto o teem apoiado •
o Congresso da Unliio nfio pórle prlvnr o jury
dos caracteres que o constituem, do. autoridade que exerce, doixaudo-lho aprmns o
nome e o lomma constitucional.
lia dous modos do se nnnlquilnr umn in·
,stltuiçiio: um ó atacnl·a na sua organiznçii.o,
outro lliminuil·a na sua competencln.
O jur·y tom sirlo violnrlo na sua organiMçüo
polo Cong-rllsso da Uniiio o pelns Ieg-islnturns
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Pn.rcco que om cortas cspit•itos n. ltopnblica
está. como n. fl:p•ojo. tio Porlro-ncimtt tle torlil~
og rovoluçõos. Vil se tlospln•lo a Uopnbllc"
desses preconceitos antigos, vó. se nJ't•a.nce~
znudo, gci'manizn.nclo. rus:-inniznnda a, Ropu
bllca, uuscnndo-so cntladht mais os seus mo·
delas no seio do""" nações om que o osplrito
popftlnr vivo jungido no nut crncismo e no
militarismo; volto-se de Pedro II a Joiío VI;
de Wnshlng-ton a Porfirio Dlnz; rio codigodo
processo illoi de 3•le dczemurn; dos decretos
do Sr. Campos Sallos no projecto Alliwlo
Pinto; do republicanismo r~o. pl'opngandiL t'L
reacção do 1841 ! ....
Que Deus pi'Otej:t a Republica ncssn ca1··
reira desatinada contrn. os sou.:j mais sn.gmdos compromissos, contra os mn.ls serias de·
veres da sua honra.

O Sr. Po·c .. Jdoule-Estan•lo n•lc·
notada a hora c trato nilo-se de matoda do im·
portancin, flcn adlntla a di;cues[o,
Vou lovnnto.r a sessiio; designando p11ro.
ordem do dia. da scs~ã.o ~:cguinlo:
Continuação da 3• dlscus;[o da proposiçiio
dn Camara elos Doputndos, n. 122, do 18!18,
que trata ele nssegurnr, Feios meios quo ln·
dica, a rep!'l's·iio 'do alguns crimes o contrnvençOos;
3w discussão da proposl(:ão d:t C:1mn.1'fL dos
Deputados, n. 100, do 1899, consideran 'o
vnlidos todos os exames _ji prestados na E<
coht Polytechnlca por nlumnos ela Escola.
Militar.

Levanta-se a sossiio

{I~

4 horas dn tardo.
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Bocn.ynva, E. \Vnndonltollt, Pelicin.no
Pcnna, Buono B1•nndii.o, Ro(lrig-ucs Alvos,

Q.

Puni" Souza, Leopoldo do nulhüe.<, Jonquim
de Sou'"· A. Awrodo, Aquilino do Amaral,
Vicento Muchndo, Pinheiro Machado, Julio
l't•.,tu o Ramiro Barc<!llos (48).
Dai xn.m d<) com pn.rocer, c,,m causa parti ..
cipa.tla, o., Srd. Manoel de Queiroz, Generoso
Ponco, Jn:)to Chermont, Joaquim Pernn.mbuc.), .Jtmqnim L1Lccrd1t o Este\·os Junior; o

som ella, os Srs ..Jonathns· Pedrosa, B. de
Mcn•lonçn Sourinho, Cieto Nunes, Lopes
Trov;1o, Gonçalvo• Chuvas, Mornos Barros o
Itnulino Horn (13).
E' lida, post9. em 1lis('mssiio o ~cm debate
n.ppi·ovnUa o. neta do. ::o.'lsit.u autet•im·.
O Sr.

~"

\

l!ito_c••o1.nt•lo (in,crino) de..

clara qno não lm expediente,

O !!Ir. ~.:· Scerotnrlo interino Id o
vão a impJ•Imir par:c entrarem na ordem dos
trabalhos os s~gulntes
PARECERES

N. 163-1800
A Commissito do Constituição, Poderils o
Dlplomncia é do parecet· que seja approvada
a proposição n. ;a da Camam dos Dopntndos,
Ea<a proposição approvao tratado celebrado,
a 4 do muio de 1897, entre o Governo dos Ea·
tados Unidos rlo Brazil e o dn Republica do

Chile, regulando n extradição de c1·iminosos,

A Commissilo, opinando pela acceitnção da
prúposiçüo, dispensa-se do nccentu:cr a necea·
oidnde dn approvação do referido tratado,
C'!jn Integra, por cópia, foi commettidn 110
Congresso pelo Poder Executivo, pois taoll·
monte comprehendo so a rolevanota do os84• SESSÃO EM 21 !>E MOSTO !>E 1889
sumpto e a sua lmpot•tancia para a causa da
Prcsidenciit dos s,·s. J. Catunrlrt o Alberto jUStlÇil.
Sala d:ts Commi;sõos,l7 de ngosto do 1809.
Gonçal"e·'
-Vicente Mtchado,-H1d1·o Velho, -

Gon•

do moio·•lin, nbro-so çalvc:s FarrGir,t.
n. sessão, n. quo concorrem os S1·s. ~nadorol'l
N. 161-IROO
J. Catnndn, Alberto Gonçulvos, llenrlquo
Cantinho, Thomnz Dolfino, Gustt~vo l~lchar.i,
.Joaquim Sarmento, l'l·nnclsco Mnohndo, Ma- A pl'tlposiçiio n. 61, iln CBmat•n •los Depuno" I Barata, Lnnro Sodrtl, Benodicto Leito, todo.,, o que t'oi pro;onto 1\ Commlssiio de
Gomos do Castro, Relfort Vioirn, Noguolrn. Constituiçi\o, Podorrs o Oiplomn.ola do Se·
P~tranagula., Piro:-~ Rorl·oira, Cruz, João Cot•- nnllo, approvn a convonç[o para o exerciclo
delro, B•zorrll Fontonel!o, PodJ'O Valho, José dus proHssoos liboruo<, firmada entro a Re·
Bernnt·<!o, Alvni'O Mnchndo, Abdon ~lllnno,, pubiJM dos E;tndos Unidos do Bt•azll-o a de
Almeliln Barreto, Gonçn!Yes JloJ•raira, Josó Hollvla, om 14 de novomuro do 1890.
Examinnndo a. conven·;~o, cuja cópia. foi
Mt~rcoillno, 1\og-o Mello, Leite o Oltioica,
onvladB
ao CongrllSSO pelo P01ler Executivo,
Coelho e Campos, Lenndi'O Mnciel, Rosa .lu·
nlor, Ruy Barbos:~, Artbur Rios, Vlrgillo nch1t "Commissiio que ó do todo ponto con·
'
Dnmazio, Domingos Vicente, Porcinnoula, vonlonte c opportuna n sua npprovação.
A' moiR hora

do~ols
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.Assim, é ~mesma do p~rocor que soja ado- sencinl•ó. omcacia da nrbltrngom, porqunnto,
ptada a proposiçito da Cnmnrn dns Doputa<los. si os Estn.dos contonflorcm por um motivo do
SlLla das Com missões, 1_7 Ue rtp-o~to Uo l8DO. politica gornl, si ns protençüos que os di·
-1'iccllto .1l1clwdo. - Pcdi'O l'dho.- Gon· virlem l'C'~ultnm de unm longa. rivalidnilo om
poderio, si m•riscam ns fi'Duteh•as ou a oxis~
ça/1) s Fi!rl'ci1•/f.•
toncin. das nncõcs e, princlpnlmonte, si estas
lutam pala Jli'or-onderancin, ser-lhes-h la <lif·
N. 165-1890
flcillimo submotter tnas P'udencins a um arbitro, porque niio admittirinm que uma nu·
.A' Commis;iio do Constitulçüo, Pmloros e tm•ida•le qunlquer p111losso resolver uma pro·
Diplomacia Jbi presente a proposiçíio n. 85, blem" debatido entro oll~s durou te scculos »
da. CamnrfL dos Doputndos, que npprovn. o
(~uncl< Brautnno o Sot•el, Prócis du Drolt
tratado do nrbitramonto entro os Repuhlicns
·
·
rlos E,!ados Unidos do Brnzil o do Chilo, fil'· •los Gons. png. 401):
mado nesta Capital poJas rospo>ctivos plcnl- 5°, que n.s tlisposiçüos dos artigos subse·
:potenciarios, em 18 do mnio deste :111no.
quontcs re:;olvem rnbalmonto n.s passiveis
A adopçüo !la proposição, tal qual voiu dn divrrgencins, qunnto ó. oscnllm do o.rhitro o
outra. Casn do Congresso, é uconsolhndll !)cln oxtcnsiio dos respectivos poderes, divergem ..
Commlssão do Senndo. que pão vô nocossit adll cia.s que t'requo11temento determinam n pro·
do cxpol' as razões do BUIL nccoitacão, pois telnçüo ou mnllogro do rccur'o do arhitrn· ·
constam 1lo parecer interposto poJa Com- monto, mesmo quantlo lmm accelto om prinmlssãode Diplonmcia e Tratados tia Cnmnrn, cipio pelas partes ; propõe que a Cnmom dos
que vne junto e a olle so reporta.
Deputados adopte o seguh1to :
Som mais considerações, pois, ó n Com·
Snln dos Commissõcs, 25 do julho do 1890.
missiio de parecer que so,ln approvada poJo -Urb1111o
.Mrtl'co»rlcs, presidento.-Lanum lta
Sonndo n alludida, proposiçiio.
Lius, relntDI'.-EHJtiS MartiJ1s, -Josd Auelinn.
Sala das Commissües, 17 de a;:oslo do 1809.
ll' lido e fica sobre n Mesa p:trn ser <lls- Wcel/tc Machado.- Pedro VeMo.- Grm ..
cutido
nn sessüo sr,gulnto, ·depois ti e publiçalves Ferreira.
cado no Dim•io do Congtcsso, o seguinte
Par11ccr da Commisstto elo Diplllmocia e Tratados da Canu.. ,·a do.~t Deputados a que &e
re(e1·e o parecer supra

A Commlssiio de Dlplomncin o T1•atndos
havendo examinndo o convenio de nrbitrn~

PARECER

N. 160- 1809

O Congresso Nneionalrosolvo:
monto permnnento ajustado ontt•e o Brnzil e Ar·t. L" E' o Pndor Executivo autorizado
o Chile e considerando :
a nbrlr no Ministcrlo da Justiç:. e Negocias
I •, que o recurso do arbitramento acha-se lntoriorcs o cro•lito do 2:400$, supplomentnt•
e:Xj>licitamonte J'ecommendado nas disposi· iL ycrbo - Mogistrados um dispon ihi lld:Ldaçuos 1io § 11 do art. ·:14 da Constituição da lJ,e- parn·paga.mento elo ordenado do juiz Peclro
dn. Cunha Pedrosa. no corrente exeroicio, n o
publ!ca;
.
2•, que nos termos dn Convenção do Was· do 78:458M37 no Ministorlo da Fa>.endn,
hlngton, 1lo 28 de abril de 1800, a arbitm. supplomen'tar {L verba - Exorcicios findos !(Oill foi. adopta• la como principio de dlroito pn.t•n. po.g-amonto dns ord110af.Jos que competum
mtornnclonnl nmol'lcnno, com applica<·ão aos seguintes Juizes 1lo direito que t'I)Vorob!•ig~ttcria, ontl'O as noções contrnctantes toram à disponibilidndo:
pnrn solução do to•los os litigios, salvas a~ Antonio Lopus da Silva Barro.<. 2:83:?$052
excepções estipuladas no art. 4• dn mosmn Plncldo
do Pinho P>~,<Son .•.•... 4:2·18$252
convonção ;
Antonio Fr>~darlco R01h•iguos do
3•, que ó de reconhecida van !agem que a Andl•otde .•••..•. , •.•....•.•• 8:240,~000
obrigação de reCOI'I'Or aos aJ•blli·os, seja pro· Loopoldino Martins Moira do Au··
existente Íl emergencio dos confllctos, pois drade ••...• , . , ....•..•....• 8:240$000
cm caso contrario torna-so sempre tl!fflcil o Fni'IHLUdo Eugonio Mo.rtins Ríaccor•lo quanto i• composição c compotoncia boil•o ..•.....•.. , ...•. , ....• 8:2·10$000
do lt·lbunnl nrbitral ;
Emy~dio Wostphnlon ......... .
B:240$000
4". quo a ch•usula oslnbelocldn no primeiro Jonqulm Jgun01o Silveira. da
artigo dosto traindo, circumscrcvondo sun
r.1ottn , , ... ·., , , .... ; ...... , . 8:240$000
ncçiLo ils causas suscoptivois do uma soluçi!o Trlsti\o Cardoso do Mon>~>.Os, ••• ú: B·iO:'llOO
jurldicn, il considorndn pelos oscriptoros sobro Joiio Pinto do Castro •.••••.•.. 8:2·10$000
o Direito lntornncionnl como llmilnçiio os- Pedro da Cunlm Podrosa ••••••• 16:003$333

.

BEISXO EM 21 DE AGOSTO DR 1809
Art_, 2." E' igtmlmento o Podnr Exanntivo
nutoriza<lo n. a.Urit· os creditas que !Orom nocessnrios piLr,t o pag-nmento dos mng:stl'arlo:-J
aposontn<los que, por forç:t do dccmto n. :1.310,
do 10 do junho ultimo, rovortot•nm iL dispo·
nlbllidade, bom como n'os que houverem 1'0·
vertido por sentença. n.ntnrior o. nsto d,,m•eto,
11iio comtn•olnndi!los no ri.1•t. Ju.
Art. 3, 0 Reyo~nm·so ns liisposiçiio!i r-m eon·
trnrio.
Sala dns Com missões, 18 tle ogosto de 1800,
-J. Joaquim tlt! Souza.-Joa'luim
de MciUlOHÇa Sobrillho.

n.

&tl'mCII(D,

O Sr. Domht:!'OH Vic<•nte (·)-

29tí

que Incorrerem nns clnusulns do. lo i, e que
nt1o poliam sor promovidos.
O Stt. AnmiDA BAttRETO dit tim npnrto.
p Sa. Do~!INO?S VICENTE- Esta projecto
fotrctirndo da dJscnssiio, a. roquorlmento do
homndo Sennolnt• pelo Piauhy, estanolo enccr·
rn.da n discussão.
·
O projecto foi romottldo tí. Commissiío do
Mariulm o Gnorra,sl ui'io está li't,não sei onde
possa cstat•.
Ne;;t.ns circumstnncias, venho patlir a
V. l~x. que, tendo-so passado os 15 ti ias du
ro~im~nto, dC o pro,ir.cto c o pn.t•occJ• 1!0. Commbsão do Finançns pnl';l, o. fliscnssü.o.
Nós não temos tr.tbn.lho. A seman:t fin1lo.
lbi quasi toda occupiLdn. rm tmllnlhos do commissões e nôs cs!~tmos som ti•ttbulhos do com'-

Sr. PI'esiflentn, ern ISfl-1 nu 1H05, m•r.io en,
foi nctui D.pl'esentado um p!'Ojncto relath·o ô.
promoção elo sa1•gontos o praças quo niio po·
diam pertencei' no quntlro respectivo, em missües !
·
vii•tudc <ln promoção do 1.500 alferes, .~ 15
A Commissíio rio Fina.nr.~n.s, da qual sou
de novembco do ISD·I.
obscura
me~nbro (11río apoiados) nlio tem ti'O.·
Esse projecto,rlopois lb uma.ilemorn. onorme,
o de set• ouvida a Commis~iill de Marinhn a b~tlho< em sou poder, pois olla impoz-so"
Guerra, mais lle umn voz, foi ultimn.mente, o!Jrignçüo de dnr anclnmento o. todos os paquando so iniciava o. 3; 1 lliscussii.o, romottido peis quo exbtin.m em :-~un pnstn de:-;clo J892;n,
lmontu, eu creio; julgo por mim, quo
a Commissilo do Finnnçns partt Interpor• pa· actua
nenhum
dos membros da Commisüo tem em
recer. E~ta. Commlssão 1 estndnnllo o o.ssumpto
e, consldora.ndo·o do importn~ola, lavrou o oeu poder projoctos <lcpondentes do pot•ecer.
sou parecer, creio qu" om 3 de julho de!to
Eu tonho um da Cnmara dos Doputnolos,
anno; o, quando devia ser elle discutido c pcr~o:ulllo ns dividas dos amaines que morvotado pelo Scnaolo, o honrado Sanador pelo I'Ol'nm em Conndos, e pretendo amnnltii potlir
Pinuhy, depois de oncel'l'adn n discussão, t'e· n. reunião da CommiSSilO pnru. aprosento.I' o
quereu quo o projecto fUsse, do novo, on· meu parecer.
viado, pela terceira vez, IÍ. Commissiio do Mn- O Senano niio tem ma teria par• a rllscussilo
rinba. e Guerrn., p1u•a. esta apre~entnr emen·
portanto, parece que niio sou impm•tuno,
das, a.brintlo-so dopois,nn. f61·ma do Itngimento, e,
nrro sou preclpitnolo, pedindo que um projecto
segundo se nllogou, nova discussão sobro o que tum quatro o.nnns do cxistoncio., e que
mesmo projecto.
tem sido discutido em diversos sessões, se,ia
As CommissOos,como V. Ex. molho!' do que 1lndo p;;ra n ortlom do ditt, Independente 4e
ou sabe, teem 15 tUas para dai' parecor so· parecer do Commissilo do Mar•inlm e Gnorra,
bre os assumptos quo lhos silo nlfectos.
que mo parece niio tor muito empenho ·cm·
Nilo mo lembro bom a datu, mas penso não solv,,r a questiio, porque l1a maio dO um mez
errar dizendo que em melados do julho ui· que tem o projecto em suas mãos e niío
timo foi esse projecto á Commissiio tio Ma· apresentou parecer.
· rinha e Guerra, e até hnja, talvez devido ao
O projecto tom cmondas do bonratlo Se··
accumulo de trabalhos, ella ni\o intorpoz o nodor pelo Pal'li, o Sr. Lnuro Sotlré ; o nobre
seu pnrccor I
Sonntlnr pelo Piuuhy nii~ se sati,fezcom essas
Ora, um projecto, qno se considera impor· omontlns, c po<liu quo os papais fossem "
tanta, desde 1805, ainda niio teve soluçiiu do Commis~iio de Marinha o Gucrrn., ]Utro. dar
Senado I
rarc~m\ ·isto depois do oncorm<ln a 3" dia·
Estamos no IIm do poriodo constitucional, o cussao.
Congresso devo encorrar.se no dl:t 3 . de so·
Por CR&n. occa~iü.o eu observei que mo pa.tombro o me IIBI'cce que esse projooto devo rocln. inconveniente· que. estando oncarser dooidldo do!lnltivamento.
mda n discussüo de um projecto, se abrisse
O Sn. Ar.ME<DA BAunETo-A que projocto novamente esta. mesma discus~·iio.
Foi me dito, poróm, que sra disposlçilo re·
V. Ex. se rolllre!
glmcntnl.
O Sn. Do>rrNGOS VrcENTE - RoOro·mo no
projecto que trat~ da promoção do surgcn\os Creio, pnrtnnto, quo ó occnslüo opportunn
pnm pochr que o projecto SOJa dado pnr• a
ordem do dia, lndopendonto do po1•ecer da
commissiio do Marinha o Guorra, que até
(•) E11to !liscua·so 11it~ fol rovi~to polo orndo1•.
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hoje niio so mnnilbRton solll'O o nssumpto, nsse::;"nrar, ]Jelos molas que lndicn, o. roprcsn1fecto no sou jn izo,
sit.o do oJgnns crimes o contravenções.

E' osto o podido que venho Jhzot• no Se- Süo lidos o postns conjunctamonto em rlisnado.
cussüo ns seguintes omondos e sub-omendas
offerccidos pelo Commissito do Justiça o Lo·
O S•·· Ph•eM Fer••eh•n (pela gislaçüo:
ordcm)-0 projecto de que trnto1~ o hom·ndo Emenda ao art. 6' principio, Onde dlzSenador, que mo procelleu na tr1hunn., úStá ort.
397-dlga-se:-art, 300.
roalmonto no Commlssiio de Mnrlnlla o Guorta, e dlstribuldo n mim oomo um dos seus
membros.
SUD•EMENDAS
Trata-se do uma materio. só ria qae tom
si<lo protelada, ou antes,domornfin, é verdade,
Ao ort. O•, § o•. Onde ~dlz:-paro o Conpo1oque dllferentes silo as opiniões que so toem selho
do Tribun~l Civil o Crlmlnal-dlga·se:
manifestado a respoito.
-paro
n Gamara Criminal do Tribunal Civil
Asseguro, porém, <JUO, dentro do Ires dias, e Criminal.
a Commissii.o nprcscntal'á. osou parecer sobre Ao mesmo art. § 8•. Onde diz: no Presio assumpto, e assim ficará satlstaito o hon- dente
do Conselbo-dlga-so:-no Presidente,
rado Senador pelo Esp rito Santo.
·
Ao
mesmo
art. § 0', Onde dlz:-relatorlo
Devo, entretanto, declarar que n Commls·
feito
em
Conselho
do Trtbuna!-diga-so:siio tom procurado desempenhar-se de todos
feito
cm
Gamaras.
relatorio
os trabalhos que lhe toem sido nffdctos, tanto
que niio tom mais pareceres a emtttir, slnile Sala das Commis•ües , 21 do ngosto
este a que acabo do mo referir.
de 1800.-/, L, Coellio • Campos.-!. 8, Rego
O St•. Domingos VIcente /p8la

-

~

.

:

i

L
..

~llello.-TI~'Jma:

Dclflno.

·

o>·dcm)- Sr. Presidente, o interesso do sor
O 8r. Coelho e Cnmpo•-Sr.Prediscutido o projecto nüo é mou : o projecto sldonte, o discurso do lllustro Senador pela
nüo me aproveita om cousa. aJgumo.. O in.. B~hia, na ultima sessão, dà a nota da t•ole·
teressado nisto deve SOl' o Senado, deve sor vnncia do debote.
a Nação, aflm do que soja rcgularizudo um Si a mataria, que se discute, da propoaição
serviço que ate bojo niio está regularizado, da Cnmara dos Deputados, niio tivera lrnj!Cr·
V. Ex. sabe, Sr, Pr•csldente, o sr1bo todo tnncla sua, peculiar, tol·a-Jlia pela elovaoao e
o Scnndo que existe nctualmonte umn clnsse culmlnancin de sua discussão ne~ta e na
de omciaes que a Naciio desconhece.
outm casa do Congresso.
Foi por isto que ou pedi que o projecto No em tonto mllltnm, a meu ver, uma o oufosse dndo po.ro. a discussão.
tra razão.
Mas, desde que o honrado Senador. que re- V. Ex. sabe, S1•. Presidente : no regtmen
quereu fôsso ello remettldo ri Commlssão do social nenhuma materla certamente sobreleva
Marinha e Guorra, ncaba do diZOI' quo a á questiio penal, á repressão dos dellctos, JlOr
. Commlssiio apresentará parecer dentro de sua relação lmmediata, por sua estraita aftldous dl~s ...
nldado com os elementos da soguranca pu·
0 SI<, PIRES FERREIRA -Dentro de tres bllca, com as garantias lndivlduaes-os dous
pontos baslcos fun<lamentaos do equlllbrlo
dias.
social
peln protecção dos direitos o manuten·
0 Sn. DOI!!NGOS VIcENTE.,.- OU dentro
çíio
ila
ordem. Abl, sonhares, a Jmportancia
de Ires d!us, eu, nccentuundo a promessa do
peculiar
do pr~jecto.
hom·oc!o Senadm•, do que dentro do tres dias
Quanto
á diacossiio,éde notar, o eu admiro,
sem dado o pnrocer sobre tão importante
projocto, desisto do mau requerimento, espo- n. fnoundla o habl!ldade dos lllustres conten·
rando que S. Ex. c!esemponhe-se do sou deres, o certe empenho de cada qual em imprimirá moterla de que se trata o salneto o
dever.
cunho. de Jdóas mais ou menos autcrltarlas,
ou francamente meraes, sallontando·EO nesta
ORDEM ·no DIA
se"nndn categoria o lllustre Senador pela .
Bohla, como em seu ultimo discurso.
Si me refiro, senhores, ao !Ilustre Senador
REPRESSÃO DE ALO UNS CRIMES ~ CONTRA• Ó DiíO sómente por seU importante discurso,
VENÇÜES
slníio ainda porque à tout soignew· taut hon·.
ncur; ó do S. Ex. que prererontemonto toem
Continua em 3• discussiic, com as emendas partido esses ataques for•mldavels, essas ln·
approvndas om 2•, a proposição da Camara vestidos constantes na lmpugnaoito.do P.rodos Deputados, n, 122, do 1808, que trata do jacto, jó. na I111pronsa 1 do que S. Ex. ó di~-
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tino to rcrlactor, o agora na trl bnna rio Son.do das nossas idón;, o sognntlo a insplraçiio do
on~lc ncnbn. de mn.nif<lsto.r-so com o costumnd~ nosso ptltriotismo.
brllho.
S1•. PI'o>ldontc, de pat• com as gnrantlus
.A Commissilo do .Justlr;a o Logislaçiio. con· indlviduneR,outroolemonto ha. não monos pre·
Bela do sua responsabiirdade, como dnpositnria ponrlornnto, us ga!•antlas pulllicns, as neccssi·
da oonftança do Senado, sento-se na penosa tlade:; da ordem social i e a. lei nilo soi•io. o re.
neoossldado do justiOca!' o seu parecer, como nector destes prinolpios, o baromotro reguse 11;0ha elaborado,. som prooccupaçõcs doctrl· lador d1 ra!la um dolles, si nas providencias
nnr1as, sem lntu1tos do prerlomlnancia ou ou medidas que consagra, não attende, não
exclusivismo do escolas ou system .s, inten- acentuo, niío gradua cada qual, "egundo a
tando apenas vasar as medidas em qnostiio lmportancla dos factos c a peculiaridade dns
n!ls moldes dos principias, que regem a 1ute· ci t•cumb tn.ncia.:J.
Nilo ó uutra a missão legislativa, a nossa
r~a, adaptados aos factos ou ao meio a que
missiio. como foi sempre e será a do todo o
ellas silo destinados.
logislodor Ol'icntndo das condições do exlsPor minha parte, Sr. Presidente. relatm· tencia c desenvolvimento da nação, quo re;
do parecer, cabe·mo a tarnfa não tacil, dlfficll pre,onta.
certamente, de sustcntal·o om to·los ns seu• Dlsse Solon, o g1•ande Iegislndor, que tlotermo•, ora impugnando a proposlr,ão nos tara os athoniemes, niio dns melhores leis
pontos em quo dei la se sopal'o. o d1vorge a qno alies podiam desejar o ·merecer, slnil.o
Commlssilo, ora escudanrlo·a, amparando·• !lnquellas consentnncns ao meio social o que
contra as impugnaçaes, que se lhe t•em folto. elles podiam supportar.
·
Pelo parecer oclaro .que a Commissão não Fór11 disto frlra ostatuir principias, doutrl·
ó iofensa ao projecto, c antes o accella cm nas, o não Ioglslar, fazendo o bom da nação.
suas idéas capitaes, cm sons linhas gct•.ws, E como não 'I SI a ordem sem n liberdade t\
cm seus Intuitos de repressão, si bem que a tyrannia Ol'ganlzada, não menos certo ú que
dando diversa motlnlldnde a algnmas do suOB a llbOI'dado sem a ordem ó o incondio da
disposições, modiftcando·as, sub,tJtulndo·ns, anarchin, -extremos ambos perigosos, te.
alfeiçoando·as ill necessidades dn r~pressiio, moroso Scylla o Charybdea de que pnll·
segundo a natureza dos factos a que cllas cor· nuros amostrados devem atrastar a nào SO·
respondem.
cial, e com clia os povoa que conduzem, par~
Para Isto, senhores, foi ponto do partida d" que-sem risco de naurrogio, sigam sua mar·
CommiBSão, seu methodo ou crltel·io no estudo cba., prosperem e se desenvolvam.
o exame da materh-consl~et•ar os elementos O !Ilustro Sena,lor ó um ospirito altanado,
estotlcos e dynamicos de nosso direi to sobre o do fortes estudos, " granrle experioncln pa1•a
ponto om debate, consideração do taes elo• comprehendor que só indirectamente pOdo
mentes que foi semp1•o condição de e:dto do aproveitar n.os flOVOS esso liborallsmo o.deRn·
qualquer reforma, pelo conhecimentO do tarJo, o radicalismo om seus excessos e de·
dlrelfo em sua tradição o em sua ~tctualidndo, mnslus.
e pelo estudo dos factos novos, que rletermi· 0 SR , UUY BARBOSA.-:- I!:U não SOU ra·
nam a sua evolução.
Nlo acompanharei o lllustro Senador pela dlcal.
Bahla em suas largas considerações, das 0 Sa. CoELHO E CAXPOS - Nilo é que O
quaes resaltnm aqui c alli verdadeiros argu- rudionllsmo soja sem valor, clle tem va·
mentos ad terro,•.,,., quni si se trataese da lar, pOI' vozes grande valor como poli·
subversão dos principias republlcanos, ria cll· tlca Idealista, elemento de propulsl!o; como
minaçilo dos principias constltuolonnos e da movi moo tnçiio ou propaganda ; mas quando
Jlepublica, que tanto importa dize!', como !la abst.raçilo d~sce aos factos, qunnilo aos
disse S. Ex., que se protcnclem mcdi1las principio• qn•r dar· realirlade e do verbo fareaccionarlas, antagonlcas das do Sr. Campos zer carne, isto ó, como norma diractora, como
Sall6s de 18GO, destruidoras, funestas, do prog:amma do governo, como pratlc" de goordem a determinarem n queda de um verno, como governo - o ratllco..llsmo, senhores, nunca., nnnco. dou resultado.
roglmon.
.
Pleno direito tem o nota vel Senador de ,u. O Sn.. IWY BA!\DOS,\-Fico sabendo quo o
rlglr seu dlscurao oonsoantemonte ;.. ldóas maroJUO~ do S. Vicente é qunllftcado radlcnl,
que professa, aos seus sentimentos llbcrnos, 0 Sn.. COELHO E CAMPOS- Nilo por mJm,
aos seus intuitos ropubllcnnos, mas ha de
, permlttlr-nos S. Ex. a obsot•voçilo de que, que nilo disso tal.
seus antagonistas neste debate, não desto- o sn.. RuY BARDuSA-AS doutl·lnas que do·
amos dos idéaos da Ropnbllra, não contra· ton<locombatendo o pi•o,iecto, foram as dclies,
vimos aos seus legitimes lnterosses, si pro· Estou acompanhado por multo bons conser·
curamos sorvll·a, como dcscj<tmos, ao lume vadores.
t;lenado V, ll
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o Srt, COELHo E CA~rros - Em prova. rlo
que levo dito, mio preciso invocar Jilctos es·
tl'n.nhos, de outt·o~ JlDYDs, qunndo tomol-os
em nosso pniz, factos tio casa., que tortos sabem.
Pergunto: foi nca.so n. raça, n.Jiág pn.t1•Io ..
tica,dos Ottonl, F'oljó o outros, QUe levaram o
facho da revciltn n. S. P11ulo o Minas, n. pretexto da lei do 3 do rlczerubro, foi o•sa m~a
de politiCas QUO opor·ou a reforma dessa ioi
licln lei de ~O do >eternbro do 1871 1 Ern
nmtl nssornblóa do abolicionistas ar;uolln quu
decretou a gloriosa lei de 13 do maio de
18881
• O Sa, RuY BARDOSA- Pois vnrnos manto r
a rofot•ma feita pelos consot•vndoros.
o Sn..Cor.r.no I~ c.urros-E por quo niio diZO}·OI ~~ai uma as~omhlóa. do propagn.ndi-.;tns
e rndicn.es n Constituinte que sngrou n rAvoluçiio de 15 (lo 'novembro, votando a. Consti·
tuiçiio da Republica 1
Dia a dia, Sr. Presidente, qunnto mais me
chogn.m os a.nnos mo convenço da ,iustoza
deste elevndo conceito do eminente Guizot:
•todos pt·etendom o querem o progresso e a
liberrlado, mus sómonto o ospirito conservador
os pratica o realiza.>
O Sa, Ruy BAanosA-Qulzot era um grande
espirita, mas deu com um throno em panta·
nas.
O Sa.Comtuo B CA~rPos-E' suspeito Guizot, choro da escola doott•inaria, chefe conservador 9 Pois ahi tom o Senado n p~ln
vm Insuspeita rle um publ!aisbt !Ilustre,
emorito repnbllcano, · orador e littornto,
osso grande Itomom que a Hespanhtt acaha
do perder, e pnrn quem abriu as suas cem
portas a Postorid~de-Emlllo Castellnt•, Disse
el!e:
«Os partidos ávançarlos, a que nos vangloriamos de -pertencer, são meteoros fugi ti vos,
desappareaom, Dominnram alguns 111ezos na
ltnl!a, em Vlenna, em Frnncfort, um anuo
apenas cm Fran,a, algum tempo cm Hespanhn o sumiram-se semelhantes a um cometa
sn.nguinolento, combntido.~, niio por fious
Inimigos, mns por suas propri~s paixões, por
seus erros, por sua Intemperança e sobre
tudo por suas lutas intestinas.,,
Nós outro•, ropubl!onnos, temos mais de
propheta do que dn politico; o ltléal nos ó caro
o despresamos n. experiancia; abrangemos
com o olh~r o vasto céo do pens>monto o
ca.himos no primeiro fusso que encontramos
no caminho,
O resultado é lieixnrmos sempre nos inimigos dos pnrtitlos ·progl'essistna n. honra. do
lunrlnr as idéas progressivas, como o judeu
S, Paulo lunciou o Christlanlsrno, como o
monarchlsta Washington fundou a ltopubl!cn

dn Amoricn do Norte. Tudo o quo tomos ooncchldo o annunclado foram os oonservadorcs
quflren.Jizamm.

Quem pregou a libertaçiio rla nnçiio hun·
l(llra! Um republicano, Kossutlt. Quem, realizou~ üm Cílnserv1Uior, Doak, Quom pediu
a aholkiio dos servos na Ruesin 1 Republica·
nos, Quem a realizou 1 Um irnporarlot•, Quem
sonhou a progou 11 unido.rlo itn.lhwo.1 Um
r·epublicnno, Mnzzinl. Quom a·ruodou 9 Um
oon~ervador, Cavam·. Quem projectou reunir
" Allamanlta om cot'po do nnÇiio 1 Os ropu·
blicnnos do F'mncfort. Quem foz o ~uo el!es
uiio soubemm l'nzer? Um imperialtsta., um
coznl'i.~ta, o pt•in.cipo do Bismarck.
Quem do,pertou " ido" r•epublicnna tres
vc1.cs rtba.rnd& ··m Ft•n.nça.? Poetnso orndot•os.
Quem a consolidou o pol-o no abc•lgo dos gol·
pos de Estado e das coalisõus monat•clticos 1
Um consm•vador. Thiers.
Não desmontlremos já. mais esta lei da bis·
torin., ,»- (Apm·tt:.s das S1·s. Ruy Barbosa e
Gomes de c,tstro,)
Nito é Guizot,- <l Castellar quem falia.
Quer-se ll!ais cloro 1
Istq ern get•a!, Sr. Presidente.
Em particular, quanto no projecto e suas
clisposições, estilo cl!es aquem, muito nquem
das proporções hypcrboltca< qu•l lhes attrlhuiu o lllustre senador, até certo ponto como
recurso oratorio para pôr os esplritos em
sobresnlto, de lança om rlsto, prevenidos sob
a fascinação 1lc uma eloquenola pc·lvileglnda,
na exposição de princl pios liberaes e humanl tarios nem sem pro adapta veis, sorvida por
um talento e uma ou!tur~ ele ascendencia
maxlma.
·
Som duvida quo o projecto e suas medidas
toem import:tnciiL, muita importnncla, niio !ta
negai-o; o ó prova a vohemcnola,a tenacidade
da impugnaçiio,
· .
Mas impugnado porque !
Conf0sso, com a sinceridade 1le g uem só
procura acertar, que não lho descubro, niio
vejo, não lobt•igo mesmo vicio algum de inconstitucionnlidadc. SI uma ou outra novidade encerra, é com assento no direito geral
das naçOes, o atê corto ponto no nosso direito
mesmo, SI· alguma mecllda contõm monos
branda ou de certo rigor ó pela necessidade
da repressão de alguns de!lctos e contravenções, que silo um escanda!o soei~!, um perigo
mblico, cujos autor•es campeiam como si não
wuvera loi que lhes prohib• os netos, ou
autoridades que !Ires ponham as miTos.
g porque so trata do modidns necossnrins,
repressivas, indoclinavels clama-ao· entrotanto: Sisto, 'Uiator, heroa calc(IS t
Assim ó quo, porquo o ,iury, mal composto
ontre nós, se t11m revelado lnsumctonto pera
a rcproasii.o '·do ·certos 1lollctos, e süo estes,
por Isso, doforidos a jurisdicçilo ·espcoinl,

l
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como por vozes se fez no tornpo do rmper!o
com oscaln. maio!' tal voz no rr~imon dn !to:
puhllc:t, entewlo-su quo PDl' tnl 0 violada n.
Constituição!
1
~rque, pnra a liberdode provisor!" do
delinquonto e ga.ranlia. da sociodn.tlo so insti·
tuo n fiançn, o ostn,om alguns casos ó iii mo·

rio. o um salvo contlucto para. cscn.p'nr o réo
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potoncht pn.rn pt•ocossnr n. policio. ; pouco importa. que a ponnlhlu.do ~ajn mais ou menos
g-ravo.
O sn. Ct,Er.uo g CA:\IPos- O illust.ro Sen·u.lor sabe n. consirlcrn~·fio e estima em que
o tenho, porrt quo niio lol'e a mal que lho
ob.~oJ•ve que não!'! pundo tinta:; ao qundro,
pnm !lnr·lhe Uivor~u. côt', niio ó por tnes
J'unUamento!" que lm 1lo convencer o Sonatlo
tio que as nu•d1das do projecto siin !lestt-uido·
ras e do ordem n. doturmin:lr o. quedo. do um

á nccü.o do. justiça, si pn.t'tL mantcl·n. cllll'n.z
o gnrantidom se o;tabolcc··m li\rmns mnis
segums, inillwtivcis. como tcom rcilo outras Jogislnçüos, nttonlo.-se contra n lib.,.rdado reg-imon.
individual!
lmp!n·(oições tem n. proposição dn Cnmnrn•
Si para a ropross~o prompta c elllcaz de
imlh1·mou
.ii a Commb~ü.o o twttou do cor~ortns co_nt!•avcncõc~, do prattca. l'!•oqnonto c
l'i~iJ-ns,qWHitcl pmule. Que o parecer da Com·
ImmoraliSSJtnos ctrmtos, s, biparte a compollliS~iio,:ttJI·su.r Uus seus melhores iutnito.s,n;uln.
t~~cia, d;.mdo-so o .fll'~cosso ~~ n.uto.riflnde potem
do t•ccommondo.vcl. uií.o faz duvitJa a.
hcml o o .JU)~amonto n n.ntorJdnclo ,Judiciaria,
como pela. lei ele

~O d~

setembro do 1871 de

lnconteRtavei espirita liberal, attont:.-so don·
tr" o Poder Judiclarlo !
Porque no processo summarlssimo dns contravenções, so limita o numero do tostomu·
nhos, como ,iú. o ll1z o decreto 1.030,-porqnc
o ministerio p11bli'co nii.o tom o. iniciat1vn.,
como 11iio a tiniu• pela dita lei do 1871 quanto
aos crimes polioia~s ; porque o processo niio
so preparn. e se JUlgo. em duas audicncio.s
ou mais, quando nllás se dtl maior numero
do dias parn elle, - attcnta-so contra n direito de defesa, que n Constituição assegura
am~lnmonto I disso o illustro Senador pela
Babm, seoundodo pelo meu nobre amigo
Senador pelo Moranbiío I
Equivoco Eem duvida, apreciando o processo pela policia, allegou S. Ex. quo um
qualquer dologar1o pOtlerin processar qual·
quer de nós pot• gatunos, como si o pt'OJecto
estendesse a ccmpelencla policial no crime
de furto o outros dolictos, o niio sómcnte a
algumas contravenções.
O SR. RuY BAilBOS.\ di1 um apnrto.
0 Sa, COELIIO E CAMI'Os-V. Ex. explicou,
-e vê que ou att.J•ibuo a equivoco,
Equivoco aindn, S. Ex. allegou ·que o <1elogado p!'ocossaria contrnvençiío, como quobi'a
do te1•mo lio bem vivcn·, elo poniL do um a
tres annos de colonin ngricola, ilypot.hn•e dq
rtrt. 400 do Codigo Ponal, que o p1•qjecto niia
romprohontle.
.
Por Isso, quan•lo S. Ex. isto expunha, npnrteellnqulrlndo do que artigo do projecto isto
constnvo..
O Sn.Jtu\" BAnnosA dá nm npnrto.
0 Sn, COE!.IIO I' CAMPOS - 0 projocto eontóm n nrt. :mo, o niw o nrl. .JUO \tn Cmligo
Ponnl, on•lo EO trnin •1n quobrn do tormo do
bom vivor n qne S, llx. so roforiu.
O Sn.. I~m.· BAnHOSA. -A nosso. dlvergeno!n.
ó fuudnmontnl ; ou nogo om ahsoluto a com·

Commls~iio.

O quo lm, poróm, SI', Presi•lonte, ti que S!
as medidas da CnmarrL. ou os da Com missão do
Senndo não valem, não 5ii.o snllloicntca, que
outras providencias, outras medlrla.s Stljam
apresentnrlas em substltuiçüo, prolleuas, cffi·
C:LZCS,

O mol <ihi esli1 palpitante, inilludivoln gatunagem, a jogatinu. e outrns contru.voncúes, pei•versorns-de !e terias, roclo.mnndo os
recursos da nossa therapeutlea.
Como oneontrni·OS 1
Qual o remou ia?
As leis vigentes, e não maiY e nodo mais ?
Assim niio entendeu a Comarados Deputados, ·
nssim niio entendeu aCommissão de Justiça o
Lcglslacão.
Questão do o.precinçiio i diversidade (te pon·
tos de vista, "'" que codo qual so colloco, e ó
dirPito seu collocar-so, com tanto que o façCL
de hoa. fó, compo.ti•ioti~mo, mlra.wlo sómonte,
exclusiva.mouto o Interesse social, o bem pu·
blico. (lia apai'lcs,)
Dlversidode de pontos do vistn, eJ•ro iL
quem vordade alóm sobre o mesmo ponto
em 11elinto, on•le está a justiça, autilh\a.io,
qul!m tem ro.ziio Y
'
Pdo que passo n expor vorificariL o So·
Sanado si roziio ba pnro rojeltnr o projecto,
em todo ou cm parte, ou si para modillcal·o
o ncccitnl·o, como foz a Commissão.
Era meu plano inqniJ•ir:
1", o que intento a pl'oponiçuo com os medhlns que contém;
2u, com quo fnndnmento ó impugmuln:
3", por quo a Comlssüo níio osposn.urlo-n. do
todo, niio l't\loitn.ndo-n, tirou-lho ns uspero·
zas, deu·lhe lhco novn, :rerf'oitnmonto uccoi·
to I' O!.
A"im, pelos do(nlhcs so f<ll'ia o conjnneto,
tmbaJho longo. peuoso, mns neces:mJ•io ; e j;'L
ngorn. roduzitlo, e tlisponsn.vel cm parto,
desde qno j1' fornm votadas ns emendas dn
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commissüo, om 2;1 discussão, o nri.o foram corrocr.ionn.l, (lí!sdo quo .fltz qucstií.o súmonte
da n.!ltoritJndo ,iwlir.int•ia..

ellns entilo nem.ngora. impugnndns.
Para que justiJ!cnr emendas não impu·
gnlld1ls o votadas 1
Si para oxplicnciío á Camnra dos Deputados, ahl está o parecer com as rnzüos do·
clarnrlns elas emendus, cm sua synthese, mas
expressas e frisantes.
Salvo si ainda se Jovontarem cluvldus no
correr dn discussiío, cnso cm que a Com missão
fará o que lhe cumpro.
Antes disto, dou como nccoito o que niio
foi combatido, tomando como objecto do
minhas observações neste momento o' discurso
do !Ilustro Sonnclor pola Bahiu, do quo
constam os pontos impugnados.
Começou S. Ex. o sou discur,o diumrlo
,que, a pretexto do ,jogo, n.pparccern.m no pro·
jecto as outros medidas quo ollo encerra.
0 SI<. RUY BARBOSA-E' nm,, verdarlo,
O Sn.. CoELIIO E CAloiros-Já não estava
nesta Capital, quando foi apresent•cdo o pro·
jecto na Camarn.
Pelo que 11, observarei. poróm, que elle
appa1•eceu Jogo com ns medidas, de que tratn,
salvo as modlficncücs. Niio houve projecto
especial sobre o jogo a ~ue foram additadns
as outras disposições. Niio v•jo por quo dizer
que outro oJ•a o fim do projecto.
O SR. RuY B.\nnosA d~ um aparte.
O Sn.. Co,Lno E CA)!ros-Fosso como fosso•
a qu~stiio é sabor si as medidas siio necessarias. SI necessarias, pouco adennb que
venham de par com disposições sobro o jogo.
SI não silo necessarins, outras serão n~ razoes
de combatei-as.
· Silo nocessnrins !aos medidas 1 No conceito
do illustre Senador são antes dus!Jouldorns.
Mas, qunes as medidas d•strnlrloros 1 Sogu·
:ramente nquellas que so1freram a impugna·
çio de S. Ex., o não as outras, us muitns
outras, que nito foram lmpugna•lns, A·~lm,
ucçiio publica no furto, objecto do nrto i", n
inamnnçabilldndo na rnincldencia cle;te cri mo,
de que trata o art, 1", como os art•. 3 e 4
sobre o jogo, etc,
·
0 Sn.. RUY BARDOSA-EU tratei do !lS·
sumpto pet• summa capita ; pot•qu~), dt1 con·
traria, teria do combater o proj.•cto torln.
0 Sn.. CoELHO E CAMPOS-O que sel.ó quo
s. Ex, combateu o processo pela pollola em
algumas contravenções, a ellminnçno clu cou·
Qli.O fldci jussoria 1lllo thmçn. pt'OVIFOrio., lL
subtrncçito no jnry do alguns or1m•s commot·
tidos (I compotoncia dn Cnmnra Crimlnnl, o n
f<)J•ma do processo dessas contrnvençc1o., pola
policia, N11dn ntloantou contra as cll.;posições
refeJ•iclns o out1•ns do aJ•t, 5". nem algumas
do nrt. 6·•, ro!atlvns no julgamonto pelo
pretor, que S. Ex.· ·talvez profira ii junta

0 Sn.. Rur BARDOSA-EU combcito a ro·
fol'ma.,

niio tenho

neae.:isidndo elo enun..

clnr·mo, e S. Ex. acha poucas ns ini<JUidndes
que apontei 'I
0 Su. COI<LIJO E CAMPOS-O qne acho, e
parece ó que, nilo sondo as medidos as mesmas, o comlm.tidas umas e outrns niio, só·
mente U<Juellas ó quo podem ser destrui·
rloras.
Assim o ~ri. 7" que V. Ex. acha uma nlo·
pia. por soro pessool dn pol!cla irroformavol,
não pódo ser dostrnldoi'IL uma nsplrnção generosa, que se tom por utopia.
Pelo que, parece ~ ue sn tis faço o mou dever
com Jonldnde nesta dfscns>ão, tom" ndo cm
considoraçõo sómento as disposições impugnadons, utó .quo outras tD.mhem o mjam, tanto

mais quando as alterações da Commissão
foram acatados por S. Et., sentindo que o
mesmo não flzosso olln ~uanto a outras dls·
posições.
O Sll. RGY'BAI<UOSA dá um aparte.
O S11. ConLno E CA>IPos - Senhores, com
n mesmo fsonçllo e li herdade com quo so
houve n Commissiio nas emendas a algumas
dlspo;lções, tel-o·hin feito li outriiS, si dellas
se convencosEo.
Modestia á parto, nilo escaparam á percepção da Commissii.o os pontos impugnaveis,
o JJOsnndo o pró o o contra foz as altoro.ções,
que entendeu, salvo ontriiS que a dlsousSiio
suggorlsse.
O sn.. RuY BAnnosA- Sobre este nssumpto
não podem haver ldóns novos, porquo os
principies silo velhos.
o Sn. CoEL!lo E CA,!POS- Velhos, mns nilo
absolutos, porque se devem adaptar no meio
soc\al.
.
O SR. Rur BARBOSA- Comtnnto que niio
Oquom nlcUarlos, estJ•opindos.
O Sn.. Com1.no E CA>IPos- Vamos de vagar,
pn1•a cbegar·so .ao flm.
Como o illu•tre Sonodor Iniciou o sou dia·
cu1•so pelo fim do projrcto, será minha conto•tnçdn pelo ultimo dos pontos impugn~clos,
retroceclendo gradntivnmento aos que o. pre·
c~dom.
.
Haverá, pelo menos, n vnntagom cle se·
guir 11 ordem e•tnbolrcfda no projecto,
Primeiro ponto da impu~nnção: a matnrla
do nrt. 5", §i" do pJ•ojrcto, polo qnol so tlm
110 jury pnra dar {I Cc>mara Criminal do Tribunal Civil o Crirninnl o procooso o julga.
monto cios crimes do fnlsldnde, furto, cstollo·
nato, abuso elo conllnnon, roubo o extorsão.
E'·apreolacla esta disposiçi1o NOb o ponto do
vista de sua constltuclonnlldade e do sua
utilldndo,
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O illusl!•c Scnndor tom o. t•esrJOito oplniilo
mdlcnl; a disposição, a sou vor, ó Inconstitucional.
1
A Commissão contostn osso. lnconstltuclonnlidnd<r. o distlnguo quanto li utilldatlo,
E' incontilituciono.lrL llispoPiçiio drsto nl'·
tlgo, porque? Porquo, rliz S. Ex.; n Constituiçü.o l"cdoral, nr~. 72, § 31 di::~ põe: E' m'tn·
titla a instituiç(10 do jtw!J.

~In.utcr•, nccresc(.tnta S. Ex., ó 'coofm•var,
guardar i ileso, m1o abolir ; o porque quom
pódo subtl'nbh• um·1. funcç1io 1\tlo jnry, póJo
tirat• outras frmcções, e ntó todas n.s funcçõr!S,
o isto seria abolit• o jury, que a Constituição,
manda mnntor. llllO é tin.<IO subtrai!! r nuu!quor
J'uncção R!J jUJ'Y SPnl iuconstitucionalrdade,
E' o a.r•gumouto Achilleg do S. Ex. n da-

I')UalJcs qrrcto ('ffi a mesma opinião.·

Peço licença pnra ponderar ilquelles qua
assim pensam, que o argumento nlio ó verdl\·
c.lclro; ó m1o sómontu o:,pccioso, ó vicioso.
Somliuv!rla que quem ;óde fazer o mais,
póde f~zet• amenos. E'ohv!o o natnrn.l. Mas
. que o. qnem nüo pór.to fazm• o mais fiCjtl. r!ot't•so
thzer o mcnos,ncho estrn.nhoi níi.o ó racional.
O Sa. RuY BAI<DOSA- Quero que depois
rnedl~ao quo se pOdo fazer o o que uiio so
póde t'llzcr.
0 Sn. COELHO " C.U!P0S - Ltl chegare!, e
v. Ex, verá. pelo que vou dizor.
O Sn. RuY RutnosA - ~fns per·mitta.rne
uma ob:;ot•vaçü.o : V. Ex.. me alt1•ibue uma
proposição que, nem impllcitarnentJ, nem
explicitamente, está no muu rhscur~o.
Eu não dl.se que q nem 1óde fazer o monos,
póde f•zet• o mnls, ou que quem não
póde far.er o menos, niio póde lhzet• o mais ;
ou não disse isto. Eu disse que, sl o Con·
gresso póde suutr~hit• uma parte da compo·
tencia do ,iury, pódo suu&,n.hit• toda essa
competenola.
O SR. CoEL!IO E CA~tPos- No fun•lo é isto

mesmo.
O SR. RuY BAI<DOSA - Pol'qna o questiio
nilo ó de quantld"de, n.aa de quulldnde.
0 Sit. COELIIO E CAMPOS - Sou leal na n.rgument>çiio. O St•. tncbygJ•apho mautonbn. a
nota du que d!s.c, IlLI como foi tomndil; nilo
nttr!buo ao nobre SemHtor cousa divcrm do
que elle doclat•a, attriuno a S. Ex. o que
o!le nmrma.
Digo que se póde tlrn.t• porte da comJ.cten-

cla, mas nü.o todo. o. oumpetencla..
O SR, RuY HAI<nos.--Quoro ouvh• n Impugnação. V. Ex. ha do mostrar quaos são
as attribu!ções que o Congt•esso póde tirar, e
quaos as que m<o pódo.
0 . Stt, COELHO E CA~lPOS-Si V, Ex. se
dignar ouvit•-rne,,,
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O Stt. RuY BARDJSA-Dosejo ser convon·

cido.

0 SR, COELIIO E CAMPOS-Nilo tonbo a pt'C•
!lo o con \'encot•, mas quo o meu
assCt·to ó lundado e ó vct•dndelro; pretendo
mostrnr CJUe, porque ::3omos obrigo.clos n. rnan·
ton~·ii.o

tet• ojury, que, porque niio podemos tirarlho todn. n compotencin, n110 so segue, que
niio so possa. tirn.r·lho algumns funcçõos, quer
dizer, parto da competoncht,
O Stt. RuY 8,\RUOSA rlrí. um aparte.
0 SR, COELHO E CA~IPOS-Si V. Ex. ainda.
não mo ouviu . ..
O on, Rur BAnmsA-Per<loe·mo; ó ·preciso ser preciso n:oste ponto.
0 SR. COEL!lü E CAMPOS-Serei pt•eciso ;
V. Ex. hn do vnr; si bom ou moi, ó outro
cnso.
O Stt. RuY BARBOSA- V. Ex. niio precisa
dizer-si bem ou mal ; ó sempre tiem; a
questão é do subtll•r.O< •
0 SR. CoELHO E CAMPOS-Si O meu nobre
nrnlgo não mo ouviu, como mo póde suppor
subt.rtczns 1
Sou um discutidor de boa r.;, o espero mostrai-o m sustentação da minha these, em
contt·nposlçno à do V. Ex, rio que se póde
subtrahir porto da comp~teucia, mus niio todn
lL competcncin..
Estou profundamente convencido, sr. Presidento, do que qunlquol' duvida 11 este respeito ó desvnncclda pela tradição do nosso
direito e a proprla Constituição da Repu·
blica.
0 SR. GOMES DE CASTRO-Sim; mns no ro•
gimon do Imporia isso ora pormittldo, porque
n Constituiçiio se expr·!mi• de outro modo.
0 S!l, CoELIW 1•: CAMPOS-Si niio mo fnlba
a memoria, V. Ex. jJi disse etn aparte que,
quanto no jury, o. Constl tulção da Republica
mandou manter o Constltulçiio do lmperlo.
0 SR. GOMES DE CASTRO-POÇO O palavra,
Heldc dizer o men pensamento sobre este as·
sumpto.
Eu jil o disse om aparto; mns heido dizor
de modo mais explicito; não quet•o duvldns
a este !'espolio; considero Inconstitucional
tirnr do jury qunlq uor nttribuiçiio que lhe
pertença ; niio ó pot• sor mais ou menos, ó
p:~la naturozn do jury.
O Su. RuY. BARDOSA-Apoia•lo: a questi'ío
ó de qunlldado e não de quantidade.
0 Stt. COt<Ll!O rn CA>tl'OS-Niio ó assim ln•
fnrrompldo por n.pat•tos, que porlorel sntistozet• aos mous !!lustros Interlocutores,
IMou em caminho par:. cbegnr ao quo
ss. E~x. desojam. Ouçnm·me; ó o que peço.

'.,
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Dizia, St•. Proslrlonto, que 11 duvida quo so mluho. NIT,o ii ludo os quostüos, estou convon·
Jovnuta, de quo se plhle timr ptu•to dn. campo· c! do, :wgument.o do boa. tü.
trmcin ao jury, sum quo tocln.vin. 1'10 po.s:m tiO Su. Go>r~s JJE CASTI!o-Nislo todos ncre·
l'IU'·lho a compotmwla toda, des!lppa.roco, ditamos.
·
consultndn n. tradi•;:io do nosso direito o u
O Su.. H.uY B.\U.BOSA-Ninguom püo cm
Comtituiçiio da ltepublicn.
JllviJtL a bon. lü do V. J~x.
Pela. tradit;;1n do no:;so direito, prll'qUo 1
Senhores, a. CoHslitui~~ão do IlllJlt3I'io, artí·
o Sn. CoEr.no ~o: CAMPOS-A um discutido!'
gos !51 o 152, dispunha quo o Potlor Ju•li· do boa f<l q11o nfw ó SOJ>hista, doixn·so que
cin.rlo seria exorddo pai' juizos o jurn.dns; o produzo. n n.rgumontaf;ii.o quo lho occor!'Cl' ...
que cHtes conhecm·ia.m cJu.s qucslües do lltcto Contlnuurui,
no clvol o no crime.
Esta clar• que si a Constituição tio lm·
O Sn. Oo)!Es nm CAST!l.v - E nos casos o perio deixou aos jumtlos o conhecimento das
quo:üõcs de 1il.cto no civol o no crimo, deixou
polu fórmn quo os codisus doterminarem.
to.mbem que os codigos, isto 6, ns lels ordi~
o-sn. CoELllO g CAMPOS-E'' o que ia dizor. nnl'ias,
deter•minnsscm quaoa os casal:! e a
V, Ex. se adianta ...
fó•·ma om qu" o jUJ'Y conheceria do taes quos0 Sn. Ool!Es DE CAST!tO-Mns suponho que tõos ; e isto fez o Cotligo do Processo, decio.·
•
não laço mal nenhum.
rondo as questões do Jacto da competencia
0 Sn. COELHO E C.urroa-Pois bom, Sr. Pre· do jury, o as que nü.o ernm.

o Sn. Go~rEs DE CAsrno-Porfeitamonte,
sob a Constitui('ilo do lmp:Jrlo,
O Sn. Co~LIJo mCA.MI'OS- Velu depois 11 lei
de 3 do dozembro refurmaudo o Codlgo do
Processo em varies pontos, nlfelçoando a Instituição mais ao systema fmncez, do que ao
inglez, que foi o molde do Corligo do Pro·
cesso.
O Sn. RuY BAnllOsA tltl um aparte.
O Stt. CoELIIO E CAl!Pos-Respondo com
Castcllar que, na politica ha os prophotas e os
politicas.
O Stt. RuY BAnnosA-Pordôe·me V. Ex. ;
ó na lnglateJ'I'n que V. llx. ha de encontrar
os ra<licaes.
Os Sns. GolrEB nm CAsTRo E ltuY IJAnnosA
dão apartas.
O S1t. PRI'S!PENTE-Attonção I
os codigos determinassem.
Por e,<tos palavras finaes do art. 151- 11os 0 Sll. Cor.LÍ10 E CA~lPOs-A lei do 3 tio
Cr130S c ]ICla (drjua fJIIC os coditJOS dete;·mi· dezembro, rofor•mando o Cotligo do Processo,
JJ~JScm, o legJSiatlor ordlnario de. entiío so tirou tn.mbem no ,iury u.lgumns J'unccUes a
Cll tendeu u.utorizatlo a organiza.t• o jury ,ti ando que deu competencia especial. Assim a lei do
modalidade ii instituiçiio, e a declarar nessa 2 do julho de 1850 o a lei de I do setembr•o
oJ•ganlr.ação quaes as questões do fucto, ou de 18(10.
luncçOes quo compotiam ao jury o quacs as
Podiam estas leis tirnr J'uncções no jury!
qttc nõ.o llio compctitLm,
Som duvida, não só pelo que citei tla. CtHIStio3 Sns. nuy BAnno~A E GO~JES DE CASTno tui<:iio do Imporia, como pOI'QUC as l'uncçúcs
d[o apartes.
tlo jnry coustnm tlo Codlgo do Processo, lei
orditla.ria., quo outt•a lo! póJo llcrogar.
, O Sll. COELIIO 1~ CAl!POs- Perdoem·mo;
0 Sn. Rur UAiliiOSA d~ um aparte.
deixem qno completo o meu argumento,
.A•s!Jn ó debalde occnpar a tribuna. • .
OS!t. CoELIJO 1!1 OA>li'Os-Parn preparar bom
o Sn. Rur BAnnosA-V. Ex. tlosculpe 08 o tor~·eno,ou ó que sei como d.>vo prepJL!'dl·o,
lllBus :tpn.l'tes i ou nii.o posso mn.is 1itllut•.
niio V. Ex. que mo impugna.. O Sonn.do vol'il.
.
allual quum tem r!l,iio.
O S!t. Comwo E CAMPos-Ap,.rtos de V. Ex.
.
,
esclat·ocem, mus om corto limito 0 opporlUni· OSJt. Rur BAI!DOSA da um aparto.
cindo. Eu tomarei om consideração tudo/ O S1t. ComJ,no ECAMPos-SI <1uaudo V. Ex.
CJ.IIanto V. Ex. objecte, Não me tomem o """ tilllou, dei um ou outro 11parte, roi já no llm,
sidente, como foi enten<litla e praticada esta
disposição da Constituição do lmperio I
O Codigo do Processo Criminal foi a lei re~rulamantar ,dessa disposição constitucional.
E como J•egulamentou·a?
Organizando o jury sob o triplico aspecto
<la sua composição, do sou funccionamento e
de suas nttribuiçüos, ~rendo que entre C8ÜL'i
attribuições niio contemr,Jou nenhuma questão d11 r~cto no civcl, nem algumas tlo crime,
como os crimes policiaes e os crimes da respon>~billda<le, que ficaram do jurist!icç"o
CSJ!CCI:tl,
O sn. RuY BAIUJOsA dó. um aparto.
0 SR, COEUIO E ÜA:O.JPOS- E ussim rogulalllentou o Codigo do P!'Ocesso por força do
nrt. 151 ·rJa Con~tituição, segun(lO o quat nR
qunstiíes de facto no clvel c no crime com.
pet!n.m aos jumdou nos c.tsos c p11la f'iJrma que

•
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por motivo especial ... pnra V. Ex. encher o.
hora....
I
O Stt.~UY BJ\TIBOSA-Mns V. Ex. tinha
ainda que fallur, e ou uilo pos8o-fallar mais.
O Sn. CoELHO E CAMI'Oil-Aos codigos, Isto
ó, ;h; leis ordinnrias ó que, Jlola Con!<!titnlçiio de
Imperio, ficou a moda lidado, a organização do
jur·y o nesta orgu.niznçiio é quo se 1lctormina
maior ou menor somma do suas fuucçües.
Isto alinnl quer dizor quo o .iury conhece
dus questões do lllcto, mas IIB l'uncções que
pDr isto lhe competem o o rmgmento ou re·
ducção dellas, é a lei ordinariu quo deter·
mina,
B' a trruliçfio tio nosso direito.
. Agora, pergunto:. fo_i _porventura couso.
divoi·sa o que a Conslitu1çao Fodcrnt presc~cveu no o.rt, 72, § 31, ma.ndu.ndo mantet• a m·
stuição do Jury 'I ,
.
. Mandou ~~;~nntCI o que! Os tr1bunaos do
JUry e as lc1s regulamentores em que as·
sent.•m i
O SR. GoltES DE CASTRO dá um aparte.
O SR. CoELI!O E CAMPOs-Mandou manter
a instituição do jury, como diz o !Ilustre Senadar pelo Maranhiio, e niio os tribunaos que
encontrou no tempo do sua promulgaçilo.
Absurdo fura que o legislador constitulnto
coglti\Bso da manutenção dos tribunnes,
quando alia sabio, por nossos mais eminentes
estadi8tas, dos vicies, das doficiencias, das
talhas do jury, e da necessidade de sua roforma para o desempenho do suas delicadns
funccoes. E isto que diziam o Uarquoz do
S. Vicente, o conselheiro Nnbuco, conse\hoiro
Furtado, Vlscondo de Nithcroy e ontros, olt<J
via confirmado pela p••atica quotidiana da
instituição.
O SR, RuY BARDOSA dá uni aparte.
0 SR. COELIIO E CAMPOS-EU chogo Já,
0 SR. GOMIOS DE CASTRO-Do!Xh elle ir,
0 Sn. COELIIO E CAliPOS-NÚO ora passivo!
que o lcgi•lador constituinto quizesso mnntor
tribunacs quo, como crnm, seria.m improstavols, de pouco ou nonh~m resultado.
Isto do p••ooonte.
Quanto uo futuro, considero-se quo pelo
desenvolvimento dn. civilização, !lis:!ominn<:iio
das luzes, o o volver dos tompos, so habilitassem es>cs jm•urlos para as suas fnocçõos
pn.rn. nqnelln.s qne fl'Nlm llndas a jul'isdicçiio
especial, succed<H'ia que estas !Uucçõos niio
podet•inm rcvol'tCl' n. s1111. competcncin., como
foi o pensnmento constitucional, si mnnrlandn
manto1• n iostitulçi\o dojury quizcsso lambem
mo.nter o~ tribumu~~ como encontrou.
Al,;urdo presente, peta impi'ostnbllidnllc
dos triuunnes, absurdo !'uturo, pelo impc·
dimento da revorsilo ao jury da l'uncçõcs

3ú3

que silo naturnlmontB suas, ó clnro que pelo
o.r·t. 72, § 31-n: manutençiio da in:ltltuiçii.o
do Jury-nüo qner• dizer o. manutont•i\o dos
tt·ibunnes.
'
!Jitcrpl·ettltio illc sumen da qttaJ absu!'dum
ttvitetur, (\iz n Hcrmenouticn.
Log-o, mnn t1)r a institnic;iio do juJ'Y, não ó
manter os tribunaes. os trlbunaes silo m01in·
lidndc~ da instituição, ns modalida~lcs variam
segundo os tempos e ns cil•cnmstancius c n.
instihli(ã9 póda subsistir sej" qual for 1.' sua
Oi·gamzuçuo, "sua mndnlldadc, comtapto que
nilo contravenha á instituição.
O Si<. GollE' DE C.uTRo dó. um aparto.
O Su. CoELno B CA)IPos-Ma.s, si a Consti·
tu.içilo mantevo o. instituição do jury o nü.o os
\i'Ibnnaes, o que vem a sor a lnstLtuiçõo do

r

jury, que n Constituição manteve 'I

E' s~m contostnçilo, o jtu•y em seu caracter
essencml, cm suna cssenclalldados enractorlsticas, em sou principio fundamento!, inde·
pendente do sua organização, antes de sua
modalidade.
Mas si manter é c~nservar, si sómente se
conserva 0 que .Já ax1stc, do r,uo doeumento,
do qu~ lo.l consta esso caJ?clar os~encial, essa
assenmahdari~ carnotorlst!Co, o prlllclplo fun·
damontal do JUry .1 •
Consta da Const!tulçao do lmperlo, que ln·
stl.~ulu o J•u·~· en~~·~ nós, em seus arts. 151 o
15~ • . Estes 111 tlgoo d1spo~m quo-j urmlos, Isto
é, JUizes populares o nao togados, e.ouhecom
das 9uestõ,os do facto no cl vcl e no crime, som
preCisar 0 • casos e a fórmn.
O Sn. RuY BAilBO.<SA dá um aparte.
o SR. CoELuo E CAMros-Niio é lei.
O Sn. Ru\" BAnnosA- E' Ioi pelo consenso
unanlma.

.,

..

.

..

O Sn.. COELHO E CA)tPUs-g' nosso ponto de

dive•·goucla. Doixo·mo concluir o argu-

mento.

o SR. Rw BARBO>A- Si v. Ex. reduzir o
tribnO!Ll do .iury n dous jurados, niio se1•á
mnls o jm•y.
.
0 S", COELIIO E CA>!POS-SO!'IÍ, si Olegisla·
dor "ssim onteudor.
0 Sit. RU\" BAIIDOSA <li'' Ulll nparte,
0 SR. COELIIO E CAMPOS-Nilo SOU advorso
á Instituição do jury,uiio sou sactarlo da nova
escola pomli, nilo sou nnthropologlstn. (lia
outro.-; apm·tt3s,)

o quo e:;sencinlmcmto cam.ctorizn. o. insti ..

tuiç1lo elo jul'y, o seu principio fundamenttll,
ú que unm nulgoistratu!'a popular, junulos e
111'i0 juizes togn.tios conheQam tlns que~tõt.!.~ llll
thcto no civol c no crime, isto é, nas causas
con tonciosns.
Eis, cm substancia, o que é o jury.

.I
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Como, porem, n lnstltulçilo precisa ser
organizada, tor fórma ou modnlidndo, e "
orgnnlzaçiio o~cdcco á clrcumstancias de os·
paço e do tempo, declarou sabiamente a Con·
st!tulçiio do Jmpo!'io que o jury conheceria
das questões <l•r fucto nos casos o pela fórma
que os Codigos dotm·minns<em.
Eis, a mau vur, o quo explicita e impllci·
lamente a Constltuiçüo da Republica mantóm.
0 Sll, RUY BARBOSA-Isto mlo niio ost<\ nn
Constltulçiio dn Ropu~lic•, quo nlilis usa dcatos palavras rm outt•o.• ponto•,
0 S!l. CoELHO lO CAMPOs-Como niio estt\1
SI a Constituição montóm u instituiçilo, e
niio os tribunnes, si a instltulçiio em si
mesma consiste em quo jur·ados e niio juizes
cooheçom das questões de facto nas ctmsas
/COntenclosas-nao fui siniio i~:~to o que expU·
altamente e!la mandou manter.
Por outro lado, como ·a in•tlluiçilo para
sor exor·cllada preci•a de or·ganlzaçiío, fOrma
ou modalidade o isto ó acto de lei oruiuarla,
eis o que lmpllcitamento olla tumbom man·
teve, mantendo" instltuil•i\o <lo jm•y.
Isto, em definitiva, quet' dizer• que, como
a Constltlllçilo do Imporia, n Constitulç1lo da
Republica, quiz que por jurados Cosem decl·
didas 'os questões do facto, principio J'un,Jamootal do jur•y, o que o Congresso por lei
ordino.rla lhe de;sa a fúrma e modalidade,
orgaui?.ando-o,
Os Sns, GOMES !>E CASTRO E RUY BARBOSA
diio apartos.
0 SR, CoEUIO E CAMPOS- Assim entendido
o art, 72 § 31 da Constituição Federal, (em
meu conceito, outra niio póde ser a lntelll·
gencia sem absurdo), Ioda r•cfvrma toda ot··
ganização á admlssi vJ!, respeitado o caracter
essencial, o principio fundamental, isto ó,
repito, quo jUt'lldos e nilo juizes decidam as
questões de facto.
E porque nos!a organl•açii.o, como pelo
Ccdlgo do Processo e ou tr·as leis, de p'r com
a composição o funccionamento do j ury, é
que se prescrevo a sul\ compotoncla, mo is ou
menos lota ou restricta, a• suas funcções em
maior ou menor numero;umnou mais dostns
tanoçOes podem·llre ser tiradas, 110r lei ordl
naria,corntanto que niio se tire ou antes niio
so extinga a competenola gorai dojury.
(Tracam.so dillt~rsas aparte.t.)
Em meu conceito, h;to 8 claro, muito clnrll,
o tnnto haatarla ptLra convoncor da con;tl·
tucionaildade da dlsposlçiio de qm se tl'llta.

qual jorra tanta luz sobre o ponto em de·
bato, qno só cegos voluntarlos lho resistiriam
á evidencia: caso om que cortamento não se
acham os meus lllustres conlondorcs, por sou
nlto morecimouto o !Citldado,
Refiro me ao art. DO§ ·l" da Constituição.
Neste· at tlgo o loglsladnr constituinte reputou
de tal vantagem, pr·csouto o futura, n (órma
fodora!l va plll'a o paiz, quo oiio ndmltte reforma, nem mesmo que soja objecto de
dolibornçiio, slquer, pro.locto tendente a
abolir essa fórma federativa,
Isto quor dizer que, s•jam quaos forem ns
olroumstancias e na manifestações da opl·
nliio naclonnl,dove ser mantid~t om todo caso,
quand mame, a fadm·aoão, pois que nem
objecto do delibornçiio pUdo ser julgado qual·
quer• projecto tendente n abolii-a.
O Sn, RuY BARBOSA- Esta disposição r~·
fere-se a reforma constltuolon~tl.
O Sa, CoELUo E CA!JI'os-Náo ha duvldaroforo-se a reforma con>tltucional.
O SR,IttlY BARnos~-Roformando-so a Con·
slltulçiio pó1le-Fe fazer o que se qulzer do
jury.
0 Sa, COELIIO E CAMPOS- SPI disto, Ouça·
mo o nol>re S:mndor• o verá que sua obsorvuçilo ·não altero, nem prejudica a mlnba de·
monstraçilo.
.
Sr. PresJd,mte, si não abolir a foueraç~o é
conserval·a, si só ;e conserva o. que existo,
si a federação, entre nó;, existe pela Consti·
tulçüo Federal, dar-se-ha que n~o possamos
alterai', reform:tr artigos <la Constltulçüo re·
fdrentes iL fórma federativa 1
0 Sa, RuY BARDOSA-0 texto quo V. Ex.
cita prohlbe aLot:r•.
0 SR. CoELI!O E CAMPOS-ProhiLir a aboli·
çiio quer <ilzor niio abolir, manter, conservar
a federação,
·
.
E por que não nos é dado abolir, c antes
somos obrigados a m~tn ter a federação, segue-se que não possamos reformar alguns artigos da Constituição em que ella assenta 1
Exumpliftoarel:
Si se entend!r que pelos onc.'r~os da Uniiio
niio foi ella conveniontemonto dotada na dls·
trlbuiçito das rondns, e que cumpro atten·
dol·a, tirando algumas rondas aos Estados,
rolormaodn-se os arts. 7 a 10 da Coostl•
tulçüo, não poderemos fazei-o 1
SI ao entemler que, pura a unidade do di·
reito, ao Congresso, que legisla sobre o di·
t'Oito substa.utlvo, dove tambom oompotlr o
direito adjectivo ou processual, da oompoten·
(Pousa,)
N~o <lsómanto o que doixo dito, Sr. Pro· ela dos Estados,-não será licito reformar o
art. 34 § 2S da C~nstltuiçilo1
sidenta.
Por demais, mo occorro . a analogia do ou· SI so verlftCIU' quo a generalidade om, que
tn~ dlsposlçiio da C?nstltul~ito Federal, da é concebi<! o o art, 63, é origem tle abusos, quo
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os Estados oito so n.dn.pfn.m, como devem, nos Quer quanto ú. fmlorn~·üo, como qua.nto no
principios con8tltuciono.es tltt Uniii.o, o qur. ú .inl'y, o que do vo ser mantido é o sou cn.r•actor
prociso tlar lm~cs, como n.s 1h\•n. n projrcto •)::i:'illll 1 ~iu.l-on principio J'und!unont:tl, a. sabm·:
1lo. Conatituiçii.o, o n.tó mais capr.c.iOcada:;; si, na Jeduraç[io a, nutono1uin. o~taduali nojury·
pol' exemplo, si quizeJ· fazer• rt ·nwgi.slm· o ronllecimento Un.~ ~ucstões do facto pOt:
tura unitu.rhL, ou nttt•ilJuit· n scguntln. instan· jUl'IH)Q:J,
cht ó. Uniiio, ou pelo munes llllO o Su pr•omo 1'udo mnis ó tlescnvolvimonto. modalidarlo
Trll!unnl Fedoral tonb" o poder or•lin~rio do m•gnniznt:ii.o, pat• artigos conHtitucionaes n~
rovistn, nos será iHto dntCso ~
l'o1let·n.~·ii.o, pelos codigos ou leis ord!núrias no
Si, pn.rn. os progrossos o gJ'!lnrlczn. flltlll'll. jul'y.
do Ilrnzll, for noco.,arlo rch1wet' o pat•·imo· E como os netos se dc ..;f;l:f.Om poln fórmu.
ulo tl!lcionnl em mn. hot•n cedido uos E~tnrlos, pot• que :o;ão Joitos, :1. subtt•uct;ão do funcçtjc:;
em todo on em parto, nü.o porlerá snr rofor- aos J~sttt1lu:i sor<'t \lOt' via do l'ciO:-mu. cousti·
mnilo o at•tigo respectivo drL Constitui~~üo 1
tucion;d, o o. ::~nhtt•ucr;iio do parte da.s fuuNão ha a menot• !lu vida, pot•quo t.udo .isto cçiifl.'i d11 .iury, ::-enl. por !11i onlrunrin,
so pódo rcrormnr, rostringiuclo embora tilcul·
Tndo isto d cltLl\J, muito claro. Niio hncomo
dados nos Estados, som ;t bolir a (t!dern~,~üo.
no~:a.r n nvidoncia. (!lu oprrte$,)
Sónü.o é refot•rnavcl, ó mesmo intnngivol, o Pl:lrtlo rJo todo o vnlor n. objecção do quo se ·
o.rt. tn dn. Constituic:üo. a pedm fllntlumcntal, vo~lurjn. tilm• qun.:;j todn.:l n.s J'uncc;ües nojury,
n. arca snntl!. da. institniçiio federativa; os detxn.ndo .. [h~ ap.onas umn.9u_ duns p:tra !.Lppn.·
rnfl.is artigos, que com n.quollo sn t•olncionnm, r.~nto.t• roHpotto a. Constltlllçao, o quo seri11 do
siio destlobrnmontos, dcson\'Ol\·imonto, orga- !'acto abolir o,iury.
nização, mo~alidndo const.itucionnl ~n lnsti· . lllr!Oil.vo~ionto .CJUO fo:;:'c :t lei, nem por
ISSO SCl'lt\ illCOOStlLUCiO!l!l.l. Tambom /l. Conslituiçiio.
A autonomia <los E>ta<los som quobrn ola tuit~.ilO do Irnpcrio dn.vn. ao ,im•y n:; qucstüos
unidndo nacional ;Estatlos indostrnctiveis ua de facto no ct\'CI, o uonhuma loi dél orga.niUnião inllestructivel, eis, segundo Chnso, a zu~,~iio lho modnlisou essa cnmpetencia. e ollo
m11!cn o. teve O!ltt·c n«'1s, Isto por~ue flcn. nos
instituição l~tlorativa.
Reformavoi~ os artigos allmlidos, sulJtrn· co1hgos rlctbl'mmnt· os caso:1 o o. Cur·mn. dessn.
hldos fnncções nos Esta.1Jos, nos tei'mos oxpos· corupetoncia,
Domais o log-isla.tlor uão p1J1lo ser um sotos, uem por isso dei:to. do sor mnntiJo. tt
phhtta..
Ou o jur·y ó cou \'cuiente, o sou do·
fórmn fe•lorativa.
Tudo l•to sabe o prego. o illustro Senado!' lel' ó umntol o, ou jil. 111io dú. ro:mltado, o em
como revi~ionista que 6. revisão quo. cumpro voz do sophismn rel't.wido, 1lo sú tleixar~lhe
dizol·o, ó uma aspiração gorai, questão UIOI\ on dun.s t'uncçõus, etlo roformario. n
Con.<tituJç,lo aboliuúo o jury.
sómento de oppol'tunidado,
O SR. Ruy BAilDO<A-A quostüo do oppor· O SR. Ruy B.uwos,l-1'. Ex. l'aduz isto a
tunldade é um nby•mo. Isto opara não ser· Ulnll questfta do aprecinçi'io, no crittll'io do logislndor, e ó oxnctunu•nto o queso nog:L.
mos prophetas, o sim politicas.
0 Sn.. COELIIO E CAMPOS- Parece que rJigoo
O SR. Cogwo l!l CA~!POS - Coutinuanolo,
bom:
Contitituic;üo quiz o jury, ::;i o le~~R
observo.rcl, Sr. Pro,itlonte, que podo mos tirar lador lLdepois
entendo qno niio cunvóm, o que
o.Jgumns Cnncções nos Estados, ar;uellas rlo quo faz. ou devo fn7.m•?
Rorormtt n. Cnnstit.uir~ito
já fmlloi, porquo, como ,u,o, nilo n1fectnm no
n.holindo
o
jl!l'Y.
'
principio fumlnmontnl, n ttntcs 1'1. or·g:tuiznç-ti.o,
NiLO se presumo t) sophismn. 110 legb:lndor:
ó. modnlillnde con•tituoionnl dn fedcmçflo,
Eis como so pódo tirnt• uma parto da com- interprete tlo ct•itorio. do nlto senso nncioníll
potencia sem quo ao possa lit•nr todo. n com· -clle dnrá sompr·e nos sens ncto.:l a l'llrmo.
petoncln, se pódo lb.zer o menos som quo so nw is rncional.
Posso com sog-m•anr.~a. concluh• quo n Con·
possa fuzet• o mais.
SI, pois, quanto ó. foirmn federativa, n sun slitu[ç-iio l"õderal manteve· n. instituiçiio do
mnnutençü.o, q,ue~liio fochndn, irr~vogn.vo!, jm•y, om sou cat•nctm· ossoncinl, om seu prinirl·etro.tnvel, nua lmpetlo quo po1• v1n. constt· clpin fmulztmcntnJ, dúiXnndo {~ Joj Ol'dillllriu.,
tuciono.l so tiro flmc~·ün11 noR l·:~tn.dos. c:OIIl· no CongJ'í'~so, n. Htlt1. Ol'g'tltlil.al,~i"ín.
tnnto quo uii.o !iO LiJ·om todaA nt:~ fnncções, o O mc:~mo quo !i.lz a C<)Ufil.ituir;fio 1lolmllC'rio,
que serta tirar a snn. autonomia; tnmbom o o.t•tigo~ cito.tlo~.
com rnzão maior n mnnutençfio do. institulç~o (Ha apm·tes,)
tio jury, preceito da Constitlliç•lo,_nilo i~potlc Q11nr·se outt'll. prov11.? A pmticn. geral nos
quo so tit'" parte tloL compotcnmu. ao Jlll'.J"• BstudoH, uo Distr·lctu i<'etloml o no. Uniilo.
comtn.nto quo nilo se tiro todtL !L compotoncm, Cud.o. gstado drLtlllu ao jury n. orgnnizD.c:;i.n
. porquo Isto sori11 abolir o nüo mnntot• o quo ~.ntendeu, nmp!iuwlo ou l'O::itJ•iugindo
ruucçues.
Jury.
f:lomulo V, li
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o decreto n. 1.030, do tirnt• dircctnmonl.o o alheio, com ou sem
11 Cuustitui· yJoj(•Jlcia 011 cxtOJ'::;iio,
çii.o tlzos~o mnntei·O, mas cmno organiza~ilo o J\tlnrtl, nüo.•.o dú n.ro ...;pol til 1lolles, comnpolu.
emqunnto outt•;t mio !:lo faz.
lei 1lu !BGO o roubo uas !'!'CilltL!Íl'aS,I'ltZiiu pnrn n.
Nu. Uuiüo-n lei n. 1lo 3 elo novombro do compelcncin. c~:spt~Cii'l, o mi pe ...;soas que O!i
1808, tirando no jm·y func,ucs ;uns pot• ou- comJiwttom, do ordinnl'itl,Jll'Olotn.J'io:-:, desclns·
tros leis.
sillcndos, mio so impucm ú con!lcsconUcnciu.
Prova nin•!n un constitncionnlldn•!o •ln ju- do jm•y, nrmsnr do titH\. composição pouco
risdicçiio espechtl d;:uln. n !uncç1j,.~ tirudn.s no g:1mn litlorn.
jur·y, ~~(Jue, ~oUtnlfundamollto, 11ÚO J'oi ainda.
Sr. Presidenta, ó fn.r.to do obsorvn.çíio, do
nnnullndo, que conste, om fJUnlqnm~!los Es- que dou testemunho pelo conhecimento qno
tudos, no Districto Fedm•al o FHL Uumo, no- tenho: a rnspoito flo ccrtoR furtos o ju1·y ó
nhum JCi!o nas instuncio.s superiores re:-;pccti- tii.o ~awm·o, que, por Vt1ZL1S,pttrccc prcoct.:npado,
vn.s, nem, que const.o, fui interposto qual- preycnido.
quet• rec~ttrlm o. re ...;poito.
A~sim, nus municípios agricolas o furto de
Esto l'o~cto mo itHlu;r.a coucluir quo, a juizo n.nimaes, proUuct••Sllgricobs c .scmolhantcH :
geral do todos o:;poderos J'oJerues e e...;tadua,•s lllU!tas vczts .siitJ conUomllU!los os róus sem
e no concoito elos no~~os ,iuf'islas, ('ffi sua. ge- mais quo presnmpções, indicias vdtomcntcs.
nomlidndo, niio se J'cJ•e n Consti tu iC'ã.o ti ranJo O rno:-:mo testemunho dcn 1m commissüo, polo
nlguma.s funcçõcs no jm•y, para o.ttrilJuH·n::i n. q uo so passn. om sou Estnrlo, o meu nobre
eompotcncln especial.
amigo Sonu.dot• poln:; Alng-o:ts.
0.< poderos publicas nosso jurisprudoncla,
Quunto no quo :-c passa nestn. Capitnl, em
portanto, cnnonisnm n intolligonnin, quo dou seu parccor sobro e:;tn r(•fornm,tttmbem nssim
aon.rt. 72, § 31 dn. Conslituit::io.
o diz o •ltustt•o prc;idcnto do Instituto uos
Tanto Impm·tn ilizer-quo a mnt.,rin do Advogados.
n.rtigo cm dcb~tte ó JiCl'fcitameuto constitu·
O Srt. RuY BARnos.~-0 instituto dos Arl·
cional.
vogatlos se pronunciou contt•o. o:st11 rotbrma.
Isto posto, nbo!'domos o. questão de convo·
O SJt. CoEI,no E CAllPO~ - Em alguns
nioncin. lln disposição, sobro a qual a Commis· pontos,
são distingun, como om seu parecer.
Devemo' tirar no jury n com potencia sobre 0 SR. llUY BARBOSA-Niio conhoço a opi·
os ct•imos do quo trata. o artigo, o doforll-o. niiio p.lrticnlat• do seu presidente, mns o ln·
sti!uto manitiJstou-se contm a rotorma.
I• Co.mB!'a Criminal ~
Niio sct•io. novidndu cm nosso direito ti- O Sn. CoELllo n: CAMPos-O parecer que
rar !uncçilos ao jury.
conheço ó do prosidento, corno commi~~ü.o
As~im o Co!ligo do Proce.o;so Criminal, a lei flo ltMituto.
de 3 de dozombro,o.lci do 'julho do 1850, alui Eis porq uo, om regm, nü.o vê a commissíio
de de setembro tle 1860, no tem1•o do Im· porque timr ao jury a competcnch\ no f'ul'IO,
.-··:-'"''no tfglmon da ltopuhlicn, o decreto l'OtlbO O OXtOI'IlÜ.O.
~ 1 ~'!'"• de 1890, e alui do 3 de novembro
Eutt•otnnto, dó.-se nesta Capital um phonomeno singular quanto ao crime do fu!'to : os
seus autores, os róos niio silo punidos ti falta
de julgamento,
0 Sn. GOMES DE CASTno-Mus niio JÍ fall.l\
de disposição de lei,
0 SR. COELIIO E CAMPOS-A lei cxMe, mas
de facto ó como si ella nilo houvera,
O SR. RuY BA.RnosA-Quo culpo. tom disto
o ju!'y, si niio so submcttom os processos 1
0 SR, COEUIO E CAMPOs-PerdôO•IllO ; O.
8IIID0811l
o artigo rnziio é outra ; ó porque nüo ba sessões pelo
opeolo.l, foi
em rewra, niio nUa oompn.reclmcnto tios jnl'ndos,sortoando·so,
o julgamento do convocnndo·se, como so tem feiro, qnntrocen·
tos c mniR jurados pu1·a havei' cinco on seis
sossõ11S
om vinte o ciJtco c L1•intn dins, o quo
silo mlnlmos estes
pelo pro· 11iio hasta pura os róos fio crimes ino.fhLnda j nu to. ÇIWCi~, presos, qno pcltt lei Jll'oiOrnm.
ou.uo·, Ufí.o HO COlO•
O Slt, llUY BAttnOSA-Noslo caso csl.l\holo·
',
oomp)flXOS, IL)lt•ecinÇÍÍO çam m"io~ }la.ra us~ogurn1· a nsshluithtdo dos
11111 pratica Hlrnplos, ·olumontn~•, Jurado~,
do 1800, sub~istindo, nito pol'qne
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O Sn. CoEr~uo E CA~tro.IÍ- E oqne t•osnHn. 1· O estollionato, prn1 oxúmplo, O\lV11lVn urna.
m·tm~s n.011ll~ll.V~ls lln. compr.tonci:L d(1 prr!imiunr l'untl:~mont:ll-o doto espucitico,
Jllry, os lurtos,prlnmpalmr!llo, J!i.lJ' ~cu mrtÍOI' qu, ó o dl1l1J ~rimimd, o não o dUio civil, quo
numrJro, . rn~1'1.t ~cn·t~l, l~lO Huo .Julg-ados. com arpwl!o .so pódo col!fuudh·, o quo ~ú pótlo
Os róo~, Si n1ll~.nç!ldn::1 ou nt.to ddido~, livram· distin;.ruit· o JJI'Oiissionn.l.
S? pela. prescr1pçuo, rlocol'~lllü o Jll'!lZO lflgn\,
g hl'1 vet·,Jado ó isto quo Pt·oal, clo.ssico
S1 proso::!, pn.~S<tm na pr!s;w tCinJlO COJ'fCS· illustr,~, c,müatüJulo com vig-ot· o anLhrOjlOio·
J1ondcnto ao dn. pona, o sao 8oltos ~:cm ~on .. g-ismo in!'on~o no jnry, nnte a objec~~uo tia,
tmH;o., que os n!Jsol\•a !
mcompctoneia dc~tc pn !'O. pronuncio.r•."O ,-;obro
Isto nn. Cnpttal dos E:;t;ulos Unidos tlo n~ctos C0111J~!1XO.'), declara quo IHio poderhL
Bl''tZill
ll.Jur qnc Imo.
'
Su!m.1 :L l':~l:iit.ladc, si os J"H'O/Is.sionnes e to ..
!\1n~i:iLrndos
rlo Districto FellnraJ toem re·
t.
cll!lif~IJ·I
h~·!-ii!::r!ll, u:-,~ilhm éiJl SlWfl l't!.~jYlsta~,
pl'ü:il!llt:L' Io :to OoVI•J'Url ~ouro I'SS:t a Bom di:1, :-;i .~ú 0 c:wm·~ det.ldn <+.t,t,•nto 1],, t'll!!.o é suas
Jlil!'lt lll'O\'ct' a qual tiO ler.m .ll!it(l se:-;~IJt·~ d!'l~lllih!.it!ldn:-~ l'l~l:Uii:m !:l Jl•·ln ju1z L'nJ Rtw.
oxtrn.ordin:l!·ias 11ii.o sem ro:mltn1lo p:a•n O.'~ eow:cntr: 11; 1io p1JtJe n::dl!c.d·ii, CIJII\liS,~Ill tomo.
réos pro:-Jos do julg-arnentos reta.rdllllos, nws l'idado d,!Ci,lil·u 0 jul'y pelo que ou\·o ús
quo niio alcauçn.rn o~ rúo:; nHun\ados, entre pat•te:-: em nlgumas hora~ do uma ~cs~iio?
os quacs os de l'urto.
J'
d
1. o:-; o, 1Je 1"'1
· 11n com, ;L o ecretu n,
o. U, l:~z
Regro. geral, o fut•to lln. eompcf.oncin. do pctenda tla Camm•n. Criminal ca..;os de osto!lio ..
jm•y ni'io ó pnnido ne::;la Cttpitu.l.
nato o l';dsi4l:ulo. E' o gcrmcn da. rliSllU:oJiçt1o
O pl'ojecto contlnn umn pl'ovitlondn, nli:'t.IJ do proj~cto, n. que ello dn do.-cnrolvimonto,
ncces-;n.l'h, fnzondocobrn.r exncntivn.montc as 1Lpp!ic:1ndn a nwsmn competonciu !.nos mnis
mnltus impo~tns pelos juizes, qno n.s appli· cn~llS do tu os dcli<:tos,
cn.rn. E~tu. providencia tl:~r:i.algum ro:-mltadn,
Isto quanto ú. comploxilludo tlc~~es demas nü.o b11stanto prtra. pôt• cobro no nwl, lictos.
pela condescondoncin. dos olllciu.c .;; quo ln·
Quanto ús pcsf'o:u.i que os commettem, a. ex..
timam os ,iurn.4lO!'i e dos pro!l~siontlCS, fJIIO lhos pel'iunciP., diz, o a e.sto.tisticn. con!lrmo. ; quo
facilito.m atte8t1ulos de moloslio..
nos crimes contra. n proprieúado, ao pu~so que
Só uma roJbrnm profunda, IW!dito.dn,, nn 0 furto, o rou!Jo, 1t oxlorsilo, siio, regm ger•al,
ccmposi~iio elo jury, qun.nto no Jl:!S:-lonl o oLri· ohrn. do proletn.rioa o tlosclnssitleados, nfio
ga.torio!lu!lO da n::;siduidntlo, sora tltm•;qw.ntica ns:;im o ostolliono.to, o abuso do con!I<Lilçn., n.
paro. remediar o mn.l.
lil.lsidn.!lo, n. nwctlu. fnlso., o controtbn.ndo, criMns até liL, ntú quo osS<t J'Cibrmn so fnçn, mes dns clu.s~e~ olovadas, aba.:-:itatlas o potlovo·:-iO porvcotum d11ixm• impune o fUt·to, cJm•osas.
sómonte po.rn niio iirnl .. o {t, compotondu. t.l.o
l~sltl observação eu n. voju ,lustitlcutht pot•
jury 1 O IJom senso acuuscllw, pelo coiltJ•ario, publicistt~ do escolns nntithctic~ts, o doutrinas
quo so tire o furto no jnry, quo nüo o jnl;.ra, rundn.montnlmcnto oppostns.
pnro. nttribuil·o iL Camarn. Criminal, qno o
Por um lado, Turatl, cm sou-Socialilimojulgn.l'Íl, como jnlgtHlo tom os dolictos de sun. n.tt.ribuiUtlo h mism•itL dt~s clnsse.') oporu.rins
competcncia.
o prolntnl'ias, devida. n. mú m·gnnizn.çii.o ocoE' como penso. n. Commissão; o com rnzão, nomicn. il:t ~ocicd:ule, a principal cansu. dos
pelo monos ató qnc csm I'OibrmtL se fnça, o dolictos ~~ontrn. a lH'OJlriodndc, as.~i~pmla cstn
l'OVOI'to.m ao jury ~~~tcs e ontJ'03 tlolictos fitcto }lOICL o. . tttti:-Jticn. dos ct•ime .. ; do furto,
sulltmldrlos ~~:-ma jtn•isrlicçü.o. Croio, Sr•. Pro· t•oubo o cxtor•:-;Jto, pot• tilt1'.·m ~~m mniot• uumo~idonto, qno sm•á ctrmto rlesso. roJbrmn. t•u o qunsi ~mnpm pt'ltt.icartos pc•lns classes
rorluzir dia n. dia. nnnull:tr, n. ,iuri:-~dicl;ilo cs· infi!l'ÍOl'C:),
pccinl, dovolvondo os tlelictos it compotcucin
lJo outro ln1lo Gat•oJhlo, cm sun- SfJcioto ..
do jm•y.
fJia-:omo o.o encontt•o li o Tut•tlti, o uão ti
1>or osto. r11zão especial não tlt!ll o J'urlo, inisoria pela~ m~~~. iudic~da,, mas á ~nltn .do
como o l'oubo o a oxtorsfio, na a.Jçntltt do nol'it.o rio devet•, a wcon~·cumcut do:; prmclpws
jury, mns .com1mtindo ú .cn~nrn Criminnl, do' honl'n. o }ll'uhid;~do, ;'~ \torncid<l.tlo dos
como os mn 1s crtmos 1\o nl'1.1go, 1sto l), o o:-;tol- apotitm:- ó (!ltc, nn :-:ou coneoito, so llov9m
Jlono.to, o abuso do contlnnç:1, n fidshl:lde.'
;ttl.t·lhttit• o.-, n!.tnnlallns r.onl.J','\ n. Jll"O['l'tc ..
Pm• sun. \'07., nprccin.dn~t o e:-:tr!lion:1tn n. dutlo.
J'nlsid:ulo, à luz dc.H mc~tno~ pPincipio:-J J't.~;.;u!:11~1ll consill:·~·:tr outr:1s al!,•g;t~':ít'S do illLl..: ..
Indo!'os da. ,htt'istlic,::i.o Psprci:tl, e:,ltt jul'isdi· ll'd ma"i::Ht·ndo itnlhtw, rnth·d·IUe ,·,, u.-itn.ti:.; ..
çíi.o ll!l ju ...;ti!!cu. nestes crtmt~s, po!n. complc- Lid:l. pO~· ollo ill\'11cadn cm tH'Ova. do l:!CU
x!tlndo' elos f:tctos, nlgnns dt• ordom ,iuritlictt o as:iOl'to-n. cstrllisLica crimiual UtL ltn.lln cm
b\lltl t~prccinr;üo UiJIIeil, ~:~lniio tnmbem pelas IHl:lU.
11et:1sous quo otn g-ornl os pro.!.ieum, o suu. il'·
Pot• u~sa o::;trdislica oram do qnnlot•zo mil
l'OJlrossüo pelo jury, tilcto const•nto.
o• CJ•imes da• clns~us O[lUl'""in• o Jll'olo(ari•~•
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O S!l. CoELito E CAMros-Niio ó o. conclu•:Lo
c elo mo.is rto dons mil os crimes tias cln,:.;scs
n.
quo
quero chegar, o jm•y ni1o póde responpro[wietarins.
Pois bom, Garofalo- 11 vist" rl• população iTot• por es8as ttherraçlíes.
Es'o f,,cto ó jtl. st~lJido tle tnttitos; lta poucos
reprm;cntadn por ILquolln.s clu.sses, o por <'S~
tns-chogn n conclusi10 de qne relativamonte dias ttt'o roJ'OJ•iu nm lllustt·o ongonltelro do
umn:-~ e outms n.ttontaram 110 mesmo grnn Minas, hospude do hotel om que me aboleto.
Tom·So·me dito dopots que no .iury dosta
contra. o. propriedade; mos n.ttentlu·nm como?
as clas~os inferiores pl'nticn.ndo o furto, o Capital hn. phospho,·ns, como uo.s :distamonto:;
roubo, n oxtorsiio i n:-; clns:ieS supeJ•iores oloitorn~s.
pro.ticancio o estolliona.to, n. fn.lsilla.do, a moeda
OSn. OoMr-=s ur; CMlTRO-J\htfi isto nüoquor
liLISil, o contrabando.
dizm· que scjn. preci:iO rcl'ormn.r a lei; basta
Nostn. m•dorn do consitleraçõcR,tliz G•u•o!hlo: exccntu.r a lei que temos.
o jury ó umn. mcoln. quo cunfil'um a ox:poO Sn. Cor-=Luo E CAMPos- O fd.cto ú cato: oi.;
J'ÍCJJcia, quo jiL entrou no espírito pulllico jurntlos mnis quallllcados não comparecem ÍU:i
do qne n lí'i nüo ú igual pnrll. todos, NiC:t.· ~c:.;siie~; o jury, em c;era.l, funccionn. quu.ntlo
panda os porlero:1o::; it su:t ncr;iio, cm fJU!\ só· compat"eccm l'unccionn.J'iO)! pu!Jlicos sor ..
rnento incu\em os fracos c rle::;pt·otr•gido.;.
t•Jttdos, aos quacs ó intlifferonte servil• Jll~
E factu cnnst•ultl'l, accrcscenttt t•lle, o!'! fnl- !'Cparticii.o respoctJVO. ou como jurados, o com
sario::;, os cstclliolwtnl'ios, os contl'niJ:tndlstns taes pl1osplt'ltos, por voxes, se completa o nu ..
o mooltch•os Jitl~os sii.n sempre absolvido:~ poJo moro.
jury, a. pntler do om•o!
Porguulo: um,iury Uest.cs ú gn1•antia p:u•o.
W o qne ollo •liz rlo su~ Jtalin,c mo faltam a !'opressão Uo crimes, ou réos tlo cOI'tn.
clomontos pnt·:c contcstnl-o.
m•li01n ?
E que p1tosplLoros nil'1 houvo~sem, o I'JUO ó
Si ou fllsso clmmndo n. tlopol' sobro o jm•y
em nosso pa.i:r., Jlelo que ::o pas.~a. cm meu Es- o nosso ,iury, cm sua composição, funccionatado u em outros l11.) que tenho conhocimonto, mont.o o julgamento 1
E' jura lo o cirtndii.o do 21 annos, sabomlo
em conscioncio. di l'in: mnit11. condo:Oc.mdencin.,
traqnozu em boa dó ..;o,inconsciendn. om qu;tn· ler o esm·ovm• o niio con1lemnado por crime
tl1larJe; rnas,:-~i vcnalulacle houve alguma. voz, infamante.
Em gemi, não funccionn., porquo om 20
niio chogou no mou conhecimento. lCi'U. o mcn
COllCf~ito 80111'0 O jUI'Y cm llO':iSO prtiz, a.tó a 30 dias so convocam ·100 jnratlos pnra
hnvet• sómcnto cinco n.seis sessões.
pouco tempo.
Quanto no jul;.rltmento, lm casos de conDigo ató pouco tempo pelo scguinlo facto,
dcmnnçü.o
qtttl.1H1o ortt inttJnçüo a.bsolvor, o ús
que pas:\O a. l'et'eril'-ouvi de c:walhoit•o da
mnis
il.l\S
vexoa
ab:.;olvom quando dovin.m con·
mrtior lii:~tincçiio, qno n ouviu tncnbbm ~~ ou·
tro igualmente lli::;Lincto o onliio occnpanrlo 1lomnnr I
E' isto nm jury regular, ou poJo monos
posição o/!leia! su pBI'ÍOl',
supportavcl?
l"lli ooa~o flUO corto individuo dil'igiu-so
IJbso Benjamin Conslant: <si nós niio ob:t um ministro 1lo srm coullecimento u pol\iutemos
unta composição do jury indcpondonto,
Uw um empr~~n.
niio l.e!'Qmos um jury vordn.deil•o,:..
-Sim, senhol'. rc~JlOntlc:u·lho o ministro,
Escrovuu o umrqucz do S. Vlconto: .:E'
procm·nroi nttcwlcl·o, lego quo prRS:t o crn- f1Jrll. do t.luvid1t quu o.'i 1Jons ou m{tos resultado.:i
prcgo.rci. Resposta u:mn.J,
d;L ittstituir;ilo do jut·y depondom essettclnlO Stt. Oo~m; D~ CAS1'ttn- Ntio soi pot• cx- mente do systonm adoptado poln lo! parn a
JlOl'iencin lH'opria; mns constn que ellcs tlizum qualltlco.c~~iio úos jurados.
~Nüo ~o podem esperar decisões justas,
O::i!)illl, (Risos,)
nem contar com garantias t'nndn.du.~, sem que
O St:. Co~.r.uo mCA"Pos- Tempo p:t.ssou·so os juizos t.le !neto tenham certos caractot•cs
sem que se vissem o prctentlonto o o mi- c:Lp:txos do inspirar con!lancn..»
ni:-:tro; e cncontrnncln-so um tlla., di~sc o mig depois do ossl~nnln.t• estes cn.rncteros,
Jdstt•o: «Ai nela não roi po:;sivcl; mio ~sqnoci como itlonoidatlo e compctoncla, indcpondcn(I ~C\11 pedido>. - .Jt'l oston Olllpregodo, dis:m cin. n cm•tn considernçi1o ou poslçfio honrosa,
o OX·pi'Otend~!nto.- QUO NllJH't~go Ó o h'OU 'I tm•ulinn dizomlo:
t,lur.m n cmprf•guu'~ Pen.:-untun o ministro.
<.•Bom estm,q nttributo.:~, niTo plule hnvm• boa
-San j1Jmd(1: tlxeram·lno,inral!O 1mrn YObtl' IJUaliflt.:nr.~ào, e l'ielll ollu. não li1~ jur·y;- sm·ia
cm rcwtns IJUC!ittie~. porcolJendo umn. momm.· um viLo simulacro, ILPI'üpl'illdt'l sómente pru•u
Jidndü o CIJTn t.lirClito n. 1111111 gl':~tiJicnoii.o, :-;c- COIIIPI'Oltltti.Lut• ·~ iustiLUi(,'t~O o ra~m· do. ndmi;.]IIUt.lv /'01' n t':\lWl,
uistr•;l(:rw d11 jtJ~tit;a utmL roprü~llntnçüo then.O SJt. (lur.n:s hg Cl\b'l'llu- u qtw :•o Hoguu ru.l, rillicul;~ c faL:t.l; um Jugo do poMi~~Octt o
t.bhi c', IJUO so !lcvu alJolit• ojtll'.Y·
do inju:jtil;u~, o, owlim, umu. t.lo:Hnuraliza~·üu
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capoz ~c comprom~ttcr até n proprin
oxistono:la do Estado, pm·qno nllulria os ali·
corcc:; tla. ortlcm publicn»,
Mr, Loubot, rLprcchmrlo us causas do. !.legonernçü.o do jurr em FI•ança, imlicn.vn. pn.r1~
combntol·as Ires medidas:
111 , cllnrliçõos do idoneidtt.1lo, compotencin. o
indepondencla;
·
2". substituiçiio Un.s recuRnçoes não nwtivntlns po1• suspeições espontaneo.s, ou n,verbll.t!ns;
:l", quo o (l'iu.unal fundamento suas decl·

sõos.
O S!t. Ruy B~l\DOS'- Concordo com a pt·i·
mril'l1, m:ts não com ns ouh·as reformas.
O Sn. CuELtJO rJ CAMPOs- S1•. Proshlcnte•
quni1tlo

DO$" pruximo.J·moll,

mesmo a :~tguma

AGOSl'O DE

J8UI)

em gern.l, siio dn. tlopondencia o nilo dn.

30\)
cor~

I'Upç!iO.

o Sa. Co!~I.IIO l·~ CA:~n•os-Httjuizos bons o
juizo:; lfli\Us: a vcrdtulo ó esto..
O mou IIm, poróm, ú nc"ontuu.L' que, de ..
J'eituostL qnu ~ej<~ a. noe-5n. nmgistraturn., ollu.
6 Rem pro melhOr (!UO cs~o jlli'Y considerado

o pc ..;~oal que, ro~ra. A:OL'nl. nelle funccionn,
c antes de notn.vcl:J altcrnçúe:-~ ness~ pes~ua.l,
ó perl'eitnmonto ju:ltilicn11 rt a. jurisf\icçii.o especial para cm·tos delictos, corno o ostcllio·
nato, o nlm!lo tJe confillllf,~n. 11. fu.!si~ln.rlo o ::emellmntcs; e nii.o prtrl~ tmlos, como p1•otendo
u. novt~ cscoh~ penal, .iú. pela. inconstttucionnlltluLlo, eutt'e nt)s, o jü. porque o ,luiz tügn.do
tem lnlluxibilidadcs o hn.hilos, que :-;ó o jury
eorrigo pm• RtltL c·quitlm.lo no julgtunontn do.s
frnqm~zns humanas.
E, pois, p1~11~o, pol' pn.t•to d11 Commissão, que
niio O inconstltncionlll o art. rl",::; tn i o sobre
a. utilidn.tltJ, distingo, como Ucu. exposto, o
foi aprcsontn.Ja. emendll. ncst11. con!urmidaLlo.
Sr. Pre~idcnt.c, p:,ssn.t•oi a c:onsidol'lll' o
§ •1 11 de:; te mesmo a.l't. 511 , quo elimina a cn.u!.,'i1n ll•luijus-.m·i;L na finw;n. provisoJ•ia •. disposiçfí.o fnl't•mwuto comba.tiUa pm.· rn.ctt 1Hustro
llllli.-.o o mc:ltl't', ScntLdor pt·la Ho.hm.
E~c JlaragrtLpho, oiitninando u. cnução por
duas po~Sot\H l'Cconlwcldnmont•) n.bono.di.L:o;, iloroga o.loi n. 2.033, do ~·o do t-iCtembro tl.e
1871, m•t, 1·1, quo" ndmitte na tlan~a proVt·

distancia, desse iuélll do jury, ó nalu·
rn.l qno núo se roduzn, e antes so n.mpl11l o.
sua competencía, ce~sn.ndo mais o mal.~ a. jurls,lic~ilo e;pechtl,
Antes <listo, ou de cousa melhor que o que
temos, ó preciso adaptar os prlnci\•ios lts
condições do meio E"ocinl; srjamotl po itico~ o
não !ómcnie prophetas, nu. clicç;io do Castelhll', (lia apa!"l<:S,)
Inquiriu, porém, o illustrc Senador si a
magh;trntura. togatln. entre nó:; gn.l'nnte ma i:;
do quo o jnry. e citou·nos palavras incisivas
de Franquoville sobro o magislrn~o inglez.
Cortamonto, senhot•es, grande dlstancl:t i:iOl'Íil.
mede da noss11. mnglstl'atm•t\ p:~ra a mngis- O dil'oito ú o Jl!'oteclot• do llbordado, o pt:o·
tl•ntura inglezn, que não tem s.imilal', o só ó cura em certos ca:-:os assegnl'n.l.. i\. proviSOl'l!l·
igual a si mesma.
mente, me:;mo quan~lo o hOf!lC~ delínque o
Povo incipiente, ainda. cm formar;üo, longe se faz suspeito a soc1cdrule e tLIOI,,nntc::; qut1
bom longe somos •lesse i1\eal, que nenhuma por sentença ~ollnitiya ."' lhe appltquo n penação civilisa.da. aindn. a.ttingiu.
nnlidmlu, om que tnctthu, tn'C:i}:l~llo .u~n.
A magistra.turn. lngleza ó som igual, po1' cnuçiio ou garantia do como uao tlludu·t~ o
seus predicados c,lrnctol'isticos, rencs,
jutw.
_
E:H·' garantia O n llo.~çn.,p or.umo. cauc;no
0 Sn.. Go~lES DE CASTn.o- Agora.; nflo J'oi
quü no tliJ•oito rrernl podo tlot' JUI':Üo~Io., llsampre nssi111,
clnij~~soJ'i<L, Tligli'o!'at.iciu. ou hypotllecarw., se..
O Sn.. CoEr,no E CA:'!tPos- Como tudo so· gUIHiO O. l'CSjlUil:l:lllilidaLitJ Ó~ 1\tfiOgllrO.dtL pot•'
bre :t tm•rt'i a pt~t·IOiçli.o humana l~ obra do tlln jul':unento, peht obri~iu;uo jtCS~O[I.l •lo Un.tempo o dn cultura pul·lica.
dm·,· por tlopositu de_oh,iectos do vnlot• on hY·
Sejn. como fOr, dofoituosa. que seja a. nos.;;o. pothccn do lmmove.ts. _
. .
magistratura, na qual. ali!Ls, conheço alguns A ct\.uçito jnl'ntorio. n~to ó [L(lmt~t1dn. em
quo honram n. posit;iio qwJ o~~cupam,dc!oituosn. nossa lt~gi:sluçü.o. AS mt tras ctLuçues C91l·
ques~jn allu, é sempre mo\\ior que o ju1·y, sti1m do no~:ms leis pt•octJssuo.es desde D Codtgo
ontlo, regr::.. geral, t\ gento hloncu. niio func- do Processo crimin•l do 1832.
clonn.; tom mn.is compctcncln. por motivo~ Tru.tm•oi da cnuçiio tltloijussoria., quo se l'C·
obvias i tem rosponsabilidado, que ojury niio laciono. corn a. mttturia. de qu~ so ti'O.tlt,
tem, moro.l,socinl c legu.l, pot• tloticiente, chi· O Codlgo do Pt•Ot!C::i::iO Ct·tmmal o. estn.b:JI6·
mel'icn, que esta sejn.
ceu cm t-.ou tu•t. 107.
Tristo, tt•lste-aquullo quo se dtüxar cnt'- Qual roi n. sua pl'a.lica '~ Qno cfl't~ltos llrotluromper, JlDl'f]Ue t~t,jiL qual JbJ• o n.tmzo do ziu V Qun provilluncill se tomou '(
.
nossu. civiliznçii.o, um Juiz cnJ'J•uplo ó uu1 co.- B1t1 oxccuçtLO, o Cod.igo (lu. PJ:~ce.iso~ prntldaver, quo não mais 1:10 lovanll\.
c;tlln n. caUQiiO pes:;oa.l ou iHIOIJUSri~l'lll., pnsO SIL, lluY BAI<Ili•'~-Mn.• J>ó,lo ser por••· tiB!los nlguu~ tlll!IO::i,Ol'o. ccho quasl.U~lltitJilo tios
gnhlül' &lllll !lBI' votml; pudo ~m· l'l'aco sem juizeH quo ostlt ttau~·a OI'O. qnas1 :itlllllll'U so;o r co!'rupto, 0; poccnllo• dos nu•ws jul~os, phismadtt, illuditl~.,,

,.J;;
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ANNAJlS DO SENADO

O Sn. Gn~ms n1~ CAb'i'lto- Por o!lo::~ juizes,
poJes (lXt'r.utot·e~ da lei.
O noLro SenJHlor o..;tíl n.l.acantlo svmpt•o
abusos, o nuucn a I ui, a ob:-C'I'Vaucia fl;l. lei.
O Sn. CoJu.nn E C.-DIPtiS- Sonlwres, umn
]oi, qun,Jlolo JU(•.I{I cm ~uo ngo, U:-.cm pro ,...;us·
coptivol do a Luso~, ú ww~ h· i inexequivol.
0 Su. Oo~ms DE CA~'rllO- N:io Ó inexo~ni·
vel n:io i 11ii.o (~ oxecutwJa, ó impunomon1o
violudn ; a p!JJ•n,.;o uon /~ nst01.
O SJt, CoJ·;r.tJO 1~ CA~n·os-DJ~irt·SO r-nü1o, n

Jui:w d1~ mngistt•aturn e do (jWIIltos cugitn·

\'Um do as:wmpto, fJilO

snJvo~conUucto

ncçiio da lei.

par·n o

o~sa ll:lll~IL m•rt um
Cl'illlillo.::iO cscopn.t• ú

O Sn.• Go:m~s DI~ CAi:1'no-Qucm <ln.vn o Sl\l·
VO·COUdUdO llÜO Ci'll.

a lei,

C!'U O ,ÍUÍ~.

0 Sn. COBLJ/0 E CA!Iros- Niío ú tanto
como V. Ex. diz; si a lúi uiio dnvn. o salvo-

conducto, n büphismnção dei/a, tOsso JlOl'
(]Uolll !o.~so o como fos~o, cm tão fiwll o con.stnnte, que o legislador, oito ou novo nnnos
depois, n revogou.
Foi fl lei elo 3elo dozomuro elo 18,11, art.4G,
que revogou o art, 107 do Co1ligo do Pl'O·
cesso.
Ea:;n lei do 3 do deze>mill'O, trio mnlsinn.cln, o
que, upr~znr 1lo stnJs pr1cc<.tdos constitucionnes
eu tdJsrJlro pelo bem quo J'ez, reconlwcm;
sem remedia. no no.s~o meio social, o nLuso
dn caur.~ilo tldeijuti~OJ·in, u el i mi non-a.
Foi isto neto impensado, ic·rcllect.ielo do le·
gMador 1lo IS-H ? EJrljito rlo seu esllirito
reactor '1 int'undudosos alJUSos, que cntondou
prover?
TI•inta a unos so ]ln~snram no regimcn Ue:3sa
lei, e qunndo, j;í. outros os tempos, cedendo
no e~pJJ•ito liblH'al tL l1!i rlo 20 do ~otombro 1lo
J8il, twtou de modillen!'·lho n~ nspet'i!fi!ls,
reformou-n qnnuto ponde; mns nüo restaurou
n cau•,·üo 11•leijussoria do Codi::,-o llo Pt'O·
cesso para n. Jlun~·a rl•jflnitivH.
O ()UC! isto :;ignitlr.a~Sü.o ó que o l•Jg'islndot•

O Sn.. Com.no 1c C.\uros- E tal m·a. o csCI'UJHIIo com CJ!lo o ii lustro mnrquoz aconsolhnvlt r::isu cti.IHJ~o n;L llança provisor•ia, que,
esta !Jolocenuo o procoS<o litcll o prom plo do
::ccu valor, mcdiltnto uma tnbr1lh que lho
m•u bn:-;e, notnvn, cntr•otnnto, quo n diillculclndo, torla 11 diOiculclodo, O!'a a vol'ificaç[o ela
idonoidmle dos ;dronarloJ'I!H.
JstlL denota n ,iusln. nppt•ohon.-;ão do i Ilustro
jul'iscon...;uJto pelos nbuso::1 pns:llulo.~ o pos~i veis
dt~::;ta Ci\U('<11l,

E um,iuJ•i:-;tJLillu~tre, quo 1 promuJgniln. a
Joi de l1:!7l,fcz o :-iOII commontu.t•io,notou;t fu.·
.:llidnd(•com que loi ndmittida o~sa canç~ilo na.
fiança provbot·iu)Jrl'OVenrlo n. l'eproducçii.o dos
mc::;mo:-; (t.lJuso~ quo clln oceasional'n no
tempo do Co1Jigo rlo PJ•oce . . so.
E o quo slll'tiu du. admi:-;s[o do~sn. cauç~ão
un flrlliÇ!l. pt·ovisorin ~ O quo em do suppor,
roN]UO tl possibilid:tdc rio nbnso t•csnltn. niio
1lo soJ' a fiança dotlnitivtt ou pro•Ti.:JOrin, Pinüo
dn natureza da c~tuçúo no nosso meio t;ocinl.
Dito o J'eito. Como O< juixes do entilo, ali i
estão os juizo; ele hQje, nesta Cnpllnl, a decla·
rat•um o quo vno do illu.sorio o ohimoriao nn
garanlin. d11 cn.uciio firloij11ssoria.
O sn. GuMES DE C.~<1'HO dá uin aparto.
O Sr<. CoELHO E CAJ!Pos - Por culpa de
quom? di>. o Jllustro Senador, Serit sómente
pol' culpa dn:; autol'iUmlcs ·~
0 Sct. ÜOJ!ITS ll~ CASTRO tlit outro aparte.
O S!t. CoF.r.110 E CAllf'OS - Eu d1rei por
cul}Ja mais que turlo do no~so meio social,
t.acs os olewentos do to1!n a o1•Jom, subversivos, dcletorios, quu actuam u sobt•olovam
no.sta·cn.pitol. (llattlguns aparte.~.)
A finnçu provisoc'i:t de hoje, como a dofi·
niiiva <lo Coil/~o do Processo pela caução
peosoul, ti perloitumante illusorlu, é o mesmo
~!Livo-conrtucto do ent11o pnra ot:capar o réo
ú ncçfio 1la just.i.;n.Jia .syllllicntos do fiadores,
multo~ 1lell~.s ig-unos nos nfhtnçados, de tli.o
lrni:xn o:;cn.la, tüo gatunos como ollos, o feita
n ('LlU~·iio, nfio l'Hl'O do~nppareccm n.llnnçados
o flo.rlol'c•s -segundo as ciJ"cumstancio.s, (lia

ilOl87l,como(ldC l8Jl, g"llilld<tvn usromillisceuci:l::;, a traJição 1los aLusos a (jUO essa OJlllrlr:s.)

Quo lw.in fncilltlnde o nilo l'igm• dn. nutoridltdo, Jliio ó pnrn r!u\•irlll.l'·So; essa facilidnd•l
cstit cm uossos lmhitos i mos quo lhe so,ht
lhcil escapar it dlutla o pa.ru eluvitlar·so ai nela
mnis,
Ecomoui'io? Sr. Pr•~sirlontc. Em umacl·
dado lJ01111Jo ..;a como esta, onrlo pouco3 Sll cotlu Jll'OCC:Jso Iou to o dom•tl'.1.rlo.
lllwcow, o mmw:-; os Juizos }lDI' bUn profis..
l!;us~illl •li:-:pc~z a loi tio 1871-ntlmittiudu n. :-:·rn, Jrot• HtHJS hul!itos ~e•lontnrios, tipl'esontn.·
fJatJ1;n. pJ:IIVi."'DI'ÍitcorJI o~.os·1t c:tu•;~o !JCil' tJ·inta t·C um flaliOl', quo o juiz 11110 cunhccc, .•
ll/ns, !llillfl 011 l_ll~llO.'ij l\111 (jllil/ltu OM JII'C.'it.adu.
o Se:. ltur H.\C:Bns.t-Si ó •!csconhecido nüo
n. /l:Hl•;tL dolllllt1VU 1 JIWdUllltO C:LIH'ÜO l'L'Ul O U u.bonurlo.
nl1u JlCs.;oal.
•
O Sct. Cococ.uo 1~ CAMPOl - ••• mns prova
O Sn, GOJ!ES vB C.1s·rno tlit um apal'lc,
sua itlonoi!luclo por talües tlo impostos, pm•

cu.ucfio se pl'üMa va ?
J1t !;UtJio o ~Lir•1uez 1lo S. Vi cento, CSJlirito
(locil o coJJservallCIJ', hu.vi;t su~geri•lo oJn seus
.JuemoJ·rwois o~cr·ipto~ a ii!O:l de uma. tla.n•·a.
)wo_v!sol'ill, mediante e~sa cn.ut;iio Oll u pi~tl;J.
:rntlclu o p11ra, JlOl' lnl. o rrtt niio tiJ,'5,'JO
Jll'etiO om quaJJI.•l pN·sta\'11. n finu~·tL !lotlniLirn,

..
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hitaculns.ou ven1lolas 1lc valor muitosupcl'iüt'
o.o tln. flnJlf}''.
O quo l'uzor

o ,juiz?

0 Sn., 0CJMEH IlE
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O Sn. Go~ms mo CASTRo di• um aparto.
O Sn, CogLno B CA.;'!tros-As mesmns cn.u~
sa~ ll!Lturnlmcnto protlnzom os mosmos c!~

Pôde pngm• fuitos.

dil'uitos dn quo não ó seu, pr".tlu dever mais
As causas do hoje nesta Capital sü.o ns
<lo que nqtnllo que tom.
mosm;~s que determinaram n revognçiio do
O Sit. Cm>Lno g CA>rros- Mns o flador nrt. 107, <lo Codigo do Processo, quo n lei do
pódo o!Toclivomonto sor idonco; os Impostos 1871 nilo rostnboioceu.
CJne ei lo J)[Lgn, siio do qne 6 son. Como so lutvcr
Como, Jlols, evitlll-ns '?
o ,iui?. t
No emúlnto, obsot•varoi n.o Sonn1lo que a.
O SI!. Go:'!ms Dt·: CA.'iTrto- Niio ]lódo ncccl- Commi~süo Jez, quanto ])mula, tmro. mnntor a.
inl' a. irlonuidnLI.o, quu.n 1lo 11 ü.o 0 conhece.
co.uç[o fhlílijlllillOria, busca.nrlo, engonhaudo
.
. _
m.c<lidos qno lho lo;som contrafortes, o lho
O Stt. COI•.r.uu g CA:"Itrn.:~ -St nua o collhece dusscm emcacin..
o juiz, tmlo.via, pótle o Htulot• sor iUouoo. De
modo quo o ,juiz ~oegurn.monte nttonllu n. aiAs~im qno, Iou no Corligo t.lo Procoseo Por·
gumn. con:;a m11 is quo 0 sou eonhecimonto 'tuguez, que para. rr. idnneidn.~lo do tln.dot• o
pessoa.!, porque conhcc 1 n puucos, 0 si u.ssim Juiz inquira to.c,tomuuhas, com nudiencia.
niio fiLz n. const·qucnciu. sol'Ífl quasi som pro das pni'tos; mas, ó cl:tro quo este processo
rccu::m.r n fiancn..
lento destoa. cln. presteza. dn. th.mço. provlsorio.,
Do J'órma que, si oile nccoita os abonado· ó oómonto numissivol na uellnitlva.
res, pódo sot• illudido, como tem si<lo muitas
PJ•otondeu adoptar o •lisposto no nrt. 20 do
vezes. Si mio ncceita, pó1lo recusar pessoa decreto do 18 <lo março d" 18·19, segundo o
idonea. No primeiro caso, so clamn por que qulll, na multa por coudomnaçiio- sl o réo
fol p!•ejudiclldn a justiça; no segun<lo, por· podu pt•azo para o pagomento o dó. fladot•, o
quo foi sncritleadn a liiJerdado. E uiio J'nltam este do pois so mostm lnsolval vel-tcm a pena
protectoras, advogados o pessoas ~uc prol li· do um a Ires mezcs do pt•isi'io, o 6 mu!lndo o
gnomo neto !lo juiz, a quom sómento rostn o juiz o o esct•iviio.
mnrtyrio da Dido •l" lobula :
:>!as, consl<lnraUilo ~uo este alvitro, niio
Jloc perCHiltu, {tf!Ji.~,
lembraria pCIIl lof de 3 do d!\ZOmbro nom pehL
Hoc /«vente, pel'is.
lei do 20 de setembl'o, para manter n. cA.UÇilO
pessoal niL ll•nça doflnltiva, menos nppll·
Nem siquo1• o juiz itlu<lldo pó<lc tentot• o cavol serlt\ na Jla.nçn. provJsorio., o que
l'Cfor~o do. flonçn, intimado o I'<~O :-1ob peuo. de a tlnn.l seria entreter n. justiçn. com processos,
prisüo; porque, conseguido o seu fim, o róo nom sempre bem succedidos, contra. os
niio mnis nppo.rcc.!, niio so so.bo onde bns· ftndorcs, "m luta sem pro com estes sem van·
ca.I·o, muda-se, transfigurn-se, e ú.s vezes tagem da ropt·t~sslto, porque nem por Isso os
r1\osi !IIISOl'in.montc! n.tla.n~~n.!.l.os seriam proso3com cllo os fladot'cs.
fol ab<mdonoda a ldóa,
O SR. GoM•~ DE GAsrno- Isto mo.,tJ•a n Decorreu ti Connms!lúo n. ídón do em vez de
lcvinnrlnde cnmque procedo o juiz, ncceitnndo <luas haver 'ómonto a llança dofinitlvn, sem
1ladoros dc;ta ordem.
o seu proccs:io domornclo, o prostn.clo. segundo
O Sn.. CoELHO r. CAMPOs -E a situnçii.o, n tobollo folia pnm o flnnça proviso!'ia, Isto
qunnt.o a sognrançn. publica, 1Lilld1t, mais so ó, tlxnnrlo logo o juiz o son valor. n cn.uclonacompromctto. sl nlóm da imprcstabilidndo do Ilo csto Mfilrmn <ln lol,qunnto iL fiança decauç:lo, cstn. tio totlo so (IXtingno, p:tsStLdos Ofi finitiva.
trinta dias dtL fhtuça. pr•ovisorln, qunndo
Nilo resoh·eu de Jogo nccoitnr csto o.lvitrí,
mesmo o rCo não pt·e~tlt a tlaw:n. dotlnit.iva, multo attonumlor du. oxllocçilo da cauçtio
nem se recolhe !l prisiio, scgunrlo n. intolli· pe.<;soal no. flançn }lrovisorln., p:\ra.quo niio so
~enr.it~ quo os tl'ibuuaes teem datlo à lei de tlii'scssr. :u1to·lt boralismo-a supprossão rlestn.
flanç-n,-o quo somente seria. n.ppn.rentemcnte
1871, no;ta parlo.
Nüo lm duvid1t que, pm• tae.-l pl•ocOBso.~. n n nii.o rcalrnontc, o cm cortas rasos n~ a.ppn.flnw.m pi'ovi:-;orin. é um Hnlvo-conducto dos mncin." comprnmottom tanto ou mais que o.
rót s. Ha,in. vbtn, no fllto mo constn., ommd.iio ren.lilhlrle.
I•;' um. mc\n tm•mo, uma Íl'.lnS:lcçito, quo
ilr, mnn(lado~.iudiciarios JHt policia, SO!ii qtlll
tloixo ú :l.jll'üeilt•,·àu dos illu:;tr(ls rou tt~mlor·os,
tonlutm ~olw:ii.o. (!la fiJliO'tl:.>.)
St-,ia. como l'm•, esta e~ttulo <lo cousas, tlctl'l· Cft~t) O q lll~i l'l~lll.
Anlt·H dbto ei'tiL n comml~sito pela docmouto...;o, ~miJ\'Ol't:lÍVo tlo~ intoJ•r:-::scs da m•t\em,
Ilii.o 1lÓtlo conlinuur. Elll l'Olntol'io, nJ~uns t[•\nn. ilo pro.\r.~cto, oliminnnllo 1t CILUQiío pe.~
mn.:;istl'wlos o tlonunc\a.m, loV(Lndo o~ !'actos so:li, por niio vor como 1'nzol-o. gnrnntiúo!'a o
clllcnr..
11.0 conheclmouto do Oovot•no.
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ANNAES DO SENADO
BAIUrOZA-

Voltnnrlo i• lei rlo 3

Si ao <lc•linquente 'o concodo a !lbordndo
provisor ia mrulianto mnn caução, CJIIO r} a ga.

o sn..CogLJIO E C.\:IIJ>Os-Polo.., mesmos l'un· ranti11 da ,r;oclúdade, é preciso quo csla gn ..

rlnmcnto< porquo n Jrd rio 3 rio dozemll!•o, 0 n rnntlnso fnçn roa! o níio lllnsoJ•ia.
'
1 ·
Nom hn. porquo sómonto attonrlor no rou,
101· t1c 1871 , que a H!1urmou.
nno tH r111ttimm
Gar•nfltlo osm·o,•e quo na Itolin. süo mnis
essn. cnu~·iío nn.Jinnça f!('1initivn, não ó oUn
:rdmissivcl 11 n Jl:rnç• provisoi•in.
para <iop!orar ns sollurns immediatns que ns
pt•isoos injustos. succcde, <liz ollo, que om
Não r'l du ser n 11nur;-n. doflnitivn ou p1•o .. fJUnnto n. victima curte as c.lorc~ da oiTensa
vism•ia que provem o nbuso, si nii.o da natu- no leito do solfl'imeuto, o a.Jgoz. o delinquente
l'f''l:n. dn. cauciío c do noHo DJI}jo social.
cstú n ja.ctar.so nos cafés o nns tavor·nns, do
Onde se rliL n mc!lmn t•nziio ójn:sto oiJser- iiUccesSodo seu neto, e consc~uindo tostomuvnr·fi~ n. mesmu diRJIOskDo; o pOJ'tnnto n. olt· nl_1as tulrcdo, que o digam provocndo, ou dominn<·iio tln ctulç<io po!i50uJ, !'t•ja qual for n lin()uindo em p!'Opt•i!t deJCsa.
1/Hnça.
E' urna. descrfp,:iio nn vivo pnrn. ~uo do pn.r
1~ não sómcJJto o llo.ssu dil'eitocomu o direito com n:-; gttrnntins do t•eu niw se esqueç:~ nem
de ;llgurnm; nnNes 1'0/Jl em apoio da Com-· .-:o illudttll. I,'O.l'llntia da sociodntlo.
missiio.Na Hcl~icn, ]JOI' 0:'\I'IDJllo, ltflmittido. a
Chego, Sr. Presidente. á. disposição do
cn.nç;io fidciju~.,~o~·t'a JWl' uma lei 1io 1852, eli· n.l'C. ()o 1lo projecto, nquellu. pol11 qunl começou
tninou-rL n. Joi do 2il do n.IJl'i! do 1Bi1, só atl· o iiJustJ•o Sena1lor o seu disi!Urso o que csto.mittmdo a cuuçiio real.
belece 1t compctoncin. bipartida pn.rn. o J!rO·
As:-iim ta miJem pnlo Cotligo do Proccs.-:o cesso ejuJgnmontodc n.Jgumo.scontravençues,
Pcnnl da Jtnlin, onde só vnh n cn.nçüo real. commettondo o }lrocesso it. autot•idnde pO·
Pol' E'gunl, o Co1iig-o llo Processo CJ•iminnl Iicinl o o julgnmcnto ao Po1l01' Judiciaria.
llnAtl.%r·in, qunnto i\ cnur;õo hypothocnt•in.
Trntundo-se de uma lei do ordom pulllica
A mc~mn di~posic'üo so c·ncono•a no Cmlig-o pa1'n. a qunl convii'ilL a npproximnçúo das
do P1•ocrf.IEO .-\1/{lmüo, srgm1do ~Ir. Dnnguin, opiniões, cedendo-:;e do pnrte 11 po.1•te quanto
quo rr~mmcnlnudo o urt. 17, refere om /O:~RA passivo!, ncompnnlln.-mo neste mome1~to
nota:« O Codi;.:o CriJniunl PJ·u~~inJJo(nl't,23;); ce1•to pozar attenuado alii.ts de ce1:ta snt1s ..
e o Coclig-o de Justi'tlcçilo CI·iminal Snxonia fação. Pcznl', prwquo nü.o ,_me :noto .h,em
(art. lm) p1n·ulittinn1 conced(\r no culpado quando contra n minha opln111o s~ rnanJfesmnn(lndo de lih(·rdudo provi.sor·iu, (junnrlo oJJo tnm opiniües rospeitavei~:~. Sn.tisfhçao, porque,
compromot.ti;H:·e, ~ol1 jummouto, a /I cm• :i. posando o pró o o contra no ponto em 1lebate,
disposi\·üo do juiz, ou fJUillldo fnzht a pro· nüo vi porque modi!Jcal' o projecto qua.uto o.
!11(lSS:~ S(lg'llntlo cert.lls fcJJomns lega11s.
csm compotoncin.
_
O Cod lJ.w A!lemi.io julgou e~ tn grmmtio. inObsor·vnroi, nntos de tudo, que nao so trata
su!licieut<•, suJ,m•clinou em torloi! os eosos o. tio crime.'l propriamente tnos, mas sl~ do
ordl'm do :-o! turn ao dn}losito do umn. cnu~·iio.-. contru. vew;õL•S, que F.ÚO delictüS .wi yencJ"1s, c
Eis os funllnrnonto .. ; que teve nCommi~xüo. ruio de todHa ns contravenções e apenns de
Ri ülln 11iio Jhz o nvdhor, procudcu com segu· nlp-umns, que, pol' sua prn.ticn frequente o
l'nnçn n mndurezn..
· ·
considornvol desonvolvJmcoto se tem om vista
Entr.. lnnto, nhi cslii o alvitre do sullstiluit• reprimir com certa promptidüo e eJIJcncia,
o proceflso fln flnllCil defluiti\•u. pela tabel!n llo.
Estns contravenções si~o: lote,·ia:; o r1pr.~·,
fitlllÇlt proviFOI'ia. Si n tlclong11 dcslie proce~so jogo cnsns do omprcstimos sobro penhores,
ó que tloterminou :1 Jlnn~u provisorio. para cont~rn.vcnçõcs de perJgo commum, sociedades
cstul' solto o l'éo nmqunnto pl'C'Btn. n detlni- sccrclrts, mendigos e eL1•ios, vadios e cniivn, dcsdo que li!! ~mb:,tit~o e sirnplitlcn.-sc o poeirns com algumas limituções om uma ou
]n•oce~so destn, nao lia mau; porqur. n. llotnçn. outra classe,
Jl!'Ovi•orin o" no"'"idndo da cnuçüo pessoal.
Desço nesta ospccificnçiio pnrn que fique
E' uma trnmnc~iio acceitnvol. N11o hn. por· ~1nJ•o que nüo se trata sinii.o de algumas con·
quo recu::nl·a.
tr1wençiií's o nüo do cl'imes.
SI JL cauçiio pc~sonl fncilitn " fi:rnçn ó sú;
A impugnnçiio vorsou sollro" competeur.ia
:monto por· 30 1!10."..; nn llnnça dollnrtlvn so o o pl'ocosso do tnos contt•nvonçOcs.
torn Jogar a Cfi.UÇ'il(l l'PUJ, o de~rlo quo un.a
Pc•lo Collirro rio Proco~so Criminal, o. com·
lwuvr.J• lllliÍ.'i o pl'ocrs.;o de!lJOl'lltlo ilo!ltn, Ill1o }Jotcncia nn~ cJ•imcs policiuca c rlclict.os de
b ..tl mnis porquo n. llanr;11 Jll'OYisoritt o n cu.u .. pl•nnl idndo prevfsta no seu nJ't. 12, § 7o.1 era
cao .Jl('SWal.
.
do juiz de ]l!!Z. Pdn. lei de 3 do dezembro
D.ll"'~o·/Jn. flllP. n. (~:tllçilr· r.c;sson.I ó JllaJ~ fnc:J, ora dn nutoridudo jJO/icitll. Poln Joi do 2.0 do
e da tüm]m de IHLW<l'l\ real.
st:tüJubro do 1·71 crn.n competencin bi·pnr·
E' VC'l'lladto~_muH ucm tu!lu ó como so Q1Wt', tidn, como no projecto. AcLunlmcnte u. com·
~ uesta quüstao 1m outra j•Ot·to n attcntlor: petenci:r. ó unjuntll corrocoionaJ nos tarmoij
1• ordr•m publica, a garantia ,,ocinl,
do decreto n. 1.030, <lo IBDO. '
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O Sn. CoELHO E CA>tPOs-... si não fosse

qunlquor dostns leis, npproximrtso npenns dn convencido do que o alvitre do projecto é
lei de l87l~quanto ó. competencia, mns do prollwi vol.
modo rostrlcto, e niio com a amplitude da· 0 S<t. GO,!El DE CASTRO-Dar ii policia Y

quolln lo!.
Como di""· actualmonto ó a. junta cor· 0 SR. COELI!O E CAMPOS-Sim, mas o pro•
I'ecclonal que processa. e julga estas contra· cesso sómonte; isto mesmo cm determinadas
vcnçõos; mna Oclaro que eliiL não satisfur. n. contrn.vonçõos o com o julgamento e garanroprc,iio prompt• o ef1lca1., que o projocto tlllS do toda ordem pelo Poder Judiclarlo.
pretende: 111 , porquo olla reuno-so, nüo so- Dh•ol porque assim entendeu" Commlssito.
mnnn.lmente, como prescrevo o. loi, mas cspll· Antes rle tudo-a competencla estabelecida
çndamonte, domornndo-se em consoquencht os no projecto tem por si a tra.dlção a expe.
processos por tempo dilatado; 2', pela lmhi- riencla da lei do 20 do setembro do 1871-quo
tnal conrlesccndencia. dos voga.es, quo, quasi a adoptara para fim mais amplo.
sompro ubsolvem os contmventoros.
Eu sou contemporanoo du. exocuçilo dessa
O Sit. Gn:r.lES m: CASTI!o-)fas dessas do· lol o do so11 decreto do 22 do novembro do
cioües da.s juntas niio ba I'ecllrsos 1
mesmo anno; o tanto quanto J'ui ao n.lcance
de
minha. observação nü.o soi de máos resulO SR. CoELHO E CA~!Pos-Som duvida.
tados dessa competencia ui-partida nas con0 SR. GOMES !>E CASTRO-E multas vozes travonç<ies do policia. Níío sol do persegui·
sã.o reformadas as dccisücs e os criminosos çilcs poi' isso, nem que so!fresso a liberdade
siio eondemnndoa.
individual-pelo facto dessa compotencla.
0 SR. COELHO E CAMPOs-Póde bem ser.
Uma oxperlencla assim feita ó por certo
animadora.
0 Sit, GOMES DB CASTRO- Eu tenho lido
multas vozes.
Notarei a inda que,emhora obra conservadora,
O Slt. CoELHO x C.\~IPos-Sobro essa ton· es;a competoncia rol adoptada pelo Senado
doncla absolutoria da Juuta, ba a. demora de então onde " case tempo os partidos politicas se eqnilibravn.m, votando até um ou
do rn·occsso o .iulga.monto.
outro
conservador pela competencia do jnlz
Por isso so tom entendi1lo, o, o. meu vor,
de
par..
bem, e o confirmam mug-istl'lldos dcsto Dis·
tricto, ostaboloccr a compotoncia do juiz E' corto que o consetbeiro Nabuco, chefe
unico, do preto!', por exemplo, p>ra taos liberal, opinou pelo juir. de paz-I' porque
llcava n justl~a il po1•ta do chl~diio; o quo
contravenç-õos.
não
seria com o do legado o o juiz municipal;
E' a tra.diçiio .lo nosso direito, pelo Codigo
do processo, pela lei de 3 de <iczombro o sua 2• porquo eleito tlo povo o juiz de paz olfe.
l't10io. ma.is garantias, que o delegailo, e po.·
reforma de 1871, como fica dito.
reco quo o julr. municipal.
E assim tnmbom odireito do algumas nações: E' claro que n primell'l\ rnz<io não se dá a
om Fran~a o na Betgicn o juiz de p1z ; na respeito desta Capital-i\ que fica limitada a
ltalia o p1•etor; na lnglatorra (Londres) o compoto11cia do 'l.lle trata o projecto.
stipendiary magistrate o na Allomanhn si o A seg-unda razao é velho pi'econceito libetribunal dos oseabinos tom essa compotencin, ral, ji\ som rnz<1o do ser, porque o juiz de
n algun• respeitos lambem o tom o bnilio,quo paz uitim<Lmente niio eru o juiz de paz doa
correspondo no nosso pretor.
tempos dos nossos avós, mas um agente elel·
U>t Sn. SI~NADOR-Mas todas essas autor!· torai, ropresoa~mte do cbofe local -seus in·
dados são judlcinrl11s; é uma magistratura !cresses e paixües. Ao passo quo o Govorno
quo nomtla o delegado e o juiz municipal especial para taes factos.
O SR. CoEwo E CAMPos-E' inncgnvel a não tem, regrt~ geral, into!'esses do co.mpo.·
narlo, o si aquelle abusa dcmltte·o o sana o
proforenoln do juiz unlco.
mal.
Mas qual dove ser ollo 'I O pretor? A
n.utoridndo policia.!? Esta pa.rn o processo o No ouso do proJer.to que Interesse tem o
o Mimstro do lnter!OI', o Chefe
nqnollo pa1•a o julgamento, como Jilz o pro· Governodo
policia.
om
persoguir, Córa. elo. Jei, cidadãos
,iecto 1
a protoxto do jogo 1 8 si o delegado llbusa
Sl'. Presitlonto, iusiato em doclorn.t• que pm• conta proprin seri• domlttido, como deve
com 11 meomn ison~üo o li herdado CL m que a bOI', {JJ!ai'IOS,)
Commissilo omen1lou outr,ts 1llsposiçõos do Essa lei do IH71, comquant.o elttborada
projecto, tei·Ia tnmbom omentlado esta, si sontlo Ministro da Justiça o Visconde.de Niussim cntcudosse ...
cthoroy, Ol'n de espii•ito Ubel'ai, como Ilhe·
0 Sn, GO)IKS DE CASTUO-Disto ninguem raos lili·am as princlpaos reformllS do lmperio
foi tas pelo pnrtldo consorvnllor. (Apoiados. )
duvida.
:'lunntlo V, l[
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Isto pelo quo rcspoitn ú tradição o ú oxpc•
l'ionoin dn. nwrl.irln.
VeJamo l-n. 11g01'a soU seu nspecto jul'itlico;
ou dos principias om que ussenlu JH\ :5ciuncia
do direito.
Ntio so trata de cl'imos, já ou diHso, mas
sómonte de 1dgumns contl·:.wençlio.. ; o ó pnra
cstns a competcncia om qué.stüo.
Contravenções niio !iio crimes propria-

monto tncs. O crimu suppüe n. violn~·ão poJSitim do um diroit.o individual ou colloctivo,
com dolo ou culpn, iulonc;ü.o directo. ou indi ..
rectn.
A contravonçüo niTo viola. rliroito nlgum, e
apenas snppõo o rocoio possivnl dcs5a vioJnçüo, um perigo futuro, um tlaumo possivul,
ou a pt•ivnçiio de uma Ynnlngom do terceiro,
por pcssoo. em cstatl~t normal, hnjn ou niio
dolo ou culpa, intenção ou não~
Pnm tudo dizor: o Cl'ime viola o diroito-ó
matorla Jurídica ; n. coutmvonçüo viola nJ ..
guma utiJiUnde, uma vnntngem ou goso- ó
acto administrativo ou policial.
Em confirmnçiio citarei a doutrina e a lei.
A doutrlnn expondo Gincbette (c/~ •·cati o
delle pe11e cn ocneralu) nostos termos:
« Hn factos quo, si bem que pm· si me,mos
sojnm innocentes, ou iudilferentes, ou niio
pratic;ulos pnrn um 11Jn mito, nproscntam,
entretanto, n possibiliclado ou o pcri~o do um
dnmno, ou a diminuição Un. comrnoclJdndo do
terceiros. O Jcglslador d1.vo prohilJil·os no
iUtCI'os:o;e dn. segurança, lia saudo, da lrygiono
o do decoro publiCO, comminanlio umn. pena cm
considot•nçiio do perigo de um mnl futuro, ou
mórnmento po~s1vel, ou do~ inconveniontos,
que dnlles l'esultllm, sem lnda.gnr si foram
dolosos ou culposas.»
O nosso Codlgo Pennl disp~o:
Art. 8.' Contravonciio 6 o facto Yoluntnrio
punivel, que consi:;;to nnicamontn na violnçiio
ou nn 1itltn. de ol.Jservn11cia dus di.<;posiçúcs
lH'CCCHtiva.~

d ti~ [eis e

do.~ 1'C[JIIltWW!ItOS.

Dh;posiçües pl'ovontlvns Uns leis o rt~guln·
mont(Js •••
Nos pr·oliminnros rlo cotligo penal itulinno
n. commi~são prcsiUida por Pi~onelli, e a que
pt·osidiu Bm•..;1mi, tratavam as conh•nví'nçües
como regularn~nl.os do policia. E a commis·
siio do sonntlo ifnliano propoudo a divi~ilo
tl'ipartida dns infl'ncc:üos dt•tvlminav;l uma
1lollns- Contrn.vtmções do policia.
As con lra Vtmçiíe...:, comqua 11tn prnvistns iw
Codigo Penal, fão, cnr.r-otnulo, loJ...; do JlDliciu,
como ;ts inLitula narp,wd,
Dn.lli o p~·n:,nmcnto g-ot·nl do~ juriscon:;nltns
nwtlol'nos de qno o mmllc(•iltlcnto o JlUilihi'J.
Ua.rlo das cont.r:won~~ües dnví:rú colllpctir a
um ma.gistet•io do proven~~iio ou de policia.
Porque a policin uiio iJ sómento pt·ovoutivu, ó

tn.mbom rept•cssiva, uií.o ó sómcmto rvlminis·
trn.ti \'a, mas tmnhomjudic'in.rin..
·
,\hi, (tiO !aJo u quo.-;tiio Un onlom puhlitla.)
o ftmtl:~monto jurillico da loi do 3 du dezembro, doflirindo ús nutoridadus polieiaos o
proco~so o Julga.monto dos crimes policines.
Ahi lnmllom o fundamento da nttr•ibuiçüo
it uu tol'idlldo policial pcln. lo i tlo 1O do agosto
do 1802, purn. processnr o ,iul~ar o.s termos du
bom vivm· o ::.egurauçtt, i~tu ó, os vnrlios, os
quo vivem tlo jogo, os turbuloutos, etc.
Aili nirula n ruziio t.las lois pl'ocossuaes do
alguns Esta1los, quo cs:m compc,tl.!ncia dü.o
ú.s uutoritlntlcs }Joliciaes para o processo o
julgumenlo cio algumus contmvmH}ÕCS provistas uo Cudigo,
R.' tflfnl;;•m a. razií.o }Jot' quo c.•m Fl'a.nça, si as
cont.J·avcnçõos COIIIJlutPrn uojm:t. Uc pai:, algumas lm, segunúo MJ•, Leloir (Carl. d'ln·
.~truc.tiou Cd1lliio)/la) flUO sü.o de compoton~i:L
simplusmeuü.J tulministrn.tivn., como :;ojam us
tlo voiric, 1'0H!ayt,

td~~,l/l'aphc

ct mwivnticm.

O mesmo na B(1lgicn., :tpczar da. opiuiii.o elo
Thonissen, dn. revogação elas computoncias
cspecinos depoi:-; dn. Cousti tu içiio, q uo liÚ diL
competcncin. no Poder Judiciaria.
.As::~im, na Allema.nlm, onUP O.JJeznr cln. compotencia 1lo tribUIIUI dos cscablnos O iloHallio
lm infi'IW~~~1es do proco;-;:-">o o compotcncin só ..
monto administrativns.
.Jul'i>consull.o i Ilustro, Mr. Dubat·lo (Or;:nnizac.~ü.o Judieio.r•in Allomit)
commontnndo
nrtigos 1!0 coJ.igo do proco~so allomiLO,
oscrovo:
<<Em qtmsi todos os csla.(los fcdcrn.tlos as
au~ol'idades

dpa~s,

de polici r.admini.~tralil,as c mutli·
st1o autori~ndns u. J'Oprlmlr MI contt•:t·

venções por via do insh•ucçiio o a provldoncinr soure as penns lll'OViótas )lOlo codigo
ponnl.
<Ató as contravenções dn policia dos Citllli·
nhos do ferro siio igualmente julg!tdas
ndministt•ativnmonte o puuidns com lllultas
p(d:ts autor·iclll!k~:; cl~:~stiO~ enminho:; do forro
cm alguns gstado,.»
Materin ndminisLrn.Llvn, polieial, nií.o Juridicu. ou criminnl, n contl'O.\'Cnr:iio, po1·quu
doila outl'otnnto conhccorn uutorittades ·jucliciarins, cm Fmnr:a, Bolgicn., ltalüt etu., como
tonho ui to l
Poi' liouf1 princípios: um U qUtl si JlOr su:t
mntrl'in ó uUministT'ILtÍVIt, Jlnlicin.l, n contrn.w·nç·ii.u, por ~::ous ell'oitos nJl't.!cta rlil'oito~ intlivitluaes- a Jiho!'dnt.lc- n. PJ'opt•ie~Tnrlo
ptda pena de prl!-ião e mult-.1, tliroiLos cnnflo.·
do~ A g-!l!ll'dO. elo J>Cldt~l' .Judicmr·io. Outro
pl'hwiplo U, fJUC a. JltfliC'in. o n Justh;n. devam
tini' 11t·parndu~. pa.rrL qun Hf1nullo quo pl'otulo
Jli"to puss:tjuii-{UI', pl'iudpio fornmdo prln.iul'i:-1·
pt•udoncia. Sllf.\'l'ltdO pela novohHjio F1'llllCOZU.
o proclnmado pelo d.lroito publico doscculo.
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E' o systemo. tlo projecto, com o qual
11 Commi:58Üo, eom t'undnmonto
nn lei de ~O de Sllternbr•o do IB7l.
Eis porque n Commlssü.o, tirrmdo n~ contra.
von,;õos. do quo se trntn, ó. Junta. cot•J'eccion:~l.
não os dn!'criu fHJmonto no pretor, c proforiu
n competonci:. lJi-pnrtida.
Il porque niio ·1 Qne inconvoniente viria do
preparo do pl'OCO:i!lo pdn nutoJ'i1\ndo policial ? E' que C'sto. pócto a!Jnsnt• ~ E não poclerin
tnml.Jem n!Jusal' o pretor 'i
Nem esse abuso é pl'ova.vcl CJne l111.in, desde
quo Eo diio cns1mchns O. 1lefosn do réo, prazos
paro detluzil·n., pura suns provns e nllegnçüos

funcçüo urlminislro.ti va. o a J'unc(ti.ojll<liclu.ria; se con(ol'u\ou

confu::ü.o ineVitavel, natural, discrimionr;iio
dlfficil nns funcçücs fronteiriças dos. pouores

publicas, cn~ro llf:l funcçcios legislativas c as
executivas, entre ns funcf;õc~ executivos o

asjudiciarins. lia funcçõns amphibias,mlxtas
por·que purticlpom dn natUl'eza de mais de
um poder, de que dimanam,
A conlra.vonção, como violn.r:<io ó desta nu·
mero, pc,t•que si por sun. mRtodn. ó neto de
ntlministrn.çü.o ou ele policia, pelo. peun no
contra ventar é acto Judiciaria, porque aJTcctl~
n direitos i!ll1ivitlunos.
E tü.o Yarin. cs~:=o. clnssificar,~ü.o, que casos hn.
om que n. sancçiio peno. I ó aintla. da com po-

tencia policial ou ndminbtrnliva, como

bUC·

cedo no nosso 11aiz o cm outros que rcfiri.
1'~m

regra, porém,

considcrndt~.

a natm•eza

da contravenção o n tio sou julgamento, pa·

tinne~.

E aintln rnnis: :mUindo o processo á con!lo pretor, este, antes dn julgai-o, re·
ctiflcaró. nullidrulcs, o procodcrit a dillgoncins quo entender, pnro. c~clo.rocimentos do
tncto o suns cil'cumstaucias, si tunto for pra·
ciso.
g ainrln a nppollnçilo pal'a a Camnrn
Criminal dtt declsrto do pretor, Com tnos cor·
rectivos, como o abuso do. :mtorido.do proc0s·
santo 'I Que mnis solidns garantias 1
O que mais objectnt• 1
A mn.ioi' g-a1'a.Dtia que oíl'ereco o p1•otor, por
sua. estabilidade tlo q11ntro unnos, por l!er titulntlo cm direito, peln responsabilidade de
ilun. carreira a seguir ?
Si su trat..1.ssodo magistrado vitalicio,aindn.
bem, como Thonissen discorro sobre a :m·
pressão das competonclo.s administrativas sob
esse funtlamonto constitucionnl.
Mas o pt•etot' por quatro nrmos o na depen·
Llencin. de 11ma. cnt•roira. a. fazer ••. Niio ó ma.is
quo o dcloga.do nos moldes cogitados na.
emendo. do. Com missão, com venclmentos,como
o pretor, titulnr• em direito, como elle, "
com o Inco,atlvo valioso do preforencin aos
cnr·gos inicincs dn mogistratum locnl, sl ulém
dos requisitos leg-o.os, contar serviços relo·
vnntcs, i::.to ó, so de pur com o. n.ctividado policia! a observancia. da loi o os oscrupulos
rln honestidade.
1'1\o ó outro o objectivo-o ideal da emonr.ht
substitutivo. no 1u·t. 7·'. modidn comptomcnto.t• po.rtt o. n.cqui::iiçíio de um pe!l::onl itloneo,
compotonto, sem o qnnl sorlL deLnldo o nosso
ostbJ'ço pnra estn. lo i.
_ ,
.
Ingenuidade dn Commlsmo, 1lrsso o tllnstre
Senndor pela Bn.h in, promovm• :-. ref'ormn.
düs~o pesHotd ! Utopin. css;ll'Ofürma ! Nilo ha.
tnrça de I-Jorculnsquc pos~o. rcnlis:d·a!!
NNn tanto no IJltll', nem tnnto a t1:rru, 6
como :::e coltou:t a Commissi'i.o prornuvenJo CSSI)
clu~:ü.o

roce naturalmente decorrente n. dun!i<in<ie dn
competcucin, n. competencin rlivldidn. da nutorida<ie policial e da autoridade judicillrln,
aquolln. conhecendo da violação, e esta jul·
gnndo-a.
Objcctn-so, entrctnnto, que a quem julga
cabe pr·ocessar.
O principio nilo ó n>iim absoluto, em materiiL criminnl, c m1mos na. contt·o.venção. Em
materla C!'iminal, porque, pot• nossa lcgi,la·
çilo, as mais das vczt•s a. o.utol'ida.rle quo
julga nilo é a quo preparo. o processo, si bem
que uma " outra autoridades judiciarias.
Isto desde o Codigo do Processo.
Na contravençiio, alóm do sua mnterin po·
licinl, que nilo nssentaom violnçüode direito,
ba. outro elomento 1\ considet>ar, o :mmma·
t·i~simo do pt•ocesso, para a repressão prompta,
como deve ser n do netos de proven~lüo, ou
de policia.
Si pula natureza da contravençüo e funcçüo da policia, n estn ó que cabo tomar conhecimento tlo lil.cto, o.vei·igunl-o, logo que
osto l)O dó., por inqucrito ou auto oquivnluute, n rornossn dPst:l no protor para. t•epro
duzil-o pot• novo processo ó dualitludo qun
nüo so comp;tdt~ce com o summnri~simo, qun
lho ó peculiar.
Si nos processos ordinnrios, o iuquerito
preliminar ó dn Vllntngem duvidosa, e porventura disponsavel, como admittil·o ou
tol1ll'nl-o no summnrissimo 1
Mas, ontUo, como f<tZOI'?
Uma. elo duns: ou delxm· o facto no conhncimento da nntoi'IIlado .fudicrnt•in com o
risco tlo nilo l'iOr upm·ndo devidumento, corr.o
o fu.l'la n policia, s0guiwlo·se ]lOl' vezes a :ma
impunidudo i ou doixol u à ntltOI'Ítlnde poli· desirh~l''ltltt/1,
Nüo daJ'Ú, logo o resultndo Uo~L~ja.vcl,
clal quo o invcsLig:u·á e pC'l·nnte olln nbl'llulo
todo
o rosultado. Segue-se que, pm· isso Ill\tt:~
logo os paço ú dof,•sn com todllS as gnmutlns
se
tio
v~ tonta!' 'I Quo nilo ha,t:~ espomnr;n pos·
pom o réo o aflnnl o julgamento uns duns
mstnnoins polo Podot• ,ludiclnrlo,
iivol l
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Póde sor difficll, como tudo em cornoçn é, o seu dever, niio sacrificando a causa pu·
blica a politicagens mnl entendidas.
mas não lrnposslvol.
Sei, pelo que ouço o pela Imprensa, quo do· O Governo ó o chcfo da Nação; pótle e deve
legados ha quo não rnslrlom em suas circum· nttender ao sen partitlo, mas som prejuizo
sorlpções; outJ•os niiocomparecom nas estações do serviço.
policiaes, não poucos dmx{lm aos oscrivües
Confio que o Governo fará quanto possa
os lnquorltos, etc.
para
dotar esta Capital de uma policia ro·
E' um abandono, som duvida, e ha quem
gnlor,
falle do conrtescendonclas crlminodas o fraquezas deplora veis.
N1io ha ainda por que quebrar os remos
O nctunl ohefo de policia disso orn sua con· deixando a canôa ntoat• a met•cê da corrente.
!ot•oncla, aos rlologndos: olho vivo com OH es- E' orrantlo, ó sotrrendo, ó lutando o traba·
criviies! declarou que os nrocessos oram ver- lhando que conquistaremos o desenvolvi·
gonhosos. Vergonhosos, porque ?lnopcla 1 monto, que aspiramos.
lmmoralirladei Pois niio ha tanto J'cssoul
os fundamentos e anhelos da Commis·
on•le escolhor i Niio haverá lontorna o úio· siloAbin<loptando
a competonciiL do projecto nas
genes que dopat•o vinte homens capazes para contravonçGes para
sua reprossiio prompta e
dolegndoo,om todo este Rio de J:mo!J•o?
olllcaz.
Creio perfeitamente ; mas não se põe 11 Afinal, Sr. Presidente, a critica do illustro
virtude em p!•ovo. ; ó preciso dar vantagens Senador
no processo dessas contrnvençüos
do vencimentos o accossos desejaveis pat•a a quanto itlimitaçiio
do numero de testemu·
aoquislcito e estimulo desse pessoal, E' o que nhas, a niio intervenQito
do rnlnlsterlo publico
pretende a emenda da Commissilo,
e os prazos estnbolecidos.
O Sn.. Go~ms DE CAsTRO dó. um aparte.
Senhores, sl os processos policlaes foram
O Sn.. COELuo CAltros- SI as medidas da sempre oxcedldos de uma a duns audloncias
Commlssiio não bnsiam, outraasejnm apresen· para sou proparo o julgamento, eram duns
todas,
as causas princlpaos: p1•imeira, o numero
Dizer, poróm, •lo todo lrreformavel o illimitado de testemunhas em fitctos de sopessoal, como entende o illustre Senado•• pala menod lmportancla; segunda, sor o processo
Bahla, e que debalde serú. qualquer tenta· feito sómcnte em audiencin.
ti va, é quo niio.
Llmitudo o numero de t.>stemunhas ó. ao•
sr irreformavel, não podo esse pessoal pre· cusuQito o á defesa, fazer o processo cm dias
:parar o processo de algumns contrl\voncões, qu:r•i seguidos, taes as medidos para Impedir
mcapazos serão lambem para os lnqueritos " dilatnç.iio de taes processos.
policiaes e mn!s funcç•ies que lho competem.
SI o numero das testemunhas de parte a
Em tnl caso-ou a reforma ou a suppros· parte é ro•luzidn a tros. já assim é pelo desão.
·
creto n. 1.030, de 1890, nos processos de
Supprlmir a policia é lmpossivel, nem com potencia da Junta Correccional, sem que
possivel fura confiai·& a outro poder, o qual n defesa fosse prejudicada ou reclamação
esse poder? Aos mngistrados niio; niio ao houvesse a rüSpOito.
Congresso, por muitas razões o porque SI o mlnlstorio publico niio inicia nem pro·
seria lnconstl tuclonal.
move o procusso. ó todu.vin. ouvillo, como
Demais não se falia tanto do lncorrooção fiscal da lei, profel'irla a sentença, e qu:cnrlo
do maglstrndos o de funcclonarlos dos mais relatntlo o feito em segunda lnstancia. Jil a
lei rle 20 de setombro de 1871, fuzia processar
deRartamentosi
Sobre a incompattbllidade, não ganharia o cx-of!icio os crimes policlnes, o que quer dizer
serviço.
-sem a inlci11çiio do minlsterlo publico; e pelo
Defeituoso, defeituosl&limo quo seja o pos· Codigo Penal, nos crimes do ncçi\o privada
soa! da policia, o que ha sómente a fitzor é -ó lambem ludirocta a sua iutervençiio.
tentar hablll~tl-o, pm• mor!idas logaes o go- Quanto ao prazo o projecto cm menos es·
vernativas, porquo si os costumes Influem paço ou igual ás duas audionclas das lois an·
nas leis, es !tis por sua voz actuam sobro os teriores, dt\ maior prazo ou tempo, porque dá
costumas.
mais dlns para o procosso.
Povo ern forma.çiio, niio cnraotet•izndo 0 Sn.. GOMES Dl~ CASTRO dt\ um aparte.
ainrla, não podemos pretender progressos,
nficanlamentos, q11o só o tempo, a cultnm O Sn.. COELUO E CA~!ros-Polo Corligo do
publica, a ncçiio dos poderes nos podem Processo, pela lei •le 3 do dezembro e lei de
trazor.
1871- om uma ou dua• nudieucins- seria
Si os partidos dlmcu!tnm a melhor escolha folio o processo e ,iulglldO, qnor dizer, dous
e procuram Sllstentar máos t'uncoionat•ios, o dias tle trabalho, sómento (salvo Intimações)
Governo, emborn. do partido, sal L" oum:prir em espaço de oito ou quin~a <.lias.

..

•'

SllSSXO EM 21 DE AGOSTO Dll 18()0
Assim, nüo ó, poróm, polo pwcosso sogunrlo
emenda lia commlssãe. st· ó caso rio llagru.nte, no primeiro dia o auto, ns testemunhm; da occusaçí1o,2-t homs depoiS a ileCoan,
nas 48 horas seguintes as suas testemunhas e
mais 24 horas para allegaçüos llnaes, o Jogo
~ conolusilo ao pretor.
SI niio lia flagrante, a intimaçiio por por·
taria para o roo comparecer cm 48 horas,
~uando ó recebida sua dolesa, inquiridas as
· testomuniHHi de porto a parto, e, sendo, pro·
ciso, um tlia. mn.is pl1.ra. o. inquil'içüo, e outro
dia aimln. para. nllogn.çõos Hnnm:~.
O pr•tor jul~a em 48 horas após J'ectiflca·
çüos o dili~t'ncins, que entender preci~ns.
Ha appetlução em 4S horas, etc.
O processo nestes termos niio se prolonga e
satisfaz a rlolesa.
E' o ultimo ponto da impugnaçíío do il·
lustro Senador i1s medidas destruidoras rlo
projecto, qunlllicativo iujustitlcado, immerc·
cido como tenho provado, e menos ainda o
merecem o.s mn.is medidos nüo impugnadas,
qunes us emendas pela. Commiasão, que, om
começo, a S. Ex. mereceram acqulescencia,
lomentanrlo apenas qno o 1Jlesmo espirita
benoftco ou liberal não animasse li. Commissiio
quanto ns medidos por S. Ex. combotlrlos.
Sr. Prosldenle, declaro que 1t Commissilo
não tem outra vrcoccupuçitu que l'nzcr uma
boa lei, perfeitamente gnrantlrlot•:c dos in·
torasses a attcndet· em tiio gravo o.ssumpto.
O projecto supporta ainda retoques," cmon·
das que o melhore1n c ó neto de {Jatriot\smo
a collaboruç!Io •lnquoilos que por seus tolentos, luzes o exporioncia pm:111m l'o.zol-o.
Hn 'disposiçilos remodolavcis, e o que os
Commissü.o nii.o se l'OCUSitrâ.: a fiança. defini·
ti vn., por exemplo, com o pl'ocesso aimplos tia
!lança pt·uvlsorut, o elfeito da llppello~ão nas
sentenças condomnatorias, elo modo· que
pro:stem fiança os réos de crimes ILfin.n~~o.veis,
e niio os que se podem livrar soltos, que dolla
não precisam, e outros modiftcnçilcs quo sua·
vizem som alterllr o systoma de l'UPl'essíio do
que se trlLto.
Ha. no projecto e suas omenLias muita dis·
posição benellca, nccossnrla, e qno por isso
nüo foi imr.ngnado e antes acat:cda ou tolo·
ratla pelo !Ilustro Sanador.
A acção pnlrllcn no crime rlo furto com as
excepções subpostas pei~ Commissiiu uns
quncs depondo o sou exorcic\o tle rop1·osen·
taçiio do otrulllliLio. A i nnilll nç,.bilidatlo não do
fnrto um g-orai, mas sómonto na reincidencin.
~
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digo-, ji> quanto ao faoto, jó. quanto ú.< pes·
soas, o ulca.nçando o jogo do bicho-quH, como
é p!';\llcarlo escapa ó. di<posiçilo penai relativa uojogo .••
O SR. Ooms D~ CASl'Ro- Então este pro·
jccto vae matar o jogo do bicho 1 V. Ex.
acredita nisto 1
0 SR. COELTIO E CAMPOs-Nilo O matará do
logo; mas entre quo.ntos elementos do ordem
moral o economtca não Umonos omca.z o. nc·
~ilo le~iSilltivo.

E assim outrns o outras medidas cogittt.·
dns, meditadas o necessn.rias.
Si quant.o iL rof01•ma do pesjeal da policiLL
ha muito a. doseja.r 1 si inSufficicntos n.s
mcdidns sug-gerillas, outros maid completas
sojam npresnulodos pelos iilustres Senadores,
a quem nüo falta n. compntcuclo..
Trato-se de um:L lei tlú orJem publica que

interesso a todos, que mcrceo sor estudo da,
corrigida por quem possa fozei·e.
Repito o mou appello ao patriotismo do
SS. El':x. para que colinborem nn sua con·
recçüo.
Deixar as cousas como nlti estiio, entregai·
as a essa lai.tStJ)' (al.ro, lais$cr nller da indif·
forcnça, de etroitos funestos, fatlles pnra a
sociotlndo em gornl, para cad1t nm o p<Lrn.
todos ; deixar impune, incolume o. gatunn·
gem audn.eiosa., n jogatina desenfreada, a va·
g.1b1mdngem insolonto e ontras contravenções, fonte peronno do immoralidndcs, dege·
neracão constante dos costumes, dos costumes que são o cimento que havemos legar
no~ vindouros para. a eleva~ü.o do futm·o
ect iftcio da Patria,lsto oito, senhores, Isto
ó que não.
Porque, si niío hn garantia amuo na soei·
edo.rle, nüo ha sociedade som ordem, não hu.
ordem ~om lei- o o que valem leis sem cos·
t.umes 1 Quirllcuics, sine mo1•ibus ! Cicoro, o
granLie orador, o disse.
(.1llt~ito b"m; mH!'to bam. O orado1• J conap1·l·
mentado flt:los Sonatlorc3 p;·csentcs.)

Silo lidas, apoiadas e postllS conjunctamento
em dlscu9'ilo as seguintes
EMENDAS

Ao a.rt. 5'\ !:i tn - Suppt•imn-so.
Ao lU't. sn, §5°- Suppt•imn•se.
Ao n1•t. 6°- Supprimn.-se.
Ao art. 7" - Supprima·se dos palavras"o conslgnnm• em deo.nto.
O factOti COJig'OUOl'iJS.
Os itrts. :1 o 4, •tnanto no jugo- equipa- Sala dll!l sessões, 21 do agosto de 1890.l'!Ll!do casoa analo;ros uiio previatos no Co• Ru !I D(LJ'bu~~~.• - A. AJ"orcclu.
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O ·St•, Presidente- JlStnndo adi·
O Sr. 111 Soe••ctn1•lo dó. cantil. do
nnto.tlo. a hora o trnta.ntlo·~iC do mnturia im- seguinte
portante, llcLI. ndimln u dJscuss:1o.
Vou lovautnr a sossiio, designando lln.l'n.
EXPEDlllN1'E
ordem t!o dia Ua sessllo seguinte:
Continunç"o tl~ 3• discussão da ]ll'oposiçilo Olllcio do I" Secretario da Camat•n dos
da Camai'O. dos Dr.putndo~;, n. 12'!, do 1808, Deputados, do ltoutem, rcmeLtontlo a seguiu to
que trn.tu do assegurar, pelos meios que indica, n. ropressilo do nlguns crimes o con·
Pnorosrç.to
trnvenções ;
3'~ discnssfi.o dn. propoBiçú.o tla Crunnrn. dos
N. 51 - 1890
Deputados n. 100, do ]8UD, CIODSitlCI'IlDtiO Vlt·
lidos todos os cxn.mes jó. pro~tn.rlo~ nn. E:o;.O Congr•csao Nacionnl ro~:wl ve :
cola Polylcchnica, por alumltostl:c Escola Mt·
,\rtlgo unico. E' o Pollm· Executivo n.uto·
1itm•.
rizndo o. abrir no Ministel'io tla Guerra. o CJ'O•
LeTanta·so a scs•ão ás 3 e 35 minutos da dito de 1.206:5&HS, xupplemontur i1 verlm lil",
tarde.
n. 28, do ><'t. 10 tlt\ lei n. 500, de 31 do de·
,.embt•o tle 1808, fazendo as necossarlas ope·
rações c t•evogadns as disposi.çtios em contrario,
Cnmn.ra dos Deputa.dos, 21 elo agosto de
1800.
- f'rwlos l'a.r de ..l!tJlto, pro.~;idonto.
85~ SESSÃO EU 22 DR AGOSTO nm 1800
f'arlos Augusto v~rtcnte rliJ .~.Vovacll, 111 secrc·
tario.-RHgenio Goll(:rtloes '1'ou1·inho, servindo
J-li'CSidctiCia elos s,·s. Jfttnod de QI~Ciro::. ( Yica· de 2f) socruiario.-A' Commissilo do Finanças.
Presirhmto), Rosa e Sitrm, (PrcllidJJnlt!), Jll•
b~Jrto Gonçaluus c J. Catwufa (.:?u c tn Seci'IJ·
O s 1~. ~~~ Sec~a·ct.tu•Jo lô o vao a
tarios)
Imprimir· pat•a entrar na ordem dos tra·
bailtos o seguinte
A' moia hora depois do meio-dia, nhre-so n
P,\Rt-:OEtt
11essito, a que concorrem os Srs. Senadores
Mnnoel tle Quolroz, J. cutnnda, Alberto Gon·
N. 107- 1800
çalvos, Henrique Coutinho, Thomur. Delfina,
Joaquim Sarmento, Francitno Maclm.llo, Mu...
Entro as mntoria.s sujoitns ao ostudo tia.
nocl Barata, Benedlct.o Loito, Gomes tio Cornmissiio de Ju<tiça o Leglslaçilo so enconCastro, Bolfort Vieira, Nogueil•a Pa.r:tna.~nó., tl'am os projectos do Senn.(lo ns. O e 45,
Pires Ferreira, Cru r., .João Cordeiro, llozol't'll do !801 dispondo sobre o Codigo Civil ; n. 14,
Fontonelle, .Josó Bernardo, Alvoro Machado, do !894: regulando a docretaçilo do estntlo
Abdon Mllancz, AltneJda Barreto, Gonçalves tlo sitio· 0 n. 23, do 1~07, revogando o
Forr~im, .Josó Marcellin~, B. d~. Mendonça art. 53 da lol n. 85 .• do 1892.
Sobrtnho, Rogo Me !lo, Lotto c OltJctc~, Coo,! ho . A·rospoito dos pt•o.tcct.os ns. Oe 45,. ele IBf/1,
o Campos, Lotmdr~ Macl.el,,Ros" Junwr, !.ny e 14, tio 180·1, .i<\ o Senudo provldene<ou, ndo·
Jla.rbosa., Arthm• Rtos, Vll'g'IIJO Da.mltZJO, Cleto ptnnrlo 0 cnvinwlo {L Camara. doa Deputados,
Nonos, Domingos \'iconto, Porciuncula, E. cm 18\Jü 0 1807 us pmposit:ões do sun. iniciaWan<lonl<olk, Feliciano Ponnn, lluono llt'"n· tlva sob ns. '35, de IBDO, o 21, do 1808,
(lii.O, Rod_rigues Alyes, Paulo. Souza., L~opolào nrJu~lln. nutm•lznndo o Govo~no a contrn~t~t·
do Jlulhues, Joaqmm de Souza, A. Ar.eredo, com um jurisconsulto braztlelro a roVJS<Lo
,\qnillno do Amaral, Vicente Machado, Gus· do projecto do Codigo Civil tio Dt•. Antonio
tnvo Ricll~rd, Rnulino !Iorn, Pinheiro Ma- Coelho Rodrigues 0 esta regulando a doera·
eh ado, Julto Frota e Rom1ro Barcello< (40).
tnçilo do estudo de sitio.
Dolxnm Ue compn.rccot• com cnum justJfi.. com rotação no o.ssumpto do fll'ojocto n. 23,
cndn os SI'S. Genet·o.so Poncc, .Justo Chormont, do 1807, .iit so acha este rogulndo poln. lei
Joaquim Pot•numLuco, Q. Boc~tyUVI\, .JoaqUim n. 5·13, do !BUS.
. _
LacurUo. o F.:itcvos Junio1•; o ~:.cm olitL os Srs.
A' Yisto. do exposto, ó n. C~mmJsSa~ do p:t ..
Jono.thas Podrosa., Lltm•o Sotll'U, PedJ•o Velho, rocor que os alluditlos lJI'OJOCtos seJam ar..
Lopes 'fi'OVii.u, Gow:ul vos CIHl. \'O!i o MOI'I~os chi \'adas.
Barros (12),
Sn.ln tlas commissõc;, 22 tlo agosto do 1800.
E' Ilda, lJOSll\ om discussão e BOlll dobo.to '1'1/lw/a:. JJdfiuo.~. li, n~!/0 4llallo.- J. L.
approvndn u acta da seSijÜO uuleriot·,
l'oa/ho a C"'"J'O',

SESSXO EM
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E' 1m o, po:-1to cm t1iscn~:-:ãn o Súm dolm1o extingno as ordens honorlflcntJ existentes e
np]n·ova1lo o rortucrimonto con,;tanto do so- todas ns Hurts p!'Ol'ogo~tivas o rog-a.lins, hom
guinto
1'.\i:ECEn

N. 108- 1800
O Sl'. Prefeito do Districto Fctlcwnl, rm
olllcio n. 01\l, rio ·I de julho deslo OllllO, soli·
citn" o nftn·n.nwnto ]Wl'ptlLUn, J'órn. do hn!:ltn.
publica, dos tc1-:-enos n pr1•dios dn. QninL!t da
H11n. \'isln, emlhln:-; t~·mp~_~rnri:nnoulll j).\111

Mini:;L•·I'indn F:tWIHl:t :'L P!'oJ'eituJ·a r. pnr ~'lln
or.ruptu\o;; nn r·ultivo 1b' vivt~Íl'fh dt~ pl:tlÜilS

pnra nrbo!·izn1;~o tla citladn».
Nt·sso nfficio t~i~clnrn, n.indn, o Sr.

PJ·,~r.~Ho

como or:~ titulus nuhiliarcbicus o do conselho,»
· Pol' esta nrti:;o vê o Senado q uo t'uro.m
nbolitlm1 totlas ns or1lons honoritlcns, som
comtwlo flctLr explico.• lo ~i os tlireitos adquiridos ntó tulntn. do 2·1 dn fcvoroiro ca.hiram
1101' tm·rn..
lfa utn nvi.~o do 11!inistorio do Jnt01·ior explicando quo os direitos adrjltirhlos niio ficavnm 1lm•og1Hlos, o assim ó que todo!:! nqucllcs
que tinham titulo:-: o conllccoraçües podiam
u~a.t•

doi I<'~.

~tio

obsta.nt.n n. dnrczn da, f>XJlOSiçii.o dcstn
cid;uliirR quo po:-!suiam titulo~
c condecnrn(:1jes niio teem u:mtlo dellcs, mas
c1-ê o ür':tdnl' que, np!·ostmt:lwlo um projecto
;l vi~n. todo~ fJS

que faz o.~~n pedido :10 Congrcs~o. Yhto o SJ:- quo niio lrntn. tio cond~~cOrnl;ões nom de ti Lu·
1Iinistro rb Fn~ondn tm• dccl:1rndo Clll ofllmo tos 1lo IlOl11'CZU., mas ~im do medu.lhns para os
11. 2, do l~l do julho tio 1~0~, ~uc ~ú eum militurc:s o ci vi~ que prestem sorv:ços ú. sun.

nutorizaC'i'io 1l0 PÔd11r Legi~llltivo potlcr{t o
:t fornmcrÍto rco.liznr-so com tlh;pcn:m 1lc hasln
pnblic•.
O •lln<li<lo oíllcio rlo Sr. 1!iubtro ria Fazendo. vom junto por cópiu. :'1 peLi1;ão do Sr.

PJ•oJ'eito.

•

A Commi~s;"io ca!'eco do clomontos pnrn
intcrpol' pa1·ccor sobro a proteuçiio elo Sr.
PJ•oCilito, o pm· i~S"~ requol' no .s~nado quo n
respeito 80Ja ouvtdo o St·. MmtStro <ln Fnzont(a.
EiSa nu<Honcin ú inrllsprnsnve! r.olos seguintes mo ti \'OS:
E;n primuit•o lagar, nllogn. o Sr. Prefeito,
no officio n. 2, juuto por cúpin. estava. c\lll
inclni1lo no edital de 18 do sotcmb!'O do l8U7,
J>ara sfr m•romlndo con.iunctu.mento com

outros d:t Quinta dn Do" Vista.
Todn. n. procotlencin, pois, t.em o rcf}llerimcnto do. Commissão. qne pcilo quo, sollro o
assumpto, srja ouviclo o S1•. 1\rinisll'O da
Fuzondn•.
Snln <lns commi<~rics, 22 <lO ogo>i.O <lO !ROO·

putri:1, nflo incid.o cm violnf;üo Uu. coustl·
tui•:iio.

E' neccssnrio rtuo o Podo!' Executivo tcnhn.
meios de rocompensnr os sorv iças prestados

pelos militares quot· om tempo do paz, ~uer
em tempo tlo gum·r:t, assim como pelos civis
que prestam serviços ús in!ltitui1;ües pias. o
do nlta diplomucilt, c prlucipnlmento no quo
tliz respeito a publicn1;ües $Obre instrucçiio o
L!·n.bn.lhos micntitlcos •
Nestas condições, vue mandar ó. Mesa o
projecto qno passa" lor, precedido de considera.ntlos que julg-a ncccssarios o seguido
<los documentos que o basonrnm. (LG.)
•< O art. 72, § 2" tln. Conbtituição aboliu os
titulo< du nobreza quo oxistium ao tempo da.
monni·chhq u.o Governo Provisorio, porém,
p•reeott-!he quo devia sor pormittido o uso
de titnto::i o cundeco!'n(;ões concedidas na...
qucllo regimon, ntó quo por neto interpretativo do podct• competcnto o contrtLrio fOsse
detot•minrtdo, c tanto a.Rsim que no aviso do
23 <lo março do 18\ll-(<lomnnonto n. !)-expedido pelo Ministerio do Interior ao d~
Guel'ra., .i!~ no pet•ioLlo constituclono.J, bom

- Vicente Jlhlcltddo.- PtJclro Velho.- Gow
çalcc.-: Fen·cira.
lllu.bonuln.s estü.o as ponLlernçües qno o Go·
E' litla. posto. om :li::icussi!o o son~ tlohn!.o vel'IIO julgou utlduzit• pnl'iL conservar os di..

approvnd• n ro<lnc<:no llnal <lo pt•o;ccto do rei tos ndquii•idos no 'crvlço rlt~ pntriu, prinSonn<lo, n. 13, do !8DD, suhstitnLivo dn pro· cipalmente po1• considerar-se que n. nova
posit·íi.o da Cnmt1l'l\ dos Doputndos, n. 10, !lo institnic;ão Vllllln. cncontrnr umn. soclodado
18~10: nnto!'iztLnúo o Pollel' Bxecntivo n. nb~·il' constituultt, onda oxistinm cldo.diios no plono
no ~Iinit~terio dn. Justiço. o Nt•gocios lntet'IO· g-o~o do seus dlroitos, o o.~sim J'opresento.vo.m
res 0 crod i to oxtrttot•tli nttrio t1 o 811: Rfl:l8Ci37, o pntrimouio honot•iflco obtido li. cm to. de seu
pnrn p:lg'lliiJ('Uto 1los onlonndos flliOCOI!!PCtom tl'nll!dho, !lesou~ sm•viços u do seu po.trio..
n vnrios

jni~Nl.

U.'ltnO.

,Já no rcgimen provl::orlo, portanto, ante ..
ri01' á CouHituic;üo, foi confm•ido no Chore do
:l.Jll'CtwnLlH' um lll'Ojccln, lUlU', nnto!:l. do. Jlt· E:·,tndo, p<ll' nccltLIIHH;t1o, o titulo de-Oono·
zel-o. vno ler o :LI·t. 7:!., § ;!'1 do. Gou~tlt.Uit:aol rnlisl'lillln-o lbi croatln. pot• Uecroto n. ·156,
dou du ,iunlio de IBUO-(Jocumonto n. ~) 11
CJUCI tliz O ~L'J..('UilllO :
.,A ~~~·pulJiicl1 nüo ac.Itnilto privlloglo j(o ordem de Colam IJo, cm humenagom á memoria
ntLScimonto, dcsconhooo IÜl'OS de nobt•ozu. o do doscobridot• d~ Amoricn, soudo noll~ ad-

o
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mi !tidos naclonaos e estrangeiros, o determinou-se o modo por que eila so deveria
com pôr.
Esse acto abrnngo na clas5o mil ilnr sómonto até os cnpit1ies.
O decreto n. ·150, de 7 de junho do 1800,
declarou subsistentes as honras, direitos e
lsenç,los annexos ás morcôs conferltlns no
antigo regímen. (Documento n. 3).
Por decreto anterlot• rle n. 277 F, tlo 22 do
março do mesmo anno-(documonto n. 4),
toram abo!illos os titulas de nobreza e ordens
houorlficas estabelecidos pelo refet•ido rogimon, com excepção, poróm, dns ordens do
Aviz o Ct•uzeiro, que pm·mnnocorinm com
todas ns hont•a.s, direitos e isenções indico.tlns
na IegislaC[o quo as croou; sondo que, na
ordem militnt• do Aviz, haveria. traa grãos:
cavalloil•o, officlal o gr1t cruz.
Determinou mais osso acto que tet•iam direito n.Aviz:
Os nlferos, tenentes o capitães,· que contassem 15 nnnos do bons servlç•os, ao grilo do
ca vnllelro ;
Os majores, tenentes-coronois e coronels
que tivessem 25 annos do taos serviços, o de
omclal;
Os officiaes genoraes que contassem 35
annos, ao do grfi·cruz.
Nas mesmas condições os omel aos da Armada, guardada a correspondencitt dos postos.
Quanto Í1 ordem do Cruzeiro, foram consei·vndos os quatro gró.os que existiam.
No referido acto vem annexo o modelo das
insignias.
No seu art. 5° se tleclt'l.l'n subsistontM as
condecorações o mais titulas conferidos no
reglmen monarchico e concedeu-se que os
"graclodos usassem das respectivas in·
elgnias, segundo 11 typo então adoptado.
Em vista, portanto, do que vem do oxpor,
ainda mais e dos considerandos dos netos
expedidos pelo Governo Provisorio a esse
respeito, o do aviso do Mlnistcrlo do Jntorlor
de 23 de março, citado, o Congresso Nacional
decreta:
Art. !. ' Ficam creadas as modalhus-Brnzil-colombc-A vlz e Cru7.oiro.
Art. 2.' A prlmoh•a dessas medalhas será
para remunerar os serviços prostaolos ó. humanidade, sendo concedida 11 militares e civJs; a segundo para recompensar os sorvJcos
pre~tados iLs scienclas, instruc~~üo o a1•tcs,
pura olvls, podendo ser concedida lambem a
militares ; a tercofra parA os set•viços militares prestados em qualquer épomt; o a
quarta pam os sorvlcosdo guorra e allt• diplomnciu..
Art. 3.• As medalhas IIBSilll instltuidlls
serão todas do 1•, 2•, 3 e 4• alassoa.
11

Art. 4.• As medalhas conforme a ordem
do suas classes cOl'J'csponderào : a ile I n ú.
gril-cru>. e grando di~nitnrlo ; a do 2" a tllgnit:Lrlo; o. do 3·• n. omcial o cornrnoucln.dot·; e
a do ·1 11 o. cavnlleiJ'O, isto com o fim do p'ldorem as mesmas medalhas serem usados pelos
condecoraaos ao tempo do Imporia,
Art. 5.• T01·ilo di rol to ó. meolalha do Aviz
os ot!lcla.es do exercito o armada c classes annoxas : it do 4•• classe os nlfo!'tlS, tenentes o
capitães, que contarem 15 n.nuos do serviço;
n de 311 os majol'os, tenontos-coronois o coro·
nels, que tivorom 25 anuas do serviço, u. do
211 os gonorn.es, com 30 unnos do seJ•viçosj o
a do I u os gonornos, com J5 nnnos do sm·viço,
todos sem pt•isõo por insuuordinaçiio ou nota
inJiLmantc.
Art. O.• A medalha Brazil terá o desenho
iguu.I á nntig-n ordem dB. Rosa, substituindo·
so as ro!:t~ pelos ramos de café e fumo, tendo
no centro 01n circule ns pnlaV!'as-honra ao
trabalho-u a inicial -B-o a fita será de
cor <lo rosa com orla vermelha.
Art. 7." As de Aviz o Cruzeiro sorilo
ignaos aos desenhos existentes e de accortlo
com o decreto do Governo Provisorlo n. 277
F., rlo 22 do março do 1890.
Art. 8.' A rle Colombo como se acha doscripta no decreto n. 450, do O de junho do
1890,
Art. a." Ao P•·csidonto dn Republica e IIOS
quo tiverem oxet•cido esse cargo .ser~ conlllrida a morlalha do l" classe do Cruzetro.
O Prosldonto em exorclclo usari• um faixiLo
a tiracOlo chamalotndo, com as côres amarelia e verde.
Art. 10. Só os Presidente e Vlce-Presidento da Republica, os Goveruadoros e Presidentes dos Estados, os gonomos do mar c
tet•ra, o Vico-Presidente do Senado, o Presidente da Camara e o• mombt•os do Supremo
Tribunal Federal po1leriio usar, quando tiverem, diiS medalhas de I" classe do qualquer
das ora crendas, nos termos do citado at·t. 7"
do decreto n. 45G,
At-t. 11. Todos os civis e mllitat•cs, naclo·
naes o estrangeiros, que obtiveram condecorações no regímen decahldo, poderão usa~•
rliiB medalhas ora orcadus em substitukiío
úquellas e isto do accOI'do com o art. •I•.
Art. 12. Os estrangoh·os a quem se conferir medalhai, sú poderão usal-ns de aooordo com o art. 7" do decroto n. 450, quando
exercerem om seus paizcs cargo~ quo corro·
spoudam aos citados no at•t, 10.
Art. 13, Os agraciados no tempo do J•o;;imon passado dovoriio levat• ilt•opal'tlçiio compotente, dentro de sois mezos, os seus tltulos
p:ii'a ~orem apostllludos de nccordo onm o que
llca ostaboloclolo.
Paragrapho unico. l'lntlo cato pmzo uüo
potleriio ser os mesmos apostil!ados.
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Art .•J.j, A todos os condecorados civis ou nppl!ci\Jn n.os fa.ctos o.ntcriorcs o conforme iu:j
militnros nncionneE~, quo cont.a.rom do IG nn· llit;posir;ões que untes os regiam-Lerps et

nos a mais de bons Sf!rviços no pniz, depoi~ con;;litutiMc.~ futul'i! cel'l1llll cst data formam.
1ln. data, !lo ultimo acto quo os tiverem contia· Hl!fJI)tiis, li OH ml factrt pttl'tel'ita 1'CtJogare,
corn,lo, cm qualquer uma das nntigns ordens
E si nssim :t !ui não dispUJ pura o pn.~sado
honoritlcns, sem nota que os rlcs!~bono, o Go- principio tutcl::Lt' nunc:L esquecido na legis·
verno concct.lcrá. a mndnlha de clus~c immc .. lnçiio dos llOS:-\OS cultos, o t•e!Orido art. 72
diatamonto supet•ior à correspondente ó. ul- § 2·•, nü.o rulmittlnilo füro:; de nobreza, extintima conrlccor;Lçíio.
guin!ln as ordens llonritlcns e ti tu los nobili-

Art. 15. O Govcwno ni1o podcró. concednr
qualquer <las mcdallms, ora crcndns. som •lo·
r.lara.r no rcspeeti vo decreto o motivo ou o
facto que tnl conccssiio determinar.
Art. IG. To•lo o serviço com o prosonto
decreto corroró. pm• cantiL 1lo Ministcr·io dtt
Justiça. e Nc~ocios Interiores.
Art. 17. O imposto •lo ncce.so cm qualquer tlns mcdo.lhn.s serâ. sempre llo um tor(;o
do estn.belecido para a. primcii•a concm~s!lO,
salvo os direitos adquiridos pot• serviço de
guerra, quo sorii.o isentos elo tmposto.
Al't. 18. Pelos diplomas pilgar~io o sello do
accordo com n. seguinte tabelltt :

•

ai'cllicos o de conselho, não abrange os que

fot•nm confol'itlos cm virtude de lei anterior.
legitimu.monto adquirido~ e incOl'pot·ado~ nos
direitos Uos quo os po.~Ruiam.
Portanto, niio so podom julgar ces::;ndns c
nUolldns ns di.3tincçiie:; honot•iflcu:-; concedidas
po1· p01ler competento o coul'urme no regime!'
legal que vigomva., no tempo do. conce;;sü;;
dcllns.
Nem so digo. que o. Constituição, não l'C:·
speitnwlo os instituh;õ~·s oxi...;tentes, de!'l·
truindo, prtrtJ. rccnnstruir, Cl'eando e de novo
,Jctcrmillnn•io n ~uo tom por molhot•, sem
n.tten9ü0 o.o que se acha estabelecido, não ro ..
speitn, nüo conhece direitos ndquiriflo:;.
1u clll.s5e, ... , •..• , •.• , •
ilOOSOOO
SI n retroi\ct!vidnd" se <ln qunnto 110 que
211 ,.
o... o.••. o.... 400$000
intimnmento ~o prendo O. organização poli3<t
»
' •.• " o ••••• o
300$000
tica,qunnto no que é funt1nmonto.l, relativo lis
4" » • .. • .. • .. .. . ..
200$000
instituições politicnsconstitutivns, ou i~ fórmn.
de governo, distincciio do poderus, suu fuuc
Pnrngrapho unico. Para ns npostillns, sem cionnmento, rel:wucs de direito entro o. nutoexcopção, pngarilo :
ridndo e o cillndã.o, soil't•o, entretanto, li mi
tuçiío
quanto ao quo se refere i\; leis poli
50$000
111 clusso , •• , .••••••••••
ticas
institntivas, no. phrasr. dos publ:cistas,
40$000
••• o ••••••• o ••
Os
qno
r"gula.m n::~ instituiclies Ol'guuicas ll'C·
30$000
cundarins,
clopcmdcntes do. Constituil:ão, mas
20$000
•••••••••••• o •
distinctns, ne~esS.Il'ia~ pura o UnsenvolviArt. 19. Revognm·se as tlisposiçücs em mento do seus principias rnn•lamonlno,, pa1·a
contrario..
o jogo e tuncçües do r:ystcm:l 'POlitico adoptado. Estns como leis poli licas licrivnlins e cirSmado Federal, 22 do agosto de lS!l!l.- cumstnncincs, obedecem ao principio gorttl
do dit·eito, que sa fit'Inlt na ra2ii0 o ampara
Pires FcrJ'oil'a
legitimas interesses dn sociedade-Hon placee

..............
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Aviso de "1 tio março 1ie 1801 qno declara
que ilovo ;r pormitti<lo 0 us~ ile titulas 0
condecornf.~ões, ntó qno por acto interj 1rotativo do poder competotlto o contt'llr o sPjo.
ltetorminado·
' ·
Mlnisterio dos Negocias do i11tcrior-Rio
do Janeiro, 23 do março do 1801.
Em soln~ii.o lÍ. vossa. consulta. ncercn. dn intelligcncia quo na pratica so devo linr no
nrt. 72 § 2", dn Constituição, cabo-me duclara!' o seguinte :
o referido nrt!go da Constituição niio pude
deixn.r do entender-se it luz dos prine~pio.c;
J'undamoutaes tio cliroito, quo pruuxistem n
todn.9 as dl:-~pusic;õos Iegnes.
Um dosses Jll'incipios ó o tio niio t•etronoti·
vidndo das lois, segundo o qual ollns niio se
Sonado V. II

janus ia /(!tjiúus.

ASsim q\10, niio se h•atnn,lo do quo ó fun•lamentai na Constituição (fórma do governo,
e"o_rclcio do~ po1lO.''es publ1cos, .sara11t~as !~:
tltvuln~es), tl Iwrfmtnmonto cubtda n. uao te
tt·o\nccr;;~o.t.l .. - vom oncontra.r umll soc\o' ons 1 llH,.lLO
.•
dnllo or~aniz,u\a, ci1lrulãos no €1XcrctcJo o goso
do direitas adquiridos.
E si transforma o systomtt elo govet•no, si
modifica 0 altera. profundamente n~ contli·
eões do oxistoncf11. politico. da. Nn.t;üo, nüo sa
poderil consldo 1·m• tb••çosamento supprimido
por elli'L o goso do diroitos, legithuu.monte
ndqulrhlos, cujo cxct•cicio .nii~ u incompntivol
o ptJtlo porfoitnmento cooxtstJr. com ns novn.s
~~omliçõcs o normns ostnb,docHlas.
As distincr;úes, titulas c c.ond~cm·nçücs c~n·
cmlidns no t•egimon constttuctonttl ttbolttlo
representam u patrlmou!o honorlllco ndqui·
·11
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I'ido pelo cidntliio ~ custa tle sen trabalho, nccordo entre nquolio q no presta o aquollo
do seus serviços, de seu patriotismo.
que llCeeita. os stlrvlços, o niio Jlóde ser· roA Nnçilo, pOI' ::;eu or~ão- o Govel'no - os scin!litl.a it voutmle rle Ull111lilts partos.
Que so não conco,Jam nov!Ls tlistlncçücs
reconheceu e apreciou gallu·don.ndo.os.
como
estu.. comprohonr.lc-:m, aos que vim·em
E a nova. fOrma de goororno pú•le bem :distnr-so;
mn.s ó tio rigor• logico o ju1•idico
subsl:;tir, sem contrudicc;ii.o o .sem prt~iuizo, mnntel-u. aos
que a. adquiriram, nos qno
seado rcspoi&ados ""'""títulos e tlistincçüc.<jó. n. rol.!oboi'Hm quando
contrnllirnm a obi·ignr;iio
coacodidos.
llo serviço o contru·um com ellu. no contractar
Niio J'epugnn ú Republica, nom fa.z pcri~ Okl~o serviço.
cl/Uu· asogUI'Rn(;n. do Estado a ]Jor·missllo do
Ttlmpouco é do J•aziio cons!domr extinctiiS
continuarem olles n sor• usado~ pulo que on· ns conUecornç-ilcs militnl'es, ganhas h custa
contr'~lrn.m
nisRo houroso testemunho de rln 1-lunguo c arJ•iscttdis~imos tl'llballws, ao
sorvlçoa pr•ost.JLI!os, homeniLgem tto patriotis· nobre influxo .do urJ.or patriuticu e ucen ..
Jno, U suiencin. e ao murito.
drado ct vis mo.
E tanto assim u quo na Repuhlica F'rnn- Scr•ia bojo umu iuquailllcavol violoncia elosceza existo a OI•t!em honorifica do.-Legiü.o de pojar o soldado duquillo que se pódo consiHonra.
derai' a mais honroso e qualiflcudo testeEntre nós, no rogimon provisorio, anterior munho do sou v~lot•, de seu real mereció. actual Constituição, confer·iu-se ao Chefe mento.
do Estado o titulo ele « Gonoraiissimo » o foi
Accrosce que ha razüos tle alcance pratico
crcada a ordem de Colombo. (Decreto n. •150, com reia<;iio a titulas nobilinrcbicos, para
de O do junho do 1800.)
não sor·em do momento snpprimi1ios.
Depois, qualquer quo seja o conceito que
Nas relações commerciaes, por exemplo,
se ligue 11 titulas do orllcn~ honol'itlctts, n.ti ba seus inconvoniontes na sullstltuiçfio du
pes~ous quo com cllos tOram condecorn.tltlS nomo tu•opr·io no nohiliarchico e um caso ó o
usaram-no em virtudo do lei oxistcnto no ela obt•igo.~~[o contrahida sob elite, vindo a
tempo cm que os rocotJm•am, o, pnrtnnto, esse toJ•nnr·sa exig1vol sob outro diJfjjt'cntll, alórn
uso constitui• um direito sou. E a privação da desvantagem ela divor.tiülade de Jll'mn. d11.
do direito niio se presumo, uiio so est<tbolccc assignatura de umiL mesma pessoa na corpor moras doduccücs ou conjecturas, devo ser ros~ondencia mercantil.
Na orclom ei vil a mudança do nome, pelo
expressa o formal.
nban,Jono
do titulo, pUde truzer tambom proAccrosr.e qno nilo bn. no arL 72,§ zn, penu.~
juizo.
Jidnuo estn~clecida oontra O> que usarem do
Além disso, prohibido o uso das condecoseus títulos, o que ó mais urrm rnziio pnrn r·oçõs;
e títulos, Ctlra preciso cossar llS dis·
so entoador que tal ciisposiçiio só probibc nova
tincçüos
dessa genoro dnd11s a o.ltos tunccio~
concessão de!Jn;.
narios o nota veis cidndüos du nacões eatt•nnE essa ponnlitlado niio tcrlu sido osquooida, geirus, por aet•viços prestados ii nossa patria,
Bl outrt• Jiisso a monto do legislador·, como o que Sllria de pessimo otl'uito,
.
niio lho csonpou no caso do nrt. 71, § 2' b, Mas a Constituiçilo mesmo nos eattl indibem corno no nrt. 72, § 20, que ••t~tboiooe cando n intclligeucla que se devo dar ao
a pena tio perda dos direitos políticos aos quo art. 72, § 211 ,
aoocitorom condecor·nçoos estrangeir•ns.
Entre os sli;natarios tlosso documento poliO fuoto de haver cabido nn dlscus>ilo tico figuram roprusontuntes que assignaramdeste objecto no Congresso Constituinte so niio por seus nomt!:~ 1 mas por sous titulos,
emenda declarando salvos o> direitos adqui- conservando-os assim, sern embargo do clls·
ridos, não pódo ser ndduzido como valio•o posto no art. 72, § 2°, o que não teria togar
o.rgumento, porque essa. emenda or·a inutil c 11 Mesa do Congt'esso não consentirJil, si
por sua Pl'opria natureza o por decinmr a ar.a>o a •uppt·oNSiio dos titulas so dovesso onConstituição em outra parto que as lois não tandot• Lambem com rol1tção nos jú. usados.
retrotlgom. Pelo me~mo moth·o cahlram ou~ 1!: isto pótlO·SO cousidorar interpretnçüo uutrns emendas.
theutica.-jus cssu interpretare cujus cst cedera
lcucm.
Pelo que. coucorno ao distinctivo tio que
us:1m os cadetes no exercito, convém niTo po1·· Parece, em conclusilo, que ·devo ser per•mit·
der do vista quo olie t•opresontn umtL van· tido o uso do titulas o condocomçõos, nté q uo
tagem que lhes foi garantida no neto do por neto interpretativo tio po1icr compotonto
nssentarom ~raço o quo Influo nos incidentes o contmr•io soja dotormlnodo.-Joao Btrbatlro.
dll vida mllitiLr; constituo por assim tlizor·, Uct.Oa C<~•alcanti. -·Ao Sr. Ministro d!L
uma condição Jo contrttcto, ostipuillda tlo Guorrrt,
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4"-pa>•o. os olflclaos, medalha do lado cs·

quot'tlo,

~:~cm

n. C:'itrella. quo a onclmf\;

Decreto n. 450, do O do junho do !SUO quo
5"-pa•·n os ca val!eiros, medalha pendente
instituo uma ordem militar e civil com a ele li ta estreita, como de eo;tucne.
denominu~üo do-Ordem de Colombo:.
Art. 8." A medalha <ln Ordem seril: uma
O marechal Mnnoül Doadora dn Fom:ocn., estrolla como a do Crmelro, esmaltada de
Chefe do Governo Provisorio da Republica branco, o.ssontadn. sobro raios do prn.tn. e on ..
• • dos E~tados Unidos do Brazil, constitui~o pelo cimadn. por umlt do ouro, tendo no I'!OUtt•o,
· Exercito e Armada, om nomo da Nuçao, ele· cm cn.m po nzul J'orreto, as Ietz•as CC, do ouro
on tro!açadus.
creta:
·
Art. 1.• Em bomonngcm ii memoria do
o. Ministro o Socroturio do Estado tios Nodescobridor dn Mncrlca, fica instltuida uma ~ociOS Interiores assim o faça executar.
Ordem militar e civil com a denominação de
Sala das sessüos do Govei'no Pt•ovisorio 6
-Ordem do Colomb>. Ser:io nella athnittf. do junho de 1800.-MANoEr, DEooo>to u,\. FÕN·
1lo:;_ naclonacs e estrangeiros, este:; sem limi- SECA,-Josd Ctsario ria Faria .Aloim.
tnçuo do numero em qualquer dos respectivos
grilos e sem dependencla do promoçiio.
DOOU!IIENTO N, 3
Art. 2.° Compüe-so n. m'dem:
!•-de 12 grii-cruzos etrectivos e 2•1 ho·

nora.rios;

2•-de 50 dlgnntarios ;
3•-<lo 150 otnclacs;
4"-de cavalheiros em numoro !Ilimitado.
Art. :l.' O Cholo do Estado é grilo-mestre
da Ordem e gi·[-cruz eU'octil·o.
Conserva esta ultima dignidade depois de
cessai' nas l'uncções daquello elevado cargo.
Art. 4.' O Mmistro o Sccrotarlo do Es·
tndo dos Negocios Interiores ó chanceller da
Ordem, O expediente desta seri• feito pot•
aquella repartição, sendo, poróm, as uomeaçõos de membros esh·angclros a esta,
communicndns pelo Mlntstorio das Relações
Exteriores.
Art. 5.• As nomeações soriio feitas por
decretos referendados pelo Minlstorlo do Interior, que Seriío archivados, dando·SO cópias
authenticas at>S nomeados. Nos c!!Sos que o
exigirem, soriio feitas por cartns do gabmote
ref~rend·adas pelo Ministro das Relações Ex·
ter1ores. .
Art. 6.' Os grii-cruzes etrectivos toriio as
honms de general do divisão; os honomrios
do general elo brignd11; os dignatarios de coronel; os otnciaes de tenente·coronel e os ca·
valheiros do capitiio.
Art. 7 .• As inslgn!as serão, como nos
desenhos annexos:
!•-para os grii-cruzes efi'cctlvos, co!lar
formado altornadamento pot• tlous CC entre·laçados o coi·ôas do louro, tendo l'endento a
medal110 da 01•elom; bnnda pnssnctn tia direita
para a esquol'lla, do cor azul celeste, cortad:t

ao meio pot• out1••1. cstroitu., do côt• ve1•do,

orlndo. de encarnado, com a medalha pen·
deu te; medalha do lado esquerdo;

2

11

-

para. as grii... ct•uzos llonoro.l'los, as
som o collar i

mcsmnt~

3'-para os dlg-natarios, mcdnlha pendente
no pescoço, de fita com as coros da baml:•;
mod~lha do lado direito i

Decreto n. 459, do 7 do junho de 1890, que
elec!nra subsistentes as honras, direitos o

isençOos annoxns ás mct•cê:) conft3rldas no ro·
gimen monarcblco:
O Oonoralisslmo Manoel Doodoro da Fonseca, choti.J do Governo P1•uvisorlo da. Repu·
blica dos Estados Unidos do Brazil, const!tuldo pelo Exe1•cito e Armada, em nome da
Nnç[o, nttendondo a que ~o toem suscitado
duvidas àcerca da intelligencia do art. 5° do
decreto n. 277 F, elo 22 do março ultimo, que
manteve as condecoruçilos, titulas nobllia·
rios o do conselho contilrldos no reglmen monarchico, dccretu,:
Art. l." Ficam subsistindo, na pm•te em
que forem compatlveis com o actual regtmen
democratico, u~ honras, direitos o tsençilcs
ligadas nos titulas o condecorações de que
trata o o.t•t. 5" do decreto n. 277 F, do 22 do
março llo corrente nnno.
Art. 2,' llevogam·se ai dlsposlçúos om con·
traria.
Sala das sessões do Governo Provisorio,
7 do junho de 1890.- M.\~0"[, DEODOno DA
FONSEOA.-Josd Ct:!ario de Paria .tll-oim.
nocu~mNTO N.

4

A.

Decreto n. 277 F, do 22 do março de !800
que declara abolidos os titulo!, túros do no·
breza e ordens hoqorificas estabelecidas pelo
antigo roglmen, com oxcopçüo das orctcns de
Avlz o C•·uzolro.
O mnrechal Manoo! Deodoro da Fonseca,
Chel'e do Governo Provisorlo <lu Republica
dos Estudos Uuldos tio Brnzll, constitnido polo
Exercito o poltL Arma<ltL em nome elo Nnç[o:
Attondondo a que aiio incompallvcls com
a imlolo de um governo tlemoot•t~tlco dlslluccílos qno uiio uxpr!mam romuneraçiio do
aot•vlços prO/Jil\dos" Patrla;
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.Attonden<lo a qno taes dlstinccues só po<lem
sor admittid•s como rccomponsa do netos do
carnctor cxcepclonnl o grunt!o relcvnncla,
devendo nos outros casos cada cidudiio, con·
tontar-so com a satislnção intima do t"r
. cumprido o seu devo!' e com a considoraçüo
publica que dali! llio deve provir:
Docrota:
.Art. I.' Ficam abolidos todos os litulos,
fóros de nobreza o ordeus honorificas estabelecidos pelo antigo l'ogimen,. com excepção
das ordens do Aviz o Cruzeiro, as quaos por·
manecem com toda~ as honras, direitos o
lsenções indicadas na legislnção (JU6 os CI'cou.
Art. 2.• N<'Ortlem mllitor de Aviz havera
tres gráos soguintes: cavallciro, olllcinl o
grii.-cruz.
Terão dil•eito:

Os <Liferes,tenentcs e capitães quo contarem
15 annos de bons sorviços, no grilo do ca vallelro; os majores, tonentes-coronels o coroneis quo contarem ~5 nnnos de taes servi·
ço:-:~, ao de official; os officinos generaes que
contnrom 35 nnnos, no do gril-cruz.
Nas mesmas condlçOes os ol!lciaes da at··
mada, observada n corrcspondencia do pos·
tos.
Art. 3." Na ordem civil do Cr-uzeiro con·
tlnuarão cs quatro grãos: cavnlleiro, otncial, dignatario o gríi·cruz.
Art. 4. 11 As íJI:ügnios dcstos or·dons serü.o
conformes nos modulas annexos no presento
decreto.
Art. 5,' Subsi&tem as condecorações. ti·
tulos noblliarios o de conselho conferidos
durante o l'e~lmon monnrchico, suppt•imidns
no ultimo as palavras-do Imperador.
Os agraciados com .grãos de qualquer dns
ordens UB11rfio das respectivas insigni<tS, so·
gundo o typo então adoptado.
.Art. o.• Revogam-se as d:sposiçõos em
contrario.
Sala das sessões do Governo Provlsorlo, 22
de março de 1800, 2" da Ropubllca.-MANOEL
DEOOORO DA. FONSECA..-Josd ('es:trio ele Faria

Alvim.
O 81•, Preoddonte-Oprojccto n. 1,
fica sobre n Mein para ser oppot•tunamente
npolado.

0 liir. 'J'IIolllaZDelflno-Sr.Presidente, a sclencia brazileiro. cobre-se de luto
pelo possnmento, ho,jo cm todos os .iornnes
nnnuucindo, do ~rande o omorlto trabnlhador,
que se chamou Domingos Frolro. (Muitos

apoitrdos. Jlluito

bc11t

i nwito bem.)

No !tomem dedicndo forventemonte no estudo, cncerrndo no estreito cl!•culo do tra·
balho, que o povo niio appi1Ludo, havia a

alma. do um patriota. n.levnntadn, 1lo um nr·
dento ndorador tia sun. tcrJ•a, de um sohlndo
lndafosso da cau~a do sou puiz. (ill,.itus
tf)JOiados.)

O Sk. l'ltANOISco MACHADO-Um homem
cheio das mais nobres aspirações.
O Sn. TnolrAz Dr.r.PJ:'<io-Niio devam as
novas Instituições deixar quo aquelles tjUO
um dia fornm seus prophotas o saudaram os
primeiros clnrõos das suu.s alvoradas ou no
cn.mpo da poli ticn, ou dn. scicncia, ou (J:Ls ar..

tos, ou nas lotLrns, ondo quer que o espirito
dcmoci•ntico se manilhstasso, emtlm, baixem
ao t.nmulo sem quo á suu. mcmot•ia. se orge
uma palavra, oolcmno pela ns>ombiéa do ond11
parte, do ogrnflccimento o do homcnam.go
A morte do patt•ioto. nüo ró·le pn.ss:u• despercebida no solo da rcpresuntacÜd nnclonnl.
(Apoiad"s.)
O homem dn scicncia, si não doixu. monumento ecmplcto, alto e perfeito, qu<J para. o
futuro marque definitivnmcnlo victorins da
scioncin bmzilelru, loi, entretanto, um ba·
tcdor, foi um d<Jsbravador deste campo dllll·
cillimo, ando conqulsto.t•nm com cllo t<tntns
glorias, Koch, Pa~tour o outros. O meio na·
cional foi pela. d11!ir.iencia da lnstrucç~ü.ogoral,
por carencia do elementos tradicionans, do
animnçüo, por mil causas <lo origens diver·
sns, indi1ferontll, frio Ou mesmo antagonico i'
abertura das grandes nzns com quo a na tu·
roza dotou a Domingos Freh•e !
Outros elomnntos tivesse ello encontrado,
que em vez da obra gro.ndo, sem duvida, mos
ainda incomplotnmento lavrada,q ue pro,Juzio,
deixaria trabalho dotlnitivo o perfuito I
Qunndo,Sr. Presidnnto, so esm•evo1•cm sobro
o tumulo tlo trabalhador os seus titulas do
benomerencia, 11iio Ee podm•ó. dolxartlejuntat•
o rcconlwcimento dessa bcnemerencla pelo
Con~rcsso Nacional ; nom faltará o Congresso
aos seus mais importantes d<weres, entre os
quaos está o de nmmar n solencin, o esforço do
in~onto trabalha<lor,cumpro que reconheça,
o tsto ou peço que o fitçn, pot• melo de um
voto de poznt·lancado na sua acta.
Outt·os trabalhadores quo revolverem a
campo quo olle tiio onorglcamonto lavrou,
u.o verem quo não dosapp!ll'Ocum, sumidos uo
anonymnto vulgar, os que gastaram a vitlll
em•lquecendo n :icicncin, tcriio nus to reconho·
cimento do Congresso uma auimnçiio, um
incentivo, (Apoiado.<.)
Requeiro, pois, que se lanço na acta do
hoje um voto do poznt• pelo f<~liecirnontu oo
muJLo lt•nLttllutdor Dt•, Domingos Ft•oiro.
(.liuito btJm; muUo bem,)
Posto n votos, ó ummlmomunt~ approvudo
o roquorlmnnto,
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cumpril' o sou dovo1•.

RT~PU.ES~ÃO IlE .\l.OUNS CRI:\Ul:il E CONTRA.•
vgNÇÕEil

Continnn, nm 3· 1 discussü.o com ns omondns

offerecidns nesto. o as n.ppt•ovndns em 2·~, a
propo•içiio da Cnmara dos Deputados, n. 122,
do !898, qu" tl·atn 1lo ass.,gurar, pelos meios
que indica., n. repressão de alguns ct•imes e
contmvonçücs.
O St•, A. A.zct•cdo(·)-Sr. Presi·
dento, si niio tivos::)e, por occ!lsHio da 2a disCUASiio do presento projecto, me compromottido, em um pl'otesto que entiio fiz, a fallor
na 3n discussão, certrtmonto quo ou niio vil'ia
o~cupnr a. tribuna neste momento, por isso
quo o assumpto foi sufficiontemente discutido
tanto pelo honrado Senador represontnnto da
B~tilio, que combntcu o p!'ojocto, como pelo
i ilustre r•·presentonto de Sergipe, quo o defendeu como rclatm• da Commissiio de Constitui~ilo, Legi•lnção o Justiça.
Niio occupnria, pois, a tribuna., como disse,
si mio fUra esse compromisso que contrnhi
para com o Senado nindo mnls porque, além
ilos eloquentes discursos aqu pronunciados
sobre o assumpto, temos ainlda do ouvir a
pnlnvm eloquente o autorizada do honrado
Sonndol' pelo Maranhiio, que como o illust1•e
Senador pela B,d,ia vem combater o pro·
,iccto arrocho quo or!l. occupo. n. attençilo do
Scnndo, o que llmeaçit a população desta enpilo! com a expansão que d" it policio, pcrmittindo quo ella possa processat·, footo gravlssimo, que, incentostavelmonte vem pt•ojudioar a libcrdodo individuo!, por Isso que
" policio. armailit desse attribuiçiio, ha de
commettor toda n sorte de violonclas, como
ató hoje tem lbito,. indcpnn•lcnto deste projecto arrocho.
Eu disse, Sr. Pre•irlcnte, que deixaria de
fullnl' nesto momento, si nii.o fóra o compro·
misso a que me tenho referido, porquanto da
questão jurldtoa tratou, com a proficlonoill
com quo sompro discuto os assumptos,o honrn•lo Senador púlo Bahl:t, que combateu o
projecto, o nns mesmns ngnna vem falln.r o
Jwnrodo Senndor pelo Mllrllnhiio,
Procurm•oi, ontrota.nto, justitlcnt' as emon·
das que tivo n. hom•n do offtlrccor ti. oonsido·
ra~üo

p~ra

do Sonndo,n o furai om. poucns pnll\vro.s

tleixnr ~uo o Son"dn ouça n palavra do
honra•lo Senador po!o Mamnhiio, quo, com
cot•tcza, olucidu!'à, du uma vez, n. quostii.o, do
modo quo o Senado podori> votar o projecto
(') Nilo fo! rovl8t•1 pulo ot·:Hior,

A pt•imoiro. tlns omondas fJ.Ue otrcrcci, supprimo o § I" •lo art. 5" ~uo so roCorc it IJUostiio tão nltamento dobat!Ua, tanto polo honrado Senador que atacou o projecto, como
polo illustro t•olator d11 Commissiio, que o defondou.E' o processo e julgamento dos crimes
que do viam pertoncer ao jury.
A eoto mesmo arti;;o, Sr. Presidente, apresentei uma emenda suppra•slva da lottra ''•
que diz o seguinte :
«O julgamento em Cnmara Commorclal
será fetto em nml\ só sessii.o, independonte
de leitura dos autos pelo secretario do tribunal.»
0 Sn. CoELUO E CAMPOS-E.<ta emenda niio
foi publicada , a que vem publlmtdn é ao
§ 5'.
O Sn. A. AzEnEoo-0 § 5• é outro, ó o da
fiança provlsorla.
O S~<. CoELI!O E CAMPOs-Mas est:t emenda
quo V. Ex. diz que foi apresentada niio
consta do jornal.
O Sa. A. AzEnEno-V, Ex. f:tça o 1b.vor
do verificar : devo estar no jornal, eu apresentei quatro emendas e esla foi a prlmetra.
A outra emenda ó supprossl va do § 5• do
mesmo artigo, quo diz:
« A fiança provisol'la só póde ser prestada
por moio do deposito om dinbelro, metaos, ou
pedms preciosas, em tlpolices ou títulos do.
divida publica nacional ou do Governo do
Distt•icto Federal•.
01•a, Sr. Presidente, isto é cercear demais
um direito concadido pelas leis an torlores,
porquanto a fiança provlsoria roi sempre aoceita cm todos os tempos, quando dada polos
Individuo.< que pudessem aiOancar, que tivessem a Idoneidade necessarht para isto.
E' esta faculdade ~uo o § 5' vem cercear,
com projulzo da Jiberdado Individual, porque
nilo ó razoava\ que um individuo qualquer,
pelo simples !noto de trazercomsigo uma pedra precioso, otrereço. mais garantias do que
um Dcput~tdo ou um Senado•·· um advogado
ou um medico, um negociante, emftm, uma
possoa idonca autorizada o capaz do se rosponsabilizar por uma llança inslgniflcanto,
A outra emenda supp1•essivn, Sr. Presillcmto, U o. qno so rof.H'A ti. ultima parte do
art. 7", quo pertence !t Commissilo de I.o•i•laçiio o Justiça do Senado, " que ó nquelia
Cm que a Corumlssiio chi proftll'encio. pnra a
ailjUfliCI\tura aos delegados quo bem tlvcrem
dcsempcnha•lo as suas funcções.
o Sn, CoEtno E CA,.ros-Em igualdade do
coniliçõos c nllc~audo rclcvnntús serviços.
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O SR, A, AznnF.no-Dlz o honrado Senndor o SR, CoELIJO R CA~rros- Que precisa ser
qne em igunlrlado do condições o nllegnndo ro· melhorado.
levantes serviços.·
o SR. A. A?.EREno- ..• que ó ?rcciso me·
Mas qunos porlorn ser os serviços relevantes Jhorol-o.
dos delegados na nossu Capital, aiuilonqucllos Pois ontlío, n este possonl -que é múo, que
prestados no Governo nas occasiu.1s dil!lceis 'I o roconhecidomcnto mú.o, o que não só attosE porgunto, Sr. Prosldento, oi oxnctamente tou o ilom·ado Senador como p1·ovou o iilns·
estes serviços niio porlom ser aquellos que o Iro Senador p:,lo Estado da Bahia.,.
povo considera um dcsaol'Viço, Isto é, as 0 SR, COF,t!IO E CA>rPos-Ouço dizet•,
violonclas praticadns, os abusos comrnettidos 0 SR, A. AZEREDO- ... Ó que ha de SO
cm occasiõcs oxcepciooncs 1
prrp:ll'ar para a judicnt ura do palz 11
N1io ó rnzonvol, Sr. Pl'esidonlo.
0 SR, COELIIO E CAMPOS- Isto não ó serBnsla que os cilefos do policia façam pela
viço.
rua
do Lavradio n ascondencia atá ao Su·
O SR. A. Az~Rnno- Sr. Pt•osldente, o premo Tribnnnl ; não so ~uelr:t tambom dar
unico facto que so conhece da passagem ria aos rlolo~ndos o direito do passaram pnm as
delegacia para a ,indicatura, mos pnl'n a .iu· Cnmarns
Civil, Criminal ou Commerctal poJo
dicatura inferior, ó Incontestavelmente grn· simples facto
do terem prestarlo bons sorvi·
vissimo, é inqucstionavelmento mno.
ços
uo
Governo,
toes serviços podem
E, se pudossomos admittlr om lei que os mui! as vozes, ouquo.n•la
mesmo
sempre,
ser tradudelegados passassem para a j udlcatur;>, set•ia zidos em violencias.
isto um vordarlelro absurdo, porqmnto os
serviços mais relevantes quo elles prestariam 0 SR. COELJIO E CAMPOS - Isto não é SOl'•
no Governo seriam daquelles que devem se1• viço : é desscrviço.
considerados desse1•vicos pelas pessoa• quo o SR. A. AZEREDc-Não; pódo ser serviço
niio descem as questiunculas rrtidarias, as prestado unicnmontu ao Governo, que poderá.
porseguicõos dos momentos crtticos politicas, illl!l'nr em conrliçiios de pnssar para ajudicao quo, no entanto, para os governos pode- 'tura o delegado que melhor lho tivoJ' pres·
riam ser considerados serviços relevantes.
lado tu I serviço,
Neste caso estiio, por exemplo, as violen- O illustro Senador ni!o precisou o serviço ;
oias praticados durante um estado do sitio.
disse simplesmente : «Serão escolhidos
E então o dele~ndo que melhor. tivesse nquolles quo tiverem prestado os mais rele·
desempenhado sua commissõ.o junto á policia vantos serviços.•
e que melhor serviço tivesse prestado no Orn, Sr. Presidente, ó claro que o Governo
Governo em um momento destes seria lncon· preferirá Incontestavelmente aquolle que, cm
!estavelmente o pretllrido pnrn a Judicatura. occnsiões cxcopcionaos, posso. commettcr toda.
Ora, Sr. Presidente, é claro que ns orgn- a sorte do vlolenclas o de arbitrariedades, de
nlzocões são inteirnmonte dilferentes: o do- accordo com as suas lustrucçOes, com as suas
legado de policia tem ipcontestavelmento sou nocossldades rle momento, cnm a sua politica,
organismo preparado para as vJolencins, em IIm.
para o autorttal'!smo, para proceder de uma
!órma diversa daquella por que se deve pro· O SR, CoELJio E CA~rros - Isto, si o Governo qul?.er, Jiuit, mesmo som esta lol.
ceder na judicatura,
E ao passo que um delegado que satisfaz O Sn. A. AzEnBno-Mas, si o Governo,
estas con!llçõos, que procura fazer valer sua iàz mesmo som esta lei, para quo hnvomos
autoridade pela vloleucla •• ,
de consignnr no projecte que ora so discute
esta
antorizaciio, fl•cilltando ao Governo Isto
0 SR. COELIJO E CAMPOS- Pela lei.
que devíamos rliJUcnltar·lho 1
O SR. A. AzimEoo- .. , oieva.so ii poo SR. CoE!JIO m CAMros- E' mais defeito
sição de podet· ser f,romovido, passando para moral
do quo outra cousa.
a judicatul•a, os uizos, homens que devem
ser calmos e merlltarlos allm de podorom O SR, A, Azmnmoo-Si V, Ex. entendo
julgar com indepon11encia e com conscioncia quo é mais rlel'olte moral, e si V. Ex. me•mu
de tlecordo com a lei, toem de recebo!' em seu é quem ropote que. o Governo niio prnclsa
selo homens alfeitos as vioienclas o hs nrbl· desta lei para (llzer tal, a nutoriznciio ó sutrnripdados, corno silo em geral os delegados pm•flun: o Gover•no que f11ça isto lntlopendon·
do policia.
temente da concossiio do Congr~'so.
Nem se podo compl'ebendm•, Sr. Presi· Eu niin po.so nbsulutnmunto di1l' mou apoio
dente, como so concodo nos 1lologados osto fu· lis ornondo.\:i n.proscntml!1s poht honratla Comvor especlnl, quando ó o prop1•lo honrado re- missiio do Justiço. e Loghda~.ii.o; não mo ó
lator da Cornmissão quo vom dlzor 11uo o posslvol consentir corn o mou voto que "
pessoal da policia e· mi\o,,,
policia possa processar •• , ,
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0 Sn.. COELUO 1~ CAMPOS-Algumas contt·n~ do ropublicano odncaclo mt oscoln. llbora.l, con~
vcnçücs.
f:M'ltii• sem um protesto nn Jlllti~agom desta.
O Sn.• A. Azmmoo- E' um caso intoirn· !el, tüo facil, como ncaboi de tlizm•, om su·
monte novo nestes ultimas annos, ont.t·o uó~; .lotta.r qualquer de nos.'iOS amigo~ n um pronom se comprehonde quu depois que o Jmr- ces:;~, do levai-os a um juizo o cortamento a.
tido consel•vador do lmpcrio fez u. reforma. um.1ul::rnmento quo será rlndn contra Oi'l podn. lol do 3 !lo ciezcmbro, viessemos nós, repn· bl'cs innoconte:-;, por isso que no pt•ocosso
hlicn.no•, 10 nnnos dopols da procln.m:~,iio estnrà propnt•ado o ,julg-um~mto.
dn. Republica, pro~or Ulfllt lei arrocho, quo Sr. Pr•o;idonto, i'to ruz-mo lomhrnr o que
niio dolxn. em <h vida aquolln. contm "· qual so (ln.vu nu. Gril·Bl'útauhn, no soculo 811 •
ba.teram·so sempre os liberaes o cuja reforma Quando as inflneucios notaveiH quel'inm per..
SOl'Viu tio progi"J.mmn. para os partidos cm :-og:uii• os seus inimigos, a policia, n.lli, umn.
opposiçü.o. No omtanto, hoje, quando o hou- espo•!IO de policia, o~ mandava prender. Pr·o·
rado sr. Prosidento dn. Republica tom por si Blmtes os presos, os f'azinm pnssfll' flOla prova,
as duas Cn.:ms do Congresso, quando ningucm nUm do par meio doi la .i ustificn.rom que nii:o
no parlamento pó do a ttLC!l.l' S. Ex., com 1m viam commott.ido alguma. contravonçüo.
A PI'OVIl, consn singulat•issimn,consisti:~ em
proveito, ó quo st~ vnc discutir um projecto,
como o!! tO, um verdadeiro fll'l'oclto; ropi to, .set• ohrigttclo o individuo n. tirar uma placa.
quando nenhuma comli~·fío cleterrninn. n. nn- metalllcn. d1~ dentl'o de uma grande vasiJIJn. do
ce~sidode dn. medhln, o emprego na cnpitnl ngua a t'urver.
do. Republica., de umn.lci desta naturuzn, jO. A prova tinha por fim verificar si a agun.
ibo queima.vo. ou nilo o braoo; no primeiro
condemnndn no imporia.
Sr. Presidente, penso que JlÓS Senadores ca:-~o ello oro. condmnnn.clo o si acontecia o
o Deputados, votar/o e.,to projecto, poiloremos contrario ora julf{ndo innoccnto.
Ora, Sr. Pro;irlento, nlnguom pó<lo escapar
tlcnr livres dos vlolcnci!ls policint's i mns niio
pmlcmmos evitar que, cm condições dadas, od n. o~sns prO\'US policiacs. Quom poderá. tirar
nossos filhos, OH nossos pa.rented, no~:ms ami· flC ngun. fol'vondo nmu. pls1ca que se acha. no
gos, por nüo estarmos do uccordo com u. von- fundo, sem queimar as miios Olt sem queimar
tarJe do Governo e muito menos com n. <la po· "' ilJ':tÇOS I
licia., vr.nhnm a ~et• vic~lma~ de algum pro- Eis o que fical'IÍ, dado ó. policia, para pro·
ceder, sinão em relação n. nós que estn.mos
cesso leito por melo desta lei.
Basta que o cbofe de policia entenda que isentos dellns por algum tempo, n.o menos, em
relação nos nossos amlg09 o no• no.sos atrai·
<leve mandar processar qualque.r pessoa, ••
0 Sn. COELIIO E CAMPOS-Porque Ú1cto! çon.rtos.
Niío posso,Sr. Presidente, por consequencln,
O SR. A. AZEJ<Eno-... que possa encom· dar meu voto a este projecto.
modar, que pos:-;a. magoar, empregando, de
SI os lrom•ndo• Senado'ros recorrerem ai hisncoordo com n. lo!, ns testemunhos do que ella toria, si oxaminn.rom o quo so passou nn. rof:tlla, os tres secretos, O!i primeiros que o voluçiT.o em França, quandon ConRtituinte ro·
cbefo designar, pal'a que se possa. dizet• quo sol veu nomoar n. commissiio doa 30, hão de so
ron.lmento o indlvi1111o ó um contl'!lVcntoJ•, •. lombrnr do que estava antro os mombros
0 Sn. COELIIO E CAMPOS-Isto j~ está nn dessa commissiio um emlnonto poeta.
E es~e homem quo JCz parto da commissão
lei.
dos
ao, que decretou o estado do git.lo, que
0 Sn. A. AZRREDO-Si j~ existo isto em combn.teu
Indo de totlas ns violoncina,
loi, parn, q no este luxo 1lo consigno r no pro· vinha dizer,aovinte
e poucos nnnos 1lepois, qne
j~Jcto o ~ne ,il'L e~tn om vlgot•?
nunca cm sun. vhlo. tmhn.dado o seu '>'oto pelo
O Sn. CoELna E CA>IPOs <h\ outro aparte. esta ro elo sn.io, que nunca. lmvht sido um
O Srt. A. AzEnEno -Si n foi possnr•, só opprossor 110. libo!'dudo indivlclunl e que cotn·
dcs~jo quo niio sC\jam dos primoirus t'el'ido:) bn.ter.t, no tampo du. constitmutu du 18·18, o
pot• olln. alguns dos amig"o~ do s. Ex., por .. CHtnrlo de sitio, como o fay,ia cm l13i2, contra
qno si s. Ex. bojo está do nccorrlo com o lio· n. com muno..
Üd ;ous criticas, dentre ollos Edmond 'fhlré,
voruo, amnnhü. pó'.lo csüu• em rletinccot•do, ou
o Governo pódo mudar-se o o proprlo hon· flzero.m-lhc d!Hto um1L acous:~~ii.a tl'omendo.,
rarla Senador sor vlctlma dit•ectn.mento do mostrando que a illustro poota rocu•ava
chefe <lo policln, lndoJlondonte dn. vont.ndc do aqnlllo quo bavln nnlorlormonte votado.
g' pm· isto, sonhares, quo eu nppoUo p11rn.
Presidente da Republica.
os hon!'ados Somu.loros, ctmm:mt.lo u. sun. n.t·
o SR. COELHO E C.\~IPOS-OIIod nei(S aver- ton1,'1"io pnl'n (•sto pl'ojnctu.
lat!
SI SS.Eii:x. dorem·lbo o sou voto, 6 passivei
o SR. A. AzEttEoo-Niio vosso, Sr. Pr·esi· quo daqui n. moi1\ dm.lu. da n.nnos venluun
dente, pO!'Innto,>orn eontrartal' a mlnhll iodole dizer, como fez o !Ilustro poe.ta, o lmmortal
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um dos nomes glm·io·

sos do secnlo, no pnrlntuonto do

SOlt

Por is;o, Sr. PI·osidonto, dou mou voto

pn.iz, coutrn. o projecto,

f{UO nunca. IHLviu votndo

UtntL meditlll que,
Tenho conclnldo,
entrotnnto, ftH·n por ollo votado. qun.nclu tl.zorn p:u•to cliL counnissiio dos:-w, om 18·18.
o !'Oa•, Gomes de Cn011.a•oOR !Jonrndos SoJlr~dorod volvu.u1 os oll1os }líll'n
Ante<
do encotnr o debato, pede licença ao
n historin.
IJlustro
Senador, que acaba de deixar a triNcslo momento se diz que o govornoó quem
parn.
levantar ,um _prote•to c~ntra as
buna,
mais intoresso tom por esta lo i. Mns os llonrnp
arguições
doS,
Ex. a pol~tJca do mt~lstorlo
dos Snnndoros niio venham mais tnrdo n!'rcprcsi•lido
pelo
honrndo
Barao do Coteg1po ,do
pander-so o nogur o Yoto quo deram om fllVOI' sa.udosa memoria, (Apoiados.)
1lo projecto.
)Jeslllo por ilom·a do Sr. p,•osirlonto da Aqnello ministerio cablu por~ue incorreu
no de<agrado d11 fnmiila imporia!, o não porRopuplica, ou não ""''edito quo o homem dn quo
11zesso violencias.
pt•op:rgnntln, o clefensor dn.'i idóns libm•nos,
E
si
a occasiiio fosso proprin, se compromotpossa ser hoje, siniio o mn.iol', ao monos um
t·•rin
a
provar ao nobroScnador, que eram o
intorossndo poln passn~cm dn projecto.
Bar1io
1lo
Cotogl~o o o Mmlstro d~ Justt~a do
Nt1o po~so ncJ•cclitnr, SL'. Prosidente, quo
Beu
minlslerlo
mcapazes do praticar VIolen·
quom nOi; tampos clilllcois dn propnganda anelas.
dou !3empre flofondendo ns idóas Jiborncs,
quem n meu ver, devo pertencei' n escola li· 1\!ns, a occnsião não ó proprla; talvez que
bernl, posEa do moflo n/gum proteger um no andar do do bate tonba ainda opportuni·
projecto como oste, quo é um attcnta1lo con· dn1lo do alludlr á politiM conservadora du·
tra n. liborda~le indivi(lual, ontl'egando uns muto todo o tempo do Imporia.
m;'ios dn. }lCJI icia o prOce.-:;so, qno póclo sot• uma O sou fim , nppai·ecenrlo na tribuna, é
nrmn contra nós mesmos ntiradn..
justificar apartol que teve a temeridade de
Sr. Ptesldento, o ~~~·rocfto nuncn. deu bons 'dar quando, co1n tanto brillmntismo, oc·
resultados, quer om nosso pniz, quer em cupav11 a tribuna o soa respoltavcl nmigo,
outro qu11lgnor paiz do mundo civilizado.
Senador por Sergl11e,
Entro nús, ó do hontom aindn, IJÓs vjmos, Si não fosse essa imprurloncia que com·
n• violoncias praticadas pelo Ministerio Cotc- motteu so conservaria silencioso, limitando·
gipo pop occasiüo da pro.Jectadn aboliçüo dos se a coÓdemnar com o' sou voto o projecto
escruvos.
que está om discussão.
Pormitta·se·lho, porem, que manifeste ao
O SR. Go~rEs DE CAs·rrw- Qu·Jes foram
ollus 'I
Senado o profundo pezar do que se acha doO Sn, CoEwo E CAliPos-E Isto é um modo minado, t~cdo pela primeira ~oz cm sua
vidn, depOIS de uma longa convJvencin. par•
do dizer.
lamentar, do estar cm rlesaccordo com o
0 Sn. A, AZERIWO-Ainda rotá ahi O chefe lllustro representante do Estado do Scrgipo.
de policia do então, bem conhecido poJa po·
]lnlllçiio do Rio de Janeiro, 11 isto deu om ro· 0 SR, CoEWO E CAMPOS-Sinto muito,
o Sa. Go~JEs DE CASTRO- Militaram ambos
snltudo n nboliçüo immcdiata dn cscravidiio.
sompro,
o orador do modo obscuro e S. Ex.
Facto cxti'aorJlinarlo na historia dos povos conto brilhantismo
quo todos lhe roconbccom,
civilizndos, Sr. Pl'e:-;idonto, porcJUO, com ox·
nas
fileiras
do
partido
conservador. Naquella
capçiio do lli'a?.il, niio sei qual foi o pttiz quo
escola
aprenilou
o
oradora
amar a llbordadtl.
concmlou n li bordado immodiatasom Indomni·
oe
sorto
qoo,,hojo,
velho,
can~a·~o e prestes
ZllÇÜO,
a deixar a cadeira quo occupa, nua lho tlc11
E depois disto, no governo 1lo SI', Afi'onso bom ronogni' doutrina quo Iili som pro a dama
Celso, tio iilustro estadista do lmporio, nós 1la sou pensamento, o.cceitnndo um projo~to
vimos, clepois do todns ns suas violoncins quo se accontúa poJo sou camotei' reacciO•
pnrn cons(•g11ir uma CtWlllJ'Il. unnnime, dopols mu·lo.
dna Yictorhts nlcan•;a~laa Jie!o i!lnsti'e ctiOto o nobi•o Sona•lor, comoçanilo hontem o seu
do gabinete do 7 do junho, Yimo~ que nem o bellissimo di~curso, trouxe ao conhocimento
parlamento púdo abl'ir-se, o a I!CJlUblicn so 1!0 senado a critica acerba com quo o !Ilustro
pl'Ocln mou.
Ol'HIIOI• hcsp:mbol, ha pouco tempo nneLa·
O m·,·.-~clw nilo impediu quo n monru-ehla cn· ta1lo pola morte á sua p11trla e á admlrnção
bhBo.
do mundo, profliga.va os exploradores. tio ro·
Ni'i.o lm llo sot•, portanto, Sr, P1•rsidonto, lbi'IiliiS Ubornos como incapazes do dirigiram
este projecto que lm do aalvnrn Republica em os govai•nos 1loo povos e do levarem a bom
urn momento, como esta, om quo precisamos termo esoas mesmas reformas.
ile pnz, ".nfio do perseguição.
As phmsos do Castollnr a osto ro~polto siio
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vordarloiras; silo, poróm, inapplie:weis ao apenas a obrigação re>trict" de pól-os em

debato presente.

AqucJJcs quo combatem o projecto, niio
querem innovn.l', não qucJ•em empregtn' d.ou·
t1•inlLS libt!l'ncs, nem dcs!lja.m que ns mais

·•

pratica.
Qno esses moles niio sii.o tão rt•ncos .. ,>:.

Attendn uom o Senado pnrn .. sta pht•a.<o:
esses molas níio são Mo (taco ... , como se
dtz ... ~ Paro•ce nté que foi escripto do proposito. (C'<mtinuando a ter):
•<Quo ossos meios niio siio tii.o frn.co!, como
so tliz, tem provatio e Sr. Dr. ~lnchnt\o Gni·
marãe~. delogn.llo da ·1 11 cit·cum~cripçiio poli·
ela\ urbonn, que, desde a tinto em que foi
expedida a. circular do Dr. Silvado, não cot~sou
do guerrcat• os viciosos quo infe;o;tn.m n. zona.
:-;ob suajnrisdlcçiio. Oa rc:su\tados ria energia
do Sr. delogndo jti. se toem feito sentir.
As sumptuosas tnvolngens do largo do Rocio,
ruas Un. Constituição o da Cn.rioc11. li:lCbaram
as suas p.'lrtns.
«~Jue

cxolta.(las so encarnem nn. .nossa logislaçü.o,
O !Ilustro repreoentnnte do Ilstodo d11
Bailio, ilomo o humilde orador qne oro occupo n nttençiio do Senado, nüo querem si·
não conservar o quo exi:oto.
A lei de 3 de dezembro foi incontcst:tvelmcnte uma lei rle rca.ccü.o, mas umn. lo! do
rcncr,!Õo necessnt•ln., porque n n.narcl1in tinha
convulsionado o pn.iz inteiro e n.meaçn.va
subverter, nii.o clit•á só a institulçü.o montLr·
chicn, mas a. ordem o a unldnrlo nacional.
03 que piznram, rasga.1•nm u Constituição
em mn.is !lo um artig-o o votaram nquello.
lei, comprehendcrom " responsoblli<lnde que Mns, o 9 sobl'a isso que nüo pmlomos calar
poso.vn. sobre o Governo de~ então, e entt•e o a. nossn censura., ao passo que o Sr·. Dr. Ma·
sncrlftcio tio libcrdnde e o socriflcio tia or· cbn.do
Guimn.t•iics vive cmponha~lo em uma
dem, elles opinaram pelo sacrificio ria libor- g-uerra. sem trégun.s, outros dclcgn.dos hn. quo
rlnde, p01•quo a primeira condição de um deixam jogar livl'emcnto om suas circumicri·
povo, ó viver, é mantot• n. suo. unidade, é as- pções.
segurar a ordem, porque sem ol111 a liberdade Expulsos dos limites da 4" circumscripçilo
ó impossivol.
urbana, ns tnvolngens poderosas e ricas
Hoje, as condiçü~s são ns mesmas 1
1brn.m se a!lylar nns 10\ 13", o:•, 7·•, Qtl, 11 11
A legislação existente provou-se que era e 14·•.
incapaz para expurgar esta capit11J, digna tle Sú nn I'Ua do C~ttoto conhecemos quatro
melbor sorte, da. horda do gatuno3, do sal· tavolngcns; outras tantos existam ntL rua
tea.dorcs que a persegue?
Senador Dnntns.
Isto o nobre Sennl!or por Sm•gipo níio de· Nas ruas Hndtloek Lobo e de S. Francisco
monstt•ou, não ndduziu nt•gumento algum que Xavier ns casas de jogo estüose multiplicando
levasse a.o cspirito do Senn.!lO cstn. con· ussustatforamon te.
vicçíio, fJUe era indispensavol.
Na Cidade Nova ó rara a semana em que
O 1ue se tem dito até hoje é quo as leis não so ub!'o mo.is uma espelunca,
existentes níto siio executado.:;; e porque niio comprelwndo·se que as,im sendo, toda a.
siio executadas, se pede que seJam refor- cn.mpunba contra o Jogo sot•fL esteril o lncmmadas?
ca.z.
Não pnrcco ao orador que seja logico este Si o t01•rivel vicio nüo for ntncndo si mui·
processo.
tnncnmento, om todos os pontos onde porvon·
Lô·se no lo"t'IIO.t do f}ommcrcirl do clin. um tura. posso. it• se rofugiar, mC>Ihor sor1i. imitar
trecho que vem aproposito.
n. a.dminlstraç-ii.o policio.! n.ntol'ior, quo cruzou
Elle refere·se ex11otnmente no vicio, contt•a os brnons o nssistiu impD..:::sivel no dosenvvlvi·
o qual querem ormn•· o Governo com esta lei monto tio fingelle.
de reformo-o jogn.
E' preciso que o Dr. Drnzil Silvado chame
Porque, segundo nn vespora mesmo tlisso o os ljens auxiliares ao cumprimonto do
honrado relator da Commissão, esta lei tem dovm•.
por tlm mata1· ojoyo do bicho.
O que se os h\ pngsnn•lo nctunlmente, isto ó,
Eis o que diz oJotnal (18):
um ~ú delegn1lo se sncrificnndo em uma cam·
O jogo.-E' o titulo da notici11 pat•a n qual ptwha na qunl proce·Jo ;ompro de nccm·do
chamo a nttcnçilo do Senado:
com a lei, sem violoncin. o sem cspnlhnfatn,
omquanto
que n inom•in de outros vai ao
« O joqo - Precisamos fnzer algumas con·
mosmo
tempo
ostoriliaando os sous o:;tbrços
sideraçõos sobre o procctlimen to dt1 policia
louvavois
o
qno
actua.llllonte so está pnssando,
com rela.çiío no jogo.
t•cpolimos, uüo dm·o c,1Jltinun.J'»,
Estú. no domínio puhlicn a circula!' quo o
Dr. Hrazil Siivatlo •JXpo.Jiu, ertlenantln nos Orn, como so võ, nilo ha lei ospeaial pat•a
sons dologatlos fJUO encot:v~sem, com os l'O· ostu delt\g'ttllo, Dl'. Mnehado Guimarã'es, o eile
cursos quo a loi faculta .• a guerra. no tm•rlvol tom consoguí~to oxtorminn.t• o ,ioga em :ma.
· vicio. SI esses recut•sos siio detlcinntes, como circumsct'i\Jçüo, ponclo cm ~rntico. os meios
se tem ollegodo, n policia, entretanto, tem qno n logts n~iio nctua\ JIO'- a sua dlsposi~iio.
~unado
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Daqui pnreoo quo ó licito conolnlr quo o quo
O Senodn sa.bo, porgnnto. o orn1IOJ', qnom
nos tiLJtn. nüo süo leis (OJ10iarlos) i o quo no:; ora caso b;~nqur.il•o 'I Ern o subdolngndo do
fhlta ú um pessoal lcloneo o lmhilitndo ; n policia fio lognJ•, (Risos.)
omfim (póde •llzel-o om uma palavra só) o
Con.nmmo-IRso com crrtozn niio
quo nos tnitn ó tornnr ollectivn :t responsalli- l'niOnoSn.JoÃo
C:tbcilello
•.•
lidnde, porque a fnlt:t 1lo rosp11nsnbilidodo
u~r Sn. SJONAIJOR-lsso acontece em toda a
nos está matando. (Ap·Jiado.'>; muitn /Jom.)
Niio qnor estar no Senndo senil o cebo de parto.
O:ccus;wües n.s mais torrivcis, que se podorn
O Sn. Roy BAnnoaA-Niio haverin o biclto,
fu.zer, nií.o diriL ú tli~nillorlo da. polic!a, mas á si não foss•• a protecção policial em toda
honradez rlos Individuas quo a exercem,
parto.
Tem ouvido cousas quo 8i fossom vordluloi1
ms, sorinm pat•a. cobt•ir r!o vorgonha. o senti- 0 Sn. GOMES DJ~ CASTRO- Qunn• o O Vicio
do jogo·se encn.rnn. nos co~tumcs do,uma. rm ..
monto nacional destu Capitnl.
O jogo mni• espalha•! o, contm o qual des- puln~iio, as leis de or•linnrlo são inctllcazcs c
afia o nobre Senador, que armo o.. autoridade 1mpnt.ontos.
de todos os meioR, 6 esse quo vulgui'IllOnto m Em Fmnç:t procurou-Bo extinguir o vicio
chama o bicho. Penetrou cm todnsas cnsns; do jogo, que ttnllu. tomnilo o e.stnvn tomnndo
no lado dus f;1milim:l da mais nltn sitruu;i'io, prn}lorçüos medonhos. A policia tlavn. caça
as criadas do sorvi r o ns lnvnf!oirns; ns clnsses fornz, e o jogo cn1ln vez maia se derramavn
mais linmildes, como ns mais elerndas, jogam naquella P"l'ulaçüo.
impunemente.
Entenilon· se que o melhor crn tornar licito
N~ trc~uozia em qne hnhita, a cozinbeirn
que
ató entno n lei tinha tornado crime :
o
da cnfln. do um seu nmiA"o cnlt•egnva-Po com facultou.r;e a ubcJ'turn de clu!J,'l mule se nd...
grande fnro1· ú essa pnixiio. Era agente ban. mittin.m certos e dutermino.iloR jogos.
queira desse torrivel meio de vida umn muA moralidade subiu imm"dintamcnte: os
llter portugueza, que exercia. o commerciu tio
vorrlurns e de i1·uctns. Elln usava do um corto homens do cm·tn. cducnçfio o de certa pnsição
recuto na venda do bicho; mus em um dln procur;lrllm o seu nivel, froquentnwlo as
doclaron : •Podem agora comprar sem o cnsn.s 011ile o vicio or:t, ao monos, civilizado
menor receio ; eu ji\ mo entendi com o de- e t1nnesto.
Em muitas partos do mundo, o Sanado
legado.~ (llilarididB .)
Um dos nossos mMs respeita veis collogas •abo, o jogo é uma fonte de renda para o
disse no .Senado : « O delegado da 1\•egue- Estn•lo.Niio quer que se thça isto entre nós,
zia em que moro, faz todos os mezcs, nos mas não permitto, com o seu voto, que se
dil!B 2 ou 3, uma vis• ln a um taverneiro do aggrave uma legialnção, cuja lmpotencla niio
bairro : vne multai-o om 2/JO$ pelo jogo do n.t domon,trarlfl; que so creem teia de excepção ; que se votte a r<glmons .li\ condomna·
hicl~o.
doa
e que tinha n ingenu·idade de cror-conO taverneiro recebe-o risonho; tira da ~a
demnados
uma ver. - para armar uma
veta o dinheiro, que Já cstllvn contado, o diz· policia quopor
não
so recommcnda nom por sou
lho: «Eu já esperava n sua vloita: aqui zeto, nom por suns
tem o aluguel da casa.» (Riso). E cnntlnúa n Si fossem estes sólmbilitaçile<.
os vicies dn medida e
vender o bicilo com n maior pu!Jlicidurtc o ntó das emendas otrorecldaa
peli1 hoornda
Impunidade I
Commissiio, multas dos qunes incontestavel!Ia lei que possa ~cnl,ar com esta vicio, mente molhorara.m a obrn da Gamara dos
gunntlo os seus pr•hJcipnPs cum}11ices, siniio Deputnrlos, so l'CHi~nnria no silencio, limitan·
f11ctoros, .!ião os mesmns Pnr.nrregndn:; rio nx- do-so n votnt• contra n. meclicin.,
ecutnr ns leis que prohil·om a :tpnstn o o Mas pcdo licença na seu nobre amigo para
jogo!
consitllwar· um ponto, que ó ca.pitul neste
Desembarca BPmpro om um doa portos do dobatofl a quo S. Ex. deu na vespera grnndo
Norto, cujo Jlitnresco nunca lhe pô• lo f:trlnJ• desenvolvimento no sou discm•su, procuro.ntlo
ato lif\ie: niio 1liz qual é, porque nüo que,! provar <1uo o fio Sr. Sonn•lor pata Daliin,
est1Lr sondo denuucinnte do uin~ncm. Ulti· noRte ponto, m•a manltbatnmente Improcemamento, qunndo vinha 1lo Est.nt.lo do Mni'D- dente.
nhão, onde l'esido, pn.J•n. tornar Jlat•to nos E' muito dooU nos conselhos o i\s lições de
trnbalhoa do Senado, conversou a beira do S. Ex.; mns nosto ponto conttuüo. a errar
rio , ando os1á ct~to JlOI'tn, com c!'i:lru,·o:;, mo- com o illnstro Sonn.dor pola Rahin. Considera
Jlinos o rnulhurcs, que lá <'slnvnm muito quo não •o póde tlrnt• diL comjletencin do
lJUoixoaos porquo o Lt,OIJUOiN' do !Jir.ho uiio Jnry os crimes que ostüo commettldoa no
tlolm pago a quantia que oiliiH tmlmm ti· "'·" julgnmento, par11 attribuil-os n maglstrn·
rado no sorteio.
dos, a juizes singulares,
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O nobre Senador argumentou com o toxto
do. Constltuiçiio do Imperio. E' o cnpltnlo
que trata do Pn:leJ' Juolicinl o que diz ns<im:
<Al't.J5J. O Poder Judicial ó indopeJHionte
e s~ró. composto do juizesojurnrloa, os qu:1e~
teruo Jogar nssim no civil, como no crime,
nos oasos o J'O(O modo que os codigos rloiol'llli·

no.rom.

Ar. !52. Os jurados in•onuncinm sobre o
facto o os juizos applicnm a lei•.
Esta tliSJlOSiçiiocla ConstitUif;iio do rmporio,
entende o iilustro Senado!' po1• Sorglpo, foi a
quo n nosso. Constitulcüo mo.nteve, ~unndo
docJaJ>ou, no art. 72, § 3° : «E' mantido. a
instih1içiio do Jury•.
Esta convencido de que o\ profundo o cquiv_pco em que ln.bom o honrado Seno.dm•, e,
tao profunda é a su' convicção a este respeito, que niio hesitn. em fn.lto.r ao religioso
respeito que consagra ao sou talento c lmbliltaçilos atnrmando quo S. Ex. cstil em equivoco.
O Sn. CoF.Lllo E CAMros- Pódo bem ser.
0 Sn. GOMES DE CASTRO- 0 Jury, no rogimen do lmperio, estava estabeieciolo na
Constltuiçiio, no capitulo relativo ao Poder
Judiciaria.
Na Constltulçiio de 24 de lovoreiro, e no
c~pitulo relativo a este poder, não ha uma
su palavra a respeito ~o Jury.
Quando trata, porém, dos direitos dos cidndilos, diz:
«Art. 72. A Constltuiçiío assegura a brnzileiros e n. estrangeiros, residentes no paiz,
a inviolablildnde do> direitos concernontes iL
liberdade, a segurança Individual e ~ pro·
priedade, nos termos seguintes.» (Seguem-se
os termos).
E, no § 31, diz o logistndor:
«E' mantida a institulçilo do Jury>.
.
Temos, portanto, o Jury como uma garantia dos direitos relativos iL liberdade o Jl segurança do3 individuas, quer nnoionaes, quer
estrangeiros.
Ora, a que se refore o legislador constituinie i Relere-se Jlin>titulcüo.clo Jury crimo
os pulliicistas constituciunaes a defluem e
estudam, como ciln. oxisle em todos os paizes
civilizudos, como eila oxlstin no lmporlo.
(Apoiados; muito bem).

Crê que o honrado Senador pela Bahia
oxo.ggerou um pouco a. su:L thoorh quando
quer que se conserve n instltuiçüo do Jury
na >un mo~nlidodc ••.
Nilo ponsa us;im; crê ~ue n lnstituiçilo do
Ju1·y ó munt.i1ln. f.'f'lnpre I"JUO sn 1h'L no cidn.·liio,
rocrntudo no momento ·~·m que tom do runc·
clonar, o dil·eilo olo jul~ur o JilCto uiio nd·
stJ•icto os provas colligiclos do procosso.
Ha Jury , poJ•tanto , todo a voz quo a
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questão do facto ó confiada no juraria · 1m
Jury toda a voz quu esto tem a li herdado do
BOI' juiz do consoiencln, não :utdtt•icto tis pro·
vns roiilgidas elos nulos.
Pa.reco fJUo eRte conceito não póde ser
impugnado. Fica nos listados, como ficara lo.
U01ií.o, si usslm o entender, modificar a modn~
lidado do triinmnl, tanto na sua composição
como no seu modo de funccionar.
A Constituiçüo ó rcspoilodn desde que no
ciflltdii.o se commette o julgnmcnto lio facto o
so dito dil·cito de votar segundo a sua consclcncia.
0 SR. COELHO E CAMros- Mas em toclo o
crime devo o jurado conhecer do facto!
O Sn. Go>rES DE CAsTRO- :'ode para sm•
ouvido nu, o fim.
A Constituiçii.o da monarchin estava no seu
direito como a Constituição da itopubiica,
~cterminan,lo cio outro moolo. Era um l•gls·
lador constituinte.
Aqueila disse :
cOJury julga wbro o facto nos cnsos e pelo
modo por quo ns leis o determinarem.»
A nossa não trota disto, considera, porém,
o Jury como uma garantia doa ollreltos civis,
tn.nto do estrangt~h·o como do JJrazlleiro.
Agora, pergunta ao nobro Senador, o:tl'dn~
de-se ou não n. Constituição toda a vez quo
cstn. garantia tutelal' dos direito:: relativos á
segurança o lo. propJ•iednde pns;e do domlnio
do juiz popular para o juiz togado i
0 Sn. CoELHO E CAMPOS- Logo, OJury
deve conhecer de todos os factos.
0 Sn. VICENTE MACHADO- E' O que eu
dizia ante-houtom.
O Sn. GoMES DE CAsrno- Mas para que
trazer aquiilo que não recusa, desde que
accaita a theorla como ostú. 1
O Sn. CoELHO E CAMPOS- Então, tudo o
que se tem feito ó nullo.
O SR. GoMES DE CAsrno- Entendamo-nos;
n discussão pJ·ocisa de cnimn.
O que ó que so tem fúlto 1 O decreto
n. i.U30 niio póde ser tmzido como exemplo,
por~ue ó anterior ci. Constituição.
Depois da Constituição, o quo ó que se tom
foi to? O nobre SonncloJ• sabe o que M 1\ triste
lei que passou no Senado sem uma palavra
(ropoinda;), tirando-se do Jury uma moia duzia dn crlmos para so entregar a julzua singulares.
Niio ostiL fnzonoio n. apologia do systema
accolto pela CouSI,JtuiQiio; si o nollre Senndm•
quo1•. pódo cOlll"iJ' com S. Ex., dizendo que
nii.o tJ dos m!!IIJOI't"!S , mas niio comJ1ete a lo·
glslndol'os ortlinarios, quo teom 1m ores limi·
lado•, corrigir. omondar dispo• çocs conslltuclonaos, o é um mí1o exemplo neste mo-
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monto, cm quo ~o qum• cltn.nwr :10 cumpi·iPtlL.; bom: o .im•y absolveu o róo.
monto do dover os dyscolos, os infcllí'.CS e sem
Om, por~ unta, um .iuiz togado po 1lia abinstrucçiln, dnr-so mnrt prova. !lo meno.:.;pr.JSO solvol·o 'i Niio; porqno tinha do julgí~r pelas
a primeiro. Jci do. Hopublic[L. (...tpoiru{o3, mwto JlrO\'[),~ dos untos.
uam.)
•
Dcs•le então, tomou um vot•Ja<leiro euthu·
E' pot• css:tl'nziio t"JUO, com profundo poznt•, sinsmo pilt' este tribunal.
niio pjtle ncompanlmr o honrado Senador.
Elle nüo ostl• isento de defeitos, mas niio
SR,
CoELIIO"
CA)II'OS
dá
um
aparte.
crê
que a. no.sn miseria mornl t"nba cbcgudo
0
no ponto do nutori7.ar o thcto rofot•ilio pelo
o SR. Go,IES o~<: CAsTilo- A Constituição !Ilustro S<mndm· pot• Sergipe, qunl o do um
doclrtrn que O ,Jury é .u~a elas glll'illltiE-S r111ra. jiirado Rfll'~g0111' w·bo ct orhe, quo vivia de
n. o1feetivi,lade do; dJrettos do cldadao Ul'll- ser jurado 1
.
ziloiT'O o estrangeiro nqui reshlonto.
Esse homem niio era sómento um desbrindo,
E o quo Oo J!-H'Y 7 E' _!) trib!-wnl P~pulnr era nm louco, porque tornava pulJiica uma.
que juJtrn. o tacto o nao ost1L nll&tricto Os dcsgraçi1 que dovia. onvcrgonhal·o pe1•antíJ si
provns dos autos. Ot•a., esta dill'et•cnça ó pro· propt•io.
funda o radical.
;lias, u11stcs dofoitos nõo se devo concluir
os nobres Sonudot•es conhecem a Or1le pela extincç[o do jury, nem por essas subnaçã.o. o ,juiz to~a.tlo, uindn qn~ saiba que tJ•a.cc;ües continuns e repeti1lns da sua com·
um fucto discutido no sou Jlrotol'IO pnssou.se petoncla; podem, quando muito, dotormino.t• o.
do modo diverso do ~ne resulta ''"' pt•nvns necessidade do rctilrmar a loi <lo rccrutacolhidns, n lei manda qno olio abnfo a monto dos jurados, monos por aquollos prin·
sua conscicncia e so pronuncie conformo o cipios do o•criptot• lrancoz cita1lo polo honnllegado c provado.
t•ado Soundw.
E' uma ini~uida1lo esta violoncia :'c conPorque, pois, se hn de destruir o .iu••y om
, sciencia do juiz. O unico juiz quo n lei por- vo" 1le modificai-o?
mi tte to!' conscicncin ó o Jury. (,tpoiado• ·)
Isto sim, ó necessapio; isto potlc·so c devo-se
Pode liccnca ao Sen~do para refel'it' lll}l fn7.er.
facto tle que Jul testemunha.
Mas, o honrado Senador por Sorgipo foi
Era onliio muito moço, torln talvez a idade ct•twl com o Tribunal do Jur·y fltzcndo uma
que llojc !em o >eu collcga pelo P<~ra.nr\.
critica acerba de alguns julgamentos.
Trntavn-so do uma olekõo 11U 0 lbi muito Ora, porg 11 nt~ ao honrado Scnndot•: qunl ó
disputada, c as oluit;õcs ncsso tempo, como 0 tribunal, (]Unt ó n. jurisrlicçüo dcato paiz 1
sabe o Senndo, orarn tlc dous graos, o P1'0· qunl ó. a cot•poraçiio, qual ó o Est:t<in que
codm-se ó. primeira oluição.
escapa n. cst 1~ critica violento. on da pnixiio,
Umn ·moia duzia do exaltarias do pnrti<lo ou d" violencin, quando niio da boa m iliU·
dominante, a que püt•tcncin. o dolo~ado qua diJn? s. Ex. snbe da oxistoncin. de um donosso tempo processava (o noht•o Sonttdor f11ça cu monto da mais nltn importnncia, umn
o lavor de ir tomando noln), espancou cruel· censura ncerbn aos trlbunaos ue ,f11stiça.
rnentilunlllObre lromom velho, n ponto de o osnossosjtlizos, nilo diz quo p.1ssam com·
deixar qnasi mo1•to, mus os mosmos autor(.l:; pnr,\r·so cor11 os juizes inglcze:;, mns, om
do dclicto foro.·n Jurai' conteste~ quo o ym'd_!L· todo o caso, não nos eD\•orgonhnm ; tomos
1lciro autor do ci•irno or!l um p~l.clflco cJdzvluo moçO:i que voem estwhtl', que procut·am so·
da opposicão (1·isa), que nem estava no Jogar bresahlr em •un c:~rreh•n.. Est11 nossn politica
onde se deu o facto.
de oconomin mal entendldn tem sido fatnl:
Ruy
B.\nnosA-E'
p~l',l
cssns
cousas
ila-so aos juizos vencimentos taes, quo niio
O Sn.
quo lu do sorvh• 0 prc•jecto.
chegam P'~" o pão ~uotldiano, quanto mnls
parn. n ncquisiçiiode livros C]UO, os quo lcom,
0 Sn. Cor~r.uo E CAMPOS ui\ Um nparto,
sabem n que preço Oxtcggot•ndo tccm cbogndo,
O Sn.. Go!\m.; nE C,\.srn.o-Esto projecto, n.r. Entrotnnto,cs-sosjuizos mlo nos envot•gonhnm
firma no illustr•e Sonndm•, pÕilo ter as virtu- o 11ilo ~avo por que so ha de criticni·OS como
dos quo lho quizot•om dat•, mn~ ,niio. ]tn do no jury.
consogui!', 1la sua pn.t•to, n. dJIIllll\lll,~uo d"
Quem ú que não t0m ouvido quo!xns, n.s
estima c vcnol'í1Ciio quo dmlicn. n S. Ex.
mais nmnt'fl'!lS
contra os trlhnnnos militares 'I
0
Mas, dizilt, o dôleg-a1lo pi·onunciou !L esse
g jlt se podiu quo ostn instituic.ü.o rosso
individuo poJo crime de fet•imontos ~rn,ves,. supprimidn?
QrHHll conltocin o pt•neosso niio podta de<·
o s11 . Cogr,uo E CAlrroA-Nilo FO trata do
xnr do Jou\'ar o tleloga,lo, JIOI'QiltJ n~ tc~tr.- 5 J ll'll
Ir.
munhns ol'n.m contostos, n.ITlrmnv;tm rlc m.m. UJ I n
Esso.horncm foi no ,iury, n cuja mniorilL,
O Sn .. ao:.ms nm CAsTno-Nil_o se h•ntn d~
pot• um.a clrcumstnncl• fortuitn, portonci<L n/ suppt•imll', porquo fllll:c nudncraynrn !tinto,
opjlosh;11o.
mns vao·so ]touco n poucosupprllniutlo nttl'i·
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buiçücs dosto tril•unnl quo a Const.ituir,õo rle-~ con.tinunr n exercer !uncçücs pura que so
cla.1:on gn I'Ontitt dos direitns do cidad1io bra- mo:-:tmm incapazes?
zile!ro,comodo~o~tt•angeirosH.quil'c~iuenti~S.
S·
,.• ,
.
d'
. ,,
Mns, qual.,ó o ct•itorio l!(l.-;to.s :mpprotisüc::; 'I 0 '~· ll!!:J.I.OI.T Vn.mA n. nm .J.p,utc •
. O llonl'nrlo Sen11dor dis~e que rontmentq o O Sn •. c;Jo:mi:s DI~ .CA.STito- Niio atira. a. re.ltll'Y ó compr~tento parn. JUI"nl' os ·ct'imes rlo sponsn.bJhdntle a nmguem; o quo liiz ó que,
furto o de ronlJo, não ó, JIOt•érU. p:u·a o.s dolictos s1, pm·qne o .ÍUI'Y co!n~G~tu al;.{umns t'rn.·
quo S. Ex. cbruna compl!~Xos como (•stelio· quczas, qUCl'·SO ~UPJ 1 I'IIllil·o, ou poJo menos
nnto, fnlsidndc o outt·os.
'
tirar· lho a.ttribuiç1ie:;, porque nfio se lm !lo
Par~ci,a destr~ utllt•mnr;ão que so tlevin. levar csto. soveril!ad11,a. twlus ns clnl:s.es ·~
CO!tclun•, quo ao ju~y continua-va n.. perbmcot'
Doclar<L que nua u ~10vo;u com nu~~uom,
o ,JUlgamento do cruna do ful'to, pura. o qunl porqu? ll!n homem Ja sua. l,rnfJu.o?;;t nao t~m
S. Ex. rccoubec\u. o jury como compotento. esse lll~o1to; m.as, tem ou.vtdo. JUIZ03 mm to
o Stt • COElllo
pouco
t"'omvms .•• quorm dtzot• "respeito
• B 0A.".tos tl"u. um ..lpnl·t'u.
do
CongT03So.

o SI~. a.oM~S D~. CAS1'Jta-O lionrn•l~ Sonn" o Sn.. COELJIO E CA,Il'OS - Tem se dito
~or dt~so. Sahm:i po~quo s.o dove t1rar ao nJr,uma cousa do con,.,rel:iSO 1
,JUl'~' o ,Jtllgamonto do Jut•to, u pOI'quo somoo
o
.

·-

llmnte julgamento niio ,; levado ao .iury. Do O Sn.. Go,ms DE C,~smo- Te~ se ~tio
so!'le que ojur~· paga pelo que ni'io tuz.
mui~O: ~·no mntnnto, nmgucm se ,JUI~n. I mOra, parece que, ao menos a logica tom pos.stbllttado do sontnr-sa nestas ca.de1ro. se
algum direito: nesse cuso o que :::o devo fazer le~ls.tar.
é punir .. ,
OJ UJ'Y tom ronlmcnte ft•aquozns.
Estas l'rnquezns C!'Ô (}UO Bct•ão · inextin ..
O Sn. CoEr.uo ~~ C.\:'lrPos-A quem?
g-uiveis, nf10 om um numero tão avulüvlo o
O Srt.GO:'.IEs IH: CAsTno- ... nos inllivi(luos tü.o nttal como ho,lc t11m, porque o nobre So·
que dão causa. n que os procesws so domo· na.lior tia.be que neste mundo o bem o o mn.l
rem, de modo quo venha. a pl'Jsoripçiio.
andam tr~vn~os,, d_o modo ~uo ~·~ in!P03sivol
o S11.. CoELHO E CAMPos dó um apwto •
concoiJcr mstttmçno nenhum~ quo nao tenha
sou lado Uom u seu lado mno.
. O S11.. GoMEs DJO CAsTno-Disse e ropete: n Mas não se toque noJury: cllo hn do con·
liD]>unldntlo no~ osta pcrd,ndo.
tinuar a julgar o titcto, ha de .<er juiz indls·
Este mosm,o JOt•nnl, ( inrlicamlo o «Jorn11l clplinado ús provas, porque a Constituição
dn Conww1'cto », que pnt•cco que foi inspi ... declarou quo é osta uma gal'nntio. dos nossos
ro.llo p_nra dar ao SAnn.rlo tl!stc~unho do direitos elvi~. tanto lia~ nos,os, os no.cionaos,
qne na,o deve npprovar o pro,)octo, este como dos dos estrangeiros quo nqul moram.
mesmo .lotnal denuncia um facto 1lo tal m·dem Si fez bem ou mal nisto, é o quo não dis·
escandaloso quo, afllr•m;t, om pniz nenhum, ente: ha uma loi quo obrigu. a respeitar o
sinão na TUI'quin, se tel'in. commottitlo.
Jury, o o projecto, o. S:IU ver, otrondo o. lei,
Nós to~os ur~ nrwlo do guorr.n, 1lizem 0 Sn CoELHO E CA)IPOS dá um apnPto.
os entenll1dos, 1mprostn.\·el, quo Jtl. custou
'
. .
42.000:000.$, isto o, importnncia pola ~ual O Stt, Go,ms DE CASTHO- h dta>o ~uo,
podíamos tor atlqniritlo uma podoros:t es· desdo que hn Jury, ha ~o!'tos Jhctos que suo
quadra COUI'IIÇI.Hio i c, no omtanto, nii.o hu. sempre commottHio:oi n..Jt117.0:) O?peciaes, por
uicguom're:;ponsn.vol por este dospordicio dos mot1vo:-; dn 9rd!1ffi puhltcn du. ma1or ~ranscon·
tlintloiros publicas.
J!encla. Assun, pot• exemplo: os delictos elm·
.
.
. mn1los de responsabilidaJe. Mns, !úra disto, o
Este me;mo .Jornn) refero que sn~uu dnqut quo se discuto é 0 s ,guinto: os factos quo o
umn vez u.mo. d.tvisao: do. qwd faztu. part11 o proJoctn at•t•o.nco. do. competoncin.do .lury para.
melhor do:; nos:;os b1uc.os de ~norl'n., qt~o oc~- dnl-os n. juizos togados siio 01 ~ não ~~ctunl
bava do custar, ao Thc,ouro deste pobt o J•IIJZ monto ~a compotencia do Jm•y 1
4.000.000 do lrnncos cm t•cpnr•os quo t·l'O·
.
cisou r•zor na Europ:t,
o SI!.. CoEr.uo E C.\Ml'CS ~!l Ulll nparto.
O Sn. Ool\ms DE CA.~Tno- Jú. suspeituva
Pois bom, ostn. divisão '\'oHou llol:itroco.da,
isto
mesmo : ~Cl'llt nmo. victorio. extt•nortll·
o niio houve nlnguorn responsavcl.
•
nario. si consog-uisso reduzir no seu lado um
O Srt. COJOWO E C.\>Jl'Os di\ um npnrto.
compnubeiro do tanto. compotencin. como ó o
O S1t.. OoME:i DE C,\STHO- !\las, umn. vo1. hcnrnrlo Somntlor pm• Sergipe.
M11s, contint\n, si S. ~x. lho pormitto, o.
quo o nobro Son1Hlor pndo n. Hnppre:"sií.o tlo
nttl'ihuiçõcs do ,iury, Jioyo tnmbcm propur crillca do :mns omouLins.
o. rotil'llf!LL 1los oll!ciaes 1lu mnrinlut do com- Sobro o .lu>•y, nnd:t mnls dirá: o quo sllbtn
mnntlo dos nnvios do g-not'l'lt1 porque ollos se llisso·o, o n suo. COIIYirçüo póUo ::;ot• ez•ronco.,
cstüo nwstrnntlo lncnpnzcs. Porqne lu"to do mas ó sincor11,
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Não so propõe a discutir todo o projecto; fui consorvarlor e continua.rli a ser, dcad.o que
ba, pot•óm, alguns pontos cm que, imprudon· hn.ln oonsorvadorcs na Ropublica.
tomonte, tom de ir combatendo o sou hon- Os conseJ•vndorcs do>trUhlm a obrn do
rado umigo.
1841.
O nob1•o Sonador por Sor•gi po nilo ·quer a U.r Sll. SENADOR-Pouco a pouco.
llnnçn pessoul.
0 Sn. GoliES DE CASTRO-Pouco a pouco.
O Senado sabe quo a fiança ou ó pessoal DSll. CoEJ.uo E CAMros-ll a de !832'1
ou ó real ; a pessoal ó a fldei-jussoria, a
r·oal ó a liypotheca ou o l>onhol'.
O Sn. GoltmS I•E CAsrno-0 nosso ideal la
pouco a pouco npproximando-nos do libora·
O gl'nmlo marqucz do S. Vicente, de snu· lismo do codlgo do processo. Seguin mos a
doslssimn mmnm•ia, homem cuja illustrHç:to marcha p1•opl'ia do nos;o partido. (!la di·
devo sor um titulo de gloria . pn.l'a todus os versos aparte.'!).
brnzilolros, procurou dar este moi!Joramcnto um illn•tre cscriptor ingloz, Mncaulay, falá nossll. legislnçã.o penal.
Janrlo dosp!'Ogrcssusroalizados om muitns das
Com olfelto, não é ra"oavol lovnr um cl- nnçüos •la Europa o ntó da Amarica do Norte,
dodiio a prisão (e o Senado não se esqueça do confessa que ol!os silo roulmento surprehen·
que estamos logislnntio. pl'incipnlmento parn. cientes, runs diz, com um or·gulho que ns·
o Districto Federal) !ovar um llomom iL Cn•a sont11 tiio bem em um subdlto da gmciosa
de Deten~íi.oque, niioó o orador ~uem o diz, r·o.inha: «Nonhurnfl, nnciío, sinão a iogloza,
teem-n'o •li to muitos vezes o Jornal •lo Com- alwla uiio deu um passo atró.s depois do ter
mercio e toda o. imprensa, ó um estabeleci- foi tu BU!L:; retOr·mlls» i c isto porque us rofomento cuja atmosphora so1•i• bllstalito para r·mas são feitos quando a opiniiio publica •e
tornar dez vezes mu.is corrompido o mais manifesttt de morlo inequívoco pela sun. concorr·ompido criminoso; atir·nt•, soU a impu- vonionci!t, quando o momento p5ycbolagico
taçiio tio um crime, um c!dadiio naquolla lljll'osontii·So. Os out1·os povos 11ndam nestas
mnnsão:uo dor• o dooppro~rlo, quando oU e pórlo contram~trcbas, p11ra tras e para doonto.
o.flonçar·so perant" o j mz, opt•esontando um Sahl mos do rog!mon imporia! tendo já
ami~o quo se cornpadeç:t do seu iulortunio. melhorado a legislação do 184!. O nobre SeParcela ao nobre m11rquez, que S. Ex. sabe nndor quer que rotrocedamos p11r•a !841, exque i'ol s >mpro um chefe conservador muito aggorando cm certos pontos a doutrina dos
distincto, não admimndo, pois, que fosse tilo quo naquella ópoo11 oram denominados cordo!Mm da llbordado como era, pal'Ocln-lho ctmdns.
quo se devia lmmodiatamento adrnltth• a Pede licença ao nobre Senado!' para cha11ança pro visaria, marcando·lho o prazo Jlll.ra mo r sua ospeclnl attençiio sobre a dança.
que esta fian~a proviso1•ia, que era o melo Até boje, o unlco oritorlo admltlldo em
prompto de evitar• est.o desastre, lbsse con- todas as legislações quo conhece pam deter·
vertida om fiança definitiva, cujo processo ó minar " llunça era o mnximo da pona im·
sempre mais moroso, como ndo pódo delxur posto ao dclicto,
de ser.
Este cri ter lo esta consagrado expressaMas o seu nobre co!lnga e nmig"o nUegou monto no nosso Co11Jgo: só silo afiança veis os
os abusos; ilisse que havia um lado por•igoso crimes quo llÜO tiverem pona muior do quauestu. llnnça: era a Idoneidade do fiador.
tro annos do prisão celul,r, eto,
Mas, Isto competi• uo .iulz, u. lei onlre- O nobre Senador• aberra-se deste principio ;
go.va·lhe a acccita(iio !lo fiador; si o findar nega 11 fiança al!ellctos a quo é lmpo.<t.a puni·
niio ora idonoo, para quo o acceitava1 Porquo çiio menor do que aquelln a quo se refere o
niio se tornaVtl. otllcaz a responsabllldnae, Codlgo.
tanto do ilador, nos casos em que se toi·ua
rosponsavol, como do juiz, que admittia por O Sn. CoELHO E CAMPOs dt\ um aparte.
idoneo q 11om nilo ora lt!oueo 1
O Slt. Go~ms DE CASl'Ro-Ropeto, o nobro
E' sempre o mesmo : niio o doficioncia da Senttdor. nogn fiança om crimes nos quaes,
Joi, mas sim f<tlta de oxecncilo da lei. E, polo Cod1go, se póde prestar llanç<l.
·
como a lei nilo ti executada, o Suuado !Ja do Assim, o l'urto ...
ro!ormal·a l
O Sll, Co~LI!O E CAMPos-Na rolncldcncin,
0 Sn, CoELIJO III 0AliPOS-Niio tiosta a r•aziio,
0 SR. GoMES DI~ CASTRO-Podo um pouco
Pergunto tl V. Ex. porque foi r•evogndo o de pacionola; pnr11 sor ouvido 11tó o IIm.
codlgo uo processo, quo tal tlotormmava'l o nou1•e Senndo1• dec!aJ•a que o furto ó
porque JJ.!oi de 1,871 m\o rostabeioceu o co· tnnfl•nçnvel •I o róo .i•i sotl'rou sentençiL por
tllg-o do processo I
fiu•to nnlerior ou por deliotos que tenham tei·
O Sn. GOltres DN CASTno-A resposta ó j çiio de f~trnllla com o ol'ime de furto, como: o
pouco agrndttvel para o orador, que sempre e~tolionnto, a~i!liditdo, o roubo, otc,
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Assim, o crltet•io ató cntiioseguido pu1• torla vonti vn, iiOl'que o nobr•o Souadw lhe rocusa
a parto dcs!tppo.rcce n.gorn. O erime ó JHinl!lo a llan~:u..
com p~ua tal flUO, poJo Co!li).,"o, ó nftauçtwol;
O .Srt. CÓELIIO E CA~Iros dú. um upil.l'to.
dC!XU., pnróm, do :'Cl·O si o indlvirluo jó. sofO Sit, UoruEs 11E CAsTJ:.o - Purdt1o; o.. ini ..
ÍI'OU condcmrmçllo ou por· este ,..mesmo 1hcto
cinr;iio
nü.o ú provo. Uo crime; isto é coa t1•a o
do l'urto, ou ~or outro~ dclictos congcnc.~rcs.
Pede n.o Senndo toda 1t ntteuçiio pru·a it~to. 1~r.incipio ~u. ju::~tiçu. unlvor:;ul: quisquc p1'li'.:m..
Nüo llcn nisto n iunovaçiio do honr11do So- 'lht tli' j 11 s~tiS tlOHr.!c probctu1' iHj llStus. E pto ..
Ue1u1' inJast,s só ~e considera aquellu quiJ u.
nndor.
!30IJtcnr.~a declarou tal,
O SR. CoEr.uo '' CAMPOS- E, nliús, melhoO huOI'II~O Senador sabo disto; snbu que
rei muito o projecto .••
tomos umn logislnçü.o, n.tó muito liberal.
O Sn. Go~tE.:l Dl<i CAsrn.o-Imllgine-so o Si o inilivlduo c.stU. em cri mo inurianço.vcl 1 jó.
exi.ste n e~to respeito lei.
que vem rla c.. mara !
0 Sit, COELIIO E CAMP03-,,,que torn:vra
O Stc. CoEwo E C.\~Iro.~ - O caso ahl é
outro.
inafinnça vul o cri mo tlu furto.
O S11. Go>rES DE CASTRo- O nobr·e Senador
O Sn.. Go~ms DE CAS1'Ro-P,~rdiio; ha uma
foi roais lon;:o, corno dizin: S. Ex. alterou pri,siio em Jlu.grnnte, n. confis~iio do I'óo, o do·
pounento das testemunhas conllrrnnm o dea. no!.;iiO legal do roincidenci;L.
Ató hojo, pelo nosso Codigo o por todas as hcto; nesto cuso, n prisíio é o resultado dn
logis!Hçües a roincidencia era uma circum .. imputnf;t1o, o pódo ~ct· luntltLnçnvel.
stancin. aggravnnte, mas, o Sonndo o s:1bo 1
Ma:-; aqui, wloi aqui a imputttçiio ó a.tlnn·
nü.o dc.sclassitlcnvo. o delicto: súmcnte nggra- çn.vul. O nobJ•e Scuo.dor, porlim, desloca as
cou~cquüncinslegnes da. rotncidencin e torna
VnV;L a pena. (..lpJiados.)
O nubro Senador diz quo o roincident.o ó u. imputnçflo logo lna.tlonçnvel.
Ot•a, a tentlencia moLlernn, e o nobre Se~
inntlunçovel, embora o dollcto quo cllo tenha praticado seja allançovol, pulo nosso nado!' sabo molhar do que o OI'Bdot•, ó, por
toda a pn.rto,·reduzir, o max1mo passivei, as
Codigo.
Entretanto, o Scno.rlo vo.o ouvir a leitura prisões preventivas. Escriplores da rnolltot•
not!t alfit•rnarn q uo depois d!J. accoloração dos
do art. ·10 rio Codigo Penal. (LJ.)
motos
tracção, do telegra~llO, o dos mo·
O quo estt1 dlsposiçtlo quot• ó o seguia tu: lhot·es de meios
quo estão a dlsposiçíio do
um individuo ó accusado do furto o soll'ro os umn policia intclli~ente,
ú um luxo de arefi'eitos do. sentauça condemuo.torio.; mais bitrio mottor na cadeinurn
individuo, tirando
tlu·•le é accusado do um outro cri mo; o nobre t\. policia occa.silio do ter n.ctivldmle,
pot•q uo
Scna,Jor sornmn ossns quantidttdes hotero·
tranca
na
prisão
os
suspoitos
do
um
crime
o
geneos e manda. nego. r-lhe Jlançn. •••
tlca dormindo,
0 Sn, COELJIO E CA~II'OS- Níio corno rein·
O projecto vcrn trazor isto. Por olle a rcin·
cidencia.
cidonci:t niio ó mais aquillo quo o nosso coO Srt. GoMES DE CASTtto- Mas niio ó oulra lligll detlne: o. I'Upetiçilo do mesmo delicto, da
me:mm nu.turczu, com o1l'onso. do mesmo arcousa.
tigo da lei;
O su. Cor.tuo E CA~Iros-Porqne o roubo,
O honrado Senador não se ombnrnça com
a extor~üo, etc.,nii.o podom ser reinoidoncins isto : si o ct•irno é dn. mesma J'amilin., a l'e ..
do fut·to.
inci!loncio. se dfl, :-:egnnclo S. Ex.
0 SR. GO~!F.S DE CASTRO-Pot•diio; níio pódo Mns o honratio Senador diz: nüo ó como re·
ser do outro modo. Pódo o il!ustro Sonndor incidoneta •. ,
procurar t'ugir.
0 Stc, COELHO E CAMPOS dt\ outro aparto.
0 SR. COELHO mCA~!I'us-Eu nlio fujo,
O Srt. GoliES Dto CASTH0-0 hourndo Seo Sn. GOl\IIi:l:l DI~ c.urrno-Mns ontiio hn. Ue nador quer justillcar iNto com a maior tcmcbilidmle (foi u. oxpres~iioomprogo.<.hL no pare•
pot•mi\lir que figure"' peior· hypothoso.
cor)
do ngente do crlrno. Sem duvida é uma.
Urn individuo ti contlomuudo " solfror a
npplicnçüo
tio systema chamado unthropopena tio furto " depois ó uccnsado do um logico.
novo cl'itno: o 11olll'o Somuloi' t'uz immeU.in.la·
M:ts o individuo pó1io sor accusado injustn·
monto quo cllo St,fl'rn n pen1L, nii.o lho dnn1lo
monto
do uma vioioncia da !oi penal; pot•que,
11ança, isto porq Ufl Jú. uma \'OZ 1:Ji o i ndi viqu:uulo
nptmus imlichulo nesta JUcto criml~
tluocondomnado pelo mesmo cl'ltno.
uoso, CDIIlCQlll' logo a soll't•eJ• uma. ponnlidl\tlc1
Mns a indicnçiio pódo sor alolvosa; o indi- pot·qno tortllll·o inutlançttvol1
cindo póUe sor o.!Jsolviilo no pt~ma.rlo; o, onLcmbro·so o honr11do Senodo!' do um sy;.
tt·otanto, já sotrrou a. pena do prisíio pro· tomo jti condomnado, por tod~ a olvillzuçt'io
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Un Enrop!t o qua ern npplicm.do 1111. Chinn, polo
monos no tempo om quo Fcrnüo MIJndcs Pinto
porcgrinou por lú.
O:; chineztJs tinham um costumo quo. é pos·
sivel, que ninrlu hoja chelil rle llOiiciu qne
queira llôr em pratica. Ellcs lliio tinhum
então cssn nutm•illadc: hnj'J ta IVI!Z n. posSilllln,
tal\•oz que o pi'Og'l'rsso tenha penetrado lil,
depois quo o paiz estó. :tlugando p:~rtcs do sou
tet•ritorio a. nnçúes quo qurrom ahi so o:-;tn.·
belcccr.
O co.:;tumc 01'11 este : um indivirlno crn
prcJSO poln. :mtot•itlado policinl, por alg-uns
socrotos, dcs::;es que tlizom qno pn1• nqni hn
muitos, rnns o m·ndor nindrt niio viu um ~ó;
ePn levado ao primeiro posto policial e recebia immedintumonte 50 IJnstonadns. (Riso,)
No Llin seg1tinte ex1tminnvo. .. so o caso o vo·
ri1lca.va.·so que o homem crn. innnccnto.
Punhnm·no no. I'un, mn.s jiL io. surrado. Si niio
era um innocentc, continUO.\'O. preso, mas j!t
tinha recebido parto da puni~ão.
Pam quo turlo isso quo se quer fazer 1
Preso o in<livitluo, n policia arranj:c·lho um
pt•oees;o, clle fica na cudohL o immodiata·
mente, o sou crime ó innfinnçnvol. Mns o Codlgo diz que quando a pena for menor de
quatro annos de prisiio cellnlar o crime <i
afiauçavcl,
O Sa. Comwo E CAloiros-Felizmente, niio <i
innovaçilo minhn, isto é do codigo italiano,
que ó moderníssimo.
O Sn. G<nm; nE CAsrno-N;io está dizendo
que soja innovaçiio do projecto.
O nob!'e Senndor, pD.I'eco que esta Jovnndo
v. mal estas ubsorvaçilos.
0 Sn. CoET.IlO E CAMPOS - Ao contrario ;
eatimo·ns muito.
O Sn, GolrEs DE CASTno-Qnall!lo se- trata
do li bordado, devemos consultar o que tomos
e pedir ao estrangoil•o só aquillo que tôr maiS
fnvoravol á !i herdado e ao direito. Ora, essa
disposição ti inlqun, não devemos coplal·a.
O Sn. RuY BARBOS l-Apoiado, E' por isso
que os antigos conservadores t~prendiam com
ll. lnglatorro. e niit> com tt França.
O Sn. GolrKs DJO CAsrno-Esto raciocínio
levu. n considerar uma dt~' disposições, nilo
sei si rlo projecto, si dus emondns, ncorca de
caPtas inrrnccúes que ficaram eonlladns i• policio.
OIJonrodo Senador hontem ful!ou dn policia
rlv. Belglca, da !'rança, da lnglatdrm, da Alio·
1nnnllii a este proposlto. Mas a !li ossos orimos
aiio julgados por um magistrado.
0 Slt, COELllO 10 C,urros-São autoridndcs
judiciarias.
OSlt, Gol!gs DE CAs1•no-Silo juizos, !lo·
tllcns propnmt!os pelo estudo profundo do di·

roi to, com n, cduc\lÇilrr propt·Ja do magistrado,
Ainda mn.is, o processo não ó scinrl!do, ::endo
11 instrucção feita por mn·" autoridade ojulgnmento tinUo JlDI'Outrtt, Todos os quo entenrlcm muis ou mono~:~ d(lsscs negocias tio
ftiro sabem quo quem faz o proces~o condcmna
ou o.bsolvP,
0 S!t. !tu\' BARBOSA-Apoiado.
O Sn. Oo>tES DJ·: CAsTRo-O honrado Senador riifse que no pJ•etoria o processo póde sor
rdfeito do novo, si o pretor ~nten•let• que ha
nul!idados ou quo Jhltam esclnrecimontos indisponso.veis.
Mos, supponhn S. Ex. quo niTo ha nu li !dado,
que o pl'Ocesso foi leito conforme todas as re·
!;I'RS,,.

O SJ<, Rur DAI<DOsA-Como umn acta eleitoral.
O Sr:. Go~ms DE CAs·rno- •.. como uma neta
elltoml e que, entrotnnto, ó radicnlmcttto
mentiroso; que o rOo, no recesso tio um go.bi·
nete do policia, não teve defesa, que ella foi
coarcta<la.
O Sn. Cor.r,no E CAMros dá um aparto.
O Sn. GouEs D8 •'Asrno-Pedo perdão; OU·
viu dizer quo ns testemunhas ne.scs proce~·
sos >iio CiCO!hldas pela autoridodo quo os
fo,•mnm.
Podo no nobro Senador que volte outra
vez a estudar os excellentes doutrinas do
nosso venerando Marqucz de S. Vicente.
E' umn cousa monstruosa dar ú. autori<lndo
formadora dn culpa o direito de opontar as
testemunhas; olln procurn quem atnrmo o
quo ella dcsoja que sejnatnrmado; o processo
Yoltn. no procedimento t!x·of!icio, que torno.
dnsdo logo suspoi to o juiz, arredando o mi·
nistorio publico a quom se podia encarregar
de promover este processo logo perante o
pretor.
o nobre Senador responde : o l'ÚU que
allcguo,
O réu ó rio ordinario um Ignorante e
po!Jro ; si c!lo tivor advogado, ha de vin·
dicat• o seu '' ircito. Mas jil. leu nos .iornacs
duq ui q uo advogados nota veis deste Jbro
teom sido cxpul<os d11 duleg;ICIII de policlu,
porque ni\o convinha á autoridade quo ellos
llscallzossem, que ncompnnhossem o inquorito.
Pensa o nobro Senador que este projecto
acab~t com osto abuso !
H11 de fomcntol·o.
0 S<t, COELllO E CAl!l'OS dh um npnrto,
O Sn. Gour.s DE CASTRO- Pordoo, a Profel tum niio sabo, olla niio pódo nnnullni'
um Jn•occsso que cstú. foito com todns a~
oxlgenclas da lol.
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O nobl'o Sonndor, no intuito louvnvel de
levantar o nivel moral rln policin. dnstlt ci ..
1lrule, !letorminon no seu proJ(JCto (jllo o govm•no dü preforoncin. !lOS ugcntcs policinos
que s.1 tivorr•m 1listinp;uldo por servir;.os im·
poJ•t;mtc~, por set•vir;o_;, mcritorios.
Nlin quer rope\ir os argumentos j;\ ndduzidos poJo honrnflo Sonn.dm• fJUO o procedeu
na tr•ibunn; mos pcdo licença a S. Ex. para
pct.lir·-Jho qnc risque de ~eu projecto esta
emenda.
:processos crimes que se rormam no Districto
Colloca->e om uut ponto tio vist:t um pouco
Federal, porque não SI) ha tlo !~7.ct' l'ull~·
mn.is
alto.
cionar ao mesmo tempo, qurLtro, e~nco e soJa
H11 urna oppo:-;i(.~ão naturn.l, radical, protrilJunnc:-~ '?
Si tomos numero do jumuos sulllciente, Jundn., inill11divc1 entre o.; actos tio mogistrod~) e os da policia.
porque niio fazer isto 1
Nosso terreno do roncçiio cnntl'a n liberA policin. om toda pn.rt•J.Jo munrlo h•1 do sor
dade, o pori:;o ostit no pt•imoit•o pas ...;o,
por
nrbitrnrin. rn nitns vews; não diri~
Tem lidO nn imprensn. dl:stn. cida.rln, o cnm qno tOrça
prnt.iqno
estes nrbitrios violentos o roprofundo desgosto ~.eu, quelxus a.rua.rgus pnlsivos de fJUO n no~~o. O constantomonte
contra Juizrs qno conee1lem hal~r:rls·co,.pw;, accn.:adn ; mn!l ollrt tem noc('s~idadc rlc cer·to
t.Uzom ollos, a gatunos o n. mcrntrJze:o;.
aJ•bitJ'iO, elln ó niio '" o brn•·o do Poder E:t·
De sarte que a mais bel la garantia tio tl i· eeutivo,
como a :-:;ontiuella dn. ici.
rnito intlivillunl 6 mnlsinntln quando olla
De sorto qne o cidadão, Quando so recolho
vae tirar dos horr·ores 1los c.trcm·cs os mais
infelizes dos nos~os concirlndüo.":i, atirados c no sf~U l,ni' fliL!'n. tlcscn.nçar das J1u!igas do tr<l·
esquecidos Já pelo arbitl"io da autoridade po· L:tlho ciJUI'no, sabo qur1 a nua. casa. estiL gn.
r.1ntifla po1o n.geute rtt polici:t,
Jicinl ou judici:lria.
P,tt•;tl:o;so. oJ;c precisa descer n. meio:;, não
S. Ex. sn.bo, esU no codigo do pror.csso,
quo a culpa tio rcu p!"oso ha do conciult·-sc dirá fJUO sr~j:un int.li~no~, mas quo ropugno.m
no prazo maximo dú oito dias, salvo motivo aos .::ontiuwnto.; 1lolicaclos.
Ello ó um in1lividuo qno h.'!. 1lo so v~·~r em
lnsuppera vol.
. .
E a lei do 1871 mnndou quo o JUIZ quo ex- communierv;ito intim:l com o:-; infelizes, onde
codes~e osso prazo lloct~Lro.sS<J no 1h:spacho o cl'imo o n dt~vns~id:io Yiio rccrutllr os seus
ndüptos;prccis:~ de introm~ttol'·t:e pelas viellas
de pronuncia. n. rnzi1o dooxcf'Sso.
O nobre Senador I"' ln Raltin nffit•mou, o o sublcl'I'aur.as como iL topeira à procura do
.Totnal do Commc1·cin, como outro.~, tecm dito suas victimns, C!llJl!'ognnUo tudos os meios
mais de umo. voz~ hn. o~quoci!los nos nntros imtt~inavcis o irn;lginndos, pa.m. conseguit• n.
da Detenção, contonas do indi viduos com cn.ptur1t do dr)linquontcs, ou o. puniÇ(10 do
dolicto.~ j!l'orneditndos ; omflm, pn.t>;t. sor um
8 e 10 mo~os do pri::~ü.o pr~wentiV<\ !
Pois, 110rQUO ó um gatuno, bn. de o Juiz bom ngcnto do policin. I! necossario q11o :3Cljn n.
ner,ar-lho o hal;ea:;-corpus quo n. lei considm•o. nntitheso 1lo magistl'ndn.
a. t~d11 prisão illego.l, o illegnl /, prisão que O mugistl·;ulo ó a lei c>ncarnnrln, n. lei f11ita
homem: ó nm homem do habitas pn.us!ldos,
so protrue n16m rio Jlt'a?.o q uo a lei flxon?
Pec\e a Dous que o mato antes do ver medi tnrlo~, g"l'lt\'CS, circumspectos ; (·, um
cn.hir no sou p:tií': esta gnrnntin. whl!mo do homem quo conl!lt~grn. sua vldt\ ao estudo do
dirr.•ito.
/tabtJaS•COIJlU.'( •
De motlo quo olle oirm·oco ú sociedndo que
Quor nu tos lnmontm• que nlgum jui~ f<u~i·
li to este J'ecm·so, do qno Yor ello coRSnl' polo elln ,inlg;t ns gar;tntins tht maior imparcitt·
lirlnde.
roce ia do possh•eis n.busos.
A policia ó um espirito sempre prevenitio:
E' cm nomo da orJom que sempre so compt•imlu o. libord!l.do, corno si a vord!tdoh•n. ar- todo o individuo que lhe r.ne nns miios ó
dom nüo t\Jsso o reinado vncitlco da libor· um crlmlnoso ou suspeito de crime.
O magtstt'ndo t•ecebo o nccusndo como um
dndo.
E o ot•ntlor, que foi sempre tio pnrlh]n tln homem sobro qwHn 11esn upcnns a. pl'oSUin·
ordem, estti. coastnntomon~o premunido C'On· pção •ln delictr~ ~ ello invost1~n. lliLo com o.
int.on~.·iln lH'Crnodit.nda o !'l1rmnl tio do:;cobrir o
trn. estas aophismns ·cm nome da. ordon1,
ltl,stn.-Jho aind1t uma. consldot·a~·iio, o vno c1•inltJ, OHLS tio :::nl\'nr a. innoconcin, si ho. um
ti)I'minnl', porque conft•SBJt quo ,jú. ostil. ve- Ol'l'O dt'L policia, si o cl'imo não foi prllticado,
xndo com o sncritlcin quo cstú. impuudo no ou si n1io ó nquollo inclivi•luo o seu autor.
E' Ol>S\a escola da policia, ..
Sona.clo. (N1To trpoiados.)

Deus permitt.a que ostojn om erro, quo o
nobre Senador equo tonlm razão.
Ao jury se Hllpprimem esta' pnreellns do
jUl'isdicçli.o, emquanto não so pórlo supp1•imit·
o todo.
A rr.grn. a. seguir, pnrccc-Iho, sorin re·
formar o qno temos; mns · cm outras
basos.
•
Si umn sessão monsn.l não é bnstn.nto. si
sois ou dozo Slbsões oxtJ•a.ordinarias Ju1o ~ii o
sufficicntes pnra dnr msflo n. ess(l. m:1s:;n. de
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O Sn. CnEr.no 1~ CAMPOs - A questiin estit
n.lJi ; V. Ex. lb:~n ; niio ó o~coln, ó tendo os
mesmos l'oquisitos. nsrno~mus hnbilitaçücs.
O S~t. Ooln~• n~< C.ISmo-Pcdo no noui'O
Sonndor quo n peJ'lWO; entendo quo os mes·
mos requisitos ó sor fm•mndo em direito.
O Sn.CoEI.IlO E CA~IPos-.:E os ~·erviços rclovnntes? e a pt•nticn .indiciaria?
0 Stt, GOMES fiE CASTRO -A pratica.judiciarin, como o nobre Senador 8abe, é uma cousa
illusoria ; c os S(II'VÍCOH relovnntes qnem os
Julga o Govm·no ; a o Go\'erno, Us vozes,
julg-n rol ovantes ~crviços que não sfio rolovantcs.
As nossns luis siio, nn. opiniiio 1lo orndor,
dofcituo~as Qnonto h. investidura dos cargos
do mnglstra.dos. O oradornclHL qu011grande

l'

O Sn. Go~rms 111~ CAsTno- F1nnncóiras ou
c.lo outra ospccio._
Quando, pot•óm, fosse oxncto, o quo nü.o
crê, por~uo rcconlJO•'O no n.ctunl Presirlente
•la Republica o no seu Ministro da Jn<tiç:.
intelligent.:ills cluru.s, espirJtos progressistas,
homens de largas vistas e provarlos o.mi:::os
d~t 1\bomlado; quando !osso passivei que elles
desojnssom esta lei, o Srmttdo dovill convoncer-se do quo ora umn. iUusão momoutanca.,
que a relloxão ba~•ia do vir mnis tarrle e que
ostn lei ;erln condcmnndn,
O SR. A. AzE"Eoo-Mns, por•lôe·mo V. Ex.;
cu n:1o disse que o. Governo se interes:;ava. O
que ou n.vnncoi foi que diziam quo o Governo
se iu toross<L va, ma::~ quo eu ni'io acredita vn.
nisto.

O Sn. Gm!Ed DE CAsTn.o- Não; o Governo
os primeiros nii.o póde querer; e, si o Gove1•no quizesse, o
cargos.
Senado não lhe devia conceder por honra do
R"ealmente, faci!itnr o ing1•esso da. mngis· mosmo Governo.
tt·atura.,a.brii• esse snnctun1'ioa. quem soaproNão süo amigos nqne!les qno nunca acham
senta c01n um~ rccommendaçiio do Sr. Dr. palavra ]mra consurnr netos que silo merece·
chefe de polida, ó facilitar de mais uma in· dores rio consnrn.; nii.o são nmigos, süo lison·
vesti•lura quo entre nós ja nüo está devida· geh·os os quo uchnm que todos os netos do
mente gn.l'untid,t.
Governo são impecc~veis. (Apoi1dos,) Nilo;
Uas vem a p11lavm doGovci'Do quo attcsta quando se trata de 'prmcipios tão sagrados,
essa rolevanch.L de sm•viços. O orador é, por como estes, quo estão empenhados nn luta,
inclolo, enthusiastn do torlo o Governo ; acha o dever do Senado é resistir.
~uo todo oGo\'OI'no ó saldo, pat.riotlco, doso·
E o orador lembrará a respeito, comoconjoso de nccrtnr; mu~ para muitos, ás vozes clllsão destes desa!inbavadns observaç~os (11ao
~a subsoryioncin. de ca.rncter o titulo que apoiados) o dito do grande servlàor da mo·
reconunc1ldn.
narchia, do Mnrquez do Olinila: ~E' neces·
llo. na lei dos t1•ibunnes •lo pni?. uma ccrtn sn.rio l'Osistir ao Rei, pa.ra melhor servir no
11Dl'centagem nas promoções, resm·vada ao Rei •· (Apoiado,ç; muito bem.; muito bem. o.
Jnerecimlmto, N;io é preciso fazer nna.lysa Ol'arlm· tJ felicitado.}
<los factos ,· o merecimento o Governo ó fJUCriJ
odà. (Apoimlos.) Por cousoguintc, ha do . O Sr·. Vleente 1\loelanclo, nlluser promoYido quom o Govm•no quizor.
dindo nos oradot·es que o proc01lcram, declara
l))r Sn. S~eNADon-E' só tot• uma boa npro· que intervóm com acanhamento neste ilebato
por estar convencido de que a suo. palavra
~ontuçiio.
trará vantagens para a discussão ; ·mas
não
O Sn. Go~ms DE CASTRo-Ao terminar, niio pre"isa
definir a rcsponsnbllldnde do seu voto,
)l!klo •lcixat• sem reflexão uma phraso que nwo,·avel
no projecto,
e1cnpou ao lwnrndo Sonadm• por Matto Gt•o;so
Este,
detido
:-;ou inicio na Cn.mnrn., foi cer·
e quo, S. Ex. pordonr·á que lhe dign, niio cado do provonçiles
; aoJfrou alli lo.rgo dodeviiL For trazida ao debuto.
bate.
foi
multo
emon,tado,
o chegando ao se ..
S. l~:c disso: qQ Govorno l!o~Cl,in estn. Joi>), mulo soJl'l•eu tambem da ·cammissü.n
do .Jusw
1:'\ii.o crti o orador quo esta. phro.sc f'o~~cllitn til:n o Lngislnçü.o omHilda.s, quo deviiLm
ter
Jl!lrn. tornn.I' o Sonndo rnnis ou monos docil n.
arredado
•lo
projecto
todas
us
suspeições,
conce,siío desta m<,ditln. O Senado tom con·
Iurelizmr.nte urro se deu isso, c o orador ro·
cctlido ao Governo nctunl todrt!:l ns modirln!:l
rere·>C
IÍ Impugnação feita pelo ,1\lustro Se·
quo ello dcscjn. o tom foi to hem. Sobt•o o no.
natlot•
po
la Bnhin, ·O depois pelo i \lustre Se·
varno, no momento nctua'l, ·1m tnl car~n do Jllvlot• _peJo
Marnnhüo.
ros.Pomallilidmles, quo scrin. J'n.ltnt• o Sonrulo I(OSJlOilllondo
primeiro, ana\ysn o orador
P.o pa.triotismo, no sau dever·, rcousrir·lho a dec\nraciio do ao
que
o projecto representa a
l)ualquor medida quo elle julgue nocossai'ia glot•iflcaçiio da policia,
pessonl DitO ostti.
para :-~alva r o paiz_ dn. imminoncin. om quo no. nlturn. de ter· uma lolcn,j~
do
rencçiio, com o. .
t!'U(} se 11cha, ria bnncarotn e do dmlc1·cdito. qunl potiiiL commettor, os mnlot•os
!Lltentndos
O Sll, Doli!Nnos VIOleNTE- Mc•lidus flnun- contra a h bordado lnd\vlllua\; o relcrlndo-se
celrns.
i\s noticias do abusos o ilt•bitrariodades que
di1ficuhla.do net)to system:t Uo organiznçiio

jiirlicl~rla

ó a oscoliHL

par~

,
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foram lidas pelo nobi'O · Scn,Hior p~1·a ,in•tifi- a libcrrlnclo, a<Segnrat• 11 clefcsa o firmar o do·
cttr aqucllo n.;.;serto, prwgunta o Ol'fl.llor si orn. rninio da justiça..
bastante aquilln pnrn. se condomnar uma. in~ Comba.to o orn.doz• o qno disso 0 nobt•e so~
stltuiçiio, como a da policia.
naclor pela BILhln sobro" qunlitlcação dos ju0 ol·ndor !lcfmulo c~sa in~tituiçõ.o, quo é n. rn.dos, o concluo d0clarando que vota pelo pro·
suprema ga.mnt.idora 1la ordem social, e mos- jacto, p.•rquo está oxpurg-ntlo das nsporezas
tra que n todas ns do pniz, incluindo o Su- que continha, c porque a capital da Republica
pr•cmo Tribunal Fod:1rn.l tr.em-se feito grn vos nito hado estar entregue no jogo o no JatroaccusaçüoR.
cinio ~ó porque n autori1lndo policial não cnNotn a f,tltn de um argumento contmrio,. contra. na lei o ~mpllro que deve tor para
que possa. convencer do que n lei, que so rop 1tmlr es::;e:3 crtmes.
trata do votar, está em antn.goni::;mo com o
meio onda tem de agir; e menos o.in,Ja Jo
Nü.o sente o mínimo ombn.ra<,~o em votar u
que ella. vom ser um instrumento de per•so- Ioi, porque confia no governo do sou Paiz, o
·acredita que ncs~ Republica nem tudo foi 11
gUIQilO.
O orrvlOI' acceita o projoctoprincipalmonto,, ga.rra; alguma cansa so hn. do sn.Ivar·.
porque ollo retira ela policia o arbítrio, do
que tem usado om nome da. p~z e da sogu-' O Sr. Pt•o,.ldctU;c- Estando aderança social; e mostra como pol" Jogblac;iio antada a hora e tratando-se de ma teria im·
actual a int>rvcnçiio das autoriolados JlOii· portanto, tlc:t adiad~ n dlscu,güo.
ciaes no conhecimento dos dollctos dll.lognt· no
nrilitrio; mostt•a q uo as condiçile> excopcioVou levantar " sessiio, designando pnra
nnes; cm que se acha a capital da Republica, ordem rio dia dn sessão seguinte a mesma do.
reclnmnm uma lo:;ialnçrw criminal apcrt11dn, do hoje :
afim do quo o crime e ns contravenções nõo Conlinunçiio da 3' discnssiio da proposição
continuem a escapar pelas malbas Jnr~ns, da Camnra dos Doputados, n. 122, do JSDS,
abortas por um espirita do mal enten<litla 9ue trata de n~so;;ut•ar, polo~ meios que
liberdade.
mdiCt"L, a repreS~IlO de alguns crtmes o eon ..
Refere-se li. provhlcncin. do lwlJcas~cM')JUs, trnven\'õ'Os ;
respondendo no nobre Sonnclor pelo Mn- 3" discussüo da proposição da Cilmarn dos
rnnbão, e l~mbt•aa.s rocln.macões rla imprensa 0
t 1
100 d J aa
em deiiJsn dosdlreitos dos cidadãos honrados, epu a< os 11 •
•
e S • consicler,lndo
sempre que a autoridade judiciaria premu· validos todos 08 exames já prestados na
nia de um mandado um •ntuno, ou uma Escola Polytechnica por nlumuos da Escola
morotriz, I'JUC procmrn.vo.m-• ·escapn.r-so da Militar.
acção ela policia.
Levanta-se a sessão ús 3 1/2 borns da
O orador mostra ·quo o pJ•ojecto não attentn t~rde,
contra ns ga.rantius ele liUerda.rlo, mns,
procura. o.saoguro.r uma ncçiio eficaz ó. policin,, paro. vn.rt•er dn. capital o. vagnbundngem, os jogos e toda n especte de viclos;que
a estão tornando uma cidade excepcional nn
80" SESS:\0 EM 23 DE AGOSTO DE 1899
Amarica.
Pe~ssn o orador a considerar n. impugn~ciio
foi ta ao projecto como attentatorin da Con· PJ"esidancia dos s,.s. J. Cat1mda (1(1 Secretario)
s'ituiçiio, procurando annul!nt• n. instituição Rosa c Silva c Alberto Gouçalt,1S (.:'P ~·caro ..
do jury.
tario).
DioCOI'ro l11rgamente sobro este .ponto, mostrando que a cxistoncia clojury estit assogu·
A' meia hora depois do meio dia abre-se a
rndn pelo nosso codigo politico; mas que o logisln.dor ordinario póde legisla!' sohl'O as mo· sessiio, a. que concorrem OB Srs. Senadores
dalldndes da instltuiçiio. O pr.1prio nobro Se- J. C~tnnda, Alberto Gonçalves, Henrique Con·
nador pela Bnhio. disse que o Congresso pudo tlnho, Thomuz Delfino, Gustavo Ric!JBr<l, JoaJegislat• para melhorar as gnrantlns do Jibol'· quim Sarmento, Francisco Mncbado, Lauro
datle o da defesa, e sendo assim entonde o So<IJ'ó, llonedicto Leite, Gomos do Cn...tro,
or!LdOl' que tn.mhom so podo lcgisla.r para. Rttlrort Vieira, Nogueira Pnrnnn~uá, Pires
tirar ao conhecimento do jUI'y certos Cl'imes Ferroit•a, Cruz, Joii.o Cordoiro, Bozerril ·Ponto ..
nolle, Pedro Velho, Josó Rol'llnrdo, Alvaro
sujeitos i• sua .Juri•dicçiio.
I•'az lougamento a historia do jm•y, tlonnindo Mucbatlo, Abdon Mllanez, Almoida Bnrt'tito,
os seus cnt•ucteres cssenciacs, e pt•unnnclando· Gunçnl vos l'et•relm, Josó Mareolllno, n. ae
se pulo Jliroito do nproso!ltaçito do toda o Mendonça SolJt•lnho, Rego Me!Jo, Leito o Oiti·
qu11Iquet· m01lidn, que tenho. por fim garantir cicn, Coelho o Campos, Leandro Mnclel,
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H.osn. .lunior, ltuy Bnrbosll,, Arthm• !Uo~, Vi~
gilio Dn.mnzio, Cluto NnnQS, Domwgos VIcento LopesTrO\'Ü.O E. 'Vundoultolk, Bttcno
Brnndüo, Itodt•iguos' Alvo:;, Panlu. Souzn., ,jfu·
rnes Bal'l'os, ,JonrJnhn de Som:n, A. Azeredo,
Aquilino do Amnrnl, Viconto Mnchndo, RnuJino Horn, Pinheiro Mnchado, .Julio Frota e
Rnmir·o Bnrcollos. (48)
Deixam ele comparocor, com causa. participada, os Srs. Manoel do Qnoir~z, Goneroso
Poncc, Justo Chor•mont, Jon.qmm Pernambuco, Q, Bocnynvn, .Joaquim Lnc·rdn e t:stevos Junior; o som olltt. os Srs ••Jono.thn.:;
Pedr·osa, Manuel Barato., Porciuncula, Fel i·
cinno Ponna, Gon(,~alvos Chaves o Lt~opoldo
de Bulhões. (13)
E' lida, posto. cm difcus.são e sem do bate

Por estes motivos, entondo a Commi~s;"io do
que n. j)roposic;flo entro na. ordem
tios t.mbalhos o soj• approvntln.
S:dn dns CommisRUes, 22 do agosto de I89D.
·-....t. O. Gomes de Castro.- LciltJ e Oiticica,
l'CJn.tor .-Rami1·o lial'ccl/o,ç- Domiii[JOS ViFinilnça::~

ceutc.- Jl'eliciano ['erma.- Jtollriguas Alct:s.

N. 170-18DfJ

A proposicün da. Camnrn dos Deputntlos,
n. 30, do corrente anuo, autoriza. o Podm•
Execulivo :~ conced0r ao cldnd11o Jo;jé LuLa
Viann:l, njudanto elo guarda .. mÓI' da Al!an ..
doga d~ Snntos, um nnno dtl Jiccnr.n, com o
respPctJvo ordcn:~do, nUm do l.rtttar do sua
su.utle ondo Jlw couvior~
n.pprovndo. a nctn. da fiCHsiio nntorior.
l~:lsa. proposição JOi }Jt'Ovoctuln por potiçü.o
do mtcressado, que a fez ncompanhnr do duus
O !!iir. I" Scci"et:wío (lnteJ•ino) dá attestados me1llcos, dos qunes consta estar o
poticionario soll'rrJ!Ido de tuberculose pulrno·
conta do seguinte
nnr, o tum! om de oIII cios du inspector da
Alf;mdoga do Santos e do delegado fi•cal <lo
EXPEDIENTE
Thesonru Fodm nl om S. Paulo, nos quaes osses J'unccionurios infllrmnm que o pedido estiL
Olllcio doSt•. Conlrn AlmirnnleJosó Pinto nas coudiçüe:-i de ser altelllildo,pot•ser e1fecti·
da Luz, datudo do 21 do agosto corrcnto, com- vn.mento grave o estado de saúdo do I'BIJUOmunic3ndo ter assumido, a W do mesmo mcz, r~mte.
o cargo tle Ministro do Estado dos NogociGs '!n Estando jastificndo o podido, n Commissiio
Marinha para o qual foi nomoado.-lnteJ- llo Finanç11S entende quo n. proposiç110 dn. Onmara. dos Deputados o::~tá no caso de merecer
rn.tio.
a approvaçiiu do Senado.
O Sr. ~o SeeJ•etnJ"Io (interino) lê
Saio das Commissücs, 22 do agosto do 1890,
e viio a imprimir para entrarem na ordem -.·l. O, Gomes de Cas,ro.-Feliciano Penua,
dos trnbo.lho..; os seguintes
l'Oln.tm•.-Uan!Í1'o Barccllos.-Domúl[JOS Vicentc.-Lcite c
PARECERES

N. 169- 1899

A' Commissiio de Finanr;as, foi presento a
dn CnmaJ•a dos Deputados, q uo
autot•lzn n Podet• Executivo n. conceder a.o
engenheiro civil Aghberlo Xavier, propa!'ndor do chi mica organicn d1t Escola Polytcchnica da Capital Fcclernl, um anno de Jicençn,
com ordcnndo, para. trntar elo sua saude.
A Commissão do Jlinnnçns soliclton do Governo informnções sobre esse 1'unccionn.rio o
o Sr. Ministro do Interior informou quo
esso prop:tl'O.IIOt·, tendo cntt•nrJo 01n sot•vl~~o da
Escola Po1ytochnica des1lo 18 do outubro do
1880, ató hoje, não tnYo lirrnçn. nl:.:-umu,
tendo !lado nponaH 14 fnlü's dumnlo tu<lo o
tempo elo seu oxorcicio,
.Junto está o atlostndo mNiico ''"" prova
n.chnr-so o funcoionario soJl'rcntlo ('fi .sUtL
~nude, exlgln,lo osto lrntnmonto longo o persevor•nnto.
proposi~iio

Oiticici.,~Rodl'i[Jues Alves.

N. 171-1890

E' n Commissiio 110 Finanças chamada a
mnnifoflta.r--se sobre o )Jrojecto n. ·17, de 1 tlo
CO('l'Onte, I'emindo as dividas pa.rn. com n. Fa.;mndn Nncional dc:dxndus po1• o!Jlciaes e pra~
~as que pereceram na cnmp!mha do CaJJUdos.
A proposiçfio niio trnz um llocnmcnto quo
mostre a. procr.dencin dns dividas, o debito
de C11dn. etllcinl ou praça, a somma.o.denntn.dn.
polo Thesouro, d" qual n Nnçi\o dispon~n o
embolso.
Os milituros chamados n. serviço !le guerra,
nlóm (los vencimontosr1ue porco bem em j;ompo
do pnz, te(•m o soldo de cnmpanlm., Isto ó,
tcom mais 11 terçn. parto do soldo; ns lois mi~
lll~tres cuusignnm esta. vnutng-ern, osle u.ugmcnt.o quo niio Ocnn!:!iderndo dividn o uiio ó
di::~ lo quo o proJecto ~o occupn
Nom sempre a dlvld" de um militar ó contrai lida por neccs•illn<lo om quo se vô par<L
acudi!· il famllil,, ou nnsco tio atlonntamonto

SBSSÃO g~l
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Pl'Ovonidn em lni: vom muitns vczos rln. fn.dlldr~1l1: quo tem havido tlo pormitt.ir-Ho ndinnta.rnontos ropotitlos, nfio so oxigirulo indllrDl\Í·
ZI1Ç[O rio lltll p:li'IL ter JOg'/ll' IIOVO, dü fórmu
quo, nunca. 11~sim so prucc~reul\o o militar
llcn. desobrignrto com n Fazenda .. '
. O Sonurlo t~n conheeimonto 1lo projectos
1.hspensnndo o pagamento rln rlivida.s por
ndoantamento~ a ofllcines que os nleval'n.m n.
quantia. ~upm·ior a novo cnntos e cita a. commi~sfio o caso do coronel Fel'l'a.z, recusado
PO!o Sonado, para justificar quanto diz
ILCltllR.

811

180!)

vomhro du 180·1, hcm corno totlos O!: 110cumcntos iL otlt~ nppcnsos, nn1ln encontrou
que pudes~o rnorliticn~r o sou juizo manife.stutlo no pat'l!COI' .u, 1·1~ •lo ~nnn pn~stulo, CUJO.
couelu~:~iio, pol' 1ssu, mantom sem alteraçu.o
o.J~uma .
Sala das Commissües, 23 do n~osto do 1899.
-E. \Yundenholh. - Piri!s Jil.m·cil·a.-.ttl·
me ida Batrew. - Rosa Jwlio1·. - llel{ort
l'ieim.

ORDEM DO DIA

As. dividas Lle fJUO so tr·atn. não fol'a.m con·

trahrdns pot•

~~rça

do. viagem po.ro. Bnhilt,

}lt!ltl luta rm Canudos,nnturnlment1• voem dn
época anterior o nascom do um abuso que não
pórlc~ níio deve ter o. san~·çii.o do::; poderes
publrcos, IL sua. gnnerosiilado que mnuife~

tam nn dispens~ do pagamento animando~
violação das lci.s, ncmoç0n.1ulo' nct.ns pelo
~uaes devem rospondor aquellos quo determinam tnos netos prejudicines.
Não se pó:lo n.llciar que ;1s fltmllias dos
que morreram om Cunndos llco.t•am ~em ro ...
cursos, pot'CJUH a. Naçü.o cstnbülect)U rccom·
pensas quo IJU tra.s cla:iSOs não P'll:irtm.
As circumstancins do paiz não comportam
actos do gcmerol3idarlo o scntimentn.lismo e
um Nn.çü.o chei;1 do compromissiJ."i o quo pn.ro.

aolvel·os croa o augmenta contribuições,
s~ppri,mo servi~~o~ e pctlo outl'os l:iiLC':l'ificios
nuo pu:le votnr :-;em maior necessidn.Ue e csturlo dispensa tio. ortlt!Ol duquillla que c1lU·
codc o pJ•ojceto c quo o Jovedor ni\o pediu
ao crcdt 1r q uo voluntariamonto tem pt•cssa
em da.t•.

Ou o Tbesouro t:>m omlo hnvm• a importo.ncia da d•vidn. ou nilo o uesto cnl:io nonhnm
pro,iuizo som•c quom tem compromisso' com
o. Fazenda.
De qualquer !'orma que su nt.iouto pa1·~ o
pt•ojecto n. 47, nra conveniente a demonstraç~llo da importo.ncin. do debito do cad1t o !li·
cial ou Pl'<lt;a., sun. procedeucia, nome o 1wsto
do devodoJ•,porqne ta os osclareclmentos o <lados guin!'lnm o Senado na votação do pl'o,iecto I'emindo di\·irla.s.
Por estas rnzü~~. n. Commillsiío propüo a. l'd·
joiçilo da propo•lçiio n. ·17.
Su.la dots Commls:;üo::;, om 22 tio n~-rosto do
!Sao.-...t. O. Gomes de Castl'O,- Dumill.f!OS
l'icente, reln.tot•,-R,tmiro Bttrcdlos.-Rodri·
f/11/JS .t1lllt::J, -L!Jit!J c Oilicicu. -F. Pt.!il» r ,

N. li2-189\J
A Commissão tio Marinha o Gum'l'n, tendo
•lo novo oxnmino.do dotidamrmte o projecto
n. 2·1, do 1805, refor•cnto nos ltll'oros ll2,',, tonuntos promovidos pelo decroto de :1 do no-

Rgi'Jtl-:SSÂO DE

AI.OU:\S

Cnt)!ES

E CONTrtA·

VE~~·(lES

Continúo. em 3'' di5cussão, com ns emendas
offerecidns nestn o as nppi•ovndns om segunda.,
u. proposi~iio tlo. Cn.mara dos Deputados n. 122,
rle 1898, que trata de nssogurnr, polos meios
quo in<lica. n repressão do alguns crimes o
contl'll. ven\~Ões.

o !!lo·. Rnmlro Dnr.,olloN niio
vem tomai' psrto na. tliscussão do pro,lecto tlo
quo so trat•. para olucidar do qualquer modo
n opinião do Sona1\o, attonta a falta do
competoncia sobJ•e o nssumpto. (N(1o ftpniad•JS.) Eatrotanto, quet' justillcnr o sou voto a
respeito.
E a:; motivos, quo lovn:n o oJ•ndor tle corto
modo n. n.busa.r dn n.ttençü.o do Senn.do, são
principal monto dorivu,Jos 1lc uma tal ou qual
!'esponsaiJilidruie que lhe cabe na constituu;ãa
politica do Rio Orando do Sul, que subscreveu como sendo urn dos commissiono.rlos
po.1·n suo. confoct·ão, o owle existe umo. organização qu., tmn si~o cJ•iti?ada por homens
omimmtos llo sou po.Iz, relatrvnmonte tL constituição do Tribunal do Jury.
O oradO!' podia dispensar-se do emittir
cnnsidel'açües a. respllito, dopoi:~ das opiniões
nball,ndas, onu11cin1las neste recinto Jlolo
IJinstro relator da Commissiio o polo illustl'o
rop1•esontante do Maranbilo.
·
ss. EEx. pJ•ovaram ~ evldoncia que osta
digna instituic;ilo que a Constituição mandou
conservar, mnntot' pura o julgamento dos
crimes, tem o.p·1nns como osaenciaes dons ca·
reotoriaticos: sm• o tribunal composto do
cid1Hiiins dns rl i versas cln.sses soei nos, c tle
,julgai' o mesmo tribunal do t'ucto.
Ftlt•a. tlisso, os illnstríls Sona.clol'OS domam~·
tmrnm porl'oitamonto ~uo ~ questiio de numuro mnim• ou tnL'IlOt' do trlbunu.l, ns,im
comü" fórmn 1lo exprimir o voto tle con~c\11ncia, não ó coust substanclo.l.
R flm todos os Jnlgo•lTUCmtos c:olloctivos ostal,olocldos nas ::ociedntlos civiliznd:u,:, nuncR

,
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quostiio osscncinl o numero ou o no Brazil certos iu;tituiçõcs tla Europa, nem

modo de oxpt·imil• o vaio; :;fio 1ÜI'Hltllus.

~,I

"

Assim, vc•,in-so: lu' o ptll'lnmcnlo em qnnsi
todos os paizes du civillz:tçiio oc:cidontal, o a:;
1'uncçõos pu.rlamont:u•cs í]tiiL~i quo idonticus;
no emta.nto, ningncm julg:ou essoncinl que
o numero de oloitoros para elegerem o par·
lnmcuto, fosso o mesmo cm todos o,.;; P,aizcs;
uns adoptum um corto numero de null.,rcs
do eleitores, outros ntloptnm um numero
coJUpiotamonto diJfercnte.
Do morlo que a ropJ•cscntução ola populnr,iio
vo.ri:t Pxüaordinarinmcnte do pniz a pniz.
Ninguom tllró., entretanto, quo o moldo,
que ó o moldo ing-lcz, cr·ô o oradot•, clovia. sOl'
adoptado compietament:~ para niio mudar n
essoncia da funcção pnrlmnontnr c dos pnrJamentos.
E n>sim relativamente nos trlbuuae;judi·
cinrios; o numero v.lrin em qun.ai toUosos
paizes pnm os tribunnes o diversas cnmnras
JUlglldOl't!S,
As l'uncçúos, entretanto, süo idcnticaH cm
quasi todos os puizcs ; ns dh·crsas instancins
süo mais ou menos idcnticns.
O numero não iniluo absolutamente pnr:L
quo a. couso. nüo ~~ja a. mesma nos di \'(:ll':;os
paizcs.
Porque, pois, se ha de o legislador nttll' a
uma superstição do que o n. 12 fuz parto
essencial daquiilo quo se eh,mn Tribunal do
Jury nos paizos que o adoptaram 'I
Não baabsulutamente Jogica nom paridade
em adoptal'·So uma opinião semelhante ; e
pa.reco no orndoi' que isso impot•ttL om ligar
:>quilio que é essendal com o quo ó apenas
fórmula.
·Nilo insisto neste assnmpto po1•que por mais
quo se esforco não poriorln nttingir n autoridade daquciles que j~ sustentaram brilha li·
temente n dontrlna.
Passa, pois, a outro ponto, o quo ~·~o que o
traz ó tribuna neste momento, para justificar
o voto r;un dou em rolaçioo a este projnoto,
A acção da policia, que ó diversa completa·
mente, diversa confot·me o p11iz em que se
exet•cita, produz em acu espirita n concepção
que lhe prbduziu sempre quando começou os
seus estudos medicas: de que conformo a or·
gantzaÇI1o, conforme o clima, conformo os
motos de vida, conforme os meios do nctivi·
dnde, a medicina vari11 de paiz a pniz, o,
dentro dn um pniz,delogar a Jogar.
Jl.olatlvamento ó policia, uiio póde deixar
do vnrlut• ni\o só de pair. a pnir., como dentro
do moamo pnl~ ·si ello ó oxton~Jocomo o nosso,
a ncçii.o pnllcinl rlevo to1• vnt•inçõas intlnitna
quosi, porque torlos os maios se dill'oron·
cinm.
Ago1·n, quanto u. pJ•incipios goraos, cumpro
modillcai·us ossoncinimonto, de nccordo com o
nosso moto social, porque niio ó licito imitar

tomnr os principio~. nnm dnt• a mo::;mn. nutoridudu ou l'C:)t.riug-ir :t nutol'Íthu.lo segundo
JÓ. ~"~'I prn.t.ica, porque c:.;te 111eio ó complofa ..

monto di Jl'orento. !'ovo formudo de ele!Dontos
1liverst,s e muito novo, ospnlhndo bn lJOUco
mais do trcs scculos cm um territorio vns·
tioslmo, onda o homem veiu o Jicou ontrt•guo
quusi quo a si mesmo, il su~ proprin defuza,
a seus proprio!l oaforr;os, tondo do lutar contra
n nn.ture:t.n, contra as foras, contrn os inUig-cno.a, niio podia tul' um yoliciamonto regulnr
nestu vnHto tm•ritorio tu.o pouco povo:ulo.
Dahi, o quo acontocuu 1 Quo na organiza.
1•ão sociui o individual foi·oe !Dan tendo e rovi:;:orawlo por ]JOI'etlitnl'imlude.
O homem conta com sigo 'mesmo, o quando
contn comsigo mesmo ú pot•quo nüo contu. com
a autoridade.
O SR, A. Azma:no-hso ha tres secuios.
O SR. RA~rmo llARCEI.LOS -De onde se foi
accentuando grudualmento nos espirita tio
povo om JiJrmnção n idon de quo " t•csisten·
eiu nos p1•1nc·1pios da nutorldadoe aos mn.ndn·
menta:; policiaes é umn couso. inherontc ú.
nat.tueza humana.
Jlsto principio Jlliso cio tal modo enraizou.
se uo earactor rln J•opuinçilo que obsm·vn-se
em cidaoles como esta um tncto quo o Sona<lo
não soro cnpoz rio observai' nns cidades da
Europa : um gendarrno ue Paris, um paliei·
maH do. lnghttorra oifcctun. uma p1·Jsão com
n maior cliscrr.çfio passivei, ningucm recln.·
ma, todo o povo a respeita.
Niio vno inquil·irsJ bonve ou niiojnstiça; o
fucto, consummt~. com n. maior liberdade pos-·
si vel.
Aqui o que se nota 1 A prisão detormina
sempre um l'O/o, Os transeuntes put•nm.
Um diz-não póue-outro diz-póuc-o não
lia prisiio passivei.
O que é isto ! E' o espirita de Indisciplina
que vem das circumstanclas naturaes.
O Sa. A. AZEREoo - Determinado pelo
chanfalho do policia.
.
O Sll. ll.A>rmo BArrcmr.tos-S. Ex. em um
parlamento fruncoz ou ingiez niio us:u·la
desta expressão como quo pam accentuar
ns suns id<las de liberalismo.
0 SR. A. AZEREno- Isto diz a imprensa
todos os dias.
O SR. RAMIRO BARCELLOS- A imp1•onsn. ó
uma das mais cnlpaóas. Si hoje so dâ um
um furto em cusa. du um amigo elo um l'a1lnctm•, este vem nmu nllii. rcclnmnr n. doulissii.o
rio cholo de policia o do doiogurio rio policia,
hÍ nmaubü. so dó. a prisão do algum conhecido
:;ou, vuo Jogo ltccUI:mndo n policia.
O que os tá. apJ•ociundo silo faotos r1ue oxia·
tem na oonscienoia de to<los,

I
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Não lm duvida q'ua ú pt·edsu empl'o":u•

todos os cs!orços poli~:ii vuis pam u.lla pt!u~ ;'L
civilizaci'lo brnziloira. os gruudos pl'iucipio.'l
liberaos; entt·o~anto 1 não ó passivei Jht:ol·ú
só pelo que so lê nos livros; ha noccssir.lu.do
do aproe la!' as condições uo paiz.
0 SR. A. AZEREDO - Rotro::;rndar.
O 811. RA:.~mo BAJ:Ccr.r.os- Niio ó li\!.
O Sit. A. AzErumo-:- N.lo é outra. cousa.
O Sa. RA,lllto llAncr~Lr.os- E' prrparnr
o caihin ho como devo ser pl'cpn.t'ltdo ; porque,
si S. Ex. lnnçn todos esws prindpios dn
chofro no seio tlosta. sociedade, nüo obtt•m
sin11o o despt•ezo o nflnal a Ucsmol'nlizo.r;fío
destes mosmo;; princi pins.
Em quostiio do policia o paiz está ainda
flOr descobrir .a fórmo. que lh11 convom : não
é posslvel lrmlnr o
so faz nos pnizcs
europeus, porque ns condições !lo Bt•;;zil 'ão
completnmente cHversns ; mas ó preci~o pot•
outro lado tornar efl't!Ct.ivn. n. ac,;ão policin.l,
pl'incipalmente a preventiva, no J:vlo dns
concessões melhore~ qtie lin• licito l'u.ZUl' ao
principio da. lil~or.tndo indh•itlunl.
E o principio <ln iilm·dudo individual tem
l\ seu lado o principio dn. garantia, da vida
o da liberdarlo dos outros.
Quanto à acç;1o do jury na questão do furto,
só quem niio (lbservU. o que ~e puss;t no pn.iz
ó quo pÓlio l'azcr quostilo disto.
Não ba jury no Brnzil que se.i" capaz de
condcmunr um gatuno quo lenha rou!Jarlo dll
p01·ta du uma venda umn rcstcn de cebola.
O qua aconteceU que esta impunidade raz
com que lolle umnnhii subtr:tln um co!lnr de
brilhantes, o quo dotormlna um prcjuizo
gravisslmo ii propricdndo.
Pot•quo a qucstiio do preço .lá ó mnitú
grnndo, mns como a impunirlnue serviu no
pl'ineiJliO, ha da servir depois. E assim, na
ma.iol'HL dessos pequenos cr•imes o contravenções.
Portanto, quor·er, cm um palz como osto,
cujo policiamento ú di!Hcllimo, 11pplicar estes
grandes principias libernos a estes pequenos
c1·imes e contt·averic;.õos, ó niio melhorar u

IJ'"'

~ltuaçiio.

O Srt. A. AzEREDO- O que so quer dizer
ó que o povo brnzlloiro ó um povo desor·
dCll'O,

O Sn. RA.~uno BA.ttCJ;;Lr.os- S. Ex. niio
nega o f•cto quo acaba do t•efcrlr. Niio ha
umn. prisão ri)Íto. om ngglomoraçüo quo niio
detm·mino lmmerlintnmente um grande rrrlo
na rua.
O Stt. AnTuun Rws - Dt\-se aqui o quo
se ditem toda a pttrte.
O Slt. ll..uuuo llA!tOELLos-Niio ha tal.
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O S1t. An'l'llUit ltJos-0 huuJ•utlo ScuatloJ.'
cita. u Françn. u a. lnl-{lu.tut•ra, orulo ho. muito
tc11npo deu-se um J"•cto contrnriouo que V. Ex.
nlllrma.
0 Stt. lümRO BAUCEI.LOS-Quai Ó O f:ccto'l
(J Sn. Au:ruun. rtros-A domiss[o tlo chof,~
do policia de Parit por abu,o elo autoridade.
O S1~. 1-LDIHto D.\HCELLO.':I - :\tio foi por
isso; foi pela 3.ccentuaçi'io politica dn.quello
paiz t!~trnuado por um parln.mcmtal'bmo que
o c:~tlt esphacolllndo, c que niio pormHto quo
u. Frn.nr;u pos::n. ser g'O\'l!I'OilUa..
O Sn. Alt"l'I!Uit Rros-Entro uús V. Ex. vô
o contrario 1lo qw1 C8IÚ. afnJ•mantlo. IIa. desortlom, lm dc.srespe:ito à autoridade nos
centrns populosos, mn.s noii pequenos centros
V. Ex. encontra ordom, paz o respeito.
O Sn. R.\JIWO RAn.CELLOs-E' porque os
vizinhos em ge1•::d estão collocndos ú distnn~
cin.. rle modo quo niio so potlom encontrar
sini'io tle longe r.m longe, o tls vozes pn.s~a.m
so a.nnos que niio se oncontram. S. Ex. tem
entro todos elle!i iL distnnciu., que tudo mata.
(RiSI!o)

Não sabo o oJ·ndol' si o projecto é aquello •
que vao en~~nmiilhai' melhor a sitmu:ão relnti ..

vnmento a estas pequow1s crimes e contra·
quanto ;i. acr;ÜO d:t llOiicin.
Entretnnto. como o rJUO estã. nfio satisfaz,
vota por cpwlquor projecto que traga medi·
tlcaçiies, :1. VOI' se ucerta, porque não é ontem~
venr.~ÜOS,

dirln na m;tbH'Jn..

O qno sento ó isto qu'' acab 1U de decln.rar:
tCL' uma acção sua, ·'
IJRpecin.l, !ldoquada no seu caructm', ao mo.ln
de melhot·m· n sua situ.tQii.O e como ns~im o
sente, voto. pelo p!·ojocto. (Jlui:o bcu1,)
é quo este pn.iz Jll'CCisn

o

Sr. Coelbo e Cnmpo .. -Sr. Pro·
brove. quanto passivo), usapdo
ninrl:t 1ln palavt•n sobro o pr·o.icctn om discussão, oxplanadns como fornm as J'nzões qqe
o ,justificam, embora t•obatidns por · nqucll"s
quo o 1mpu;.;na.m.
Isto mesmo l'u.ço, nii.o som :mcriflcio, molestado, como mo aclto, de bnutom n esta
pa.rtc,c sômonto pelo. ucce:~sidutlo do apresentar aintln algumas omcndns motllftcatjva> de
nl~uma:; disposiçüos do p!'ojecto, o tomn.r nn
consitlornção, quo JUOI'eccm o..; di~cursosque se
seguirn.m ao qu:i tive a honra do pl'onuncio.r
na sessão de nnto·hontAm.
São n.s :-:eguintcs as omondns que oil'e!'oço,
em nomo da. Commis::ií.o, a consideração do
Sonado :
A prlmüirn emenda, que ó substitutivo. ela
omcndn da. Commibsfio ao § 5' 1 do n.l't. 6",
cli~ (18) :
§ 5." A fiançn sot•á prestada por meio ele
tlepoHito 0111 dinhoiro, motae; OU )lOUras pro·
sidont~, ~erei
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do~n~, cm npolicr!s ou tit.nlo!:l dtt lli\'itla nn·
O Sn. Cor~r..no 1~ CA~u·u..;-V. Ex. compre·
<:innal nu .ta. municiptL!idadA, ou llypot,Ju~cm lmndc (jlld a loi niio paLio ser casuist[co..; estú.
1le immovois livr~:s 1lu Jtl'l•f(wrnci:ls, dr~t·o;.rado visto que i:ii o ,iniz tlxnr o vnJm• d:~ Jlnnça.
o n1•t. 14, ~ :l" Un lei n. ;;,n::3 tio :.W do :-~e- o lnl' logo prestada n C!Luçüo, ost;'dudo fuito.

tombro de 1871.
O sn. ~!OR.\ES IlA~tnns-Si a llanr;a foi' por
O vn.Jor rla !lança smú ttx.ulo poJa ~ouior·i· meio de irnmovois, oxig;o avaliação e istoji~
du.1le n. quem COtllpotiJ', JW confot•midotde dn umotivo 1]o morosülado.
tn.bolliL nnnoxn no decreto n. -1.824. de 22 rlc
uovomlwo do 1871. que o pll,Jtn• gx:ecuth·o O SH.. Co1~r.uo g C,\,.tros-Mn:J, já não tem
rulapttu•á Ú.Jlennlidntlo em vigor, elo 1wcot• 1Jo IJUO av:tli:lr·so o darnno do m•imo,não haverú.
com o art •.JOo rio Codigoo Penal 0 0 dispo~ to o p!·ocosso como dnnte.:~, o nesta po.t•to dcsap·
nostn. lei (m•t. 5·•,§ ·1''),
JHtl'ecn 11 demoJ'IL, O l'ÓO, ou nlguem pO!' ello,
Isto quor diuw, Sr. Pt•e.sitlonto, 1p1tl!IÜO h:L· rlüposito.t·ft. valot•cs,titulm; ou a tlançn por imvm•ti. mai:;, com1l pela lngisln~~ü.o r1m vigo 1·, a moveis, como nctulll111ento.
tlulllidnde Uo flllnças, 1~ íhnçn pt•ovisoriu. o a
O qui.} :;o prot11Dde ó que o t•úo Pl't~Stil logo
finnçn. definltiYll; lm\'OI'it sóml!nto a l!lln~a n fiançn Ilotlnit.iV:t polo vnlol' da tabella o
rloflnitiva, ::~em pm·,·m, o seu pl'Ol!ns~o nctwtl, polu::í moias iwlic:~dos.
tonto e clomo!'ado, que so substitue pelo pl'o- E1•n. ,ifL idéa mlnha a !lança tlofinitivn. pelo
ces~o simples o expedito da. tlan(,~tt pt•ovi- valor dn. tubclla,e;-;cusn.nU.o por dcsnocossarla.
:;ot•ta.
1t tlançrt provisorio. ; e si agoorn. n proponho ó
Este processo, como s:.tbe u Senado, c:on- 1L11imndo, pelo apoio, que deparo, do dous u..
Histo em umn tnholl;t ülll fJUO é flx:ulo o ma.- lustres ,jnt·isconsnltos, os St•s. conselheiro
ximo c o minimo do VltlOl' dn. llanç:t cOI'l'e· pua.l'te do ,\zevcdo o D1·. João Monteiro, quo
;pondonto ú pcnnliriado, dontl•o Jo qunl " "ndoptarnm 110 projecto do Co:ligo do Pro·
nut.orithulo flxn L'ln c11dn cn.:::o IL l1anç1t u pro- co~uiO do Estado 1ie S. Paulo .
.stnr pelo dolinquonte segundo suas possibtli·
Si :t nançn. definitiva, pelo nosso diroifo,
tlades, tio morlo a nti.o sm• voxatoJ·ia, impos- nü.o aUmitto n. cnur;üo pe:-~sonl; si o seu pt'O•
sivol prtra. uns, e illusorin, V1i. pu•a outt•os. ceR~o rletot·minn.va n. prisii.o do delinquente
l!.ssa lnllO!Ia vom nnnexn. ao tlo . weto do ~~ atO quo tb·SO clln pr•ostnda., (c plU'n isto é que
do noveml.H'O do lRil l'Pgnlarnont.ar da lei do foi instituidn. a. tlan~~a. provisoria); substituido
20 de sctembJ•o 1lo nwsmo n.nllúi o, l'Oill!l a osso pi•occsso pela to.llolln., desnppo.roce o. nB·
llewtlüladc actual niio O o. mo.sma de cntüo, C cessidnde do. Jlançft pt•ovisoria, o com oUo. a
IIUtol'iSlldo o Governo a adaptnl-u ú poniLII· can~üo IIJ d,jussorla, quo nelln sómonto ó mllln.rle em vigot• P-'ltt 1i.>rmtt estn.tuida no Co1ligo mi ttida (!I 1 um aparte.)
Penal.
Si npoznr diL dunlid:ulo •lo fianças ó mais
St•. Pro~sirlnnte. comprohuurlo o Selilldo fJTll facil pro~tn.t• a. caução pessoal, embo!'a. esta só
1leslie que fica n.!Jolidrt n ca.ucão tldeijn!lsoria valha por :~o dias, cArta ó que essa cauc;ão,
ou pessoal 1111 fiança Jn•ovisol'ia, e nn fillncn ptllOs n.bnsr·S u. que dO. lngnr, não póde con·
dotlnitiva, pelo nosso di rui to, Heudo ~Unwnte tinun.r, o ni"Lo so pórlo contestar quo o. suo. oli·
ndmittirla a caucüo mal, pignorn.ticta ou hy- mi nação O mais CJUo muito o.ltenuu.da. pelo
potbeca1•ia, dando-so a l!ançn definitiva 0 processo silllplc; quo a omen,ln oít iJ. llança
nrocesso da. fi anca ]Wovisodu., llOf.rU!Hio a ta.. dofinlti vn, pormittindo que o dolinqueuto u.
bellu,nii.o torn rnllls rnzilo do sm· a tl1uH;a pl'O· preste logo.
vlsoria. o cc . . Sl~ purtunto tt dunJidado du
A oliminu.ciio tlu. cn.uçüo pessoal na. fiança.
11anças.
provisol'in.é, como .iá pt•ocuroi provar, uma.
A tlanç·a provisoJ•in foi institnilln pnra qnO neccs5hl!u.lo petas abusos constantes quo com
ó
d t ·
I'
1
olla •o rlüo nrst!L Cnpit"l, o qno niio provém
o J' o no prazo e t•mta ' HlS, so to pi•ostnss sómontn dns a.utorldudes,· rnus do meio socinl,
a Jlança dofinltivn, e findo este pmzo ou epa
proestad 1t estn. tlunça, ou 0 1./10 I:! o t•ecolhht ú dos maus elementos, quo nei11L subsistem o
}lrisiio, ou m·n. preso.
que IL autoridade ni'io póde ovital' S\JID chcgO.l'
.
ao oxtrumo do rocuso.r o. tla.nçu, doado que
Pois bem i n cmendtt vlz:1 fjUO o I'Óo, Jogo niio tenlm conhecimento pessoal tla. solvttbique pt•e::;o ou nocru;o tlo sel·o, prosto segundo JidaUe do fiador, o nfio a.ttendn a pt•ovns
o vnlor tla _tu.JJ llht H. llauç·a. ~oflnitiva, me- outrn.s, ontt·o na quaes tu.Iões do impostos, om
lilfl.!ltO cauçuo 1ca_l, p!gnorii.Licm ou h.}'jiOthu- nnm cldado dr3 b"l.'ant\o popnlnçü.o como nstn..
c~U'll1, como fic;t dito.
Não rulmll•a c1uo isto succorla, quo.ft cn.uoiio
O S". Oo>ms JJE CASTIW-Basta requoror peg,o11l soja iilusDl'in nn fiança provlsorin,
para llcnr suspen::;n. n. prisão ~~
qnnndo o mesmo phunomono ocem·rou no l'0cF
c
.
;;imon
do Codigo do Pl'ocesso, que tal cnuçüo
0 s
1
admitti:t nn tlançn detlnit!va, sondo por isso
, , "n; ° -r.n~- E A}Jl'OS -Som 'nvrda•
plo, t n 10 " 0 nur,ao.
rovognda a sua disposiçiio poln lol de 3 de
O S". GoMEs nr: CAol'Jto di1 um aparte.
dezembro, sem quo a rustabolocosse a lo! Iie

I

j
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20 tio setembro do 18il, quo n reformou o Nada m"is justo; ~ne prestem fiança aqu,I·
permit.tiu s1hnonto ~s~n. cnuc;ão nn fin.I;C'Il lc.;;, o quo os scgtt•ldOSi:O livr·orn ~:olto:r,
JII'OVÍSOrin, JJOlill'nZii.o jú 1Jita 1\0 pl'OCCSSO dÜ·
M:lf', o pt•oJrcto dn.nr!1J cfl',dto Uevolutivo ús
mOI'Ll!lo da tlnnr:n. dcllniti\'n.
n.ppcllnr;ties dessas contl·avertl:tio!l, in,listiuctn.·
Assim Oque, oliJUiJJ:Iila a caw,lilo pos~ual, o ruento, f.HLl vo prestad~L a tlant.~ll, obrigll a.
ndmlttidn n tlnnca dotlnit.lv:t poln Woolln, llançu mo,mo úquolles rtne, pela lei, so livram
pódo ser lo~o prcst.ndn co!ll tlnJlf)n. JWdianto soltúo,
valores ou immovois.
'
Niio hrt razão para i:-; to, to.nto mais quanrlo
Si a nova medida f]UO sn prilpüe pn1•a fn·
os
contJ•nveotores quo o pt·ojecto tom em
clll~r n prest~çõo •I.!'· flançn. n:io cornpon'"
visttt
rcpl'imir com nlJ.rumn. severidade mais,
do torlo n. ol1mmaçuo rln. c!luçiio pes~oo.l, n
Riio
dnquelliJs
que nãu se Ih·ram soltos som
nttonun cntroto.nto, n. sunvizn. con5idet•avolfiança.
O:;
outr·os
contl'aventorcs, o poucos
monto, hn.verulo n. vn.ntngern do uma. tlançn
silo.
não
precisam
p1•eslnr fiança, o nü.o hn.
em voz de rlnus, facilitn.ndo o processo, pau·
por·quo
a.
respeito
delles esta oxcepçiio em
pondo obpozns o fazendo • llnnç> umuro•ll- no::so direito.
dn<lo.
OutJ•a omont.111. apt•e.sentn. a Commissiio A Commissiio, portanto, morlitlca, sua viso.
a rli...;posiçiio, diz:tndo pr.la emenda que, pen..
nestes termos:
b) Nos crimes punidos unicmnonto com dont·• n npp11laçiio púde o reo condemuodo
multa, o Vlllor principlll dn llllnça ôerú equl- prcstm• fto.nçn, o quo quer· dizer si o caso fôr
de fiança, porque si nlio li•l', o róo so livra
valouto no m:tximo do valor dest:t.
solto.
Sr. Pr(Jsidento, est1\ emenda ó nocessa.t•ia,
porque tem se entenolido que o réo incurso O olect•eto 1.030, nrt. 75, assim t!lmbom disem pcnn. do multa. não ton~ f]uo ser pt•eso. Jlt'IIJ, enton!lido, como dtlVo ser, do nccordo
nem portanto tom nocessulade de tn•estur com n. doutrina, que faz sub:;istcnto o nosso
tliroito nutcriot• quanto aos casos em que !)Om
fiança.
Coni'usso quo n:t pro.tic1.1. as:;im tem sido,mns tlanç!l o.-: róos se livram soltos.
Dcsuppnrec·! assim e~sa aspercsa mnis do
com cortoza não t;,m ella funrlo.monto na lei.
Si pela nos~o. lP.gislnçiio os réns so livram projecto, tlcanrlo smt disp0s\c;fi.o nin.du nr.stn.
solto~, som fianç!L, om alguns crimes entro os parto sunvi<nda, balsa.misadu, sem quo preju·
quoos oquellos o que nüo tl imposto mult:c 1lique 11 ofllcacitt tlo reprussão.
O quo llt2: lotorias·rifa:; in1\evídns, os que
maior do IOn$, está claJ•o que si o crlmo ú do
peno do multa maior <lessa quantia, ncll:c o teom casas do jogos de nza.r ou os estabelece em lo~aJ•es frequentados pelo publico,
réo não se livra solto, som tianç;l,
Emquantoosto. úit~po:Jiçiio não for· I'OY'ogalla., ou élll que é aolmittioln ooutt•ada <le qualquet•
pes.;oa, pog,mrlo 011 niio, para o fim do jogo,
a no:tsa. lei é esta, o ctunpre observn.l·n..
Dahl n. noccs~idude da. emondu. pa.t•a fa.zor essas e semelhantes, si contlemmulos não
cloro o quo paro. nl~uns ó objecto de duvida pt•o;ta.m fianç.c pendente n. appellaçiio, tem
esta oll'dto devohttivo.
om nossa legisloçiio.
Nnda de ri:;or não ,iustifico~rlo. O ofl"l)fto do ..
Ainda esta outJ•a unwnUa, sn!Jstitutiva. da.
volntivo d!l o.ppellnçüo, ll J"espeito do ce1•tos
ernonda ao § 6D do a.rt. 0•':
§ U. o Do julg-amento cslhe appollndlo pnrn. contr;LVlmtm•es, como oxcopr;iío ao direito
n Cu1nara Criminlll do Tribur.ol Civil o Cri· commum, níto é nocati:oiiU'io, o como tal não EO
minai, e pondonto esto rocuJ•so poderic o róo j nstifien.
E' o que n omenrta cm·rig-e.
condomnado prestO!' fiança.
Dlt·Se a competencin. om ~ogundn. instancin. A ultimo omendu ti ouppressiva do§ a do
{L Gomara Crimmal <lu Trlr.uuol Civil a Cri· ttt•t. 5", porque vota.rla a. primeira emenda.
mlunl, como ó já pelo doere to n. 1030 de ngcJ•a aprosentadn, fica nquelte § a prejudi1800, 'JU!lnto ic oppollaçiio da sontouc·a' do CiL•Io; ele modo que só no caso tli! ser nppro..
.Junta CoJ•roccional n quo pertence o Jnlga- vu.U1t o. pl'imoira. emenda. SCI'U votado. esta
mento ilesttts contravenções, t•.gora dofm•ido ultima.
Isto quanto ·ás emendas oll'orecidns, o sua
no pretor.
A Commissiio l'('flectintlo molhot'. conserva j uSI illco~üo.
Agot·u. St•. Pt•ositlento, os discursos dos
n. mesma compütetlc!n. nn sogundn instancla.
O pro,iecto dit oifolto devolutivo ás senten- illustros Sonndot•es, que me succedernm m~
ças conrlomno.torio.l:lttppollnda~ OHstns contrn- tt•ihurta., lmpugno.ndo o p1·njecto.
Refiro-mo no; iIlustres SonndoJ•os por Mntto
venc:Ucs, snlvo si o rOo pt·ost.n•llança.
Ot•u, entl'o ns contravonçõos tL quo corro· Grosso o polo Mnranhiio.
sponde,polo pl'ojccto, essa ttppollu.;flo, nlgumo.s O St•, Se1uulor por MuLto-G!'osso, mott ttohre
ha. que pot• sun. pennlido.do- são n.lllu.nçavois, u.mig-o, tleu uma. noto. tal do ox.q:r~oro !Ls suas
o out ..ns om quo os róos podem livrnt'·SO considorl!~ücs, quo do certo modo JlS disvir·
soltos, som tlnuç!l.
tuou pol' invcro:;imoj~,
Souf\do. V. TI
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Disso S. Ex. quo pulo pl'Ojucto, nlliLS j;l
emendado, se restabeleciam ns dlsposíçiics
reacciono.rias, funt:J~üts, du. lei de 3 do dezembro.
Nnda disto, nndn absolutnmentn, Sr. PI·esiclonto.Funesta que Jbsso a IIli !lo 3 du dozcm·
bro) o nüo f<•i tnl, por que lo! uma lei do occn·
siiio, o na. occa.sil1o neces~nt·in i n olln. devo
o pn.iz n. su;~ consoliilnçiio no ilesmnnchn dn.
n.nn.rclli!t a que '60 via rodu~ido não) so lho
ns<onwlha o projecto.
Por isso já ou I.Jisse nesta tribuna, que ahsolvo e~aa lei 1lo sun:; inconstituciona.li!lados,
pato bom quo foz no pai~.
O que tem o pt•ojecto, emen1lado como está,
que so porcça com a lei de :l de ,tezmnhro !
A lei do 3 do •lczembro davn á autol'idndo
policial o p1•ocesso o julgamento do:; <".rimes
policiaC's o do certos outt·os pequenos dolictos,
o n. forma.cão dn cnlpn. a.tU n. pronuncia, nos
outros crimes communs.
0 SR. MORA OS BARROS- E a pronuncia BUS·
tontadn pelo juiz municipal.
o s~.co.ELuo >:CAm·.,s.-E as questões civeis
1le mntot• tmporta.ncta, ,Julg;ldo.:::; em }1' insta.n·
cia po1· juizes tompor:~rios.
Por ventura hn qualquer dbposidio •lestns
no projecto? A poltcia julga. em caso nlgum1
Processa. · utó a pt•ormncia, inclusive, nos
crimos comuns 1 Tem a.lguma. disposidlo que
so relaciono com nquell" lei 1
'
Si n lei do 20 do setomhro do !871, que re·
formou a lei de 3 ele de2embro, nilo oustunto
O> seu' intuitOB !iUeraes, !Í neste ponto menos
libomt que o prqjfcto omondado, pois que se·
gundo ollt~. t\ policio. proces..'iava os crimes po·
liciaes o outros dnquelles do o.rt. 12, § 7u do
Codl~o do Proces,o, e poJo projecto esta fa·
cuidado ella tom st\monto em relação a nlgu·
mas contravencões, como div.or roncoionnria.
uma disposição mais !i hora! quo a~uoUa outra,
que Uboralmente reformou a !o1'de 3 de do·
zombro 1
A impugonnçiTo do S. Ex. niio ó justa, niio
p!•oduz olfeito, porque tem contra ai a verclado
blstorica o positiva da lei a que S. Ex. asse·
malha o projecto. Não bn tal •.
O que porém, mo cansnu oxtmnhoza, rol o
meu prezado amigo o antigo comyaubelro,
Senndot• polo Maranhão, entt·evor nao sei que
nllinidarlos entro o projecto e a lei de 3 do
<iozombro, dizendo queju;tificaçcro podel'ia ter
ostn lo! destinada a combater os olomontos do
desordem do tempo, mziio quo niio milita em
justiflcnç[o •lo pl'O.iocto,
Essa ntnnirlade niio ba, Jongiqua qpe sejn;
porque si poJo p1•Qjocto n polida procos;a a!
gumn.H contra.vcnçõJs, o sómento processa,
ó isto nociJ:o;1iar'lo parn. ropl'imil·as, como
ntlcossarlo oru a Ioi de 3 de dezembro, om ro~
lnçiio 110 estado geral do paiz-processando o

jul~nudo

crimes policiaos o antros do cm• tape·
n11lidnde, c form!lltdo n cn!pn o p!'ouunctaudo
nos

UliiÍS

erimcs communs.

o pro,iodo nost:> parto a!canca sómonto o
Dlstl'icto l'o!lm•aJ, o quanto a algumas coutm·
vunçiies aúmonte, n rollpeito 1las qunos (, tal o
estado de cousas cm no,so tempo como n~o o
orn 110 tampo da Joi do 3 do Ilozombro.
D'ahi, nü.o medidas gornes, como ns dessa
lei; mns, medidas pa.rcincs, como n.~ do PI'D'"
jacto e iustuntemonto reolama•lns.
lfn.vln hn. clncoonltt o.nnos, n. gn.tunngem
quo hoj~ lm.? tautoil jo~os o jogrL{lores quo
cxcedet:am as previ~õ~l::l da loi '(
0 SR.

MOltA.I~S BAitH.Os-O~jog-ndot•es,

os pn.r·

ti cu lares, nJ.onas toom acompn.nhndo os po1lorcs
publicas, que tumlcm augmentm•nm as Jote·
rins de modo escandaloso.
o Sn. CoEr.no E CA~tl'051-E' verdade, o.tó
col'to ponto, SI q po~OI' publico autorlsn o
jo•o que, som a le1, ·sarJa pi'oinbldo, o mi\o
e:emplo tom r.onta.gio o tira. n. força. moral
para a ropressiio.
.
. .
Em todo cnso, não set como as~:umtlflr o
projecto ~ !oi <lo 3 de do':mnbro: quando 11~1te
ponto o projecto ó maiS dom! que a lei do
1871, que a refurm?U·
.
.
Dlscutin•lo o prOJecto, declarou am•la o II·
lustro Senador poto Maranhão, que lhe recusava o seu voto, porque niio nos fulta lei, o
que ó preclzo ó exocutal·a.
Si cm •era! o que mais nos fl1Jta ó n oxe·
curiio d~ lei, to:ln.\'ia, no caso presente, as
reft1rmn.i ~iío n~cessarlo.s, se Jmpoom.
Quanto ao ilrt. 1", pai' exemplo, que dá
ncçiio publica nos crimes •I e furto, niio lia
quem Ignore, e mono• ainda o illu ·tro Senador,
que n. insuillclenclu da ncciTo privada ó uma
das o11usas da irreprcssilo ·e lmpunida1IO do
furto.
.
Acção privada quer dizer qumxa do
olfondldo, som a qnal n~o 1m procedimento
criminal, salvo o fia~ranto.
Ora, não ha quem ·niio saiba qno, com ns
do>pezas nn formação da culpa, o julgamento,
e afinal com a acção ctvli pnriL' a indomni·
suçüo, os prejudicados multas vozes toem de
dospendersommi,sn perior no valorsnbtrahid_?,
alóm do incommodos pessonos. Dizem entiio
e!los que niio hão do por dinheiro bom sobro
dinheiro ruim, e tltthi u. irt•ept•cssão, a· impu·
nidado do furto.
Que culpa tem a autoridade neste caso 'I 1
Neccssn.rln., pot•tanto, a. dlaposlçii.o do n.r·t. 1' ,
limitaiia pela emenda, que faz a acçüo public:c,
dependente da ropresentnçüo do olfoUdido, si
o fUI'to se du enti'O pat•ontes, ató cm•to gráo
civil.
Isto por motivos obvias, gue se achnm no
vonsamonto ~~o Codi~o Panal, o ad instar do
quo dispõem alguns codigo; modol'nos,
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AindB o nrt. 2", sobro B inBIInnçnbilidn<lo no flu•to- o m•imo do roubo, o'itolliodnto, fn.l·
do cri mo do Cui'to om circum:stnncins dadas, :;idujlo o nxtm·.~ú.o i ~i", porrJIW ::iOm prova do
como na roinclcloncin., o !neto.~ congonore:l, O :-c·guudo Jheto ::o o clcclaru. iuo.ll th·avd paro.
ou não uma neccssidatlü '~
os eJl'oitol'l legues.
~
Scmt devido. ó. inacçiw rln autoJ•idado esta
SL•. prcsiflwlte, o i!lustre Sena1101· conheco
provideuchúlo nrt. 2~?
pcrfcitomontc o no%o 1lircito parn que eu
St•. l'rcsirlonto. n. Commissü.o no s1m pnrc- túuha necessirlndo de lombrar-Jho que ha Cl'i·

,.

cm•, attl'ibuinflo n. impnniduda do ful'to ú ncçiio mcs C]UC pola pena. ~oriam nJTlanç:lVci.s, mas
p~;ivo.dn nos Estudos, salvo cxcup(;ücs do. lei f!Ut'l a!L'i declaru. intlunçavoil!l.
do 7 do julho do ISS:J, e nos!" capital, ondo A~sim, no antigo rcgi111en n conspirnçüo, o.
pela lei do lll do ugo,to do 18!l2, o rm·to ó ile re:..i:,toncin, ru•romlmmcnto do pri:Jücs, ate.
o.eção publica., {L inofJJcn.cin.,ú. iu.-·cuidtulc d<'Hl:1
POI"IJIIO 1
.
ncçii.o, n. fultrL tlo julgnnwnto desto cri mo pelo
O Sn. Go:\tE,.; nn: CAsrno- Nilo pO::!::iO llar
jury, o il !acilidudo com quo ó iIludida a O.fJtLrte::;.
fio.nr;n, rlcclarou quo, }weonchidus estas lacunas por provi1loncias do projecto, cessa- O ;o:!:. COELIIO E CA~lPOs-V. Ex. pódo 1\:~r
riam as cam~as dn impunid:uJ~. ~cm necessi· :IJI:il'll!S,

dndo da inatlan(·nbilidBde elo furto om gerul.
Sob tnl fundnmcntodiscordou n.

Commi~siio

!la innfinnçnbilidudo nos termos !lo projecto.
En lretBnto, e>tudnndo um pllenomeno pnrticulru• do nosso meio-·a gatunagem, quer di·
zm· :~ protlssionalillndo do lurto, sm~ habitua.lida,lo, o. tnndcncin comrlrovodn pnrn pralicnl·O, mnnifrstacla.. po1· aquellcs reos que, ,i;\
condomundos, roiter·am o mesmo dolicto,
achou udrnissivol o neco::sario. !L lnnllnt1~·abi·
lidiLdo nestes casos,
Não ó umn novidndo cstB idoin no clit•eito
dns naçGcs.
Em F'mncn, na Argontinn. o mttr·o:; paize!:i,
o fur·to ó crime inat1nnt;ra.vcl. Em Portu:~nl
ó lna!lançBvol o ru,·to domrstil:o ou o lovnntnmonto com a eouso. alheia.
Na It•lin, inatlançavci sómente n reinei·
.dcncin. (lia rtpartcs.)
A reincidcncin é que l'roprinmente cal'/\ elo·
riso a pi'Ofissionnlidade, a hnbitunli,lade do
furto, ou a. gatunagew, por•q uo fir•m:L :L Jll'OVn
do um mesmo 1i1cto jli pl'al icndo, u que o ou·
tro !!O segue igunl ou da me!'lmn. nnturezo..
E' cm·to que n reincidoncia é um~ cireomstn.ncht llggra.vante e como tal induz a. umn
pena maior, E;to ó o p1•incipio gora!.
Mas a gatunngem como lut nest:L cnpitn.J,
prlncipBlmonle, denuncia umB tomobilldade
ma.iOl' que a. oi•dinarin..
O Sn.. Goms DE CAbTRO- E' n tnl tomobiliaade.
O SR. Cm~1.11o E C.\>II'n<- Essa temobiliclnde accontuadn, cnrnctm·istlcaso dh nn gntu·
ungem JlOlo incitumunto o bnbituniidude do

O Go:\n:S DI~ CA~Tno- Xüo, a campanllio.
presidencial não o Jlcrmitto, o eu niio posso

nmis falltll',
O Sn. CoEr.uo E CA>~Pos- A rnziio dB ex·
copção ó que o; principias se do vem nrl:1 ptnr
fls condic,·õcs do mf•io sucial, a fJUC ~iio ;tppli·
cu.dos, o ús necessidades da ropi'Cssão, como

no í'a::io do quo se tru.t11.
Isto quo jú reconlwcou o nosso (lirolto, é o
moldo a que uU"dHr.on u. Commissüo pnra 1U.-

zcr inaftnnçavr.lnfi.o (l J'urto, mas a sun. roin·
cidoncia, como na ltalia, onde actu:t, como
entrA nós, o mesmo phcnomono do. gatunn-

golll.

Nüo tom rnzão o.in!lo. o meu i !lustre amigo
wt :suo. critico., quando n.tt1•íbuo ú. omonda da

Commissão

:l

reincidencin pot• c1·imo que nii.o

sfljn da mesma. nn tm•ozn..

Sei, St•. Presidonte, que, pelo Co,\igo Po·
nn.l, só lm roinchlencia. pot• crime du. mesma.
natureza, isto é, pnl' crime p1•cv isto no mesmo
artigo do Codlgo, e quo por t:·d a reiuch1oncin.
dO fUI'!O SO aic peJa pratica de outro furto, O
nilo do roubo, cstollionato, etc.
Nem dispõo de outro modo a emen lB, pois
que diz: rJo~ ela (w·to, si reit~cidentcs.
Como, pol'ém, o réo quo ja foi punido por
crimo de I'onbo, lalsidndo, estellionnto, extorsão, o rlcpois commetto o cri mo do t'urto,
Ai nii.o Uroinridoute peln lei, todavia denuncitt tt mesma temobilirlndo, a Commi.ssiio deue~n-lbo u. tlnn~·u., nüo como roinchtcnto, mas
peiB somclhança o gmvidndo dos Jactos .••
O Sn. Go:o.nrs DE CA~Tno- Ouro ó o que
flll'!O,
ouro
Ynle.
Disso, enLrelunto, 11 illuslro Sonndor quo n
rcincidennin, como pclrt <·meruln. dn Commis· O Su.. CoEI.JIO 1~ CAMPos ••• - quo so uii.o
sü.o, contruwlm nos J>l'incipio~ de rlil'elto: I"; comtitnem rriucillencia legnl, são, torlaviu,
porque a. ct•imo. ~uo }lf'lu JlLmnlidndu ó ntl:m~ d~ ordem 11 clllterminur a JJUliot• inclinnçü.n do
çrtvol. su Jilz pel:t rcwcidoncin. iuu.tlnncavul: róc JHll'!l o ct•imo, n bUtl m:...iol' pm•vo1·sidndo,
211 , porq1w comildllJ'tt como detormlnnnto diL mllitttll1lo purtnnlo o. mol'lma. t•ru:üo pttrrL quo
t•eincifiencla n pt•occdellcil\ do dollclo, que so udopto a mesma p1·ovidcncin, quo fJUBnto
não ó da. thCíHDO. ntttUl'OZn., como, om rclnçü.o i1 t•o!nci~encill propl'lnmouto tal.
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O Srt,

RA~IIItO BArtCE:r~r.os-

---------- ---------Uma rnziio Uu
O Slt.

Ol'dom mOJ'<.d.

co~ligo.

O Stt.. COI•:J,IIO E C.\MI'o.-l- Si U I'úputnd~>
gatuno nquello rruc, condornruulo por ftll'to.
cotnmotte outro J'ul'to. niio monos ~nt.uno ó
n.quelle quo, ton1lo :i ido, nii.o condommulo súroonto, mns jà puni! lo por. crimo ti(J l'Oul,o,
O! lolliOnltto, ote,, commotto o furto, SI o
delict.o mio ó o mesmo, ou d:t mosmn. natureza., é do rnosrno gonoro por omm.si vo do
mesmo clit•oito ele pl'UJH'ÍAl!tHle; o si o ,telinquonte, por isso, mlo ó reiucidonto pela lei

póde Sei' cqniparnUo para os

JI11JSiliOH

oqnipa.rndos á. compllcidtLdo.

A~sim

ou rtl:

guns ell'citos.
H11 casos analogos om nosstL logislar;;1o. AssiJn, n COillplicidndu snppüo o nuxilio piLra n
pr·nLiC!I. do cri mo, o pot•lanto li1cto antoriOJ' ·
ontrcto.nto h.a factos pn.stor•iore~ fJIItl :-;ii,~
n ten-

tntlvn. não ó o crime (~<~nsnmrnndo ne~n é pu.
nida com a mesma pana; mas 1111 tonlat.iva.-;
quesiio considel'ndus crimes consnmmados 1 ou
tlqUipamdas a este:; e com iL mos ma pena do
cri mo consummndn. E outl'os c outt•os c:~:-ios
nnalogiJs poJo mesmo t'undnrnento da emenda
da. Commissii.o.

N;to procede tnmbem a nlleg1tção do (Jue
antos du. rn·ovtL do seguntlo crime jú. so ti11.
este ilwllo.nçn.vol o Jlóde pr•ondm·-se o r·óo
(jllfin(lo, cliz o i Ilustre SonadOJ\ por nossa lei'
n prisiio nos crimes inat1anç:1veis dcperutÕ
<lo col'tus provas, cJ uas ttlstemunllils, couHs-

SI1o, etc.

E'.

Dil'ei 1t S.
quo si o q uo dotormi ua :c
l'cincldoncia ó a condcmnaçilo anterior o o.
}lraticn postel'iOl' do fn.cto du. mClsm·J. niLturer.a,
}lor- este segundo cri mo, qno ü inati:tnça.vr.l
o róo niio será pt•oso autos rln. cnlp!l, tllt'mnd~
som n.s solemnidndofl exig-ir!ns nas prisõos nn·
tos d1t culpa fot•rnntllt.
Nn mosmiL ordem rlo idéa.s, impugnanrlo o
pt•ojooto, <leoilli'OII o illustre Senntlor n1lo lm·
vm• nfCOl'l~!'rllrvle do mnis leis solH'O o .io.!.:'o,
sendo AUIHciBntes ns que existem, :->i axecutu.clns. Ent1•At11nto j;'L uiio ti nssim: a.~ lois
sfin lnsulllclonto.~, pO!'Quo os Jogntloros tivorarn n liabilitlntlo do illudir o pensamento
tlo Jegislltdot•, illwlintlo a Joi.
O Su. RA>tmo JlAitC81.1,os - lnvontamm
tlO\~os jogos.
O Sn. CoELHO rn C,\1\IPOS- Exrwt:lmonto;
fau~m o jo~o pm• tal lürma., ovlt11ndo o!:i oJu.
rcontos crtt'n.Jterlt~tlcos da contravonçfio, que
o j11iz niio pódo nppllcnr-Jiics 11 pena pt•opt•iaJnonto do jogo.
O Sn.. no:.u~s n1ç OASTrto-Pot•quo niio querem. Porque o qno Cn.l'ilct.eriz.\ o jogo ú o
n7.tU\ n. tlistrihulção llo fu.vol'es poln sorto.
o sr,. CO!<I.IIO E CA>II'flS - Si o bcnotlclo
pelo 11znt• ó noto proltlbido, não ó como jo:,:o.

Go~m~

or.

CAsrno-l~shi.

provista no

O Slt. Crmr.rw l!l CA:'!JI'us-E:-:~tarh. p1•evisto
não corno jogo, do qu.tl tt':ltu. o urt. 3GO, quo
sf1 i rwr·iminn. o jog-o (lo il1.1ll' CJm cn.~n.s lia ta\'ulugcm, ou C:itabelocido em loga.ros ti•oq uon~
tados pelo publko.
O que ncontoco, IlorBm '? Como so thz o
jogo 't
o Sl\, RAlllfW n.utClll.!,OS- Citd" um jog~
om suo. cu.su..
O Sn. Cm~LUO l!! Cl~,)fi'OS- Invcntou·SO o
,ioga dn bicho, do qual ( nutro pn.rentheshi)
pouco sei ; e rm.m nri.o mostrar-mo osti'llnho,
lmtho nastlt p.lsta um jorn•J on.Jo o!lo vom
uescripto.
.Jo.~.:o do bicho ú nza.r; mas jogo do n.zllr ó
pnnido somonto nos casos previstos no nrt.
31i0do Codigo.
O jog-o do bic/10, quan1lo foi to no .Jardim
Zoolo~ico, nu Jo~ar somnllm.nto, incidia. na
disposiçii.o flo Codig'll, Ma.s quanrln di::;to ao
convonccll'am os jo~1tdor•es, o CJUe fi1.eram?
Tr/ltar1tm d.1 i llwlir a lei (J.':OÜLbolocenclo
c:-;se jogo, nii.o om Jogal'c~ propl'iamonte fi•oqnrmtll,rlos pelo publico, mrl.S om suns casu.s ou
outt·o o~talu~Jccimento á sombra. do umn. intlusti•i;t Jrcitil., tlo mtJdo que não se pudosse
dizer qno ora em logat• ft•equontado pala puhlic1l, (Jll' um apn·tc.)
De süt•Lo que. Sr. Pt•esillento, o juir. consi·
!lera. osto jogo, não Ttquello pt•evisto como
tal no at·t. 30\J, mas no a~•t, 307, como lote·
l'in. nu rifa, quo, conlbrme o Cod.igo, consisto
tarnbL!Hl nrt pt•atloa. do oporn.çü.o pn.rn. um benoflclo JlOl' moi o d·L soJ•te ou nr.a.I'i contt•avençi1o u. quo cot•respon!le peno. monOI' quo a.
p.m1~ do JO/-:'Il.
O,1ogo tom p.mo. de um n tres mczcs de
Pl'is[n, mui tu o pArda 1los apparelilos. A lotoda ou rilil 6 punida com 1t multu e perda
dos nppnt•elltos.
E, como, pnga ost!~ u1ulta., rdndn. ficnm
gor'aTulcs Jucl'Os, o jogador do bicho uii.o abn.n·
tlnnn. n suo. indust1•iu.
O prujucto COIU l'ilZiln attribue o. osto jogo a.
mesma pena !iO n.t·t. :109, o outras provirlontlin.s esbLbeioi!O nocossn1•irt~ n11s quaos tlolxo
do insistil•, por~uo não for,un ainda im·
pu~rmd·1s.

Alntla. nlgumns conshlornçõos, Sr. Preslrlontc, sout•e 11 ilobatltla questão tio at•t, 5" ~ I,
Isto ó, 11. tira.(la. tio n.lgurm~s l'uncr;ÜLIS no jury,
pm•a submottoJ .. as ú comp.Jtoncia <.ln. C!Lillnt'n.
Crimir~o~l ; tnttlsinTtdn. quostü.o tlo quo tiio
rLI'nst!trlo mo fLi'ho do.•tillnstl'CS SOOI\ÕOI'OS pela
Bnlii,L o ~lamnlnlo.
Entonde o illu~tJ'O Sena.dor p !lo Estn.rlo do
Mnrnnhii.o, quo nii.o 1n JJórlo tlrnr funcQii.o no
.iut•y, niio já JlOiit rnzilo nddu7.ldiL pelo lllustm
~enadot' pollt Haiti•, de quo ~iio mnntldos os

'

SESSÃO El!

23

DE AGOSTO DE

tribunncs, mns porque mnnten<io n Consti·
lni~iiO O.

'
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O SR. CoEr.no E CA>rros-llstns oxcopçõos

instltuiç;io do jUr\·, mtti!L. SO rajrJo ti~ so lmpoom por::;i mo:-;mns; s:1o inr.n·it:tvcis, o
rm• elo quo pcwtonr.n. n. 'n~tit ittstituiçiio, indo· o espírito lucido ele V. Ex. i!lstinctivamcmto
}lendontcmonto dos triUunae~. ou do sm~ or- moncion<llt os crimes do rospon::;a!Jiiirltlúo.
gn.uiijnçü.o.
0 Srt. Go:\mS DE ~M.iTHO-A Con:;tituif,•ão
Sr. Presirlento, qt'lnndo nn scs~üo do ante· tlizin.
tnnto 110 CÍY1•l como no m•imo. A nos:m,
hgntem tratei de!)! O assumpto, rrllbri-mo com
Con~tituiçilo actual nada dbso ncstu sentido.
o.pplauso a. um nprt.l'to !lo nobr•c SPnndOl' pelo
~Inmnhiio, elo como a Constituiçiio Un. RepuO Sn. Cogtuo E CA:\tros-Nii.o distinguia;
hlica lll!Lndou manter n iusLitnlçüo, como l·lln. Jogo,compre!JOndc tudo, c portnntn os cr·imes
existia. peln Constituição do Impol'io.
do rosponsubiliduclo o as CJUOBtUo~ civieia,
Pnroco que S. Ex. m')dificou o fun1!amonto como na Inglat.nrrn. o om out1'11s paizeg.
de suo. opini;io nc~so n.p;u·to, quando jiL rlo·
O illn:;trn Sonodm• b·JJll vô (]no entender
clnra. que mnnrlou n Constitui~:ão manter o 11:"sim n. Con~tituição mr a compromottor a. in·
jur•y, cumo instituiç!lo, mas wio quo o~tn. in- :o;tituiçiio do jnry, dn.ntlo-lho l'unc~:~jcs Qllo
stituição fo~scoX•lt'cid!l nos cn.:o;Gs c poln. Jür·mn os tJ•itJunnos llt1o poderiam hcm cxcr•cor. Em
flUO os Corligos dotcrmimls:Oelll. como deter· turlus o~ paizos, om tod;l pni'to, so tom feito li·
rnin!l.Vi\ a. Constiluiçiio 1lo fmpcrif-.,
rnitnçiJ1s cm rnnior ou menm· Oi:!Calu.
Quer S. Ex. niwr ~uo polu Constituir,·iio
Considm·e·so o (]lle s_gria ent1·e nós si o Jury
federal conhcco o .iur·y de todas ns qncstüe' conhoco::;so rlns qnostous do f;tcto no civol !
do fncto, indistinctu.monto, o que não se tla..vo.
A distincçiio e:-< tá nn nn.tur~.·zn dns cousas;
dan tas.
alguma lei lm. de Jilzcl·n.; o ~ouii.nn. fez a ConEntretanto, o cspil'ito perspicaz do S. Ex. stitui~t<1o, IHL d11 fn.zct·n. n. l~i ordinaria, ha do
fet:·lho tliZ(IJ' CJUO, flrtlvo nl~umn. r·:xr.opcfio, JlOI' lirzol·n o Congt'cl~:io, o mosmn que Bc tlcu no
exemplo, os crimes do responsahilirl:u.lo ...
t~mpo do fmpol'io po!a sun Con~tituição c co·
tl!gos.
0 SR, GOMES D~ C.-.:-;1no- Nt10 ili~so, não
Isto posto, ~ cla.ro quo a Constitnkií.o FtHl.cposso J'ectillcur com mcclo da. cnmpainhu.
ml lm do SOl' Jll'aticado. como !Oi praticada a.
O Sr.. Cogtuo E CA:'!IPOfl - Salvo r.ngn.no, Cunstitnit:ilo do Imp0rio; não pódu SOl' do outro
cru lo estat• ropotiudo o CJUO V. Ex. <li~se.
modo, c mandando ell:r. mantel' n instituiç-ão
0 Sn. Gmm-1 DE CASTRO-Disse fJ!lf} O jurr do j ury, mandou conscrval·n. cnmo existiu, isto
que a. Con:-:tituicão Fedornl mondou m11nt"1' ú U,como acstabclccou nConstituiçii.o 1loimperio.
o ,íury quo V. Ex. couheco o ddlnn~ o trlhu·
E como a estnbolcct1U a Constituiçii.•.l do Imnal dCJS jnizcs elo facto, nito ntlstricto n. pro- porio·~ ~[anJallllo (]no o jurados o não juizes
vas.
to~ntlos conhecessem rlns qnestüo.; do fhcto no
c
O Sn. Cor.Liio 1·: CAl\IPOs-:'l[ns conhecendo i n~l o no crime, no~ casos o pcln fórma que

de todas ns q11estües do facto?
O Sn. Go:'!IJ·:s DE CAsTn.o-Assim devo ser
pola loglcn.
O Sn.. CoELUO E CA,n•os-Conh,eo do torlns
ns questões de facto, ou algumas h• do qun
nfio devo conhor.er? E' n. quostão.
O Sn. GO:\IE3 DE CASTRO- Dove conllecc!'
pela logicn. dn. Constituiçüo: niio l'ui ~ucm a f~z.
0 Sn.. COELHO F. CAMPOS-Si conilccotlo to•
dns as qncstüus 1lc tncto, entfio t\ttlO c:-;tá orrndo nn União o nos E.. t.nd(•S, quanto ú. jm•is·
dicção cspecinl constante de !'unrçties tit•n.r!ns
no jury.
O Sn. GO:\IE~ DE CAS'l'Ro-Note V. gx, CJUO
na. Constituiçüo [l'cdoml o nrtigo rolnt.ivo no
jur·y oRlr\ outro a; gnranttns do rttroito individual.
O Sn.. Col~LIIO g CAMI'ns- E' qnel!tiin
ÍLparto, o qno tem sua oxplicnçiío. O quo se
t.rnta do Ralrm· ó si o jm•y conlrocn tlo todns
o.s qucstücs do facto.
O Sn., H.A:\tmo 13.\HO~Ll.os-Niio lm l'Ot.{l'f\
som excepção,

os cotligos m~tnltelcccssem.
Que jnradtJs, bto ~~. j uize:-; do fu.cto o não
tngados, conhcçn.m dn.s qw·atües do facto-ei:i
o cat•;,ctot• e:lsencinl, o principio fumlo.montnl
rio jnry.
,\ organis:u;ão ).10I'óm, da instituição, n. moela lidado, ficou nos codigo.:;, bto ú,as leis ordl-

na.rin.s.

J,to pelo Constitni<;iio do lmperio o pela
Constit.uiçii.o da RepUIJlicn, que a mllndou

mnntor.

As::im so pmticou no nntig-o l'egimon e Stl
Jll'aticnrlo no l't'g'imon actual.
ll' n [ll'ntir.n confil'manrlo n. tloutrln:t. O que
mais so quor?
Nem n. doutrina rlo iltu,tre Senndol' do que
n. Const!tniçüo, rnnntondo o instit,uiçiio 1l0
jnry nii.o t.l.eixou ueuhuma (]Uostiio do fil.cto
fó1·n de snn. compotnncln, nem IL doutrinn. elo
lllust!·o Srnndo1' J!Olo. H:-r.hin,do flUO, rnnntontlo
:r, institu içüo tlo j lll'Y a con:.titlllçiio mantevo
os tJ•!IJUnnm~, como os oncontl'OU.
V01·dnrlolro. ó a tloutr-iun. (] 110 opponho lL tlo
ss. EEx.s. do ~no n. Constituição mnntovo a in:;titui~iio como oxlstin., i:;to ,·,, quo
jurndos cunheccssom uns questões do fnoto no
t!)JO
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ch·al o no crime, ficn.ntlo no Congresso por/ nilnptn.reis {L llnnç:t lll'OViRorin nem dn.I•inm
lei morlnlisar PS~a compotcnci;ulnntlo nojury resnlf,ado à garantia socinl.
mn.ior ou menor sommn. do fLtnr.çUo~. ~~cto do
o quo rnsto.vo. em corr.nr cerco n. c:tuçito,
loi ot•tlinn.l'in que !Hide ser modillcado pnr oliminn.udo-a.,ombora procurnndon.lvltro que
ontt•n. lei, cnmo se tem fdto ~ompro, agora., tlc~.-;o aos r·óos toll.ns as !itcilbladcs no. p1·e~
como dnntes.

O Sn

•

VICENTE MACIIADO

rliL um apn•·to.

Sn.. COELUO 1l: CAMPOS-A~sj m Ó1
illnstre SOJHI.d!1 1' polo. Br~hlrt su~tonta
0

i

I

I

i

'

I'
I'

stnçií.o da tlançn dofinitivn, mas mcrlin.nte
n cnuçii.o ~cal~ como j.\ do· muito tempo

ó-pohos lo1s Ciladas de !8-11 o 1871 ató

SO O n.g-orn..

qne
E' n. providencia que n.nnuncioi om meu
pó lo. sor nlte1 ru1a o. compos1çuo do ,JUl'Y; hn. do pri moiro discurso, o que a Commissito pro/'õe
conv1~' tn.mb::m flUe p~·Jc ser nltet•ado.o sou n1501'n. com !J. pr1moh•a omonda, po1.a quo. se
funcc10nn.mon~o. o son ,]n lgn.mon to~_': mawr Oll 1 da n. /Janç:L definitiva o procellso simples da
menor• oxtensuo do sun. compet1m~:tn; pOl'fJUC tJn1wa provisoria isto é o. tlxnção do seu valor
turlo i.sto ~ mo.lln.lidrtd!l, 6 OJ'g~n!s·lçii.o fc1tn. polrL tabella.
'
' ·
por !eJ o••dmorm, qno outra !01 pOdo alterar.
Oest'orto, como Jit disso, fie~ bom componEsta questão está bastantomfJ!lto cluciiladn, sndn. n extincção da. cltuçiio pcsso:tl, o n. di se O.CI'edito que o S(lnndo votn.t•á. à(lsnssombrarln.· pnsil;iio, que n oxtingne-n.ssim sun.visadn.monto a m•1torin tio artigo qne se delnto, poi' amonisatlapeln oliminuçiio rio qualquorasp_o·
que ella ti perfeitamente constitucional.
roz• que nella se pudesse ver, e tudo assim
Relevo-mo ainda o meu illust.re amigo so foito com gamntla par:t os õolinquentcs o a
lhe observo que não me rlnmrn•oram SU:l.'l pon- sociedade, qne não pôde ficar dosat'mn.da
dornçõc·s rotativas á cn.u(;.ão firloijussorio. p11r~t contrn. Oil a.busos. a que a cnuçi'io_pcssoal ao
conservo.t-a, como dc~ejn., o nfio pnrn. olimi· prost11..
no.l·a, como dispUe o pi'Ojccto e entende n.
Nl'iosci doquomn.terinrestn.mnistrntn.r •••
Commbsão.
Ah! o proce,so das cont•·nvonçüos pela paPara S. Ex. os mitos rosultn•los dessa licia ..•
caução, illndindo n garantia social a Justiça.· Estn disposição do projectojustificn·so nntos
são dovidos~ómonto ao.!lexocutarosda Joi, nos 1le tudo pela exporjl"ncin da.Ioi de 20 do tiojuizos.
tembro rio 1871. que continha igu11! disposição
:>!as porgunto : quando a lei tlo 3 do doz-, om te1•mos mnisamplos, porque comprohendia
omb1·o revogou o codigo Ao p1•ocosso, elimi·' os crimes JlO!iciaos e outros dolictos do pouca
nnndo ess<L canção, tbt sómente porque os· monta.
juizes niio exoc1ttasscm e~to. disposição do: Cootr:L oRsa compotencin nfi.o se reclamou
'codi:;o ?. Nüo_ aeritL poJ•que outras circum-' no. nxecuçüo dessa lo i pot• abusos que dolla
stanc:io.s havia que tnzln.m o codigo inox- l'OSnltnssem. Pelo contl'at•io, evitu.vn-so a
equivel?
·. dualidade de processos cm factos dolictuosos,
!noxequivel. porque, jí• pela nnturezn da' que tlovem tot• proce;so summarissimo.
cnuçiio, jll pela pouca sevoridatlo dos juizes, Accrosco que a contraven~ão não é o crime
o j:i por elementos subverSivos do meio, a: propriamente dito, do qual se distingue 11or
finnçn sob essa canção e•·li illusot·in.
: sun natureza, quo é nntcs ndminlstrntlvn o
Foi como onl.ontleu o tegislndor rle 18•11 O• policial, senrlo quo sómonto pOI' seus cl!'oitos,
ode 1871, J'elbrmnndo a lei de3 do tlczo!llb!·o,. quanto á penalidade. póde nlfectar n dil•oitos
menos nol:itn. pnrto.
i indi vidnn.es, cuja gúardn. com pote ao poder
Fosso de quem fosso a culpa, se de todos,, judiciaria.
como quero crm•. certo é q uo niio mais houvo A contravenção, portanto, ó ma. teria mixta,
cssn. caução na tlnnço. definitivn. o sómento na; polictal e ,iwliciul'ia, e como tal, om regra, ú
flo.nc;a. provisoria pelo o.11pn.~o de :lü dias.
. desta dupla. compotencil~.
E como· nü.o ó a no.turezn. da. tln.nf;n, isto é,· Digo tlffi regra., porque ho. lcgislnçõos quo n
sct• elladetlnitivo. ou provisoriO.,fjUO occ!lsionn.. nttJ'JiJuem o1•a i~ policio. s,·,mente, ora ao
o abuso. o sim n nrttm·ezn d~ CIIUÇiio, a por· poder Jutlicla.•!o, orn num o n outro podo1•.
versilo do meio socinl, o si qnizoJ'Olll tnmbom ·Mos:no unquol!oa pnizo> om que se dá n
os juizes,-n.s mosmns cau.slts do\•em produzir· compotoncio. judlciarin hn._ infracções, on
os mesmos o!feitos, isto é, os mo~mos u.busos,· contro.vonções que são da competonc!o. sim ..
quo devem cess1tr, como ccssa.rnm ontüo pela plosmento atlmmi~:~Lro.tivu. •
. ·otiminnçiio dess~t cnuçilo.
Estll divorsitlado do clas•lllcaçüos o compo·
Essa otimlnn.çiio ti uma nocossldndo no Dls· tuncius rosult~t ''" r\illi"uldnde dn tlisc•·imi·
triclo FodljJ'o.l, }JI'incipnlmonto, ho.if3 como no lllt~·1Lo du.s t'unn~~iics nns mntol'ins quo, por
empo do Codlgo do i'rocesso,
vozes, so confundem nn. fl'ontoiJ'êl.IIOs podm·os.
Como j1\ di;; •,Jll'ocu•·o! meios tio garantir a· Allu;;aciio de IJUO a fncu!datlo ou podor
clDca_cla dosa;~ co.uciio o.flm. de mantel-o., mns·· do julgar envolvo o do procossat"t niío U
as morllrlus que me occerroram nilo oram' absoluta, JIOI'quo mesmo rtuaudo judlcinrlas

RESSÃO EM

23

DB AGOS1'0 DE

I '

...

.· 351

.is nntol'idodcs, u'rúns processam o ottlJ'(lS Govo,·nn frtl'á por si mosmo o (}uo por ess~
""tll;:pm ; o ll!L contra.vençü.o quo ó ma· 1dispusb;ão era autnrisado.
teria mixta, policial o ,iudkiaria, de rep1·esCom Ines lnl'didas o a boa vontade do Gosão promptn e proce::so snmmnris~imo, é vorno ~c terá d:vlo um grnndo passo pa.ra. o
.iustillca<lo o critorio, P··lo qual so dá o pro- molhor funccionamonto rins autorlda•lcs pocosso I• autoritlttde policial o o julgamento li llciacs. con,Jiçiio comploment01• da boa oxen.utot•itlndc ju!.licial'in, como peltt loi citndn cução do.s dtsposiçües respectivas (lo prodo 1871.
jocto.
E' a tradição o o olemnnto jnridico, quo
Nada p1•cciso adiantar, Sr. Presidente,
autorizam esta solução.
'
quanto :is mais disposiçõos e suas 'emendas
Não ha que rocoiar nLusos poln autorillarle .ió. aJ;provarla< e não Impugnarias.
policial, porquo se n.hre cspnco it defesa., por·
Pondotoi•mo n.estns consirlcrAções, sinto não
que o pretor nUo julga antes do rl!ctillcal' ostn.t· 1ln n.ccordo, como ó men constante do·
nutlidndos, e PJ'Occdor a. diligencias si vil· Hctjo, comas illustrados impugnadores do pro·
qno dcllas precisa par:L o conhecimento llo jecto, que tnnto me merecem, e quo estimo e
!'neto.
venero.
Esto correctivo intluziní n. n.utoridn.do poM!l.!:ll!l'iO eB p:msn, como se quer, e sim como
llcial a evitar qualquer irrcgul~ridndo, o se pensa, o dabl a noss:c profunda divm•gennfinallm ainda a appollnção par·o. n Camo.m ela, da qual se~•:\ juiz o Senado, que dclibcCr!minnl rla do>isiio do pretor.
rará como for em sua sabedoria, bndo om
A derosn fica assim nmparaila, garantida vista 0 bom puLiico, que é o nosso fim e o
quanto possivol.
nosso do ver. (•llllito bom, muito bem.)
Fôra disto fóra compromctter Interesses
São lidas e postos con,iunctamcnte cm disvitacs da repressão a pretexto de principias,
que, si cm mnteria propriamente crlmmal, cussão ns seguintes sub·emendas, otfcrccidas
tom toda a applicaçiío, n1io assim nas con- pela Commissão de Justiça o Leglslnçiio:
travençilcs, mataria mixta, como tenho mosA emenda no§ 5' do art. 6' substitua-se
pclu seguinte:
tr,,do plenamente.
Resta que o pessoal da policia para os fins § 5 ,, A fiança soró. prestada por moia de
do projecto soja idoneo o competente, o que deposito em dinhoiro, metnes 011 pedras prcniio se rep:·oduznm os processos vergonhosos ,,iosas, em apoliocs ou titulas da divid:. nade que rallou o actual chefe de policia.
clonai ou dn munlciphlidnrle, ou hypotheca
Para formar B elevr~r esse pessoal é quo n. de irnmovois livres do preter•oncins, dcrogado
Commissií.osuggorc e nutoriza. nn. stmemondn. 0 nrt. I•J, ssn, da lei n. 2.033, do 20 de se ..
ao art. 7" as providencias, fJUil olla con- tombro do l!i71.
signa.
o) o valor da fiança será fixado, pela autoSi essas modid11s siío insuficientes, que
ridade
a quom competir, na conformidade da
outras sejam suggoridns pelos iii ustrcs SimatnLolla
nnnexa no decreto n. 4.8~4. de 22 de
doJ•os.
novembro
de 1871, que o Gove1•no ndnptarr\
ss. EEx. implicaram com " prcrerencia
parn os cargos mlcio.cs da mngistrntura. local li ponnlidn.õe cm. vigol', do accordo com o
nos dclcgarlos, quo, com os requositos exigi- art. ·106 1lo Corllgo Penal e o disposto nesta
dos para esses co.r·gos, se ·hou ver·em distin- lei (nt't. 5' § 4") ;
guido por serviços l'oievnntcs.
b) Nos crimes punirias unicamente com
E' um incentivo npona.'! como nnimaçiio n multa, o valor principal rl!l. fiança será cquique esses t'unccionnriosso ha,lnm bom cm suas v:tlcntc no mnximo do valor desta.
func~·õo!:l,cõmo honwns quo so preparam para
Supprima--so 0 § ou do nrt. 5n 0 n. ·emendo.
J'uucvúON mais olovadaH.
a ollo J'oit•.
I~' corto, poróm. quo esses serviços, que
determinam a prolhrencia, ficam ú aprecia- A emenda no § 6' do art. Ü" substitua-se
ção do Govorno, quo os preferirá ou não. E poJa seguinte:
como o Governo, no omponho cm qno está. de
§ 6." Do.julgnmonto r.nbe appo!lação pai'!!.
cm·cn.t•-so fl,l pcs~on.l do cscotbn., gnlr\rdoo.t•á, a Gamara ·do Tribunal Civil o Criminal o pencomo melhor nclmr, {,quclles que bem ser·vi- dente csto rccur·so podori\ o rtio con1lemnado
rcm, niio insistirei pol~ nccoJiação des!a dis- prestar Jlnnça.
posição, quo Jnnlo fero n. sonsihlllrlndo jurl- Saln. dns Commi~sües, 25 do ngosto de 1890,
dlca dos nobres Rcnadoros.
-.1. L. ('oe{!to a Cam.Jlo.~.-J. S. RrJgo Jllal/o,
Fhmrii.o flltrotn.nto nH mrLis pt•ovitlonclas dn. -'l'homa; Dclfino.
emenda cm rclaçilo ó. lb1•maçiio do possoal.
E' lido., apoiada c pcsta conjunctnmento ·cm
. H11 appa1•onclaa que mn.ls comp!'omettom
~uc n roalldndc. Eu, que quero a ronlidnde, discussiio a seguinte emenda á emenda subnbt•o miio tio final da omcnda,corto do 'I uo o stitutivo do nrt. 7":
1

•
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Acresconte-sr ia ji11a: -mantidos om sua
lntegr•n ns disposições do nrt. 12 elo decreto
n, ~.4G4, do 17 do fevereiro de 1Ail7.
Sn.la dns ses:;ões, 23 do agosto de JSOO.-

' Mns como o honrado Senador por S. P1Llllo
lembr·n este nll'itre, vou consultar 0 Sonrtdo
si jUlf-'11 prolill'ivel pr·oceder• immodJnmonte
~ votnçiio dus ernond~s aprcs_ontnrlns no p1:o·
Aquilino do Amaral.
Jücto, ou r_cservnr os~a. votnçuo para a. sessao
.
.
.
do amanha, ficundo como cshi. a discussão
Nrnguem rnars pedrndo n palavra, encerra- oncerrndn.
·
se n discussão.
O Senado resolverá como entender.
Posto n votos, ó ro,ioitndo o l'equerimento
O ~~·. ::\lot•neN DaJ.•1•o'"' (pclrt or- do St•, ft'loracs Barros.
rlcm)-Sr·. PresidentP, tendo si!lo no. se-H:ii.o
do boje npresenl.adns dive,·sns emenolns :ti· O SJ•. P•·<>Midente-Vac·so procerlor
~umns muito importnnt.cs, quo o Sonndo nfi.o
ii. votação das emendns oll'er·ecillo.s om 3<~ dis·
teve t1~mpo pa.rn h1r, o muito mono:; pa.rn CUR!IiiO,
nprocinr, pal'tJcia ocol'tnüo nüo so pi•oredcr
JU. ú. votnção, esp~l'nll!lo-se que J1l'imeimmcnto
O S••, A, Azo•·edo (pela ordem) oJJas tbssem pub!JCarlns.
Sr•
..Presidente, eu o o li ourado Senn;dor pelo.,
Por esse motivo, !'equeiro o a.Uin.m,~ntotht Ba.Juo.
rpl'esentãmos emendas no pr·oJocto,mas
votnçilo pa.rn. amnnhii.,
n ultima. que se rorero uo parngraPho unico
n.rt. in ó uma sub.omenda. o nüo emondn.,
O 81•. Vieent<'> ;tlnehndo (pela do
porquanto
so rofero ás emonrlos apl'C'ontndas
ordem)-Sr. Prl•Sidento, por maior proce- poln, Commis~üo e n.pprovndns jn. em 211 rll:-!·
dcncia que tenbnm n.s J•a.zõPs ll.Ilre:o;entailas cussã.o.
pelo illustJ•n Senadm• por S. Pnnlo, pnJ•n" Pf'!rlimos n suppressii.o into~rnl tio art. Qn
ndiam,mtu dn. votn.çiio, pare~c-mo que ns dis- porque está tambem suhstltuiolo pela Com~
poskõns rogiment!lCf~ so oppiíom no requeri- mi~süo clMr!e o n. 2 a 10.
mento.
SI o nobre Sonaolor podisso o a•linmento da
O SJ•, Pro,.ldente-Por occasião da
tliscu~·s[o, Isso SI'! ria pos~i vol.
votação ole.<sns omendos, V. Ex. dnrA ossns
O Sa, MoRAES BA~tRos-Ji\ est,·, encerrndn. expJicoçiios.
Postos:~ votos, são succos,.,ivnmente rejei0 Srt, VICENTE MACllADo-Mnslm umn diS·
posição regimental que permitte, depois de tn,Jas ns seguintes
encorrndn. n. 3·~ discussrw, voltar o projecto {L
EMENP.HA5
Comm!ssão, e neste cnso, qunndo elle vom no·

\

,,

vamentc no debato rmLbrc·eo a. discussão,

Ao nrt. 5", ~ 1', Jottra A, supprim:t·se.
O Slt, MoRAES BARRos- O meu intuito ó
Ao
art. 5·•, § 5'\ supprhnn.-se.-Ruy Bar·
evitar que votemos emen1los, quo nem ao
úosn.-A.
A;e,·cdo,
menos ti vomoa tempo de ler,
Postas n votos, siin successivnmente approO SR, VICRNTF. li[ACHAno-Pedi a palnnn
para oppúr nstns considerações, coJ•to do ~ue vnrlns c.s seguintes emendas dn Commiss~1o do
Just.iça e Legislação,
V. Ex. saberá cumpi·ir o RPg-imonto.
A emenda ao § 5" do art. ti' sub.•tltua·se
pelo
seguinte :
O S1•, PJ"CMI<lenl:e-0 Regimento
1lispile quo, oncerrndn 11 di,.ussiio do qnlll·
§ 5.' A flunçn. srrá prostntla por meio 1le
qum• rnatet•in, se pt•occda em sog-nhln à vota- 1l•posit.o om din!JO!ro, metae; ou podrns preçüo. (Apoit~clos.)
ciosns, em npolices ou ti tuJas do. divida. naMos niio mo parece que esta di<posição dova cional, ou d:c municipoliilode, ou hypothccn
SOl' tilo littoralmente obsm·vndo, porque casos ile immovois livres de proferencias, derogado
se podem dl\11 em que o Senado, pelo grnndo o nrt. 14 § 3·• •ln lei n •. 2.03:l, tle 20 do se·
numero do emendas que se npresontern, mio !ombro de I871.
possa nbsolntamonte julgnr·se hobilitnrlo a 11) O va!ol' 1la !lança ser1l findo pela nu·
dar o sou voto, (Jfui/1s rrp•Jiados.)
torJdorle o quom competir, nn conrormidndo
Jü. tivemos m•smo um caso em qne, por da tnDeJio anncxa no decretou. 4.824, de 22
proposta minha, o Senado P.ntondcn convo- do novembro do \871, que o Ooverno nd·
:nionto l'CSOl'Vnr pa!'n.a sc:-;~ilo ~egninto IL vo· nptnr:'L n. ponn.Ji!l;tdo om vigm•, do accordo
tn.çi1o das emeudtHi npresontl~das, ntl111 do que r.om o art. 40B do Co•ligo Ponnl o no disposto
no!tnlei (nrt. o", § 4").
ellns pudessem "er• impressas.
No c!lso presento não posso tomar· n inicio.· b) Nos crimes punidos unicnmouto com
tlva desta proposta, por isso que ns emendns multa, o valor principal dn tlança sorú c~ui·
valente ao maxlmo do valor desta,
o.presentodns Sl1o em pequeno numoro,
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O Sr. p,.o,.i<lont~-A emenda foi
rejeitado. por 33 votos contt·a 15.

'Postns a votos, siio succossiva.mente o.pprovo.rlna
n.s seguintes emonda.s dn. Commi:ssü.o
Srs. Rny Barbosa c A. Azorcdo suppr·cssiva
do
Justiça
o Legislação:
do at•t. 6'.
E' annunci1la n. votação dn. emenda

1Im~

O !.i!>•, A. Azm•odo (pela oràem )Sr. Presidente, sendo o art. U" do pr~jocto
inconlostnvelmonlo nquollc que, depois tla
supprcssü.o do jut•y, ó o mais gravo, venho
pe~u· que a suo. votação so,in nominal.
A "m' ma teria nlfecla a libcr<lade indlvi·

dunl; o, como convOm que os Senadores, quo
lanham <lo

~ii.o,

vol~r

pró ou contra essn supp1·es·

n;io fiquem com a sun con:o;cicnciu. aca-

Ao nrt. 6' principio: onde diz-art 307diga·se -nrt. 300,
A sub-emen<la ao§ 6" do art. 6•-subslitua-se pela seguinte:
§ 6' Do julgamento cabiYa appellação para
a Gamara Criminal rlo Tribunrtl Civil e Criminal e pendente este recurso poderá o rcu
conrlemnndo prestar fiança.
A' emenda ao § s·• do urt. u'-on<le se diz
-Presidente do Consolho-<liga-so-Ao Presidente.
A' emondn. no nrt ,6n § 91)-ondo so diz-Relatorio feito em conselho do tribunal-dlga·se
-Rolatorio feito em Gamaras.
Posta a volos, ó approvado. a seguinte
emenda:

nhada deante do futuro, por isso que ó uma
do estado do tjitio que aqui se vao
estabelecer ...
O Sn. PnEoiDENTE- Observo ao nobre Senador que a <llscussão estil. oncerra<la.
O Sn. A. AzrmEDo- Estou aponllS justi·
A' omenda. n.pprova1l11 om zn discussão ao
ficando o motivo pm·quo rcquoiro 11. votação art. 7'' supprimam·se ns palavras -connominal, em vista da. gravidade doassumpto. signar em deante.-Ruy B«rúosa,-A. A;:;oespocf~,

o dnl'! consoquencias que podem ar! vir; por· redo.
qnc, tanto Senadores como Deputados podem
E' annunciarla a votaçi\o da emenda do
nniJnr armaclo:; simplesmente pa.rn. se gar1m·
tirem, e no entanto dos<le que sejam ar! ver· Sr. Aquilino do Amaral additiva a emenda
sarios rio Governo ou da Policia estão sujei· approvada cm segunda discussão do art. 7'.

tos o. serem perseguidos.

O SI', Aquilino do Amnrnl
Peço, pois, a V. Ex. que consulte o Se·
nndo si concede votação nominal pura o (pela ordem)- Sr. Presidente, o decreto que
re~ulamentou a lei n. 1.030 davJL nos adnrt. 6'.
junto•
promotores publicas proferencla
Posto a votos,ó approvado o requerimento, prtra as dos
primeiras nomeações para a judicn.
tura; a emenda da CommissiLo do Sena<! o
O Sr. Pro<ddonte-Vae·se pr~codcr r! cu esta p<·el'orencla aos delegados de policia
ÍL chamadn. para votação nominal da. omonda, que prestassem relevantes serviços.
devendo responder-sim-os Srs. Senadores
A emenda niio contesta que os Srs. deleque a o.pprovarom eos que arejei· gados tenham de ora em lleante o direito de
serem preferidos nas nomcnçoes para os prl·
turum.
Procede.sc á chamada e i•ospondcm- si111- moiros cn.rgoos da mn.,tt"istratura, o quo a
os Srs. Joaquim Sarmento, I'I'nncisco Mil· minlm emenda quer ó simplesmente que se]~>
cbn.tlo, Laura Sodró, Gomes de Castro, Cl'uz, mantido o mesmo direito uos ndjuntos de pro·
João Cordeiro, Bozorril Font.onelle, Rosa Ju. motor•es publicas, tal como está consignado
nior, ltuy Bar•bosa, Arthur Rios, Vir::llio no decreto que regulamentou a lei n. 1.030.
Damazio, Cleto Nunes, Lopes Trovão, A. Azo· (!Ia muitos apartes.)
rodo c ,\quilino do Amam! (15) o -nc7o- os
Creio, porém, qne a minha cmon<la está
St•s. Boneilicto Leito, Bell'ort Vieira, Nogueira prejudtcllda. visto como está supprimida a
Pnrn.nnguá, Pires Ferreil'a, J. Ca.tundn., Petlro emenda da Commissiio do Senado.
Volbo, Josó Bernardo, AI varo Machado, Ahdon
Nestas condições, peçr, licença para ro·
Mlhtnez, ,\!moido. Bo~rreto,Gonça.l vos Forroim., tlrnl·a.
José Mnrcllllino, B. <le Mendonça Sobrinho,
Re~o Mel! o, !.cite o Oi tlclcn, Coo! ho e Cnm·
O !ii·,•. P••c<d<lonto- A emenda estU.
pos, Leandro ~lactei, Henrique Coutinho, Do· projudlco•la, conlilrme a declaração do seu
mingas Viconto, Thomnz Oollluo, E. Wandon· proprio autor ; e lll!Sim a considerarei slnão
kolk,Bueno Brandão, Rodrigues Alve<, Paula houver rech•ma\•Üo.
Souza, Momes !lJLt't'os, Joaquim do Souza, AI·
Esta terminuda a votaçiio das omondM
berto Gon~alves, Vicente Machado, Gustavo apresentadas em 3" discussão,
Rlcbnr<l, Raullno Horn, Pinheiro ~inchado,
Vue-se procedet• i• vduçiLO dns approvad1111
Julio Frotu e Ramiro Barcollos (33).
em 2~ lliaoussiio.
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· Postas a votos são succosslvamonto appl'O• Discus~ii.o unica tla proposir:ão dn Co.mo.ra,
Ta1las todas as emendns que j:l o lmvinm ,ido dos Depntndos, n. 61, de 1808, approvnndo n
em 2" discus.<i1lo, salvo nos pontos 11uo fol'am convenj:iio para o cxet•cicio 1ln.~ profl ...:sõa:-~ limodificada~ ou Rub.'itituidns palas emo11dn.s bern.os,tlrmalla. e~tre n Rcpuhii.Cfl; elo~ E:.;tat(O."'
Unidos •lo BI'HZil o n. rln Holtv"'• om 14 rio
oJforocilla.s e npJlt'OVHrlns cm 311 ,
E' n pmpn ..;içi1n, a.'Hilm omond:Hin, nppl'O· no1·emhro rio !SOU;
niscnF:são nnimL dn. pt•oposiçfio d;t Cnmnrn.
vo.rla om :1 lliscu~síi.o n, stlfldo ntloptnrlrt vni
sop devolvido it Cnmn.rn dn.s IJoput11dos, indu dos Dcputa.dns, u. ·ifi, dn P·WU, app1•ovando o
anl11s à Commis::;iio do lto·lacc;\o.
tratado de arbitramonto outro as !topublic:ts
dos
Estudos Unidos do Brnzil o do Chile, fi r·
Vem ó. Mosa a seguinte
mndo nesta Capital pelos plenipotencinrios
respectivos, em IS•le maio do 1800 i
JJ.oclaraçtto de 'Voto
3a discussão I!Opi'Ojccto do Senado, n. II,
do
1899, (emonda sttbstitu tivn da conclusão do
Declaro quo votai contra todo o projecto 'o parecei'
da. Commissfio llo Finn.nçn.s, n. 130,
as omendas tla Commissüo.-RII!J lJ !I'ÚIMa.
do IHOO), concedendo n D. Cat•otina Ct1rla ta
do Sacramento o Silvn, viuva do capitão
VALIDADE DI~ EXA~IES PH.ES1'ADOS NA HSCOLA bonornrio do exet•cito João Chril':lostoffio Ln.POLYTECIJNICA
rllslúo o Silva, a pousiio menstLI de ·15$000.
Entro. em 3a discussão, com n mnendn. np· Levanta·so a sessiío ús 2 1/2 horns •la
]1rovndo. em 211 , a proposi~·ii.o cln. Cltmar:L dos iarde.
Deputados, n. 100, de 1808, consldnranclo va·
lidos todos os oxames jil lll'ostados na Escola
Polyteohnicn da Cnpitnl por nlumnos da Es·
cola Militar.
87" SESSÃO E~l 24 DE AGOSTO DE 1800
Ninguem reuindo a palavra encerrn·ae a
discussão.
Pru.~idetu:ia do S1•. Rosa c Silva
O Sr. Prc11ldento-Não h'' vendo A' mela hora depois do moio·•lia, nb1·e·se a
numero no recinto, vou mandar proceder a sessiio,
a que concorrem os Srs. Senadores
chamada rlos_St•s. Senadoi'oa que compare- J. Catunda,
AI berto Gont;al ves, Hent•iq ue
coram n scssu.o.
Coutinho, 'fhomaz Delllno, Joaquim SarProcode·so ó. chamada, i1 qual deixam do mento, Ft•anciseo Machado, Gomes de Castro.
responder os Srs. Senndores Nogueira. Para. ... Bolfol't Vieil'a, Nogueira. Pttrana.guá., Pires
naguü., Pjres l•'erreira, Cruz, Joíi.o Cordeh•o, Ferreira, Cruz, João C01·deiro, Bozerril FonB. do Mendonça Sobrinho, Leandro ~laciol, tenello, .losó Bernardo, AI vat•o MacbtLdo,
Rosa Junlor, Ruy Barbosa, Arthut• Jtios, Abdon ~lilunez, Almeida Barrolto, B. de Mon·
Vlrgillo Dnmazio, 'fhomnz Delllno, E. Wnn- donça Sobrinho, Rego Mello, Leite e Oltlcica,
denkollc, A• .Azerodo, Aquilino do Amaral, Coelho e Campos, Leandro Mnciel, Rosa JuRnulino Horn, Pinheiro Machado e Ramiro niot•, Arthut• Rios,. Vlrgilio D1unazio, Cleto
Barcellos (17).
Nunes, Domingos Vicente, Porciuncula, Lopes
Tt'OV1\o, E. \V!tndenkolk, I~~olicirmo Pormo.,
O !!ii r. P••eMidentc- Ver ifican<lo·so Rodt•igucs Alves, Paula Souza, Moraes Bar·
niio haver numero pura votar, ficn adiada n ros, Leopoldo de Bttlhõcs, Joaquim do Souza,
votnção da pt•oposiçii.o; o estando esg-otnda a A. Azm•ctlo, Aquilino do Arnarnl. Vicente
mn.toria 1lu ordem do dia, vou lovnntm• a Machado, Gnst1tVO H.icluu•tl, Raulino Horn,
sess1io, doRigonando para a. dn. sossiio so. Pinhci1·o Machado, Julio Frota e Ramit•o Bar·
guJnto:
ecllos (•14.)
Votnçüo em 3" iliscnssi'io !ln propoRição du.
Deixam do compnrecor, com cnusn pal'ticiCamarn dos llcputndos, n. 100, de 189ll, con. pada, os Sl's. Manool dn QueiJ•oz, Goueroso
Biderando validos todos os oxo.mcs ,já IJI'cstn.- Ponce, ,Justo Chermont, Bonodicto Leito, ,Joa,..
doa nn Escola Polytcchnicn por alnmnos dn qnim l'ernambuco. Q. Bocr~yuvn, Joaquim
Escola Militar i
L!l.cm•lla o Esteves .Tunim• i o, som olla, os
Discussão unlcn. dn. proposição da Cn.mnrn St·s. Jonathll'l Perll'osa, M1tnool B.n·ata, Lnm•o
do> Deputados, n. 77, de 1897, npprovando o Sodl't't, Pedro Velho, Gonf;alvcs Fot•mil'a, Josó
trntudo coJoiJrndo n ·i do maio do 1807 entro Mttrcollino, Ruy Barbosa, Gonçalves Chavos
o Govot•no dos Estados Unidos do Brnzil o o o Buono Dmn1lüo (17.)
da Republica do Uhilo,I'egulantlo a oxtt'nlliçiío E' li<la, posta em discussiío o som doba to
de criminosos i
approvada a acta dn sossüo anterior,
1
'
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O l!il1•. I' Sccrctnrlo d{t conta do t:icto~ militares, iJ do parecer que a proposisoguinto
çao '"J" upprovnrla.
S~tla das Commissüe~, 2·1 de ag-osto do ISDD.
-'l'homt~:; Detjl11o.-J. L. Coe/lto c Campos..!, ,":,', Ht:!)O Jfc/lo .

E~PEDIIlNTE

•

Ofllcio 1Jo Minhd.orio 1la TndnHLria, Vinçii.o e

Obras Publicas, de 21 ilo curr•onto
mittin1lo

l!lü?., ti'O.IIS·

N. 17G- !8J9

n. Mensagem com 11110 o S1·. P!'osi-

O Conselho Municipal, por acto <lo 15 de
<lozemb<·o
<I e 1898, aposentou o I" oU!eial da
gra.phos da. resolu,:ilo do Congresso Nnciouul
suo.
:::oct·etn.rio.
Francisco Josó Gomes do. Silvo..
quo s;tnccionou o que autoriza n. concessão
Este
neto
l'oi
vetado, om 22 do mesmo mez,
do pl'ivUogio, por 25 a.nno.-:, no Dr. Pedt·o
pelo
Prof.,ito
Van
Erven.
Souto·Mayor pura estabelecimento do um
Os
fuudamentos
principacs do velo são
plano de navegação a vapor entro Santo An·
estes
:
tonio, no rio Madoim, e o lognr que fica p01•to
do. fOí'; 1lo rio Bani, ou prtru. melhoramentos
Falta de inspecçiio de sau<le, falta de tres
ntLS cachoeiras oxistontos no mesmo o~poço, discussões, com n.ppro\•ação om todas
sem onus pnra. o E:stndo.- Arcldve-sa um mnioriíL absoluta, isto é, o neto do Conse bo
dos uutogra.phos o communiqne·~o iL Cnmat•a Municipal ó equiparado pelo Prefeito aos
dos Deputados, remcttcndo-so-lhe o outro.
ttct('S legislativos ordinal'ios em que collabo·
mm os dous poderes municipaes.
Possue o Podo r l.cgislati vo local a attri·
O Sa•. ~, l!!iiÚca·otna•io lê o vão a
impt•imir para entrarem nll ordem dos tm· buiçiio do nomear, demittir, licenciar e apo·
sentar o:;; empregados do sun. B!~cretarla, sem
1m lhos os segttintes
qualquot• snncção, ln terv;nçiio ou ftscalizaçiio
<Je outro poder.
l'ARII:ClmES
A lei organica municipal confere no Conselho
Municipal (art. 15) prerogativa igual
N. 173- 1800
ao CongTo.iso Fcdoral c aos Tl'ibunaes Fe·
A' Commis5ão ele Mrtrinlm c Ouerrn. foi dnraespelaConstituição (arts.!S e 56). eonsti.
ó 05Cusado rcpetil·o, o uso deste direito
presente, para interpor parecer, n. prnposi· tua
tlns garantias mais olficazes para a
uma
ção da Cnmara dos Dermtados sob n. 30, do indepondoncia
o a dignidade dos poderes.
col'ronto anno, flUe autoriza. o Podet• Ex- O neto do Conselho
é perfeito, e não carecia
ecutivo a. considerar como cll'cctivarnonte usti tlcaçiio.
promovido no posto de a.U'ores do infu.ntu.rla,
E' tão pouco licito contrariar o Conselho
em data de 14 de agosto do 1~04, ao eatiio netos
que são dn. economia exclusiva do ExI" cadete do 8" batalhiio de infantaria. Anta· ecutivo
Municipal, como a este os que silo
nio ltodrigoucs rle Araujo.
peculiares
itquello.
A Commissi\o, estudando como lhe cumpria
Mas,
niio
ha inconvenioncia em examinar
o ns.sumpto, julga, em vista das informações
mais
detidamente
os fundamentos do •ato.
e dos documentos que acompanham a P<'OPO· O funccionario municipal
instruiu a sua
siçiio, que est<l no caso do sor ucccita pelo potiçi!o de aposentadoria. com
nttcstados de
Senado.
tres commissarios de hygiono municipal.
Sala das CommissGcs, 24 de ni(o~to do !SOU. O executivo municipal submctte os SeU!I
-JltJl(ort l"i1Jir1t.- Al1Heitla Barreto.- Rosa runccionarios, pnra conceder lhes aposenta·
Junior.-E. WaHdr.mlwlh.- p,·rcs Ferrci1·a, do ria, no exnmo do uma. commissiio do tres
commh.;sarios, designados pela Diroctorin Oe~
ral de Hrgieno.
N. 17~- 180\1
Os tres commissnrios reunem·so,examinam
o fnnccionario c lavram disto uma neta.
A proposição n. 108, do nnno passado, da A insrmcçiio do snudo foi procedida no 1•
Cltffill.l'a doi':l llllputndoR, clctcr•mino. fJUO os ti· ofiloial da Secretaria do Consell<o por tres
tulo.\1 do tcJ•ra que !lOI' lei ~o concedem nas Ctlllll!lissarios do hygione, apenas fRitou a.
colonias milittu·cs set·11o expedidos peloJ ro- rot•tnnlidlltl(J da reun1ào dos commlssal'ios em
spectivos commnndos do districts.
junta e do uma acta. A nota ó perlilitamonte
A Commissão, tendo ouvido o PotlM Ex· supp<'ida pelo attestailu, documento que mo•
ccutivo e julgnndo quo ns nttriliuiçlio5 dos roce toda a fu •
Niio tom o Conselho, no sou regimento, pro•
presidentes 1lo provincitis quu.nto h uxpedi·
scrip~ão
p11ra conceder o.posentadoria a.oo sou~
çiio de titulos,a ''"" so rolin•e a proposiçito dil
Camara, !liío hoje tlOil comu1audantos do; dis· runccionarios,
donte ria llepublica dovol vo dous dos auto·

ror

,.
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Pó<lo normalmonto (lt?.or este favor do
modo quo melhor Plll'Cc::or· no seu cl'itot·io.

Disso elln no pai•ccor.n. 137, do 20 do mnz
p11s~allo:

E' a loi commum pnra as nssombléns leg'isla.- • A Comml,são ele Justiça e Lcgislnç•1o
tlvns. Os crcclltos niJot·tos, !lO accordo com oxaminou o voto do Prel'eito '' indi!llu;l1o do
c~tns resoluções, t1gu1·am no!<i orçamentos ge· Conselho Municipnl, pain qu:tl, a proposito
racs pro {u1·mula o diz E. PierJ'6 :
do desconto de 10 •;, por nquello Jolto nos
«Los dot~tils don t ii so com poso no sont ni vencimentos dos funccionarios munlolpaos,
communiquós n.u i\-finistro dos Finnncos pen .. entendeu o Conselho ponderar ou indicar ao
dant ln próparation des bud,iots do l'etat, ni Prefeito quo no funccionalismo municipal {os·
soumis iL la commi,ion <ln bndjot pendnnt son sem pttgos os vcnrirnentos a cllc arbitrados
oxamon, ni di::cutés on seanco u.vec los cJ•ódit.s pelo orçamento cm vigor, sem outros desgónórnux do l'otat, ui controlós pnr l'nnt.ro contos, alf!m do.'i que dstivcrem taxativanumte
chnmLro, npr<ls avoir étó· votés pnr ln cham· cst1tbc/ccidos r~a lei Ol·çamcntaria.
bro intói·ó~sóc.
Isto quer dizer que o Conselho Municipal
L'autonomic sur co point ost complOto,abso· tem oplni;io diveroa do do Prefeito, quanto
luo, s1ms rcsm·vo. (Droit Pm·Iu.mentaire, A legnlidade desse do•conto, que ollo ropul.a
i Ilegal.
n.l.. l77, pag. J.lil.)»
!Ilegal que sejo o desconto, não monos
Este trecho, com qno • Commissão do .Jus· illogal,
ou pelo menos jnsutnciont1,, inocuo.,
tiço. e Lcgislac;iio illust•·n o seu parecer, o como correctivo
n essa illcgalidnde, ,; a in<li·
conhOcidu do Soando. Elle ti tirado do pnrrcor coção do Conselho,
e, como tal, não dirimindo
n. 185, du 10 <lo novo!Dbi'O de 1894, nssi· o acto do Prefeito,
nõo tinha este que
gnado polos Srs. Gonçni vcs Chaves o Fran· vetnl·a.
ci,co Machado.
SI bem que pela lel de 21 de setembro do
Jtefere·so o parecer á materin. identica n 1802, art. 20, podesse o Prefeito suspender
quo oro. so ventila. E' n. Commissü.o do Con· qualt)ltcr acto emanado do Constlllo, oppondo·
stituiçiio, Poderes o Diploma.cia sobro o v~;to lho veto, etc., ossn expt•essão-qualqueJ• ·acto
pnosil\enoinl á resolução do Cong1·esso Na· -jó. nüo póde tet• a generalidade a que indo·
cionul, abrindo o credito ncccssario ao paga- vidamonto se prestava.
monto do vcnL!imentos nos om}lregnc1os da A lei n.493, de 19 do junho de 1898, dispõe:
Seoretnrin. dn. Cnmu.ra dos Deputados o a.ulnnonto do voncimonto~ de empregados da <<Art. I." O Prefulto suspenderá a.< leis c
cesoluçt1e1 do Conselho Municipal do Districto
Sccrotnrin do Sena• lo.
rl'deral, oppondo·lhe veto, sempre ~ue as
Os empre~o.dos ilestns socrotm•ias ( Co.mnm julgar inconstitucionaes, etc.
o Senn.do), diz a Commisaiio, pe!'tcncom a nm;L
cn. tegorio. e:;pocinl, como ss vorillca campa.. § I·" Quando o wto ror opposto ás leis •
J'amlo o o.rt. 18, pn.ragrapho uuico do. Consti- ecsoluçürs J!Çf iuconstitucionn.es, oto., etc., o
tuição Fedornl, com o n. 5 do :u•t; 48, que, Senado decidir!\ definitivamente si essas leis
toJ•nnndo privnt!vo do Executivo o provi· tJ rcsoluracs dnvem ser ou niio executadas.POI' Igual, a lei n. 543, do 23 do dezembro
mouto dos cargos civis, salva as rost.l'iCI;.õcs
do
1808, dispOe:
constitucionaes, entre ns qunes não j)úJo doi·
x:u• t!o estar o. rlo quo trata o at•t, 8, paro.- « Art. 3." O veto opposto pelo Prefeito ás
grnpho nnico. E a;,sim so tem ontentlirlo, leis c rasoluçacs do Conselho, nao fórmo elo
ta·nto (J!IO sd ,o;ITo nposcutados por t!cliburaçtto dt: art. 1" da Joi n. 403, do 10 de julho de !SOB,
car/([ tl111a das Camcwas, o que tnmbem ncon será &ubmettido ao conhecimento do Setoco com o monto pio para o <JUal existo lei nado, qualquer quo seja a natureza dnespecial.
quolles actos.»
Os preceitos cl!t lei orgnnica do Dlstrlcto Estas pala vrns finnes - qu•lgucr que seja
Fel1nrnl ~üo idunticos:
a 1wture.:a daquelles actos-rc!el'em·se ás lds
c
«Art. 15. Ao Conselho ~!unicipal incumbo: •·e.<oluçaas, si, como pelo art. I' da lei de 19
do julho, silo inconstituclonaos, contrarias ós
§ 3.() Org1mb:nr a sun Recretn.ria o nomear
lois Jbdoraos, nos diroltos dos outros munl· os t•ospuctivus ernpt'Pgados.
cipios. ou dos Estados, ou nos interesses do
.Art. 10. Ao Prefeito compete:
mesmo Districto. .
11
§ 7. Nmr.oat•, suspenlle1', licenciar ou de·
Fica 1\ evidencia que as expressões - qual·
mittit• os funl!cionnrws níi.o electivos do mtt· qu,,r acto, emprognd.as no n.l't. 2° du. lol do
lli,~ipio, exceptuados os da Secretaria do Cou- 1892, querem clizor-quolquer lei ou roso.sdlto o obsorvatltlS as gnrnntias que forem luçiio lÍ vis!l• das disposiçilos cltadas dessas
cstab<llociclus om lei,•
duas lois do ld98 .»
A Commlssão de Justiça o Leglslnçilo não
O Senado, por votação quasl unanlme, saneIIUbtoutn opiniões novos.
clonou este modo' do considerar du. Commi11í'io

...,

...
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do .Justiça o Logislação, no. sessiio de 20 de
j nlho.
Ponsa a Commfs'são, flnalmonto, que esta"belocidrt o. doutr•lna, póde sei• oxompliflcntla
mais uma ver. pela rojoição do oclo do hourado PreCeito. .
Saln dus Commlssaes, 2·1 de agosto do 1809
-7'/wma; Dcl{illO,- J, S. Rego Mcl/o,-J, L;
Oocllto c Campo•,
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Soguo-so em dlscu.ssU.o, que so once1•ra. sem
debate.
Postos a votos, ::;ilo succcssivn.monto nppro·
vados os artigos.
E' a proposlç:Co adoptado. o vno ser suh·
mottirla i• sancçüo prcsitlouciul.

EXTI\AD!ÇÃO DE CR!)UNOSOS. ENTRE O ERAZIL
E O CIIILE

ORDEM DO DIA

..

Entro. em discussão unica com o parecer
fa.voravel da Commissüo do Constituição, Poderes o Díploma.cin, o nrt. 1u 1!11. proposição
VOTAÇÃO DE MATERIA ENCERRADA
da Cumo.ro dos Deputarlos, n. -16, do 1899,
approvando o tratado do arbitr·amonto entro
Votação da proposi~iio da Camnra dos as Ropuhlicus dos Estados Unidos do Brar.il o
Deputados n. 100, do 1800, considerando do Clulo, lirmado nesta Capital paios Plonivalidos todos os exames jr\ prt•stados na Es- potonciarios respectivos, em IS do maio de
cola Polytocbnica por alumnos da Escola 1899.
Militar.
Ninguem pedindo a palavra, oncer:•a-so o.
Posta n votos, é npprovada n emendo. sub- dlscussiio.
stitutivo., appt•ovnd" em 2• <llscussão.
Segue-se om 1liscussüo que so encerra. som
E'. n proposição, assim emendada, adoplada debn.te o n.rt. 2, 0
para ser devolvida áquolla Gamara, Indo Postos a votos, são succcssivamento appro·
antes a Commissiio de Redacção.
vndos os nrtigoa.
EXTRADIÇÃO DE CRilUNOSOS ENTRE O D!tAZIL E' a proposição adoptaria e vno ser submottidtl á snnc~[o presidonoinl.
·
E O CI!ILIC
Entra em 2• disoussiio, com o parecer fnvomvol da Commis•iio do ConsUtnição, Poderes
o Diplomncia, o art. i" d:. proposição tia Cnmurn dos Deputados n. 77, do 1897, npprovn.ntlo o trntwlo celcbrn.do, 11 4 de maio do
1897, entre o Governo dos Estados Unidos do
Brnzil e o da Ropublico. do Chile, regulando
a extradiç[o de criminosos,
Ninguem pedindo a pala vrn, encerra-se a
discussão,
SC~gue-se em discussão que se encerra sem
debate o art. 2•.
Postou Totos, são succossivamente approvados os artigos,
E' a proposição ndoplada. o vae ser submet·
tida á sancç[o presidonclal.

PENSÃO AD. C.\.ROLlNA. CAnLOTA DO SACRAMENTO

Entra cm 3• o projecto r! o Senado n. 11,
<le 1890 (emenda subslitutiva d:. couclusiio ·
do parecer da Commissüo do Finanças, n.tao,
de 1899), concerlendo a D. Carolina Carlota
do Sacramento Silva, vi uva rio capitii.o hono·
rario do oxorcito, João Chrysostomo Ladisláo
Silva, a pensão mensal de 45$U00.
Ninguom pe1Jindo a palavra, oncorra·so a
discussiio.
Posto a votos, ó o projecto approvndo, cm
cscrutinio sc~reto, pot• 21 votos contrn. 10.
E' o pro,iecto adoptado parn ser enviado á
Cnmam dos Deputados, indo antes á Com·
missão do Rcdacçilo.

.•
<
.,,
t;,.
.,~
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EXE!tCICIO DAS PROFISSÕES L!BERAES ENTRE O 0 Sr, Leito O Oiticicn (pa/•< Of•
llRAZIL E A DOL!V!A.
rlem)-SJ•,Pt•osidoute,esto projecto que V.Ex,
ocu.ba do decl!Lrnt• npprovndoem 3· discussão,
Entr& cm discussão union, com o parecer tem cont1•a si umn questão n lovantut•.
fllvoravol do. Commissiio de Constituicüo, Po· o SR. AT,liEID.~ BAr.R&To- Só tem contro.
del'es o Diplomacia, o o.rt. Ju tia proposicila si v. Ex. c mnis ninguom.
da Cnmarn dos Deputados, n. Qi, de 18U8,
approvando " convenQilo po.rn o exercicio dns O Sl\, LEITE E OITCICA-0 projecto.,,
pr•oflsstles llbei•nes, llrmada entre a Repu- O Sn. ALlm!lrA BAimETo-E' uma questão
IJJica dos Estados Unidos do Bmzil e a da voncidiL; V. gx, não prido faliu• m:Lis eu!Jre
llolivia, em 14 de novemiJI'o do 1800,
olla.
Nlnguem pedindo a palav:•a, oncei·z·u-se a O Sa. LEI'r~> E OIT!IOIOA- Poço ao nobre
diecussiio.
SooudOI' quo ll!C dô licença pura rallal',
1

..

,,.
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O Sn.ALl!EIDA BARnilTO- V. Ex. não pódo O !!ilJ•, Prc•ddcntc- Por occasliío
fllllar contra o vencido. E' um negocio jit rio· da discu~sito do pnl'ocor jndeferlnllo a poticldldo,
cii.o, foi otroreciUn n. omondn om questão e
O Sn.LEITE E 0ITICIOA- EHto proJecto ó ~·stl~ omendn. !hl npprovndn. poJo Sonn.tlo.
1
or!Un!lo do uma emowla a um p:u·ecor da O IIOIII'Ildo 1° SocJ•ot!n•io, que cn i'io presiCommissfio tlu Finauons. Est1L Commhmi'io dia n :->cs~io, consldm•ou n emolldn como.subapresentou um pnrocm· sobro um J'erJUeJ·i- sUt.utiva da conclusiio llo p:t1·ecer da Com ..
monto indo/'el'imJo a puticiio, o nppurol!ou na mis~iío, t~. po1• con~"guiut.e, da mefoltn!t fó1•mn.
dJscussiio urna emenda a este parecer. Ap· q~to os proj1·ctos offiH'OI'ido.s poJa Commissiio
quo a
provado. esttL emondn., J'oi, r.omo projecto, an- su tonm duas rliscnssllo::l, onten1lou
11
cm
onda
npprov;Lda.,
ontiio,
nu
2
discussão
pas11
nunciadn paJ'an 3 discusstío.
sava para a 3~.
0 Sll, RHI!UO BARCELLOS-Ficou com uma O SR. LmTE E OITlcic.t-Entondou mal.
só discussão.
O SR. AL>rEIDA BARRETO -Si ha nJguma
O SR. l-EITE E 0ITICIOA-E ficou, portanto, cousa
om discussiio pcç.o a. palavra..
com uma só discussão ; não soJrrou as tros elo
0 Sn. PRESIDI~NTE- Por occa.-;jão do dehnto
Regimento.
na
podia ser Iovrmtndn ft qncsO SR. A. AzEnEoo-N1io foi reclamado Isto tüo ::J~~detliticussão,
ordem
que
o honrado Sonn.doJ' n.ca.ba
antes da votação.
do propor•, Depois, porém, do suiJmALtida a
O SR, LEITE E 0ITICIM-Ileclnmou-Eo o ou 311 rliscussiio, conformo a or.lem do diJt, a
reclamo agora contra o fncto do ir cato proJecto questão de ot•df~m. vol.adtt como foi a emantla,
para a CamiLra doa Deputados, em dosuccordo é mntol'ia vencida.
com o regimento do Senado, porque os pl'ojo·
Vor.Es-Muito bem.
ctos aprosentndos- no Senado devem tor tres
dlscussoos o este só tovo uma quo fui estn O Sn. PnmsrnENTE- E não havendo mais
nuda a trn.tar-so, vou levantar a sossii.o,
terceira.
dando
para a sessiio de amanhii a seguinte
O que se discutiu primolrnmento foi o paordem
do dia:
recer da commlssiio do Fhranças, indotilriudo
o requer·i mente.
Continunção 1la 2" 1Jiscusailo da proposição
da
Camara tios Deputados, n. 22, <ie 1809,
0 Sn. RAMIRO BARCEI,LOS - Parecer que
dotorminnndo que nenhum commissm•io poniio terminava por projecte.
dcri't sor promovido sem tor llquid:ttlo pr·o·
0 SR. LEITE E ÜITIOICA- Niio houve pro- visoriamonto com a Contadoria da MnrinJp, a
jacto que entrasse cm discussilo ; houve a sua l'espon•nbilidado para com a Fo7.eDdiL Naconclusiio do um parecer, uo qual toi otr.re- cional antel'im• ri geroncln quo tiver n sou
clda uma emenda.
cargo na occasião om que lh11 competir a
Esta emen~a foi approva<la, na discussão promoção.
que teve o l'arccer o pnssou, sondo conside·
rad& prcjoc ol para est11 discussão do hoje, Discussão unlca doparocer n. 167, do 1800 •
da Commis.iio de Justiçll e Legislaçiio, opi~
que t!cou sen< o, portanto, 11 unicn.
nnndo que sejam llt'cbivados os projoctos<i0
Nilo me parece Isto regular.
Senado ns. O e 45, <le 1801, dispor11lo sobro o
O SR. ALMEIDA BAtmE!'O- V, Ex. está CodlgoCivil, n. 14, do JSOJ, rogulan<lo a do~
enrnnado,
ct•eta~ão tio estado de sitio, e n. 23, do 1897
O Sn. LFJTE R O!TICIOA-Pois, nilo foi isto revogando o art. 53 <la lei n. 85, de JS!}~.
o que se passou f O Sonarlo todo foi tostem unir& de que houve este pnrccct• da CommisSJio Levanta-se a sessiioiL I hora 1!11 tor<le.
de Finanças, indeferindo o requeri monto ; ao
po.reae~ nprosentoU·8e uma emenda, em forma
de proJecto.
Esta emenda devia ter ido a Commissilo do
88" SESSÃO E~! 25 DE AGOSTO DE 1800
Finanças ou a qualquct• outra, para depois
do seu pnr·ecer, sor o projecto submottido a
dlscussao, Em vez disto, repito, oprn·ovotHJO o. Prcsidc:ucia do.or Srs, J. Catundrt o Alberto
Ounralccs 1 11 e 2 01 Scctctariu:i
emondn, que só foi submettidtt a ••Ln torccit·a
discussão, o que não mo pnl'tll'O regJJ!O.J'.
Submetto " questão 11 V, Ex., JlUJ'quo
A' m~;;ia hoJ'u. 1lupois do muju ..dltL,O.bi•e .. se a.
penso que o pr•ojecto quo IlCitila 1lo s •I' appro· sessilo n que concol'I'Om os St•s. SoDildores
va.do devo so1l'rol' nova discussão. (1'roctlm·so J. Catunda, All<orto OonçaJvos, Heur•ique
111uitos apartes; o Sr. Prcsidentu l'dclcmw at· Coutinho, Thomaz Oeliluo, Gustavo Richard,
ICtl~tTo,)
Joaquim Sarmento,Fr11ncisco Maobado, Lauro

'
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Leite, Gomos dn Cnst.ro, luçiio do Conselho

~!unicipnl

que concede,

Bclfort Vieira., NoguoirlL Parnnaguó., Pires tlcsde .sun llo.tn., ao prol'c;;sur subsidiado
Fur1·cirn., Crm:, João Ccwdoit•o, llozorl'il Fon- Arthm• tlos Reis Carneiro us vantagens
tonollc, Prdro Volho, ,lo.-ó Bor·n"rdo, AI· cnnJin•h11tS pelo nl't. I:.! o ~:=i da. lei n. 62, do
var•o M11char\o, ,\ hduu Miluncz, Almeida 22 de novel!lbi'O de 18\17.

Hat•reto,

,

G~·nçalveH

F!H'l'oira, José M!tt'celluo,

Exn.mino11 novamentu. tliz o. Commi'lsiio,

B. rle Mcndon(.~n. S=~hl'inlw, Heg-o !\folio, Leite porque jtl. umn. voz, tendo dntlo pn.rccer opi·
o Oit.icicu., CoelhO' n Cttmpos, Lcnndl'o Mnciel, noudo n'cliL lncompoloncia 1lo Scrmllo para co·
.. Rosa. Juuior, ArlhUI' Rios, Cloto Nunes, Do.. nhucor'tleste "t:to, ú vistu. tla lei n. -W3, tio lU
min~os Vicente, Porciuncula, Lopes Trovão, rio julho elo \898, art. I" o§§, !ai rejeitada

c:o;s;t conel usüo, tleclnrantlo·su o Senado compe·
tente, e em conscquencia devolvido o ·"cto ú.
Commissiio pat·a dizer de 111el'itis :mbra .stm
matorift.
Jó. por essa !leliberar,iio do Senaclo o aiurla
m:ds pela lei n. 5·13, do 23 do dozornbro de
\808, so :tclia sua competeucia positivamente
lirmad".
Re~tn. inquerir si procedo ou nü.o o -ucto,
Sii.u sons fundamentos:
Jn, que, pelo!!! arts. 12 c 48 da. lei n. 62, de
22 de novembro do 1897, ns vantagens conceditlns pei:L rei'\OIUf;ão votado. SfJ podiam
sel·o a nat·mnlistns do sexo feminino;
2", quo fL concessão dovet·a preceder a coocm·rencitL, que oü.t~ houvt~, e cümo tn.l ;
3", a conco;são otrende direitos do tercei·
ros
O Sr. I" Socr·ctnrio dil conta ~o 4",; quo ao Proteito e não ao Conselho ó
seguinte
quo compoto, na fórma da citada lei n. 62, a
subvenção
a escolas primarias, o subsidio a
EXPEDIE!\TE
pusson. idonon. para. o ensino primaria.
Fortn\ecoria a resolução, contra estes fun·
Ofilc\o do 1" Secrotnr\o <l:c Gamara <los
Deputudos,dc boutem,remottcndo n soguinto: du.montos do "eto, o decreto n. 08, de 3 de oovembt•o de \898, art. 12, dispondo: c Nas
PROPOSH;Ão;
localidades em que ainda. lilltarem escolas
primn.rin.s, on em que ell!\S nü.o Lnstem ~
N. 52, Dl~ 1800
grnudo popult1ção, a Diroctorill •lo Instrucção
póde subvencionat· qualquer normalista ou
O Congresso Nacional J'esolve :
rliplomndo, nbonanrlo-JIJo, alrlm dos moveis o
Art. 1. E' o Gllverno autoJ•izndo 11 r•1ver fm•necimentos escolares, uma sommn d~
as aposentlldorlas conceclidns depois de 24 400$ memoes.»
fovoroiro do i89l,pora o fim de dcclurm• som Esta disposição, comquanto posterior, ter\&
olfolto as quo não tivet•em sirlo decretlldns npplicaçiio retroactiva ó. resolução vetada e
ele nccordo com o art. 75 da Constltu!Qiio e a legitlmaria, porventura, si não tôr& a dls·
lei sao tempo cxbtontce.
posição tambem suuscqucnte c retroactiva
Art. 2. 11 Revoga,m ..sc n.s disposiçõos cm da lei n. 5·1:!, art. 9', ~ue niio permitto decontrario.
cretação ou augmento de dcspezn sem pro·
Gamara dos Doputarios, 2·1 do agosto de posta ou ncqniesceucia do Prefeito,
Mas como I Se dit•ri : Si a t•osolução vctatla
1800,-f'arllM 1'.1.; dtJ J1!dlo, Prusitlonte.Car/os AUf!USl/J V,l/tJntc de Novacs, Jn secreta.. datrt ria 12 da abril de 1898 e a lei n. 543 ó
rio,-J\r:/tro· Ambr·o_çino Jle1·edia de Sd, ser· do 23 elo clezembt•o do mesmo anno 1
vintlo 1l0 2'' Secreta.rio.- A' Commissüo do
Jsto por dous fundamentos: 1", ~uo as lois
Filr:mc:~ts.
ndministml ivn...~. como n. de que se tro.tn.. não
forintlo dil•oitott nflquil'l!lns, regem os factos
Cl!iiJ"·, ~.: !iiitOI"J·c~f.;u•io {illtcl'inn) Jô os pcn,Jcntos, retroagem; 2", quo tL resolw;ü.o
til•guiutu.s
do que se tl'tlt!L, desde qutmclo votada, ficou
l'ARll:Cim.Es:
pendoute, cumo tnl subot•tlin;ula n. qunOSIJUOr
modillctt~·õos
ua. lei orgauictL o. quu devo o.do.N. 17U -1890
Feliciano Pcuna, Huono BranUii.o, Rodt•ígucs
Alves, Paula Souz11, I\·Im·aes Barros, Leopol!lo llo Bnlhõos, .Joaquim do Souza., A.
Azoretlo, Vicente Machatlo, Julio Frota o Pi·
nhoit•o Mrtclmdo (·16).
Deixo.m rle comparec(~r com cn.usn pnrticipada. os Sl's. MluJoel de QueiJ•oz, Generoso
Ponce, Jonatlms Po,lrosa, .Justo Chormont,
.Tonqulm Pcrnnmbuco 1 Q, Hocl\yuvn, E.
\Vnudenkolk, Joaquim Laccrtla o Esteves
JnniOI'; e ~om c lia os Sf'S, Manool Rarntn,
Ruy Bru·hosa, Virgilio Damnzio, Gonçnlvüs
Cimvos, Aquilino !lo Amnrol o R•ulino
Horn (15).
E' liun. posta cm rliscussüo e Ecm <lubllte
npprovada a acta ~a sossiio anterior.
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pttLr.. ~o.

lsto posto, ó claro quu rt resolução vetada,
A Commissiio de .Justiça e Leglslaçiio examinou novamente o wlo do Prefeito !ll~eso· creando ou augmentando dcspoza som pro•
·:
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posta do Prefeito, contravem ao preceito da
citaja lei n. 543, rle 18D8, quo ó organica o
como tnl niio póde subsistir nem ser executada.
Tanto importa dizer, pensa a Commissito,
quo o .alo merece a appr·ovaçtio do Senado.
Sal" rlas Commissiios, 2S do agosto do 1890,

·,

.-,-I

-J. L. Co6llto o Campos.-Titoma:; Dol(t110,

-~

-A impt'imir para entrar na ordem dos tra·
balhos •
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Redacção final da emendn substitutiva rio
Sonodo li proposição da Gamara dos Doputndos, n. 100, de 1808, que manda con>idu·
rnr validos todos os ex,tmes da E::;cola Polytcchnica da Capital Fo1iora! preotado.~ por
alumnos da Escola Militar.
O Congresso Nacional docr•ota:
Art. I . ' Os exames prestar los na Escoin
Militar serão considerado! validos na E<coia
Polytecbnica. e tlicc-varsa, vet•Hlcadn. n ('QUi·
valeucia dos programmas das rospccti va•
mnterins.
Art. 2." l~ovogam·se os disposiçilcs om
contrario,
Sala dns Commissiios, 25 ·do ngosto de
1809.- J, Joaquim d• Sou:a.- IJ, de :Uen·
donça Sobrl'nlio.-Joaquim Sarmento.

Fica sobro a mesa, para sor discutido na
sossiio soguinto, depois de Impressa no Diario
do CongreiSo,

O Sr, namlro l3nroclloF< (•)Sr. Presidcnto, o que mo traz á tribuna é
expOr ao Senado os motivos de optlcm par•ticulnr que mo impedem do continuar a traualhar activamente na Commissiio do Finanças,
pom quo fui eleito, honrado pela boa vontodu
e gonorosirlnrlo do Senado.
Tcnl>o pessoa que mo ó cara, pessoa do
minha familia, que se noha doente; cu mesmo
nito oston gozando boa saudo o as cil•cum·
stancfas cm quo se oncontro. o pnJz süo tü.o
preCilr!as, principalmente cm relação no estado de suas finanças, que julgo seria dn
minha ;partu um acto niio consentnneo com o
patriotrsmo quo nos devo guia!' coutinuar ou
no oxeroiolo do uma funcçiio quo nüo posso
bom desempenhar.
Sr. Presidente, a Commlssiio do Finanças
resumo em •i qunsi que todii'R rcspons11bili·
dado do Senado, n11 tllrellt que cncotarnm os
pmloros publicas do Bl'llzil p11ra livrarem a
no~sa Patrltl da maior de todus ns vo>·goulws,
(,) Nlio foi rovl•lo Jlolo orai!or.

por que póde passar um palz, isto é, a doclo.oi
rocüo da bancarrota.
Ora, desde que estou convencido ele não
poilcr• acompanhar o Senado no Intuito patriotlco do •1vitar, JlOl' meio do um estudo
acuratlo, todas as cspezas que possom rorlundat• em desproveito do Thcsouro, seriada
minha parto abusar da generosidade com 9uo
mo foi eonflndo este cargo, continuar a dos·
empenhai-o mni.
O Sonodo precisa estai' sempre perfeita·
mente orientado pelos suas Commissõos d'aquillo que ó impl'cscindivol lazer, isto ó, cor·
tar, cm fu.vor do Thosouro Publico, cot•tar
por todos os meios despezas que niio sojnm
:Lbsolntn.mento ncr.csmrins.
Ot·a, um membro do Commissiio, quo ó
muitns vezes encarrcgndo ilo estudat• uma
mutol'ia importante o do dn.1• parecer .sobro
clln., o q11e nli.o se nchtt nas coodiçües oxi·
gidas pelo Sena•lo, niio póde, de tal modo o
do nccordo com a sua pt•oprin. consciencla,
continuar n. occupar o carg-o sem desompcnhn.t• porttJitamcntc os suns funcções como
dovem sor do:mmponlmdn.s.
E' por isso, 81'. Pt'osidonto, que me apresso
cm vir pedir a minha oxoncraçüo da Com·
missü.p tio Finanças, pedindo no Sonat1o fJUe
acceito este ror]uerimonto como um acto h·ro·
vo;.:-n.vcl.
N1io posso continuar na Commissão; si me
fosse passive! continuaria.
Ass1m, pois, entrego ao Senado o voto do
contlança que mo foi concedido, e poço a
V. Ex., Sr. Presidente, que sujeito aos tramites do Regimento cstomeu roquorimonto.
Consultatio, o Senado nog:t a dispensa.

1

O S1•, Rnrnlro Dn••collo• (pela

ordem)-Sr. Presidonto, peço a V. Ex. quo

de novo consulte ao Senado sobro o meu reqttet•imonto.
Eu niio posso continuar• na Commissi'io, jú. o
disso n V. Ex. o ao Senado.
Assim, poço no Senatlo que me concoola a
dispensa, pois será. isto um favor ospooinl,
f•ito a qnom tem deattendor apossoaonrerm"
om sun lami!ia.
O Sr. ~~~·eHidonte-0 Sr. Sonador
Ramiro Borcelios, insistindo no sou podido do
exonct·~ii.o, doclarn que cUo ó irrovog:LveJ.
Os senhores quó concedem a exoncrno;ão
pe1Udn. queiram :se levantar. (Depois do -vcri·
ficar.) Nilo foi concedida :1 oxoneraçiio.
OSJ•. Gome11doOn11tro-Sr•. Pro·

siriouto, venho sujei~tr tí rlocisiio rio Sonu•lo
um podido ldontico âquoilo queucubu do fnzot•
o illustro Son11dor pelo !llo Urando do Sul;
mas peoo licença ao Senado para dcchl!'urrJUO

•
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nao peço mlnh~ demissão: eu n dou, porque o que n. jnstiftoa.ciio do seu procedimento
estou complotamento impossibilitado de coo~ cstavu no voto do Sona•lo, tantiLs vews da.Lio,
tinuo.r na fJommlssüo.
bom frizando o procedente estabolrrcido, do •ó
Por consequonclo, peço liconçn pnra dlspon· conceder ponsüo~ nos c:~sos em que absalusnr, em relação a meu podido, essa prova do tamcntc ni'io era possivol rocusal·ns.
benovolencia que o Senado costuma dar úqucl·
O Sll ..JULIO FROTA - A Commis.ilo abriu
le.< do seus membr<1s qne pedem oxonm•ação duns oxcep\·ües e o Sonndo llbriu umtL.
de uma Commlssiio qualquer,
o SR. LEITE E OITICICA - A Commissiio
• Não posso continuar na Commls1iio.
niio
abriu excepções.
St•. Presidente, pormitta-me V. Ex, que
neste momento agradeça aos meus illnstrcs
0 Sn. GO,!ES DE CASTRO-Nenhuma.
ex·collogas da Commis>ão a deforencla que
O SR. JuLto FitOTA-As dos dois mutilados.
tiveram eommigo, elegendo-mo para prosi·
dente da mesma Commissão: 'Bpero que ellos O Sn. LEITE 1~ OtTICIOA-A Commissiio deu
mo tori'io relevado as fdtns, que cortamento parecer concedendo pen:-~ão a doi:3 su1·vídores
da p:ltl'ia, a dois mutih~rlos om campo tle
foram numerosas lltt minha parte.
bat:dlm,
estavam inutilizados para o
li" SR. SE:-tADOit-V. Ex. sompt•o cump1·iu trabalho, eque
qu;wto
it revCI'si_o c.l~ pensões. n.
muito bom o SOll dever. (•lfuitos apoiado~>.)
viuvaH o outra~ pcssons dn J;tJllliiO. 110 pensJO·
Consultado, o Smtndo niio acceitn a riem is· nistu. do Estudo, a Commissilo não d~u paresüo.
cer nenbum e o Senado ntlo ncceitou nenhuma.
dessas rovoJ·soes.
t1'rocam·se ''Ptfl'tes entre os Srs. Almeida
O S1•. Lolto. o Olti.,iea.- Sr.
Barreto
e Gomes ele Castro)
Prosidonto, o Senado mo ha de pormittir que,
justltlcando o podido qno vou fnzor, idcntico O Sit. LEII'E E OmcJC,,- Entr~lanto,
uos dos meus honrn.d os col/egas, ou sojn. mais S1•, Prosidento, o Senado, com sorpre~a. da.
t'mnco c exponha. ao Sanado os muti\'os pelo:; Commb~üo do Finnnçn::;, hontemn.briu uma.
quaos me cousidero solidaria com meu.'i col- por•ta {L concessão de pcnsõc.;.
logns Uomi:5sionnrios.
0 SR. A. AZEREDO-Abrit• uma eXCJpÇÜO
O senado tem noticia do que n Commissão não oabrir uma porta.
de Firm.ncns ostnbclecou como rogr·a. este nnnn
O SR, Lr.ITP. E Orrtcrc.•-Eu peço nos mcns
niio uugmentar, por consideraçilo nlgumn,
dcspozas no Tilcsouro, concetlondo, n.tJonas, illu:;trus collo~n.. ; quo tonhn.m n. genorosidn.de
nquolles croditos para de;pezas que sii.o ab;o. do ouvir ate o t1111 cstn. explicação, que tem
lutanwnte inrli•ponsavcis ao serviço publico. n vau tng-om de ser n·nnt!a o pôr a questão
no~ pontos cm quo do\' o sor collocntln.
O Sit •. 0?:\I~s DE CAS'l'lto - Apoiado ; o
A Commi~s:'io tlo Finanças entcntleu quo o
sempl'd u. VISta ele mensagens do Governo.
Sonndo abriu hontem uma porta u. ponsüos,
O Sit. LEITE E ÜJ'l'ICICA- Ainda mais: a
o:; procedentes nuteriormento ostabo·
r.ommissíio de Finanças elo Sonatlo nntondcu conti•a.
Jocidos, contra o progt•nrnmo. nrloptarlo pula
que não devia recusar seu nssontimento Commissilo e nccoito pelo SouatJo em ontra:i
ilqueilas potir;ües om J'nVOI' das qunos mili· occaslõo:-;;
o, mais aintln., votunJo um pro·
tavnm razões do pleno o absoluto direito; o, jccto com uma
só di~eus::;iio.
tanto nssim, quo dou parecor concedendo
l'onsüos a dois soldados, quo voltaram d~ cam. O SR. NoauEI!L\ PAnA:-JAOUÁ-A questão
panha de Canur!D.i mutilados, complotamento condemnavel 6 estn; quanto á outt•n, lliio.
umtilizados para o trnbaliio,
o SR. Ll<ITP. " O!TIC!CA - o Sonnrlo ó lOS•
Aintl<t mais: a Commissiio do Flnnn~as tom tomunhn. tlo quo huntom, termiuada. a vo·
recusado concotlcr rovot·soes do tJonsõos a tn~ão olo p1•ojecto que l<>i submottitlo em ul~
diversas pessoas quo as requereram e isto timo logn.t• it discn~süo, levantei· me e expuz a
Jitztmdo violoncia uos sentimentos pcs~oao:; Mosa n iJ•rugulur•irlade quo me pn.recJo. haver
dos seus proprios membros, ii. Uoa vontrulo do nessa votaçiio. O Jli'Ojecto, foi nprcs~nt~do
sua parto de sntisfuzor podidos quo tinham como emendu. tio p:il'ecot• da Commbsu.n, m·
um vislumbro do raziio.
dofm•inrlo um roquerimonto; não tinha pas·
A Commissiio do Pinançrts to1·e a •nti•façfio sn.do polos tmmites tlo Regimento, pelo apoia.~
tlo ver• o sou pro~'·auunu. mu.ni f'esturuonto mmto, para. SJI' julgtLdo objecto do do\iiJe..
accoito pelo Senado o <tpprovados todos os rn~ti.o, pelo estuclo do um/\ commissiio, q~o
HOIIS pnrcccres, inspit·ndo::liJOl' <:sso prllgrn.mmu. csclnrocesse o Senado so~ro a convenlenma
Ü'IL(,llliltl.
ou uiio da. motlitlu. pl'opu!ta, que pas·msso
Bntondi:c a Commlssiio IJUO, estabelecirlo polt~ )11 discussii.o, tlopol:3 pola 2• o po~torior·
c.stu pl'ecoüont8, no Seuutlo niio Ci'U. pott:si ver monto pelrL 3", Votado como emenda ao
recuar; que o sou prog1•amiDI\ estavn traçado p~rocor, passou Iugo para a 3• discussilo,
l:ionR.do V, II

"
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mas isto com protesto dn Commissiío do Fi- o exercito brn~iloh•o, ncu<liram do todos os
no.nçns.
ponttiS, o esse cnpitiio foi um dos herUos que
o Sn. 'MORAF:S BARROS- Estnqnest[o não PI'CSSUl'Ol'lOS COt'l'lll'l\tn IL }ll'C::itU.l' o seu conw
õ com 0 Sonntlo ; 1'1 oxcluslvamonto com a curso valioso prtl'a u oLtonc;ão do uma victo..
Ucsa.
rin <'Omp!ota.
N'P,.,.I~J·, pois, n. pcns;io ridícula, posso n.ssim

!
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O SR. ALJ\!EIOA BAr:. nETo-Peço n pnlu.vra dizei;; clu 45...:;, {L viuv!L llt.J:-HIH otllcitll, o quo
não cllc•"<L PnrtL th•n.J-a. iu!.•dramoutu da mi·
o Sn.. LEIT&: E OJTJCICA- Tratam1o·se tln. seria orr~ que vivo, mo pa.roco, nlõm Uo uma
conce.sl!Ü.O de uma pousiio, o. Cornmi~sii.o do ingt•atidii.o, uma iJJjust1ça.
p;.1ra umn oxplicaçiiu pc~son.l.

Finanças ontonclou o jnlgon que o sou pi'tl·
cedi monto estu.va rolH'Ovado,_ qun o Sen:ulo
entendia quo o seu programma nii.o Ol'll VOl'·
dndeiro ;e, nessas conrlic;Ues,julgn.-se exauto·
rndrt, julga. tor pcrdirlo a conlln.nça do se ..
na1l0.

O que a.c:ho, porém, singular o sem razão
nlguum é que n conr.a~sii.o de:-Jsn. pousão tonha constituirlo o motivo r!o pedJdn de demissão tios illu~tres momlJJ·os da. Commissão
tio Finu.nçns.
Talvez mais rnzüo pa.rn. assim proceder
tenha titlo a CommiH::;fio do !\la.rinha e Guerra,
VozEs- Niio npoi:ulo.
por vn.rins vezes _mn CJUe, rlnwlo p:ll'oco~es
O Sn. LEt'1'g E 0JTICICA- Esta. ú a razão thvoraveiB sobre d1vm·so~ a~~urnptos, o prmpela. qunl os meus il!ustros collogn~ ncaba.tll cipalmonto com rclnçiio a f;tmp~a.s •lo~ mide pedir demissiio ; o penso que rlovo ser litnrcs, tem enconti'!Ldo em opposrçu.o a Com·
solitlnrio com os membros domissionarios rla missão de Finanças, o o Senado de accor!lo
Commissiio o, pOI't:lllto, tlpJ·osonto no Senado com ella.
o meu pedido do demisSI1o igu:t!mente.
No entretanto nunco tbi isso motivo poro
o sn.. VICE~TE MACHADO - Peço a pa- qucixns o monos domissiio do nenhum dos
lavra.
membros dnquo!la Commissiio.
Desse modo parece querer a Commissão,
Consultado, o Snnado nega n dispensa.
de Finanças que nós accoitemos sempre tudo
qun.n to clcllo. vioi' om sous parecere~, ,q_ue nos
O Sr. Almoldn Unr••eto (para sujeitamo~ cm absoluto ás suas opmwes.
""''' cxplicaçllo pessoal) - Sr. Presidente,
Mas iôto é que niío ó passivei; lil.!lcce·lhe
o Sonn.1lo ncalm de ouvir os illusti•as mem· toda razão.
bros da Commissii.o do Finanços,quo pediram o senado só deve deliberar, de accordo
disP,Cma do honroso encargo parn que !'oram com 0 seu elevndo critorio.
eloJtos, de concori'Ol' com os pareceres pn.ro.
o 11residento dessa Commissiio jU. uma. vez
que osttt Camnra atlopte sempre r~:s~_~Juc;üos nos disso
aqui que os membr~s da mosmn.
de quo resulto" prosperidade para n Nação, dizem sempt•e amcn ao quo dt~ ou pt•opoo
assim como ao que teuham por IIm dnr as qualquer do!los ; m11s niio é razão pnra
J•ocompenSIIS devid;~s aos bons sorvidor"s da pretenderem ss. EExs. que o Senado diga
Pati•ia.
amen a todos os seus pn.recol'es.
Como ouviu o Senado, a cnu>a do redido<le
Eu declaro qu~ nii.o posso me ,:<ubord!nnr
exoneraçiio dos illustres membros da Com- em absoluto Íl opmlão de Commtssao alguma,
miss1lo foi em ultima analy,e, a concossii.o o Sn., GOIIIES DE CASTRo-E 1\lz muito bom,
dll insignificante pensão do ~5.~ il v! uva do o sn.. ALIIIEJDA BAH!l.ETO-Mas po~ isso
um mi!!tnr quo prestou ro!ovantos serviços mesmo sr. Presidente, niio me magioo, quando
il sua Pntria, que derramou sou sangue nos contra 'os pareceres da Comm!ssiio de MILri·
campos do batalha, vbando sompt•e olevnr ·nhae Guerra da qual faço parte, se Jevnntam
multo nlto o pavillu1o nacionaL
contostar.ões 'ou qunndo são eJies rojeitlldos;
Mn.s, Sr. Prosidonto, rn.zües semellumtos a Commtssii~ não pede por isso sua demissão.
ns quo !ovaram a !Ilustre Commlssiío a con- nem se otfendo : ao contrm•io, ncceita com
ceder ponsüos, niio h11 muito, a dous sol- satislhçilo a opiniil.o mais esclarecida do
dados que "" sol!cilat•am do Po<lor Legis!n- Sonlldo.
t!vo, militavam som duvida a fuvorda viuvn
R•pito, Sr. Proshlente, nclto que a nobre
do otllcio.l quo common(lou esses mesmo:; Commlssiio de Fmnnças nu.o tom rnzao
soldntlos, o que tn.mbnm, como ficou domonR· nl••uma 11nru. so julgl\1' tlcsl!uUt-~ldm•ouln, JlUl'
tratlo, est<n'a om comploto tlo:•a.mplli'o o ter u. Mesa. 1JOsto 0 projcclu e 1u 2·• 1lisuu:--1'!;ln.
dostinndu laivo?. aturo triste lltn do utúl'l'Ol'
ú fOme,
0 SR, QoMI~S DE CASTRO:-Niio diga. IL Çom•
Quando 0 Governo do paiz necessiton dos missiio; apenas Ires membros dc1!11 Jloilu·am
serviçns dos paisnnos, para poder sustontnt• a demissão.
n cnmpanha contra o Pnmguay, os volunta• O Sn., At>tElDA BAttll.ETo-E' de!les que
l'ios, aos qunes so pediu fossem auxilinr trato,
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O llom•ado Sr, Sona!lor Oi tlclc:c declarou
hontem que o pt•ojecto dovia soffror mrds
uma rllscussão, quan1lo rL M~sn. ji~ hnvi;L
declarado que ello t.inha ~;ido n.ptn•Ovndo om
31', Indo IU:I:'im do encmltro á opiniiio tln
Commissiio do r~iónnç IS, quo l't~t!L tlisposta,
"tl.O que pn.l'eco, a cortu.r tudo, tcmlm ou uiiu
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Commissii.o d•l Finançrts, po1in,lo RUfl oxonet'ILGiio.

Logo em ~mgnidn. o il111stro Jli'Ositl.mte tlo~sa
Commissilo, o h' 'llt'ndo o (li~tirntq t•ep!'osen·
t:~nte

me11 to.

do .\hmtuhiio te\'o i•l·~nticu

pl'IICClli·

SS. l~xs. bA.smtvnm o prffi,},l qwl faziam
o pt•imoil·o o o. rununcin (]Ui I Jil.zia o seg-muto
Entretanto, quanrlo tratn-so dn concessií.o no ftlcto dll, llOI' mo ti vus do OI'Uom p;L!·ti·
do creditas quo import:cm do,peza do mi· cular, nii.o pollorum continun.r a. prPstar seus
lharos de contos, a nobro Commissii.o uão ó S8l'VÍÇOS,
assim tão •losapiod•tl:t
Levnntou-so, porém, mais um membro da.
Mna o queso deu Jbi o seguinte, Sr. Pro· Commis~i'i.o de Finançn.s, o digno rept•oscnsidente: na lliscussí'í.o unicn. llo parecer, que t.!lnte do E~tndo elo Alngôns. cujo nome
concluia neganllo o. pen::;iio rcqucrldr1 pela. declino, o St·. Oiticica., c tlecln.I'OU que previ uva, n que mo tenho ret\Jrirlo, eu eombati-o cis:wa ser mais l'mnco p;tl'<t com o Sono.• lo, e
o apresentei uma. emenda substituindo :1 ::;ui\ (jllA os motiV1lS que ha. vinm le\'ado seus
conclusü.o ; o o Senndo s;tbo pel'l'eitamcnt.o i !lustros colleg-a~, Jnt!mbro~ rlessil Commissüo,
que totlo'l os pareceres podem sotrl'ur omenda n. aolicitnrem sua.s exorwraçii.o, o S. Ex. a.
cm suua cow.:lusü~~.
itlenticn procrrlimcnt.o, el'n o l"o.cto honb:m
Foi isso o que ou fiz, requerendo em aqui occorri!lo rlrt l'C'jniçiio de um parecm• tlo.
seguiria que o m(lamo parccor com a cmonda Gnmmi:<são do Finnnçns.
Pu.rece-~nr., Sr. Prcsident.o. e nté o Ro~i
fosso iL Commi~sã.opa.ra reconsidP.rnl·o, ú vista
!los novos documentos que enttlo apresenta vtt. mento me prohibo qu• ror penetrar nas in·
A Comtni~<SÍLO, porém,aprcsentouuma.lrmgrt tcnçües dos honmdos collegas, mas os illuslcnga (risadrts), om que niio tratou da emenda, tt•es representantes do t(io Grande do Sul o
limitando-se a dizet' que o ofl!cial tinha tlo ~Inranhão ncceitnrnm ns pnlttvrn.s do
soffil'ido varias reprohonsües o prisões, que illustr·o Sonudor por Alag,~ns sem protesto.
De morlo que eu nii.o tlesvenrlo a~ intenera insubordinado e muitas outms cousas.
Pois bem, ella emlttiu osso parecer, o a ç·ões lle SS. Ex:;., mo...; ncrerlitn que pela.
Mesa, de nccordo com o Reg! mAnto, comd· mosmn. razão foi que rcsignn.r·rLm os Jog-ares
derou o mou projecto em 2'' dh;cussilo. E niln que occupnvcLm na Com missão de FinançllB.
S1•. Preijid.onto, o 'Senado sn.bo o acata,..
podia deixar de fnzol-o, porquo só deveria
ilnl-o para. 111 , si ainda ti vosso Jo sor submet .. mentn e respeito quo mer·oce a Com missão
tido ii alguma Commissilo, o quo nilo ora pos- d~ Finn.nç"lls, qno merece o seu digno pre·
sivcl, porquanto da Com missão já oli o vinha stdento, que merecem os sons honrados
acompanhado de um parecer, o ll~Jlo Regi- membt•os •..
moo to os projectos quo j;t toom parocor siio o SR. nA~!JRO B.utc&LLOS- v. Ex. lla de
dados para 2" díscussüo.
permittir quo ou leia as notas tachygra·
E assim uma voz approva•lo, niio podia phico s sobm nii minhas pn.lnvl'llS ; V. Ex. estó.
deixar de ter passado pat•a 3·• discussi\o como mo attt'iLuiuuo intenções que niio tive.
passou.
0 Sn. VtCENTE MACIIADO -NÜO estou attri0 Sn, VICENTE MACHADO-ISSO é quo é uma buindo intenções ; o illustl'o Sona<lor por
quosti\o vencida, uma quostiio morta.
Alngons f~z dcclarnçiíes muito formnos e
peromptor!w;,
o V, Ex. como o tl!ustre So0 Su. ALMEIDA BARRETO-Vii-so,yois, que
nn.,lor
pelo
Maranhão
não contest!\rlun nem
nenhum motivo tem a Commissno p:tra
pt•otestaram.
potllr• sua. dcmlssii.o, pal'lL privar llo suas
luzas o Sennllo, qne reconhece c considera os
O Su. RA>JJRO BARCELLOS- Nilo estava
bonR sorviços quo olln tem constantomenta mula em tliscus~iio.
prestado o quo estou col'to continuar~ e O SH.. VrcE:-.;TE ~IACII.\.DO- Dizia ou quo o
prestai'.
Sonntlo todo snbo tt ü.lta. con:Jirlemçii.o que lho
Era o quo eu tinha a dize!'.
morcco, niio RÓ n. Commissão lle Fin:Lnçn.s,
como os trcs i !lustros mr.mbt•os doSfHL Com·
O St•. Vicente Mncha<lo (•)- mi.c;.~ii.o, ~uo ac:LlJELtn tlo JIOI!h• oxoneração.
Sl'. Pl"csidcnto, não tlC~ixou do impros::iiOnllt'
A prov:L dt18:-la cou:;hlor;u;ilo Uou o Sona,Jo
aoSuuu.do o J'!Lct.o do hoju, logo nu. primeira em votu~~üos successivas. em r•ola1;iio aos poparto du. sossii.o, IO\'illlta.t•·se o illustro ropre- uitlos toitos poiO< tr JS illu•tt•os Sonndores uu
sentunto do !\lo Grnn•lo do Sul, o mombro du tlisponsa.
dossn. Commissüo.
Conto e tttntos parocoros toam sido otrerocidos n dolmto o firm11dos pO!' estl\ Commissilo ,
(•LNo.o foi ro\'!110 polo orl\dot•,
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o o Sonarlo os tom ncceito unnnlmomonto, seus parocoros, QUO 1love apreciar mo Is o
posso dizor.
fundo do quo a tórma. do parecer.
Em rolaçíio a nlguns tcom havido largas S. Ex. devo ser Indulgente pnr•a com
dlsoussilo, mas o voto rio Sonnrlo tem sido nquollr.s quo niio teem n te!lcldndo do dispo!'
sempre prestigiando o Commlssüo de Finanç.1s, do habi!ldnde littornria o rundo sclontinco ne(1lpuiados,)
cessa.rio para exprimirem correctamente o
Si os motivos do ordem porticulnr, que !ova· sou pensamento (O/r!)
rn.m 0os dous !Ilustres Senadores a pedir
Commissüo não tem culpa de que o rela·
oxonerncii.o, occultnm o motivo francamente torA do
parecer fosso do tanta insutncioncia,
ex: posto pelo honrado Sen,.dor palas Alagôas, como aqt:olle
que ora so dirige no Senado.
SS. E Exs. ilüo rio permittlr que ntnrme que (0/r! Olt!)
nii.o toem absoJutn.mcnte I'n.ziio para escuso.Demais, não tenho tempo agora pnra h• iL
rom·se do prestar este serviço t\ causn pu- nossa
bib!iotheca verificar qual o sentido
blica (apoiados), certos o seguros rle que toem do tormo
por S. llx ., em relação
a ampla COJlfiauça <lo Socado. (Muitos ao parocorempregado
quo
redigi.
apoiados.)
LcHfJ:I·langa não sei si ú ü:rmo n.l'ricano, si
Soria até desagradave! que a CommisEt1o do elo quartel ...
Flnnnças, que tom otó este momento estudado com verdadeiro patriotismo todos os pa- O S11.. ALMEIDA B,umETO - Ha do ser de
]lois sujeitos o.o seu conhe<:imento, so vhise quortel; niio é de diplomacia,
agora desfalcada. dt~ caopm•nçiio valiosa e in0 Sll., RAUIRO BAUCELLOS - Com toda a
1olligoute rios !!lustros membt·os resignatarios. certeza n[o é de diplomacia.
(Apoiados).
O Senado jt\ manifestou a suo confiança re· 0 SR, ALMEIDA BARRETO-Do soldado.
cusnndo a renuncia pedir ln pelos illustres So- O Slt. RAMIIl.O BARC!1LLos- Do soldado
lladores pelo Rio Grnndo do Sul o Alagô!l.S, as· tnmbem niio, porque ha muitos sold:trlos que
sim como no illustro Son:tdor pelo Maranh•lo, sabem exprimir melhor o FOU pensamento
apozar do tor S. Ex. doclarnrlo formalmente quando so referem a producções alheios.
O meu lllustre companheiro do Commissiio
que não pedia, mas quo nprosontava a sua esreferiu-se n motivos que niio expondi, que
cusa do cargo qua occupa..
Desde que tom sido n pmxe do Senndo su- nüo tinha pnl'n pedir o minha ax:oneraçiio.
Não quor isto dizer que niio infiuisso tnm.iol tar a votos estns s'J!iQi tuções, V, !lx., Sr,
Presidente, não pód1.1. de corto, considernr bom em meu animo o pensamento· que levou
desfl<lcnda a Commissão do Finanços, o des- S. Ex. n fazer essn ileclaração no Seno.1lo.
fn!cnda qunsl quo pela '''" cabeça, poJo sou Quanto iJ. obr•iguçiío de ter o Senarlo 1le
prq_sldonto, o !Ilustro Senador p<lo Mara- npprovar todos os pareceres da Commis,iio, ó
ponto este o. t]UO nüo mo rofori nom mo re-llhao.
E creio q uo Interpreto o pensamento de ferirei.
A explicnçiio possoal do lllustro Sanador
tot.lo o Senado, fnzondo esta duclara~~õo pn.rn
pôr termo e fim no Incidente; n Commissilode trouxe novamente á discussão o assumpto,
Finanças moroco toda a confiança rlo Sonndo· S. Ex:. declat•ou que se tratava do uma mise(trpoiados), no Senado mcre'cem to·lo. tL con~ rava! pensão do 45$ pnra a. vi uva de um dos
fiança os Ires illustres membr•os do Comrnls· lwróes da guorra do Paroguay, .•
s~o. que acnb~m rio pedir." sua oxonot•uçiio,
o S11.. Ar.MEIDA llARREro-E provei isto
( Apo~ados; m111to b.:w; numo Uem,)
aqui com úocumentos.

,o

O 811., itAMmo BAnCELLos- • , • e

~uo

·,,

a

I!Or•,llnmiro Dnr•ecllmo (1)- Commlssüo no •eu segundo pnrocor m1o at-

Jn oxpuz ao Sonnrlo os motivos que tive tondeu absolutamonte aos documentos aprop!u·a pedir n minha exonorn(;iio do membro sentnrloR por S. Ex. como decisivo:; pura. a.

<ln Commissiio rio t1inanvns.
concessão da ponsiio.
~Ins como o illustro Senador pela PILl':t·
0 Stt, AL,.ElDA BAil.U.ETO-E' verdade.
byba referiu so no ptLl'CCol' 1l1t Commissão,
que denominou lenya-t~mga, nn. sua pht•nso O Sn. JhMmo BAnO"LLos-Os documentos

pittoresca, parecer üsto qno fui rotllg-ido por nprosontndos pGlo illnstro Scnntlo1· fol'arn n. fó
!nlln, poço Jicmw't ao. Soun.lo pa.m dizo1• no do oU! cio do omcJai. muriúu de ola sonl!om,
illlltitl'e Seno.dot• quo nu.tura.lmento ustú. hu· qtle requereu o pousüo.
!Jituaúo .a intm•prot!Ll' leugas·lcri!Jns, o quu o SR. PmoswENTl~-l~omht•o n v. Ex. quo
•uuJ rodtgh• llttorul o gt·ummuticulmoute os potllu a palavm }Ull'lL uma oxplicn.~lfio puij•
soai.
o S11.. ltAnmo BARO"t.Los-V. Ex. cou(I) ~ti lO dl~CUfliO nio fOii'OVbiLO 11010 Ol'Allor.
sontiu quo o illustt•o Senador voltasse ri
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da. mesma. liboi•Uado, ou vigonte, lhes ó feito desdo jnnoiro, quando
• niio tonho mais oxplicaçOcs a dar e sou· anteriormoute era ü.pCOlld do 2 n/n OSSO dCS•
conto, viiom por isso, impellidos pol:ts <lilll·
to-me.
cu idades da vida, qno cada voz se torna mais
O Sr. A. ,\.zoredo (·)-Sr. Presi· penosa em face do elevado preço que toom
dente, quando, ha mais de vinte dias, podia nttinghlo todos os gonoros indisponsavois n.
quo V. Ex. consultasse a Casa si consoo tio vida., o, sobretudo os alug-uois de predios,
que !osso dado pnra ~ ordem do dia a dis· podir que vos digneis dar soiuçiio no veto
cussiio do ueto do Prefeito Municipoi, em ro· opposto om 12 de abril doste anno, pelo Dr.
lnçii.o aos vencimentos rlos fllnccionarios rnu- Prol'oito do Districto !'odorai ;, rosoluçiio de
nicipnes, do mez de rlczemLro, e:;;tnva. longe 7 do mesmo mez e anno, do Conselho Muni·
de suppor que osses funcclonnrios mo pro· cipal, csta.helcccndo, entre outrns disposições,
curassem poro ser o portadot• da uma re· quo !ooso 1leclarndo insub>istento o neto pelo
presentação dirigida ao Sena,lo, fazendo a qual lbrnrn considerados como cahldos om
exercícios fin1los os vonclmentos acima e
mesma reclam11ção.
Bo.stn.va-me ler esta representação, para pag-a, pelo saldo existente no orçamento vijustiftear a preten~iio dos rcc1amnutcs, por· gente, a. mf~ri,Jn. importancin..
Para que po~:s11cs avaliar o. urgencln.ila.
quanto olics nhi mostram que estão p1•ivndos
nntoriznç1la
poli ida pela Proi'oiturn para elfudoR seus vencimentos do mcz do dezembro,
ctunr
osso
pn~amonto, bastará ter-so em
devido no w!to rlo Pt·efoito, que so acha depcn·
vi~ta.
a.s
seguintes
ponderações fcita.H ao
dente de delibcraçiio rlo Senado.
mesmo Conselho na. munsngom n. 53, do 8 do
UM SR. SESAnoR-QUal Ó o uato!
referido mez de abril.
•Foi bontem recebido nos~' Prefei lura o
0 SR. A. AZEREDO- E' O qno se rcfore
nos vencimentos do mcz do dLzembro, que o nutogrnpho da reloiln;iio do Conselho Muni·
Prefeito consirlorou cabidos em excrcicios ci'pnl que manda oxtornnr p:.ra a rubricafindos, o que mo pnreoo realmente extraordi· Divida pa~siva-llo orçamento cm vigor, uma
nario, porque ignorava. que tnmbem na Pro- parto do s:tido existente no mesmo areamento.
Sondo contrarias a dispo;ições expressas da
feitura houvosso oxercicios lindos.
Entretanto osso acto tiotorminou a priva· lei oscripto., os arts. 3·• e ·1,. tla. Resolução do
ção doa vencimentos desses funccionnrios e Conselho Municipe.l, nbstrnio, nttenta a g1•a·
relativos ao mez do dezembro; e, como nin· vidado e importancilL do assumpto, da nor·
guem precisa mais tlo que eiios sor oml!ol· ma atú aqui seguido. Em casos analogos, para.
sa1lo daquillo que lhes portonco, consideran- 1lirigir-vos a. pr~sent~J mensagem, som sub ..
do-se na dilllculdndes da vida, que todos nós motter desde jiL o. questão :'t decisão do podet•
conhecemos, era justo que n Commissiio ti· competente.
Prejudicando os ta ultima soluçiio interesses
vcsse nttendido a essa necesshindo. Por esta
razão foi que, ba viole dias, solicitai do So· 1lo não pequena mon!IL por procrastinar·so
nndo que !'osso dndo para n ordem do dia o pOl' mais tempo o. sntisfucão de serias com·
udto, a quo me refiro, indopon1lonte du po.re· promlssos, sou obrig'<ia a solicitat··vos" ro·
consideração dos a1·tigos n quo mo ro!bt•i,
cor da raspectivn Commissão.
Como, poróm, acabo do ouvi!' do um dis· oubmettendo a resolução a uma nova dis·
tincto membro da Comm!ssiio quo o cuto se cu"íio ou adoptnmlo qnniqnel' outro meio
acha em sou poder, confio que S. Ex., atlon· que vos f1Lcultu o vosso regimento, mas don·
dendo o. urgoncla do nssurnpto, se apressara ti'O do rosto do prazo de que tmta o nrt. 20
a dar o pa.rocet•, para quo esses funccionarios 1ia lei n. 85, do 20 do setembro de 1892.
possam receber os seus voncimcntos, sen1lo Embora esteja ji\ salva a minha responsabi·
quo para elles ó indilfet•cote que o Sanado bilitlado pola convicçiio que nutro do ho.ver
npprovo (lU r~.ioito o v,:to.
. procedido com a. rcct!llü.o ncceBBllrin., suggit•o
V011 ler a l'cpresontal)l'la ; nftm do quo SeJa ao Conselho Munlr.i pai o maio de estudar com
mais pt•o!undoza o assumpto, para não ln·
publicada no jorual da Casa:
sisth·
em uma determinação que não posso
Exms. s.-. Presidenta e ma;s Membros nem tlovo
oumprJr, attuntas as vo.Uosns rado Souado Fetlf,rltt-0::~ o.bn ixo nssiguo.do:;,
züo~ quo om seguiria. vos passo a expor com
lhnccionorios da lntoudoocia Municipal,
desen,·olvlmento do que as que j~ tive
aclmndo·so ató hojo pri vudos dos seus vonci· ma;,;
on~ejo da adiluzir»i mensagem que tondo
montas domoz do dezem~ro de 1898, o snjoitos sillc o.presentuda ao CothOiho Mumcipai, tove,
deede fevereiro do corrente anno ao descouto em
se>oiiodo 13 tio mesmo moz, do respectivo
pt•csidonto, o soguinto dospncho: «Archivoso·. A prosontc mousagom rofero·so a nssum·
(•) Niio foi ruvMo 11olo oa•ntlot•,
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pto .i1\ l'e.<olvido pelo Conselho. A Prel'oilnn
nii.u tom com potencia pnr•a mnt'Cill' nn Con.-:o.
lho :t mnneirn de re.-:olvm· a:-;sll!tlpto ..; snjeito.-:
1't. dut;bornc:ii.o o ainda mal.; qum•ut• Insinuar
umn retrnct11ção.))
Or.1, :-;i jiL ucssn mensn~em do nhr1l l'('CO·
nlwcln. 8 Profeitnr:1 n ncrl'!Rsidado do nnm
solu~~ii.o n os:;o rc1\poito p .r prejutlicmr rpmlquor domorn que ltouves~o S11ht·o o assumpto,
intcro-s:-:os lio niio peqtwrm monl:~ ~ prncl'a~·
tinar nssim por mais tempo :1 tmtislnçü.n clu
serias compl·umis:oo.~, ~u:1nto ma i~ cni.Jimonto
niío tom ag-ora. a. pt~dtmçüo dos al.Jn.íxo·nssignrLdos, vindo solicito.r-vo.-:l o. r;oluçilo po·
ditla? I
Cumpre not:tr quo, clirigindo·s~ no Scmndo
ncsso :-:ontido, niio toem cm Vi:'ta os mr.-:rno.-:
o.i.Jnixo-assignn.,lo..; pedir :t rojeiçi'i.o de profo·
rencia. à o.ppt•ovação do rofnrido teto on viccvors<L.

Como podereis onriflcar paio oxamo 1lo na·
sumpto, lhe~ convirú. antes qualquer solução
ao adiamento indellnhlo, visto l'eduzir-so a
oecisilo deste tJdo npenns a uma questão d1l
"PCI'mn., isto é, n. devor ser considerado ou não
tamn do exm·cicios tlntlos o pagamento de
ofos vencimentos, elo ando so concluo que, ai
fonojeita.do o vdo, o pn.gamonto po~lorú. :-;er,
foito irnmedln.ta.rncnto c si for D.[Jprovnclo
terú. do ser dcvolvitln ao Conselho 11 re;,oluçü.o
citada, pam. Jbrmular-so novo p!'Oiocto, tle
accordo com ot opinili.o do Dr. Prel'eito.
A' vista, pois, duH allcl-{ac;ões acima, o con·
Hndos na. I.Jencvolencia du VV. EEx ..;., ngnn.r·
dam anciosu::; os ai.Juixo-n..;siguwlos a solução
petlida.
Rio do Jnneirn, :m de n~osto rio 1809.Josd da Silva Sautos.-Amctia Procnçtt Gui·
'Yiwr,ies.-l•àu.<;to A. Cardoso.-Dr • .Tose Joa·
!l''z'ln de Qur:im=.-Jlfinio da F't•eitas A1·aujo.
-.·l»t?nio de J[outa rf!sil'll JttHiOI".-Jorro P1!clro RolJa;:i. -J. do A. Rorlriyucs Junior.Engcnheiro Adolplto Lui: da f'unh.a,-Ft·an·
ci.~co José G,-J)!W.o; d11 Silca.-Frm1ci,çc r !Jh!.~ dt!
.Alv,trcn grt Cunlw , - Ur. J·l~lidano Pinheiro
JJittcYICO!O't.-Antonio Ca 1'11/crmti Atúu'J''erque
rlv Uusm,1o.-Artlmr AJJ/Cl"ico dtJ Matt~ts.
C<pl!Jlo,ç de Mcdciros.-Lw',; A. dos Rtlis.Jm7o Nm•(n!J'IO F11l'I'Ci1'lf,-Jot1o ('nl'doso Jl!ou"/'a,

-Lui: Ant11nio Jim•rd1"1t.-.foaquim r/11 Sitvrr.
-Jmwrwi11 dos S11)tlos Sabino.-Artlwr drt
Co.~ta o Silt•a.
Esta. mensagem Jbi dirig-ida no Con!!ellto
Municipal om ruspostn i~ pl'OJIOt'içü.o do Con·
soll10 ouvindo. ó. Prefeitura o pala Profi:JitUI'O.
'UI'tmla o ouviacla no Somulo.
Eis n. J'8fli'C~~~ntnçiio dos funccionn.rios mn ..
nielpaos, que peço seja publicnda no jornal
da. ca5n; o ~olicíto dn honr1.tdll Commissilo a
poosivol IJrcvillndo uo tlespncho tlo veto quo
· ~om em ~cu J>oder,
·

C) liii1•, PreMiflen te - A ropresontaçao .sot•á I'OinettidtL ú. Cornmi:-:sito do Coustl·
tui~iio o Poderes,
O ~··· Ft•anco:IRco l\lnc~hndo
SI'. Prc..;ifl!mtc, vonho iL t1•ibnnfl pnra sati:~..
f~t..:cr um pndido 1lo nosRn illnst.ro collc~a o
mou compnnhniro dt' rcpJ•csont.açiío o SI' .•To·
nntlms Pcdi'OS:t, clcclamndo ao Sonncln quo
S. Ex. nü.o tem compat•ccitltl ú~ no~sas f'Cssões,
po1• motivo de incommodos 1lo saudo, quo
nintla porslatom.

O Iii••, P•·c .. idcute- O Senn,Jo fica

inteirado.

O l.o!l", Domin;,;oM Vlccntü (1)-

Depois ~la mo.ni!'ost:~cãu tio Senado n. rcspoito
do pedido do demissão de tt•es dos m1lis illus...
tratlos membros da. Com missão do Finan~·o..w:~,
V, Ex. comprohund.,, Sr. Presidente, quo
nós outros, membros desta Commissi'io, ficamos
collocntlos em uma posição embaraçosa.
O l!onrnilo Senador pelo Rio Grande rio
Sul, bom como o nosso vonoJ•nndo collo,;a,
r·epresontnnto do Estntlo do Marnuhiio soli·
citaram 11 smt demissão, nllogando impedimento po.rn. continuarem a. servir nessa com·
missão.
O honraolo Sen:ufor pelas Alagôas lbi mais
claro, e mnnifostou no Senado t1S motivos
que o.ctuo.rnm no espirita do~ m·:.:sos illnstres
compa.nhoit•os, quo o.ntoriormcnte ha.viam
solicitado a sua exoncrnçã.o.
O Sn. Lr~rTE E OrTIC!CA- Podia dar; trn·
tou-so deste assumpto na reuniüo !lu. Com·
mi::~siio.

O Srt. DOMINGOS VrcEr-.TE- Hnntem, rlo·
pois dr• maulfestnçiio do Sonndo no parecer
ria Commlssiio de Finanças, emendaria por
um dos rws<os l!onrarlos eollegns suscitou-se
110 aoio rht Commia>iio a idén do quo o voto do
Senado aignillcava uma do•oonsltlernçüo ri
Commisf'iio, o, depois do ligeiro. dlscussiio, ro·
~olvou-Fe que a. Cornmis!óii.o, solidaria com o
modo do pensar do sou honrn.tlo prosidente,
sollcitnssc, JIOr intel'modio desta 8 demissilo
collcctiYrLda Commissão.
Nolo foi esln, porém umn dolibii!'Bçiio qun
ftca~Ho doflnitivnmente ns:mntrtda, pois quo o
not:so <listinctissimo companheil'o d1L Commissi\o, o Sr. Rotlr·iguoa Alvos, era rio opiniíio conlrarin..
0 Sn.. Go~a:s DE CASTRU- Niio foi isso que
nssr.ntumos; ou, pnlu monos, nilo mo jul_g!LVO.
:lUtot•iímtlo !Hl.l'U. pOllit• a demissão do. Commi ::~silo.
(1) Ni&o foi rovb1o t•lllo orntlor,

SESSÃO EM

25

DE AGOSTO DE

1890

36i

O Sn.. DomNoos VICENTE-Eu declarei que süo, a minha demissão lmplicitnmonto devia

não nchava muitn. raziio pn.ra. se tomiLr o sot• da.da.. Eu niio poOia. dccontcrnonto contt..

•

'.

'-

voto do Sona.do como uma. dosconsidero.l;ü.o iL nunr no seio dessa Comm1s:;iio !!em os meus
bonradot:~ collegrts, eleitos no. me::~mn. occnsião
Commissi'io.
pnra o!la.
o SR. COET.IHl E c,nrPOfi-Nii.o lm.
Pon:-:o, Sr. Pl'osirlonte, quo tonhn fin,lo n.
O Srt. Do:o.UNGOS VICT~NTI·~ - Poróm, si in- t·n.~ii.o pot• quo niio solicito di:.:pnn:-:n. rln. ComsistiH!:lPill mn consido1'.'11' comn tal, ou entro .. mis:ião 1ln l•'inanj:ml, tlcclai'U.!Hln quo, si n.
gnl'la o podido rio domb.sti.o u.o hom•a.tlo Pie· Commissão colloctiva.rnont.n 1-:0 dcmittil', eu n.
sid1mte do Sonado.
acompanho o considcro·mo t:unbom exone·
O SI<. GmiEs n1~ CASTRO - Po•;o n pala vrn rado de~de osso momento; por ora, nii.o. Ac·
coitando o voto lia Senado como umn provo.
par:L uma explicw;ü.o pessoal.
do considornçüo ú Commissü.o do Finanças,
O SIL, MoRAES BAJUWS - Dcsconsiltlra.çüo continUo a prestn1• nelln. os meus serviços,
dn. pnt•to do Sena,lo niio houve nenhuma: serviços obscuros, mas nquelles que estivemulto insiguiflcn.uto difl'ot•ença do Yotos.
rem nn proporção das minhas forças.
O Sn.. LimE E 0JTJCJC,, - Nós ontondemos
quo houve renuncia. da politica anterior.
O Sr. Vicente :\Inchado-(·)
Sr. Presidenta, n questão hoje Li com as Com·
O SR. MunAEs BAnn.o!!-Nem isso.
missões. I-Ia. pouco lovanton·sc o illustro SeO Sn.. Dom~oos VICE:lTE-Nós rosolvomos nador por Mntto Grosso o pmliu, si ~em mo
quo o digno prcsidonto dn Commissiio pc- lembro, quo fossn dndo para n ordem do din,
disso o. domissã.o tlestn., no menos eu disse n independente do pnrccol' dn Commissüo •••
S. Ex. que a minha domissiio estnm cm
O Stt. A. AzEn.Eoo-Pcrdão; nõo foi isso
suas mü.os, quo acompanharia a. maioria dn
o quo eu pedi.
Commissiio.
Mas, St•. Prosidonto, o mau fim, vindo iL 0 Sn.. VICE~TE MACIIAno-Mns principiou
triiJUOO., nii.O Ó azed1tl' iL dÍSCUSSftO qU0 1 por t•equorendo isto e nllnn~, St•, Prosiden~o,
appcllou para n. Comrmsstln de Constituu;u.o,
esse motivo tem so levantado hoje.
E: niio preciso explicar a razão por que mo Poderes c Diplomacia, afim de que trouxesse
VOJO cm\Jaraçrulo pu.ra. solicitar :L demissão, a.o couhocimonto do Senado um vceo opposto
pelo Prefeito do Districto Federal a uma redepois dn manifostaçiio do Senado.
soluçã.o do Conselho, I]Ull considerava cahit.Jo
0 Stt, GOMES DE CASTJ\0 - Pois é niio JlO· em exorcicios Nodos os ordenados rlo mez de
dil·n.
dozombt•o dos emprc;;atlos muntcipacs.
O SR. Do~u:\'nos Vtcg~1'E-A recusa que o
v. Ex. :::n.be, assim como todo o Sona1lo, o
Scmado .iil. Jàz no pedido 1lc tlemis:::üo apt'CS')!l· ou ntó certo ponto mo drsvancco em fazer
tnt.Jo pot• nlgun::J memi.Jt•ot~ da Commissão de esta declnr·açílo, quo n. Commissão de ConstiFinanças importa um1L ronova,;ão f!n. sua. con- tl,tiçüo, Podei'CS o Diplor.na~in., nü.o ó dns
fiiLUço. li. llltlsma. Cornmis.si'i.o, e por esta lt;tZão menos zelosas 1ias Commts~uos desta Cnsa..
eu nü.o solicito a llcmissiio,
HIL :;rnntle numero !lo nssu.mJ!tOs n.ffoctos o..o
0 S!t. \'ICENm MACHADO - Não t!nvo pO• conhecimento de~tn. Commt~suo, e a qmmtt·
dil·~; o Soundo já recusou nos tl'CS compn- tia• lo do parecct•es que ol\11 tem enviado á
Mesa, ó n prova tio quo os seus mem bras. teem
nhou•os d" V. llx.
tJ•abaihado, procurando corresponder a conO Sit. Do~u:oioos Vrcb::\'TI~-0 honratlo So- ftnnçn do Senado.
nntlo_t' JlRio Paraná npJ•osentou como que umn
Em relaçiio ao wto opposto pelo Prefeito
mocu.o •••
do Oistricto ~·etlcml, a css.• rosolnçilo do Con0 Sn, VICBNTg 1\L\CIIADO-i\Ü.o, níio lt1i selho. sobre que versou o di::cm·so do hom•n.do
Senador por Matto Gros~o, ~u tenho n dizer o
mO\ÚO,
s:1cruinto:
este veto est.o. om poder tlu. Com ..
0 ~R. Oo~Ui\'OOS VICE~Tr:- , , • OU uma
missüo;
n.
IJH:Ltol'ia tlellu ó umn. mo.t ·.·ria comeHpecio do mo~iio, fliiO t'oi npoinjla pot• todo o
pi11X:t.,
niio
Ode~sas que po1:1sam ser cstuda.tlo.s
Soun,jto, doclnmmlo qun o mo;;mo Sonndo de·
racilmeute,
t.hmdo·SO o p;trecol' sem profundo
po~it:tvn intoir•t cnnlhLJU.~:l. nu Jli'OCollimontodrt
estudo.
Cummi:~&iio do Finnn~·n.s. Dü)JOÍ.'i dessa ma.nio SJ<. A. AZEREDO-V. Ex. tem d~t<!o outros
fest.l~çã~, cu mo julgo dispen::HLdo 1le podii'
donus~uo Uu moml.Jro Lln. Commissi'io, n. que pnreccres; podin. to.mbcm tm• cltulo esse em
pertonço.
1·L'!nçii.o nos cmprrga~los municipaes, que cn.Soi, St•. PrcsiU.cnto,quo ~mu o mn.i:; ollscm·o, rocom do seus or.lonntlos.
que :;ou o mnis lusig-nitlcanto dos membros
dn. Commissiio tio l•'intLn~~ns (wru opoiatlus); o
desde quu a mniorln dusta solicitott a domis· (') Niio i'o! rovbto ,\'lllO omdcr,
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O SR, VIC~NTE MACJIAno-Mns n nttcnçiio
da Commissiio estit sondo tamhcm rocln.mndn.
por nssumplos dn mniol' rolovancin : por
oxempto, osta.mos estudn.n1lo umrL matoria.
que pelo Regimento ó consirlol'adn. argento,
a eleição do mo Grande •lo Norte •..
U~I Sn. StONI.DOit-E' difficil.
OSn. VICENTE MMIIADO- ... e dinlcil:
lm contesta~üo o outras cousos. Alóm desta
tomos outros questões que se referem igunl·
mente n. interessas pes~ones.
O quo posso declarar t\ o seguinte, o isto
creio quo sntisfnt••\ no honrado Sonndor por
Mntto Gro"o: n Commissiio, ,Jonti'O do tompo
bravo, ae dosemponhnrti. do sou compromisso,
apresentando no Senado o pnrccrr ~obre o.~~o

~uo

n Commissiio tinha sustontn•lo scmpro'

com n ncquiesconcin. do mosmo Sonndo um
ralnçiío ás l!eapazn.s novas; quo olle 'por

exemplo, ostnvn nn impossi!Jilldnde do' rcdi
~ii· parecOJ'CB sobre pensões.
O Sa, RA~ItnO BARCELLOS-E' exacto,
O Sn. Go,ms DE CASTM-Foi isto que se
passou; a Com missão ha do dat• o sou testo·
munho.
Eu J'ui quem monos insistiu, niio porque
tlvo•so outl'o pensamento quo nãô fosso o do
ren~nciar o rnnndato, com que o Senado mo
hnvut hoi.t•n.rlo, mas porque cw não queria
corn a mesma roaoluçiio forcnr n.dos meus cal·
lcgns; tanto assim quo, como o Sr. Scnnclor
Roth•Jgues Alves não nch:wn. motivo bastante
veto. Ag-ora., si o Senado nutcndm• quo póde pn.t•a. üxonnmção da Comrnissüo tomei n. li·
nbsnlutnmonto Lolibornr indopondcntc do lml'dado do •lizcr no illustro Sonndor quo
que possa trnzor :Lo sou conheci- nquolles mombros da Commissiio qno julgas·
mento n. Comrnissão, eu tnmbom niio me op- som pod:1r nindrt r.ontinuar a prestar seus
e~turln,

ponho n isto, na ccrte7.a do quo rcnlmonte,
o assnmpto da nmiot• imp01•tn.ncin., o
Senado tm·ó. do prolongar o dobnto inutil·
monto, qnnllllo o subsidio qnc lho devo trozor
o est1;do dn. Commissiio, pó1lo !lct' vnlio:-:o ...
O Sn. A. AzEREno-Ja declarei quo nüo
pedi i'so.
0 S!t. VICENTE MACHADo-Sr. Presi•lente,
são ostas ns oxplicn.çõns quo tenho (ln dar,
tor;ninando por dcclarnr que o dia niio t\
pro,prio parn. discu::;siio (lestu Ol'dcm : ella.
devta ter sido feita hontom, que foi tlia •lo
S. Bartholomeu; mas l••vo principio hontom
e ostil tendo hoje o seu desenvolvimento ua·
turnl.
Tenho concluido.
~ondn

O

Sir.Gonlo~ de Cn,..tt•o(pata uma.
JltJ~~oal)( I)Sr .l 1 r&:~id(\ nte,rts tlcclara·

r.a:plicar.t1o

çõcs foi tos polo hourndo Scnndot• pelo Espirita
::ianto, sobre o quo so pas~ou hontom no seio
da Commissi.to do Fina.nçn.s, mo forcam n. vir
tallnt•, •lando !amuem pela minha vez, outras
expllca~ües.

Uunntmo·nos, niio pam dlscutlt• a materin
relativa á votnçilo do Senado tio hontom, mas
par11.tomar conhecimento do ttlguus ptlrece·
ros apreaantados, creio quo pelo hom•aUo
Senadot• Rodrigues Alvos,o nilo s.•i si t:tml!om
um pelo honrado Senador pelo Espirita
Santo,
Nessa occnsiiio o nobro Senndot• pelo Rio
Ordn1le do Sul, o Sr.Ubmiro Barcallos ilccln.·
rou-mc que ostnvn impossibilitado do conti·
nun.r n. servir nn. Corr.mi~ü.o, pm•q ua a. vot:L·
çilo <iUD so tinha acnbatlo de dnr no Senado
rc.vulava quo os to havln ronuucintlo a politica
(') IWo dlscuno niio fol rovl!itD !Jolo

or~~oa·.

importantes :;erviços nll. mesma. Commissão
podinm ttzol·o.
'
Foi quan•lo S.Ex. declarou: •Nüo; nesse
caso nós seremossolido.rios.»
O Sn. DomNoos VICENTE- Porfeitamonto.
O Sn. Go~ms nm CAsTtto - Mas ou nilo ro·
cobi a missão de pedi!• a demissão collcctiva ·
e !ovei o meu cscrupulo no .ronto que,
bonrlo, n.ntr~s do nberta a sessu.o, quo o honrado Sr. Senador Rnmlro Bnrcollos dava corno
motivo do seu pedido (o quo nós sabinmos
quo ora real, mas motivo de ordem partlculnt•) a molostia do pessoa que muito
prezo. .•.
0 Stt. RAMinO BARCELLOS- 0 que é real,
0 Sn. Go~ms OE CASTRo- .. , immodiata·
monto resol\·i pedir demissão nos termos om
que o fiz, porque tLSsim os meus colloga.s uü.o
seriam levados, pela nobreza dos sentimentos
quo toJos lhes reconhecemos, a acompanha!'·
me cm um acto quo a muitos de SS. Exs.
podia parecer pouco rclloctido ou proclpi•
tado.
Foi isto o que se passou na Commissão,
Nom ou podia po·Jir a demissão collectlva
•la Commisslio.
Esta compõo·SO do nove membros e ostnvnm reunidos creio que cinco ou sois; faltavam tres.
.
0 Sn, DOMINGOS VIOENT~-Estnva n maioria
da Commiss•ío,
0 Sn. í10MES nm CASTRO- Sim osto.vo. n.
maim•io. d:L Commlssü,o i mas eu nfio rocobl a
mis:-.;üo do pndit• o. demissão. E, para ni'ío
for(•nr o po•lldo do outros, fiz o meu requeri·
monto nos to r mos que o Senado conhece.
0 Sit. DOM!Nt103 VICENTE dó. um aparto.
O Sn. Go!IES DE CASl'ttO - Isso mo seria
multo honroso, mas ora pt•oclso utn man·

sn:
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dato explicito. Eõto mandato niio houve;
n.ppoll~J para os nobr~:s Senn.dm•ns ~ ue os tu v.~m
h\ presentes.
,. 0 SR. DOMINGOS VICES:'I'E- Dom os nutoriznção pnra. V. Ex. podlr.demls~ü.o por todoR.
O Srt. Go:mi:..: nB CASTRo - Niio. O meu pedido 1te demissão niio so discutia; ibto ostn.va
discutido, estava resolvido.
V. Ex., St•. Prosidento, mo perdr\o •lo·

1899
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O S•·· F'oliciano Pounn (pela

nrrl"m) requer prorognçiio por 10 minutos,

da. llm·a do expediont.e.
Con::;ultado, o Sona.1lo concedo
grv;iio.

tL

p!'oro ..

O S1•, Ro<h·i~uo"' AI..-e"' (par•t
1l111a c.tplic(Jçao pcs;o,tl) (•)-St•. Prosidonte,
quoro simplesmente dar no Sonn.do uma. ex-

plicnçã.o pessl~nl, paro. n qual sou provocado
morar-mo mnis um lllinuto. Niio é uma depois
1ln.s rofm·encins feitas ÍL min11n. pesilon.,
suscoptibilldadtj doonLia, oxagol'n.da. como

,.

na qua lidado de membro elo. Commissão de
aprouve qunlillc.~l·a no honra• lo Senador pela Flnnnr:ns.
P'rabyba.
HoEJtllrn, ele pois da votação rln projecto de
Foi semprA o pt'OJiOSito d;L Cümmi:::siio o.u- pensao, ;lpro:!onto.e.Jo pelo honrado Sanador
xi\iur o Governo com a mn.ior 1\edicação em 11Cin P.trahyb;t, fL Commissü.n de Finanças
todas as medi1las quu ollo julgasse nccc.ssurins reuniu-~.o. c.uuo declaron o honrado Presipat•a salvar o poiz.
donto dn mesma Cornmissão.
Como era. rmturnl, dbicutimos o incidento
0 Sn. ALMEIDA BAJlnE1'0-~[as n Commis.são
occorritlo,
o o honrn,lo Souador pelo Rio
devia submettcr·so no voto do Sonado.
Gmn<l• do ~nl, corno o llonrndo Senador pelo
O Sn. GeMEs DE CA5'J'RO - Agorn sou eu !\f:lt•anhiio, dt!clrtl'nrn.m o prnpo:;ito em que
quom tom n Jl:tlrt.\'t'.L tii isto incommorla o nst'l\'1\.fD de so retit•arom da. Commissão do
V. Ex. oumes~·nb.
l"iunnr;a~. visr.o como so julgavam dcsn.utoO Sn. ALMEJO,, BAR!tr<TO- V. Ex. dit J'ados pela votar,:iio do Sonndo.
A nus:m COU\'ei'Sa t~Ji fluniliar,,.
I)Otnpro apartes, o ningu:Jm lho diz isso.
Srt. Oo>r•s DE CASTrto-E t•aphla.
O
O SR. Go:"~iE::i nE CtlSTu.o-Nós nssento.mos
do resistil', de modo que do Scna.,.lo uiio p·lrO Sit. Ronmour.s AJ.VEs- .•• e rapida.
tisse o exemplo rlo iniciarem-se tlospczns no·
Nessa ccca,ião, ponderei ao llonrndo Se·
vn.s ou de augmentr.t•em-so as existente:;.
nador pelo Rio Grande do Sul, como ao bon·
Em mnterio do pensues, o Senado tinlm t•ado Sena•lor pelo Maranhão, que eu não
sempre ropo!ldo ·os project.os vindos da cn- nchavJ. razão nessa comluctn; que eu enten~
mnl'll dos Deputados, concedendo pensões ou dia que n. Cnmmissão não s., podia exonerar
com ~ste fltndamento. Occorl'la. ainda. que a
sobruvivencia de pensi'íos.
do Finanças tinha sido honro.du.
Assim, parece quo não tinhumos o dit•dto Comnlissüo
pot• unm confi:mQ;t, constante elo Senado.
de inverter o.gora. os pa.pcis e rle mundu.1· pn.m. manift~:;tndn. r~petiolas u ft•equcntes vezes
a Camnro. projectos do mesmo g-onor.:> da- (muito.~
a}loiarlo$): contenns de pll.recert?s nos~
quoUes quo nós tinhnmos l'••jeltado.
'os tinltnm sido dados pnm ordem do din o
Isto ern. umn mud11nçn. nn. deliil~rnçiio do approvndns qullSi que som debate.
.
Senado; nós crnmo~ os S•'UB mnndat·1rios Eutondin tlmbum eu quo n. Commissão niio
para exprimir o pen;-;amento ji~ rovelndo, não poderia. colloca.r o. que~tüo,no Senado, no ponto
em uma votação, mas em mui! as: log-o que do entender que seus pnt'eceres devoriom ser
uma votaçiio contral'iamostrou quo o Sonn.do ~ompre e constantemonto acceitos pelu. Casa;
onvArcdava por outro caminho, a Commissão podm·in lmvor nisto um" quetwa do melindre
osto.v:L imme1lintalnento ctomitli1lo..
da coi'pnraçü.o que nt'1~ ropresentnvamos.
No COl'fOl' ([:L COOVOI'SII, 110 COJ'rOr do. diS·
Ora, 81•. PJ•esitlento, n minha. demissiio
nüo podia. tet• o nlcn.uco lia. clcmissão lln hon- cu~l!ã.o, iusist,ine.Jo o honrndo Senador polo
rado Senador pelo Rio Gt•t~ndc do Sul, da do- Maranbilo e o honrotlo Senndm• pelo Rio
missii.o do honrado srnador por Aln.:d•ll.S, da Ora!llle do Sul, dissemos nós: "Ne~to caso,
demissiio do honrado Sennrlor pelo Espirito vamos todos nos oxonoror, porquo o Senndo
Santo, e dos outros membros da Commtssfio: se pronunciaril então sobre o pedido colle·
eu sou o nnlco quo niio trabalho nesta Com· ctivo e providencinJ•il sobre a nomeação de
uma nova Commlssilo,,.
·
mlssüo, pois IliiO dou prtroccrc!i,
Isto
não
lli'IL uma reS(Jluc:ão· que nós toma·
Por conscquencin. a minlm retirado. pouco
Jll'l:\juizo trnrú. ; o o Senado vno tot• disto a vamos: CI'IL uma. co1nversu. do ca.rncter fami~
i1rovn, vno ver que n. minha nusoncill tla. Com· Jio.r, mais no intuito do ver si GS o.nimoa cbc·
missi1o não causn o menor pr<•julzo n.u ser· gn.vnm n. um nccordo 1lo que no de so manter
viço.
I (•) Não foi l'u\'lllto puln Ol'lulor.
E r:~ o quo eu tinha n dizer.
~nndo
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0 S~. GOMES nrn CAST!lO-Preclso de doola•
l'nc;ão mcplicita sobro isto; niio pódo lmvor rcl!ccncins soLro este ponto.
0 Sa. FIOLICIANO PB~:'IA-Desculpe-mo O
nobre Sonndor: ou nüo estava mererorinuo a
S. Ex.
O SJt. Gu~m.; nrn CAsmo-Mas V. Ex. disso:
Commisliü.O.
. «Depois das oxpl icaçües <lo Sr. Jtod!•lgues
Po.recin.-mc que o Sonntlo niio p:=~tlin. ~o prl· Alves ... ~
YD.l' tln.s luzes, d:L experiencin. ~~ Jo grnntlc
0 Sll. RODIUGUES ALVEs-Explicaçües rruo
:;aUer do nosso uwstt•e, o Sr. Dr. Ciomes do nbsoluto.mente não contrnt•iaram Us do
CustJ'O, pn.l'CCiiL·mo qno c!'a. uma tnlta impro· V. Ex.
onchivol. (..lluitos apoiados.)
~
0 SI!. l'ELICIANO PENNA-AS explicaçÜOS
Pedi no honrado Senado!' pelo Moranhno, o dadas
pelo nobre Sonad01• por S. P.<U!o fo1•nm
Dr. Denotlicto Leite, ()110 convcrsn::;se ~om o as mc>mns
que don d:c tribuna o illu<tro Se·
Sr. Scnndor Gomes do Castro, no scnlalo tlo nado<' pelo M:cranhão.
mostrar o embaraço om que a sun. contluctn
O Sn.. Go:.ms DE CAsTRO - Eu precisa.va
poUorin. nos colloc;tr, n. nós, mombl'os dn Commissão, o à illustrc corpornçíio que nU;:; rc· tlcsto. explicação, porquo me prezo de Her
vordttdolro.
prcscn to. vamos.
Ainda hoje, antes do começarem os trab:c· 0 S!t, FELICIANO PENNA- Com efl'oito,
lhOs, tive occnsífio do conver~at• com o hon- 81•. Presidente, ó monos exacto que os mem·
rado Seno<lor pelo Rio Gron<lo do Sul, com o lJI•os du. Cotnmi~Silo de Finanças tivessem de·
fim do dissua<lil·o do proposito cm que ostl\VIl legado ao sou digno preaideute a mlssiio de
de insistir pela demissão· de memoro <la Com· vil• declarar no Senado quo to<los os membros
missão do 'Finnnçn~.
da Commissiio de ~·in~nças renunclav:Lm seus
S. Ex. <lcolal'OU·me que h\ colloCILI' o ques· car·gos.
tii.o em um terreno cm qtw o Senado so pode
t•ia manit'estm· com liberdade, sem nos con· o Sa. Do~JJNoos VroE:><l'E - Disse-se na
strn.ngm•, n. nós outt·os, seus comp:mheiros tle Commiss[o que ello ficava autorizado a pedir
osso demissão. Appollo poro.· meus com·
Com missão.
p:cnhelros.
,\ssim, parecia haver o proposito, d11 parte
de todos, do resolver o. quest[o pelo melhor o Sa. GOMEi! DE CAs1•no-Niio recebi esse
<nodo.
maudato.
E, trazendo eatns informaçücs U. Casa, niio Os Sas. LEITE R 01TICJCA & ouTnos Slts.
]lasso deixar de me felicita~ com o S~enn.~o, SE~ADDitltS dão apartes.
por n[o ter occeitntlo o tl01mss[o de tao dlstlnctos cnvalheiros; olles fazom falta na Com· O Sn.. ·FELICIANO PENNA-Quando o nobre
missü.o elo Fino.uç•lB, o o Senado não pócle ab· Senador disse que, por se sentir oxautorado
solutamonto prescin<lir de suo illustre colhl· pelo Senado, vin·SA na contin:,rencla de pedir n
exonora~[o do cargo quo exercia na Commis·
bornç[o.
siio,como
um argumento para demovor S.Ex.,
( Jiu it os opoi ·r do:1. .Jft~ito lJc m ; 'o !Ir ito !J,: 111. ,) nós lhe diss:~mos
que isto nos obri~tava n
ncompanhal·O,
por
uma quest[o de solidarle·
O~··· FellelnnoPennn-Sr. Pro· dado olomentor.
sidente, as oxplicnçaes t1•azidns iLll•lbuna polo Entretanto, quando hoje o nobre Senador
nob1•e Senador pelo Estado do Esplri to Santo pediu
a palavra e aprosentou sua renuncia
collocnJ•am-me na nccm:sldntle de tambem vir no Senado,
d~ndo motivos que n[o foram
dar esclarecimentos . a respeito do Jli'Ocedl,- os mesmos fel·o
discutidos
hontem na Commiss[o
mento que tivo hoJe_ nesta Casa, n~o sohc!· do Finanças: S. Ex. :cllegou
quo, por enfor·
tn.ndo minha exonoJ•nçuo tia Comnuesao do Fi· midadu em pessoa do sua Jilmilia
o POI' in·
ll!lDÇilS.
com
modo
proprio,
n[o
podia
mais
prost01•
ser·
Entretanto, as palavras que Renham do sor viços na Commissuo do Finanças.
pronunciadas pelo nobre Sonndor por S. Paulo O nol.Jro Rtnntlot• peJo Maranhã~ to.mbJm
Jorrn.rn-mo a w;to :;orviço, porquanto S. Ex. nno
npresentou como escusa. o sont1r·se cxnuocabn. do !lizor no Senado, .iust11.monto com n. to<•ado pelo Sonndo.
maio1• oxnctidiio, tudo quanto se passou na Sondo nssim, .lil niio havia r•aziio para quo
Conuni13siio.
os outros mumb1•os da Commiss<ío pedissem
O Sn. t:n:.m~ llE CAS1'no-Mns o qno l'U disso to.mbom d11missão.
foi lambem coma maiol' oxuctldiio.
0 Sll. GOMES DE CASTRO-E Jbl pOI' Isto
0 Sn. l'ELICIANO PENNA-Som <lu vida.
mesmo quo "u niio qulz decl~rar o motivo.
firmo n. rosolu~iio de nos l'otil'nl'm?s dos Ü',lbulhos, do quo o Scnndo nos lHJ.VJfL mcum ..
bi<lo.
_
.
ltctímntlo·noa sem uma dolillct'nçao ~lofini·
tlvn., ou convorsni desde logo com nlgnns
nmi(l'os maniJ'cstn.nrlo o embn.rnço om que o
Scn~do 'se veria collocn.llo com •~ rotirnda dos
dons illust,·es cnnlhoiros que fazem parto da
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O Sn. AnTnun Rro<-Si são eleitos pelo

,cmtiio, /lcnt'i:tmos r.ús, quo sabiamo:; do inci- Sonatlo níi.o do\·om deixar o corgo 5em con-

flonto, qno t.inlntlllOH Sl1l)J'o ello con\'cr:m·lo na sentimr:ntn do StlllUilo.
Commi~~ão '~

0 Stt. Ft.:LICJ.\:-.0 Pii::'\X,\.- • , , :-;m•ia ontüo
nüo ür!l, pois, nm neto irrovogoo.vcl c o Sonnllo nü.o teria do
n cxautot•;u.~ão u, unit!<L t•azüo 1la rununci:t. do:-~ conhecot• da suu. pt•oce!lencin..
nobt•es Scnudoms, tnnto mais tondo o Scnrulo
Temos o. dispo~ição do art. 50 do Rogirccwmdo, pot' ~nnsi uno.nimidndo 1loa mcm- menta que rlíz o segninte:
l.n•os prc~cnt !:'1, o pcrlido dfl. cxonm•:u~i'i 0 , 0 quo « Qnalquer Son:11lor, com excopçi'io dos
constituiu uma fla,tislhç>:io plPna. lL Commissiio membros dn. Mesa,iuclusivo o vice-presidente,
tlc Fin:mçn.s, o quo art•c!.li.Lva intoirmnonto n podcràscr nomcnllopat•n. ns commisstjes per•
noccssi!lOit~ do ltpt·esental' os outro~ momht'll.'l mrLncntcs; mns, si tiv~r sido nomeado po.ra
n. swLrcnnncia. Deste rnorlo cnbnd.m 0 i IIm:- duns, p01lorá rocusm• umn. terceira. notro Senador pelo E:-;pil'ito Santo...
mcnçüo.»
O Srr. D,nn:'\aoa YrcE:.íTE-P.~rfuil;uncnto,
Parece CJHú pelo R~~gimento sü no caso de
o sn. FEI.ICI.\:'W Pfl:;o.;X.\.-, •• que nllct,:"ou, fuzm• parto d1! duns com.missüos potlorá o
como razão de não n.prc~entm• o ~eu pr:dido. S7n.a;!ot·. rc~usa.r t,~m.u. tc:.:Ot.m.• Mns,o que ~e
do exonC'rnçü.o, 0 Jhcto U.o C!;o;tnl' com u sua d,~ ·'~ur,L u ,o se,., um te. St. o Senador nua
su"coptihilidade satif~feita.
Jl.udo l'<~nuncmt•, llliiS ctfiJcttvnmento renun:s
.
.
r.ta,
t.loclara.ndo que de modo nenhum com·
,Mns, St•.:. Pm.std?nto,, 0 ~ue m~ tr~uxo .'t.l pnrec~rá aos tro.lin.lhos dn Commissão, npi'O·
Íl'!bun_fl., 11ao fo1 ploprmmontc il.Lr c:stn ex- senta-se n.hi nmo. qu~stão rogimenta.l que
pllcaçao.
V. Ex:. tem do resolver.
A vm·<ln<lo é que ~" t•onuncin do tros ~os
Precisamos ~o sal;ct• si a Commi;s[Ó fica
membros do. C:ommissão e r/n. deliburaf.~:io rio incomplet:t o Ucsfnlcu.dn •••
Senado, l'OCtJsnndo·lhes n oxonoJ·nção pedida,
rosnltou nmn situuçíio obscura, que tem do
O;,;;, •. Presidente-Da accor<io com
resolvor·so do mollo rogimentnl. Estc.-l Srs. Se- o cspii•ito o lottrn. do Regimento, a Commisl'\ão
nadores declaram quo não voltnm it Com· continúa. n. conln.r com os serviços dos honra.missiio.
•ios Sonndoros que apresentaram a sua re·
nuncin, ntó que o Seno.do, novnmento pro·
O Sr.. :V!aMEs BA<mos - Apcnns ~ous.
posta a rcnuucin, decida sobro o podido.
O Sn.. F<~t.<C!ANO P..:x"A- Rem ; <lons ~c· Sem umn. mn.nifesta.í;ão expressa por parto
claral'am quo n. sun rennncin. m•a irrovo· do Sonodo, a Mesa não póde considerar os
gnYol· m::as do outro ln.rlo n dolibCl'n.ção elo Srs. senadores domissionnri03. ('lpoimlos.)
Senn.d~> signi!lca quo nüo lhes era conccflidn
O Sn. FE!.IC!A:XO PENXA-Ent[o a Com·
n o~oncrnção mlicitada..
m!Siiio
1lo Fhmncas fica com todos os seus
Desejo que V. Ex. me dig-a si vnmos ficar noYo membros
; niio fica ~csfalcoda.
pl'ivndos, IHt Commlssii.o, llt.sses dous membros; si a Commissii.o vau ficar. 1l(lsfu.Jcada,
conlt•a o voto ~o Senado, sl esses <llnstrcs So·
ORDEM DO OlA
nadorcs não voltarem nos seus l<•nbnihos.
o
P••e,.i<lcnt.c-A Mosn não tom
PRO~fOÇ'ÕE:S DE CO~l?IUSS.\ntOS DA AR)IADA
compotcncia p11ro. rc~.10l vm· sobro isto. Nn,.:'>C:-;5ü.o
do nrunnhã os nobt•es Senado!'cs potleruo ro:
1
produzit• sun. renuncia t: o Senado r~solvom ContiuÜ;'I. 1'1H 2· discussíio, com o pnrccoi' do.0
Commis~ão 1lo Mnrinhn. o Oueri'a, o o.rt. !
como cnlcndm·.
d<t proposi<;iio . ~" Cnmnra dos Deputados
O S!t. FEr,rcrANO PENN.\- Em todo o caso, u. ~2. de 1809, determinando que nenhum
Sr. Pl'csi<lcnto, a ditlicuidn<lo crcndn polo commissnrio poderá sei' promovido som t~r
procedimento dos nobres Scmn.t.lorcs devo on- liquidmlo proviwt•inmento com a Contndorra.
cnntra.r umn soluçiio no ltrgimonto.
do ~!nt•iulm a sua l'osponsnbilidode pnrn com
U~t Sn.. Sg~ADOlt - Deixo isto no tempo. o. Fnzondo. Nncionnl, anterior l\ goroncin. quo
tivel' o. seu cllrgo, na. occnsiíi.o cm que lhe
E~pcrc ~no n Com missão so rcunn..
compotit•
l'l.·promoçii.o.
O Sn. FI~T.ICIANO PE;o.;:.íA -Esta. questi'i,o
envolvo umn. outra, n. flo sn.hcr-so .si~ abri~ Ninguom pcdin1ln n. pa.la.vr:t, oncerra-se o.
gatb1•lo ou niio o cJ.l'~o no. ~omnn:-:sao. Sl dlscussiTo.
os ScnndlH'C.1 podem romlllCJal• Itos cargos Seguom-so cm discussüo. quo eo oncorrn.
quo cxorcomnas Cmnmls5lios, !u.o p~rcco ~uo som doba to, os :tl'tlgos n<idltivos oJforccldos
n. I'onUilt!ln. 11ilo Uovo ser StiJOilo. IL tlolil.w- pela Commi<São do Mnrinhn o Ouorrot o o
tl.l't. 2·1 do. proposif,·ii.o.
·
l'OÇ[o tlo Sonnlio •••
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Posto n votos, ó rojcitndo o a1•t. 1'.

A

I!
I

:'
,.

o~

J

Coutinho, Tbomnz

Delfina. Gustavo .Ri-

at·tlgos additiros o chnrtl, Jonn.tllus Podrosn, Jon.qnim Sllrmonto,
Fruncl5co Mn.chn.tlo, Lnm•o Sodr1~, HC!Jellwto
·t .
d
'd·
:
II
J..eit1l.
Gomes do Castro, Rcllin·t Vioii•n, No·
propos Çl~O vno 801 ovo1Vl .t ' 1 q~e o. guelra Parn.naguú, Pires Fot•t·Airn, uruz,

Ficam pl'njurlicndos
o 2" da proposição.

Cumnra.
ARCUIVA:\fENTO DE PRO.JE'CTOS DO Sll:NADO

Entra. em discussão unicu. o pnrocor
n. JG7, de 1890, da Com missão do Justiça e
J,ogisloçilo, opinando quo sejam Bl'chivndos
os projectos tio Senado ns. U a 45, do 1841,
dispondo sobro o Corli[IO C1vil, n. 14. rio 1~04,
re.!ulundo o. decretnçilO tlo cstn(lo de sitio, e
n .L23, do IR07, revogando o nrt. 53, dn. loi
n. 85, de 180~.
Ninguem pedindo a palllVI'Il, encerra-se a
discussão.
Posta a votos, é opprovadn a conclusiio do
parecer.

O !ilr. Pt•ctddentc -Estil esgotada
a mo.terin. da. ordem do tlia; o, nndn. mais
havendo a. trlltar, vou levantar a Rossào,
rlesignumlo para ordem do dia da seS<ão
seguinte :
2" discussiio dn )lroposiçiio da Camarn dos
Deputados, n. 19, do JBUO, autaPiznndo o Po·
der Executivo a ooncoder no engonhelro civil
Agllborto Xavlm•, preparador dn chlmica
organlcn da Escola. Polytecl!nlca da Cllpitnl
Federal, um nono do licença com orolenudo,
P"~'" tratamento de sua >aude ;
.
2" discussiío dn proposição rh• Camam dos
Deputados, n. 39, de 1890, autorizando o
Po<lor Executivo a concedor a Josó Lobo
Vinnna, ajudante do guardrt-mór dtt Allondega do Soutos, um nnno do licença com o
respectivo Ol'rlenado, afim de tratat• de sua
saude onde lhe convier ;
2' discussão da prnposiçiTo da Camnrn dos
Deputados, n. 47, de 1809, dccbrando remi)
das '" dividas pnrll com a Fazenda Naciona·
deixadas pelos ofilciaes e prar;as quo perocerltm na campanha de Canudos.

J01io Cordtiro, Bozol'l'il tloutenello, Josó BerlWl'rlo, Alvaro Mnchndo, Abdon Mllonez, Al·
mei1la. Bar!'oto, Gonçnlvos Ftlr·rolrn., B. do
Memlon•:a Sobrinho, Lcll11 o Oiticicn, Coelho
o campos, Lcnndro Macicl, Ro::;a .luniot't Arthur lUas. Virgilio Damn.zio, Cloto Nunes,
Domingos Vicente, LopeH T~·oviio, ll'eliclano
Penna, Rod1•!gues Alves, Paula Souza, >roroes
Barros, l.oopolo.lo do Bull!õcs, Joaquim du
Souza,

Viconto ~ln.chndo, H.nnlino Horn c

Julio Ft•otll (·11),
Deixam do cem parecer, com causa. participada, os Sra. Mnuo3l de Quoii'Oz, Generoso
Poncc, Justo Chm•mont, Jouquim Pernnmbuco, ltl'ga Mello, Q. Hocayuva, E. Wan·
donkolk, .Joaquim Lncnrda o Este1·es Junior;
e, som ella. o; Srs, Munoel Barata, Pedro
Velho, Josó M•rcolllno, Ruy Bnrlloaa, Por·
ciuncula., Gonçalves Cho.vos, Bueuo Brom)ii.o,
A. Azorodo, Aquilino <lo Amarai, Pinheiro
Machado o Rnmiro Barcellos. (20).
E' lida., posta em 1liscussão, e, som debato,
approvada a neta da sessão antel•lot•.
O Sr. 1" 8ccrctnrlo
soguinto

d~

couta do

EXPEDIENTE
Dous olllclos do 1° Secretario tia. Ca.mn.ra.
tlos Deputados, do hontom, remettendo as
se~uintes

PnOPOSJÇÕES

N. 53-1890

O Congresso. Nac.ionnl resolvo:

Artigo nnlco, Fica p1•orogada n actunlsossiio
dn Cnngl'e&so Nacional ntê o dia. ·2 do outubro
do car1·onto anno, revogadas as dlsposlçüos
om contrario.
Carnal' I\ dos Doputndos,25 de agosto de 1800,
Levanta-se a sessão o8 2 horas rla tardo,
Carlus Vaz de Jlelto, P1•eslrlente.- Carlos
AugtWo Valonte de ..Yotae,,, }11 Socretario.Arthur Amúl'osino 1Ier6dia de ,"'J'd, 2° Secretario interino.
Fica sobre n. Mesn. para, como matorJn. ur8{)• SESSÃO EH 20 llE AOOSTO DE !800
,\"ente, ser dada par11 ordem <lo dia da scss11o
seguintePrcsirltmcia dos Sr·s, Rosa tJ S:'IM, J. Cat!lnda
e Alberto GonçalvtH (to c :2° Seci'Ctm•ios)
N, 5·1-1800
O Congresso Nncionnl decreta:
Al'tigo unlco. E' o Poder Executivo auto.
J. Catunolu, Alborto Gonçnlvos, Henrique rlzado a abrir os neccssarios creditas pa1•a
.A' meia hOI'<L rlepoi~ do melo dia nbrc-se a
t~essü.o, n quo concHI'l'Orn os Srs. Senn.tloros
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occorrm• no pagn.mento das

doHpoza.~

do l'epre. ctivo regulamento. Accrosco que os dous

sentnção, feitas pelos Po lea·os da RopnLlica funccionarlos mencionn.Lios fomm provirlml
do Hrnzil com a !'eccpção do Sr. Prcsldomc som concurso, por lei Uo excopcilo, e nü.o é

)

<ln Ropubllc• Ar~on\ina, revogados a~ dispo- justo que ndquira.m, uindn. }lot' excepção,
sições em con trm•io.
direito de protoril• os que foram nomeados
Cnmora dos Doput.n<los, 25 de ngosto do 1800. no regímen diL lo i, Isto ó, por concur5o, ~
Quanto no torcoiro bene!lcindo, não ó el!e
-Cm·/o$ Va: do ;lfello, P1•esidonte.- Carlo.ç
AU!JIISfll Valtmte de J.Vn,ac.o:;, Ju Sacretat•io.- mais funccionario municipal, tondo sido
Arthur .~tmbrosino llctetlia da .~·ti, zn Secre- disponijndo do ca,·go que exercia nn. ex-inspectoria •lo Limpeza Publica o Particular,
tario intorino.
rtnnndo C81n. tiO cxtin~uiu por nü.o ter tempo
A' Commlssfio do Finanças.
que lho gn.r:tntisso o dh•oilo do ficar mldido ú.
Directoria Gorai do Hygieno e Assis\cncio
O Sr. :"~ 0 Sot!rCtn••lo lô e viio n Publica.
imprimir poro entrarem no ordem dos \ro.
Sobreleva que jit uma vez so lho concebulhas os seguintes
dendo o mesmo fuvor }'01' outrn. resolução do
Conselho, foi ostn votado, e o veto approPAHECEilE:3
vado pelo mesmo Conselho cm dab do IV do
setemtn•o do anno findo.
N. 178-1800
Ag-ora rep~te-~m o mesmo beneficio por esta
rosoluçilo
lambem vetada, o tiio infunda•Ja,
A Commbsiio do Justiça o Logislnçtio exacomo
n
primoirn..
minou o veto tio prefuito á. 1'3fmluçiio do
A Commissii.o con.formn.nrlo·so com as ra·
Conselho Municipal qno nutoriz" contar pnrn
todos os oH'oitos o tempo rio serviço munici- zõcs do t:eto, concluo aconselhanJo n.o Senado·
pal prestado por .Tosó Moreira da Sil v:c. Jos•'• que o approvo.
Teixeira Alvos o Sehostiiío Augusto RiLoit•o Soln dos Commissõos, 25 de agosto do 1809.
de Souzn, ""'" roje.itndo pelo Conselho Muni- -J. L. Coelho c Carnpos.-J. S. Rego Mel/o,
cipal em t1 do janniro deste anno quanclo ,i;'L -1'/wma; Delfina,
om vigor o lei n. 5·1~ do 23 do tbzemuro de
A imprimi!• par~ ontrnl' na ordem dos tra1808 o pot• isso remettldo no Senado.
balhos.
Lei de excepçiio, o. resolução só visando o
beneficio pnrttcula!', sem attençüo ao serviço
N. 170 -ISOD
publico a que so antepõe, recusou-lho o
prefeito a soncçiio pelos seguintes fundaRedflCÇfiO (i.Mt/. das emendas do Sewulo d promentos:
da Camtmt dos Deputados u. 122,
Quanto aos dous pi•! melros beneficiados diz JJOsit;tT'J
da 1808 que ttat11 pcl JS meios que indica
o veto :
de as.~egtH·ar tt rcptesstio de alyun1 crimes
« As l~is mnnicipaes om vigot•, distinguem
e contravtmçúes,
a antignldnde dos funcoionorios pelo tempo
do serviço i• Municlpolidodo o polo tempo do
Ao art. 1.' Substitua-se pelo seguinte :
serviço no rcpn!•tição: A pt•lmelra serveom
geral porn efl'eitos do aposentadoria o « Art. L' Compete a acção peual por iloconservnçiio do emprego; n. segunda. regula n nuncia do Ministerio Publico nos crimes de:
substituição entre os 1'uncciono.rios da mesmfL
!, furto :
catogorili pola data do posse de colla um no li, (como no projecto).
cargo c grn.nt~ promoções em igunll.ln.Lle de
Para~rapho unico. A n~cilo publica serã.
circumstnncins. Os dou:; funccionarios refeiniciada
sob roprosenbtção do otl~ndido, sl o
ridos estão, como os clemn.i~ clns repartições
da Profoitum, comprehondirlos na lei goro!; furto. se der ontro parentes e amns ató o 4'
mns o resolução do Comelho Municipal, o gráo civil. não comprohendidos na disposição
qual opponho veto, o< collooa furo do regula- do art. 335 !lo Codlgo ·Penal, que oontinúa
monto das sub>tituiçõos, exceptuando-as de om vJgo1•. »
seus componltolros de trabalho, Por oste lado Ao nrt. 2.n Substitua-se pelo seguinte :
a medida não olleroco o caraclor rio rectldiio
« Art. 2.' Ntio sorilo odmittldos" prestnr
necessn1'io o infringe n. loi de 7 do ago!<tu de
fiança
os réos de :
1803, portul'hando por outro l:tdo n< provlI, furto, quatlllo reincidentes, ou qun.nrlo
d:mci:IS n.dmlnlstrativas, tom:utn.s pelo director do. repn.rtlçii.o, no uso logitlmo rle suns jú. tiver,,m cumpl'ido pena por crime do
attt•ihulçOJS, com roinçiio no interesso do roubo, falsidade, llstel!ionnto e extorSiio ;
ordomoás communicaçoes do sot•viço publico, ll, crimes pt•evistos nos arts, 141 o 142
do conlbrmiüade com ns disposi\•ilcs üo rospo- do Coligo Ponnl, si t.ambom l'Oincidontes.»
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da nntol'i,Jndo, nn qunl sopiio :~r•·olndns ntó
tres toslemuuhns. O rúo SOI'IÍ citado }JUra
§ J.o Ondo diz- mctnt.lo dn. Pl'lsao no cnmpnreccr dous clJag depoia, o lhe SOl'iL
:mU!La elo Pl'CSOJtto artigo-clign-so:- 50·'3
JlOI'IlliWdo pelo ufilcial a leitura ou CÓ}lin.
lLO$ do multo.
~.
..
nser
da
pol'tnria, si o quizm·, o!J<orvundo-~o o se§ 2.n Supprlmn-so i pnsmnclo 11 1
~uinto:
]lal'ngTn.Ilho unico.
Niio com:pnroccndo o delin~nent.o no tlin.
Ao nrt. Sn:
nprazndo, a nuctm•iclntlo iuqnJrit·il ns testo ..
~ I. o_ supprimnm~so as pnlnYrnH - c Ut. mun has do facto o Jitrit Jogo rcmettcr o pro·
:XIJI.
C11SSO no pl'Otot•, purn o julgnmento.
Ao n1esmo nrt. 5n, § .1o:
Si o rlúlinrJUOnLo compm•ecct•, foi tu. a. qunlitlcnç~o. n autoritlndt~ lho thrá rt leitura da.
Substitua-se polo soguinto :
pol'turia, rccoiJorú. n l!olbso. o rol das testoc § 4,o- A llançn 11ii.o ó precisa., porque munha~, que 11ão exccdel'iio do lJ•f's, inqninellcs os l'!·,os livl'nm-so soltos, nos e~·imes a rir:t as tcslemunl!a:;, c:omocundo pelas du.
quo nü.o éimpostaponnmnior que n de multa accusnr,üo, Jllr:'~ us porguntas qU•3 cutcudm·
a.tó IDO$ o Jlrisiio eollulnr ató tres mozes, IwcesRarins, st~gniwlu·so os muis tc:rrnos t1o
salvo si os réos forem vugabundos ou som pnro.grnpho a.ntecec!onto.
domicilio. ).,.
§ .J.n Si os tcstumuuhus nilo pwlet•cm sot•
Ao mesmo nrt. i)t1 § 5" _substitua-se peJo inrJuil'idns no di !L clo~ignndo, continuo.riL n
inquirição no !li:t soguinto.
seguinte:
§ 5, 11 Si o pl'oLoi' verificar no proccs.IJo
< §5,' A fl~nç~sorá prcsln•la por meio <lc j'rotcrição doformalilliHios que induzam nuld•poaito cm •linbOiro, meta os ou podrns pro· idnt!c, ou falta quo pr<·.iudiqun o oseliu•colciosas, em npolices o~ titulas do. divltla. na- menta da verdade do 1íicto o suas circumcionnl, ou ~a munielpnlidade, ou hypothcca stnncias, procederá immedi~ttumento ús t!ilide lnunoveis livrf'.s l1o p!•ofercncins, derogado gcncins pl'ccisns, e, bto JU!to, prof<n•irú. a
o nrt. 14 § 3' da lei n. 2033, tio 20 do se- sentença no prnzo indicndo,
temb1•o de lti71.
~ 0," Do julónmento cnbe nppol!nQtio parn
" ) O valor d:t flnnça será flxnilo pela hu- 11 Cnma~·n Criminal do Tribunal Civil c Cri·
torldndea quem compotlr, nn conformid~dc minnl o pemloutc este recurso podorá o réo
da tabelln nnnoxa no decreto n. 4.824, do ~2 eon•lomnndo prestar finnçn.
de novembro do 187!, quo o Po•ler Executivo
§ 7." A appellnção serit int"I'JlOStn cm 48
ndnptar{L á penalidade em vigor, elo nccm•,lo hnrns depois ua intirn:1ç1'io dn. :;cnten~·n ao l'éo
com o art. •100 do Codlgo Penal o o disposto ou tio recebimento do> nulos, pelo Wnist01·lo
nesta lei (art. 5', § 4' ).
Publico, si fo1• este o nppnl!nnto. As rn'õcs
h Nos ct•imes punidos unlcnmonto com du róo (pnra. ns quaes se lhe d:IJ'Il. vh;ta dos
mui a, o valor principal da fillllçn será oqui- nu tos 0111 cnrcorio) so•·•lo olle•·ocidas eoujunYaJonto no mnxlmo do valor dostll.»
ctnmenlo com o requm·imonto 1lo nppül..Ao mesmo art. 5·• § 0" -Supprimll-su.
laçiio .
..Ao nrt. 0" principio. Ontlo diz nrt. 307~ 8.' liltm•po8ta n npp,'illaçüo, quo indculgn-so : art. 300.
pendo do terrno, •o IIm\ lmmorlintllmento
.Ao mesmo art. 6• §§ 2' n 12. Sub"tltunm·so romess:L dos autos no PI'Csit!ente tio Tribunal
]dos seguintes:
Civil o Criminal, o o juir., a quem toy t!istrlbuido o processo, o ap1·osentam a Julga-«§ 2.n Elfuctundlt n pri:lüo, serü inconti· llll!nto na 1m moiro. sc~~iio !lo consollio, inde·
31e11t~ lt:Lvmdo o respectivo nu to, nm que. pondentt! do- vi:-;to -ilos outl·os julz(!s o do.
c:Jopls de qunlltlcnrlo o róo, depnri'iu duns ou nnrliencia do Jiinistol'io Publico. Sondo, pn1res tostomunhns, o npt·c~cntada n Llcfo:m rém, osto 0 n.ppollünte, tlll't't. 0 róo o pr<ll.~
"'VOrl1a.l ou escriptn cm 2·1 l10rns, com o 1'01 LI c .JS horas cm cnl'tOl'io pn 1·n resjJondcr ús
do tostomun!1ns. cm numero do tros, no ma· rn>.ões iliL appellu~üo, 0 0 julgul,nouto so
:xlmo. Doua dias dopols do rocebimonto dn. eJI'cctull.r;'t no. sossão quo so seguu· n e:·;to
Ucros1.1., serão inquiridas ns to;.,tomuulms arl'O· termo.
Iu~"' pelo J•éo, no quul, si quizm•, >O dnrà
§ o ... o promotor publico dirá Yerl,nlvlstn dos nu tos om enrtorio pura otrerecor om monto sobro a up11 ol!n<;íio npós o rol•torio
2·J ]JOl'ns ns nllogncões que tivel'. Acto couti· feito om cnmnro.. Na mcsm11. sos . . üo, ou
muo Be tnrá romosan dos autos no pretoJ>, a qmtndo muito nn. seguinte, mró. llL\'1'1\I!O o
quem compr.til', que, salvo o rli...;posto no§ 5'), ILl'conMo julgador,»
J~lg-nrú a contravouçiio om -18 horas, tlopois
do J.•ec:cl.Jimento Uos nuto!i.
Ao lll't. 7. "-~u hstitun.~o pelo SC'gu into:
§ 3." Niio tendo hrn•icln ]H'i~iio c~m iln·
« J\J•t. i ,o E' creru.l:~ muis uma dolf!gncht
g-rnJJte, o processo sará Iniciado por• portnrln auxiliar uo Di~tricto l'~dornl, llcnndo '""1m
.Ao art. 3':
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elevado n tres o numero do.'i delegarias auxl· gri'i.·cruz o gra.n1lo Jignit:n·ioi n. 1lo 2n n. di-

linres o cscriviies elos mesmos, o com os mes- gnilnrio; n tio ;{a !L oiTicinl o commcndatlol';
o n 4a n c:Lvnllciro, isto com o IIm 1lo podomos vencimento~.
Pn.t•n_grnpho nnlco. No uso dn. autol'iznc;iio rom as mesmas mctlalho.s sor usaUns JlOlos
conce<l<da peln loi n. 500, do 31 do <lozemu<·o condccorn;lo9 no tempo Llo irnporio.
Art. 5." Teriin 11iroiio à meda.llnt do Avil.
dn 1808, ltrt. 3~, o Governo, reduzindo o numero dns c\rcumscripçües pnliciacs e dos de· os o!llcincs do exercito c nrmadn o clnsscs Jtn·
legados, prescl'O\'Clró. condicõos do idom•idatle noxns: h do •1 cln:ise o::; all'cres, tenentes o
n. c~~petoncin. para ns nom'onç.õcs, a incompo.· cnpitãcs, qno contat•cm 15 annos rlo serviço;
tlbilldado plra ontras tuncçilos o assiduidndo n. do 3• os mnjot'efl, tcnento-coronois e COl'O·
ilo serviço, podonrlo, som augmento do tles- neis, que tiverell1 25 Jtnnos tio serviço, n. de
peza, elevar-lhes os vencimentos até 50 o;n.~ 2' os genernes com :JO :umas ele serviço, o n.
do Jn. os gonernos que tiverem 35 nnnos do
Sa.Ja das Commlssües, 25 tle ag-osto do 1800.
1'

1

::;:oryiço, todos som prisiío por iusuUordimu;ão

~n.

de MondoHçr! Subril!lw,- J, Joaquim de
ou nota infllmnnte.
.So1r.:a. -.Joaquim Strl'mcnto,
Art. (),nA medalha Brnzil t.t)r(l o llcscnho
ig-unl ú. antiga ordem d:t ltosa, substituiu ..

N. ISO do 1890

R~·fl,rcçlC() final do projccl o elo S11wrdo, liS, 11'
de 18fJf.J, que co,1c1'd1! a periSiio mt:n:ml de
4[J$, d D. Carolina Gtrlota tlo Socl'ametJto
v .SiltH viura do capittro lto11orario do cxc1··
czto flot70 C!trysostomo Ladislllu cSiliH.

...

O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unico. E' concodhla it D. Corolina.
Cnrlota do Snm·amonto e Silva, vinvn do
capitfio honornrio do cxerciolo .João Chrysotomo LndiBh\u e Sll va, a pensiio monsnl tio
•15$; revogadas ns disposif,•ücs em contrnrio.
Saln fins Commissõos, 2G do ngosto de 1800.
J. Joaquim de Sottza.-Joaguim S(lrotcnto.B. de Mendllnça Sobrinho.
A impl'imir p!l.ro. entrar nn ordem doa trn~
bnlhos.
E' lido, apoiado o vno a impJ•!mir pnrn
ontrnr lllt ordem dos trnb[l.lhos o sog-ninto
projecto que se achava sobro a Mesa pnrn
cumprimento do tl'iduo roglmontnl:

N. 15-1800

o Congresso

Nacional dccroln.:
Art. I.' Ficam croa<lns ns meoln.lhns-llrnzil- Colombo- Avlz o Cruzeiro.
Art. 2. 0 A primeira dessas modallm~ :-;oró.
pnra remunerar os sorviços prestados ú hu·
mnnidnde, sen,Jo concedida a mllitnros c
civis; n aog<mdn pnm rccomponsnr os ser•
vlcos prestudos us sciencin.s, instt•nc1:ü.o e
m•tos, pnra c! vis, podondo sor concedilla tmn·
bom " mllitnros; a terceira pnra os serviços
mllltnros prcstu<los em qualquer época ; o a
quarta para os BOl'Vil;os do guorm o alta
dJplOIUILCia.
Art. 3." As mo<lnlhns n<slm lnstituidns
sodi.o to1lns llc 111 , '211 , 3•1 o .tu. classes.
Art. 4,' AS mcdnlhas conformo a ortlom
de suns classes col'l'ospomlorüo: 1\ de i" á

do·Ho ns rosas pelos rnmos de cnfó c rumo,
tcnrlo no ccnlt•o om circulo MJ JliLIIlVI'IlShonra no trr,bnlho- o n inicial-ll- e a fita
seriL 110 cor tlo rosa. com orb vcrmollw..
Art. 7 ... As do Aviz c Cruzeiro sel'ii.o
igunes aos desenho~ existente~ e do accot·tlo
com o Uccreto do Governo Provisorio n. 277
1"., de 22do março 1lo IBDO.
Art. 8." A de Colomilo como so ncha dos·
cripta no decreto n. ·15G, lle G do junho do
18:10.
Art. 0.' Ao Presidente da Repuulicn o nos
que tiverem exor·citlo osso cargo :wrã conf'erida a medalha do I" clnsoo do Cruzeiro.
o Pt•osid~nto· cm exorüicio usara um fu.ix:ão
n. tirn.collo chnmalotado, com ns cüt•os o.mo.relht o verde.
Art. 10. Só os Presidente o Vicc·Presis
dento da. Ropuhlicn, os Go\·ornndores e Pl'ese
llontcs tlos Esta.dos, os gonera.cs de mar o
tcrJ•a, o Vicc-Presidontc do Scnndo, o Prcsr·
dento dn Camnra o os membros do Suprem·
Trllmnal Federal poderão usar, quando tive
rem, dns modal bus de 1a c1nssc tle ·qualquer
di\S ora. cren.dns, nos tot•mos do citado nrt. 7'1
do decreto n. -156.
Al't. 11. Todos os oivis o militnrcs, nncio·
nnes e estrangeiros, qno obtiveram condoco·
rnções no regímen tlecnhido, püdcriio usat•
das modnlhns or~ cre:tdns em substitulçüo
llquellns o isto rle flCCOI'do cPm o nrt. •1·•.
AN. 12. Aos estrangeiro~ a quem so conflll'ÍI' IDC!lo.lhilS, só po1let·õ.o LJsul-us (le uccordo com o art. 7" do dPcrctn n. ·150, quundo
ox:ot'cercm em seus puizes cnrgos que cot•re·
spon,Jam aos citndos no art. 10.
Art. I3. Os n~J·ncia~os no tempo <lo ro~l·
mon pnssndo dcveriio lovnl' á ropnrtiçiio com·
pctlmto, dentro do seis mczes, O:) sons titulas
pnm ;orem npost.illados de accoJ•do com o
que llca ostn,bolocl~o.
Pnrllg-t•apho nnlco. Flnrlo csto 11rnzo não
podol'iio sct• os megmos npofltilllldo.~ •
.Art. 11. A todos o:; condccorn,los civis ou
m!Htn.ros nacionl."\es, que conto.rom do 15 nn·
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nos n mais do bons s!'rviço:-~ no pniz, 1lepoln
da dato. do ultimo n<lto que o~ tivorerrn cow~e
corndo, em qunlquN' uma da~ nnr.i~ns oJ•dous
honor i flcns, sem uoü1 f"JUO os do:-:1lbono, o Go·
vcrno conccdm'iL a mmhtl ba do clat-:sc humo·
dio.tnmento supuriul' U. corJ•csponllento ú uJ·
tima condecoracão.
Art. 15. O Govcl'no niio pllllerú conceder
quo.Jquet• dns merln!ltn.s, ora croadns, H•m do·
clo.rn.r no rospectivtJ dccr(!to o motivo ou o
!octo que tal concessão determinar.
A1•t. 10. Todo o serviço com o p1•esento
decreto cort·crá por conta do Ministorio do
Justico o Negocias lntoriot·es.
Art. 17. O imposto lle accesso cm ~uni·
que~· das mcdolhos será sempre do um tcJ'CO
do estabelecido para a primeira ccncc::::siio,

-------------------

tnm 1lo alguns llom·ndos collegas, U n. sc-

gu1n1o:
« /udicnrnos quo, iL vh,t!t do disposto no

28 o re~:~pt•cti vos ]m!•ugraphos tlu. Consti~
tuic.·iio F<!d"rnl, o o.ttowlondo no fnclo do
e;tnJ' já offieialmonto pulllieudll, desde o fim
do tlllllO pn~sudo, n. n.ptu•n.dlo do pl'lmeiro rc...
ccn~omnento dn populnçüo dn Republico, ot'·
denudo pelo segundo daquolles parugra.phos,
o Senado solicl te as llourtulus Commissoos
l'eunldns do <'o1:stiluição, Podere::~ o Di pio·
ILl't.

mncin.· o de .lusticn e Lc~/dslnçiio, que intot•-

ponham o sou n.utor•izndo pareCL'l', fm•mu·
lnndo, si n.~sim eutendm·em e como,iulgarom
mais oceJ·tudo, um p1·ojocto de loi compie·
mentar, qunl ó pt•osoJ•ipto pelo~ i" do mesmo

11 rtigo crm::~titucionnl.
salvo os direitos adquiridos por serviços do
Sala. d:1s ses~ues, 2ü dtl agosto rle 1899.guerra, que serão isentos tio imJ>Osto.
Vir(Jilio lJttma:.ío.-Atmcidt' Burrctw- Clcto

Art. JB. Feios diplomas pagarão o sello de
accortlo com a segumte tabella:
) 11 classe •..••...•.•... ,.
500.~000
.J00$0110
2" ))
•••.•••••.••.•
300$000
3·1 »
••·•··•••·····•
411

,..

' ••••••• '' • ' •••

~00$000

Parng-ropho unico. Pnrn as upostillas, sem
excepçiio, pagarão:
111 clnsse .••.••..•.•... ,
))

........ o ••••••

»

.......

•

o • o ••••

o ••••••••• ' •••

508000
•IO.~r 1011

31):!1100
20$000

Art. !9. Revogam-se as disposir;Ors cm
contrario.
Senodo Federal, 22 do agosto ele 1800.Pil·cs Ft:rl'ei,·a.
E' lido, posta em discus~iio o sem dellnto
approvada a redncciio tino! tla otnenda do
Senado eubstitutiva do pJ•opc.siçiio dtt Ca·
mara dos Dnputndos, n, IOU, do 180~, ~no
mnndu considorn J' viilidos todríS os exames ela
Escola Polytecbnica ela Cnpitnl i'<derol p1es·
tados por alumuos da E,c.,Ja Militar.
O t;i;J•, ''h·~llio Dnmnzlo- Sr.
Presidonte, vou te!' a bollJ•a do r,ujeitul' no
esclnreritlo juizo i.Jo Senndo UJniL indicaçUo, lm
dios redighJn. o u.sbig-nnda o cujo us::.umpto, jiL
do bo muito tempo, esttl antro us cogitoçõos
do meu espirita.
Nilo so concrotis~rn ainda sob a rórmn dd
projecto ou indicação, como boje, monos pm
natuml morosidade do que por defeito de
iDdolo pouco ntroltu e cada vez menos lncli·
nada á oxltilliÇtiO ela !rnqnozo elo proprio
mcrito (m7o apr1i 1dos)o conscin da nocossitlndo
de aempro n1uito lutar puro. compensul-n.
A indtca~üo quo ora. 01Ji)reço !'~ cou~ldo
rMtiO do Senado,já nmpm·nda com" nssignn·

Nunes .-Cru.; .-Aquilino do ilnural, l>
Sr. Pt'csidonto, niio mo lovnrá a ma.l o
Senado que, pelo primeira ve?, (que niiQ sei
so serli. so~uidn de segunda) quo este nnno
occt1J:O a tt·ibunn., c:u t:olieHe um pouco dn.
sun. beuovnla. n.ttunçüo pa.t•n quo possa justi·
ficar n. indicação qne ncn.ho de Jer.
O '"'t. 28 da Constitui\'iio Fedm•nl diz o so•
guinto:
«A Cnnmrn elo.< Deputados compõe-se dos
representantes do povo, eleitos pelos Estarias
e pulo Uistt·icto Ft~rl('ml, mediu.nte o sutrrn.·
gio directo, gnrunlitla u. rcpreseutação da
minnrin..
§ 1." O numero dos Deputados sorit fixado
por lei. em pt•oporção ~ue niio excederá do
1 por 70. ooo lw llJtantos, não devendo esse
numero ser inr.,riol' a quot.ro por Estndo.
§ 2." Pura este Jhn mandará o Governo
I•"cdoral proccdet•, desde jó, ao rccensea·
mento d11 população elo kepubilcn, o qual
'erá rovisto decenualmcnte. »
Paro o quo Ro 11cha pJ·cset•ipto no corpo
desta artigo, Jt'• está providonciudo pelo Con·
gJ'4?SiO 1\iLCionul: n. lei n. 35, de 2G dojn.neiro de 189'2, o na u!tet'iDI·monte promulgatl<~s, suns comp!cmentareH em m:ttor•hL oJoi ..
tol'nl, tletcrminnt'<llll os processos JlttrlL
etfectiviilude do sulfi'agio 1lirecto, e o modo
quo pnr•ncon mdboi' no Congresso, de gal'a.n.
ti r a repmsentaçiio da minal'ia.
No que toca, porUm, no primuiro dos pnragraphos, por mais imperativa quo soja a
}lresoi•ipçüo uclle· exprcs.eu., ainda. não so
cogitou do executai-a.
Naturol o<o isso ató ogorn; doponrli~ do
J•econseamento dn popuiaçiie da ltopubhca o
lei fixadoJ•a do numero dos Doputndos.
O recentieomento fora comecado mesmo
desde a vi~enoln da Constitniçtio provisorla,
ou projecto do Constltuiçüo ossignarlo pelo
Oovomo Provisorio u 22 do junho do 1~00
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------------------------------------q1w,
modificado, vigorou ntU 2·1 orn pnrno5ta. orn J1ILI'It ni:}uelht Província, não
do

ll~ciramrnte

r~,vurcit•o

de ISO I.
cm vit·tudo lia nug-mento !lu. populaçü.o e om
Em BI tle tlezemiH'O Uo 1800 começou o rc- prOpOI'f,~ãO del\0 1 porpül'I,'Ü.O QUO llUUCt_L (Oi
CL!Ihlf.'lllllCiltO; O. ll.pUt'iiÇÜ.O inioi0\1·~0 O COil· rnarcwln pot•Iei. het•a.lmento er;L o gt•ao de
tinuou no a.nno immedinto o nos que ~e lhe intlucncla do que tlispunltatn os rcpt·e;on~cgnimm, com grantlo trabalho c muitas du:.. tnntes rlocorta. Provinchl· po.r:t com o Governo,
1\culrlades, drwhliLs ao modo como aqueHo cm dndu. emel'goncln, o qno determinava. a
1iirn. feito, tle sorto que, a poz~n· do~ csrm•(;os morlitlcoçüo, po1• lei, da rcprosentaçiio da.
I'eao~ da. ropartiçilo npurn,lora, não podh mesm11 Província.
deixar do tWI' tleflcionlo o incomplc:to o rcsulE' nssim que n,·,s vemos, pnt·n. citar panca,
tndo n. f]UO chegr~ram, no cabo do muitos om uma lei do 1855, elevadas tle uma vez ns
a.nnos de exames, r.sturlos o culculo,,,
representações do Pinuhy, q uo pnssou do dous
Fui allnnl impl'e.,sa o publlcad" cm finR do a. tros no pu tn.do s; tlo Sergi po, quo Jl!lS~OU de
anno lJnssaflo n synopse da apuração do ra- dous a qna.tro Deputtl'.los, o pDrta.nto, do um
ccmearncnto nos divet'sos Estados.
n. dous ~emvlores; d;t província J.o Rio de Jo.~
A loitum que lu• pouco fiz dos pnragra- noi1'0, fJUO passou, incluindo o Município
J'lhOH rio art. 28 lovn. ús scguintts dodncçucs: Neut1·o,tlc der. il doze Dcputn.LI.os e de cinco o.
Quanto ao § I n:
seis SemLtlorcs.
'l'inhn. assim, por oxcmplo, em 18·16 o. Cn~
11
1 , o numero dcs Deputo.• los devo ser fl ..
mara
tios Doputodos IO·t reprosentantes, e
xado por lei ;
em
18ü0
attingiu o. 12~, isto ó, rna.is 18,
2a, este numero dovo ser proporcionnl ó.
nccr•eschlos, pulo modo quo ou rofori,
populnçüo dos Estados;
3·•, c~ta pr·oporçfio ufio JlÓdo ~el' snporior n c nintla por molivo do tw sido, por lol
18 u•• agosto rlo 1800, cllltcrminndo que
um Deputo do P"'" 70.000 habi tnntcs,comt"nto do
niio
pudesso Provincin. nlgumn dar monos de
quo nü.o S«•ja tnferi(JJ' a quuh·o o numero clLJ
dous
Deputildos ; pelo quo elevou-se rle um
IJoputnrlos por Estado.
a dous Dcputndos a rep1·esonta.çiio tompo~
Quanto no~ 2° :
ta.rin. das JH'ovincias do Amazonas, Rto
4n, o recenseurnentn da populn~iio da Ro· Grnnrlo do Norte, l'spirito Santo, Santa CaJlUitlica foi mnndado l'ozcr rlesdc logo, cxocto- t\ml'inn., Pa.J·anú. e Matto Grosso.
De 1800 a 1880, houve apenas o accrcscimo
mfmtc_ para. dur·se f'Xecuc.~iio no~ 1u,
5•, finaln:ento, sonuo revistodecennttlmente do tt•es Dapulatlo,.
Parlemos. 1le relance, avnlia..r a irl'egulario recenseamentu, tambcm logo dnpois d 1Ve
so rovcr a. l'Llprcoontnçiio nadono.l. augmen· dodc c rola ti m injustiça com quo so decretnntlo-a, mo.ntondo·a., c:.u diminuindo·a. Di\. tnra.m os o.ugmonto.i no. ropresentaçü.o dns
proporção cada vez fixuda por lei, dentro Provincius, confrontando o numero de Deputados que ria va cada. uma em 1846, ponto
dos limites constitucionaes rlo dito§ 1'.
Sr•. Prm-1idente, o principio da pr0poJ•cionn- de pal'tilla q uc tomo para estas consitleraQrlos,
lhludc ria rcpresentor;iio dos Estados pam n com o uumero tios que as representavam
respectiva populnção il gemlmonte acceito cm 1880.
nas r.onstitui\~Ões democraticus,
Assim, ao posso qne a representa~ão das
Ja a nossrt Constitlliçüo do lmporio, no Pt•uvincia> do Ccal'á, Paraltyba, Poruambuco,
tu•t, ü7, determinava qnc uma lei mnt·carto Alagons, Bnhin, S. Paulo, Minas e Goyaz não
o nnmet•o de Deputados <l'ul:ttivamcntc iL po- sulli•ou altomçüo, tlc formo que om 1889 estas
puluçüo do lmperiü>>,
Pt•ovlncias cl,rgiam, eatro todas, 76 Depu·
Este principio assenta om considernções que tarlos para. umn Catmtrn de \25 memhros,
eu niio nddm.irei, m:l.S· quo süc,, n:l phraso Jo como ,iú. n J'11zinm 4:1 anuas antes, quando o
eminente Pimenta Bucno, consagmdus pela totnl da Cttmarn era de 10·1 membros, ns ouruziio o pehL cxperioncia.
tras tlniln.m sido elovnda~: uma ern 20 °/n,
Vejnntos, porilm, como foi cumpri<lo pelo em 50 °/o llli{UOiaS, em 100 °/n outms. ExemImporto c;to pt~colto constitncionul.
plo'! o Para, quo poRSou de tt•os Doputndos,
Podcrin. resumi!· em uma considot•ncii.o a ~m 18-16, n. sois 111ll 1880, sem oontnt• com o
rospo:::;trL u. este que.:iilo, olJ:;urvnnrlo quo a tlesrlobrnmcnto dovi<IO i• creoçilo, cm 1850, d~
primeil'll. e unicu. YCZ quo t•econseou-se a po· provlnclu. do Amazonas, que desdo 1860 rleu
Jlltlnçiio do Impcrio foi om 1872, iHto é, 48 dous Deputados; Sut•gipe, que pns>ou de dous
nnnos depois lte rwomulgada aquclh~ Con- n. quatro Deputados; o Rio Grande do Sul, de
stltui~üo.
tros a soitl.
Ante:; dh;to, porOm, n. ropt·esentaçiio nn.
Pot•tnnto, no tempo 1lo lmporio, gora.lmonto,
Cnmn.r:L do:; Deputni..los o no Senu.do, o qual niw dit·el qno >Ó o at·bitrio, mas nR razOes de
no tompo t.lo ltnpoJ•io tl11ha, como sabemos, conveniencin da politica local.,;
numero Llo membros igunl ú motnrlo do nn·
moro de Doputndos,ibi ultcr~<lll vnt•ltts vezos, 0 Si\, COELI!O E CAW'OS dit Unt npurtc,
48
SunnLI o V, Il
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Havia nosto um dlstricl.o nn•mn,lo pelo Mu·
O 81~. Vmon.to DA:-.tAí'Jo- .•• com nllo~n
çilo de tol ou qunl tundnmonto, poJo monos nlcipio i'\'cutl'o, fllJO dnva :1 Doputndos o a
npparonto, motivavnm ns nlt.ernçües do l'C· nntign. pt•ovincin elegia os outrns 9.
presontaçüo du. Cnmtu·a. Nüo digo, ;JttonrJn, o D11sto numero total do 12 passarnm n.
hom•ajlo Sonnt.lor, qno Ji.>sso a consu. fuiln clnr : n C<lpitnl l'odcrnl lO o o Estado do Rio
sompi'O nrhitrnri111nellte; ao contrcu•io, lJ:l.ra !lo Janeiro 17, isto é, n I'epresontação pnS!'Oll
snlvnr ns npparcncins, fltzin·ao por convencei' de 12n2.7, nugmcntonn. proporção do 125 11/oo
S. Pauto, qun clava 9 Doputoclos, possou
D. .\ssom!Jión Gernl, oJGovürno o o publico, de
que llnvia rnziio para n nltm•nç11o de::;ojadn.
n tlnt• ~2; nugmonto na. r1tzão de 1·14,·1 °/u.
Che;.rnmos, pOI·:~m, à Repu!Jiicu..
Fiu1Llme11te, o Rio Grande do Sul, qno dn.vn.
como ó quo o Governo Pl'ovlsorio se !louvo o DeputnUos, pnssou a dar 10, ol(wnUo em
n. essa respeito'~
snn. rlJp!'oSentnção na. pr•oporçüo ele IGUJG "/o.
Em 23 do jnnho do 1890, dia immcdiato no
dn a::Hignnturn. do projecto dtt Constitnit·iio O Sn. •.IULIO FR01'A- Nn propo!'r;ilo rlo ac}Joio mnt•cchnl Dowlot•o o mni:; mem!u·as'do CI'Cscimo dn pnpulnção.
Govm·no Pl'nvisol'io, ít-z csto cm re~nlnmento,
O Sn.o VIJ:tiiLID D.DtAZIO-Nüo o domonstrn.
bnixndo paio J1in1slro do Interior, eJevnJ' o o rcccmW!Lillento do 1872 nem o do 1800.
numero do reprcsentn.nto.-:; cl:t Cumn.m t!O.'i
Entrelanto, Sl'. PresiUoute, si o Governo
Dopnlados elo I25 a. 20J.
Pt'OVi~m·io ti\·o~S(\ como pnrocia t•nzonvel,
gntr~ 125 o 205 hn. umn. ditftn•on~~n de 80~ Jbito :t dlstribuiç.ão na. proporção do 04 "/u
80 cstu.o pnr:L 125 na Jli'OPOl\'liD (•xncta do pn!'IL cnda um dos E~tatlos, o resultado torin.
0·1 11/o. Nesta propor~ão, pois, foi o nugmento sido o ~c,uuinto :
da ropt'Pscmtnçüo nncionn.l na Cnmnra. dos Sete l~sto•los ~tquelles
ciepois a ConstiDeputado>.
tuição,no nrtl::;n o pnrngrnpho lm pouco lidos,
Admittamos qno o Governo Provisorlo ti· determinou rJue niio podiam dlll' monos de
vosso I'ILz[o pal'a. essa a.llf.{lllnntfl, mns COl'ta· quotro Doput•dos), teriam di1•eito a tros (mo.
mente niio n teve M distriuuiçiio rlos 6·t "/' nos do que isto fez o Governo Prnvisorio,
pala.s provinchts, ngor'l Est.:vlos Uniclos.
marcando dons pnrn cndn um dos Estoclos elo
El'lt na.turnl qne olovnllo o total dnCnmnra. Anwr.onns, Espírito S:tnto o l\lntto Grosso) o
F1Yieral em 04 11/u, coubesse á rept•osontação m:ds tn•·do a Constituinte fa!'ia poro com
de c~da Estndo um nugmento na 111esmn pro· ulles o que fez. Quu.nto no~ outros, dn.porç~ua.
J•iom: Para, 10; 1\Jnranhüo, 10; Pinuhy,
You mo~trm• no Scntvlo ~uo esta nugmonto 5 ~ Conrá. 13 ; Pa.rabyba, 8 ; Pernambuco,
Jbi muito diJfercnte.
21 ; Alngôns, 8 ; Sergipe, 7; Bn.hin, 23; DlsPor exomplo: (uão contando com os Esto· trlcto Federal e Rio de Jnneiro, 20 pllrn os
dos pequenos, que tinhom o representação de dous; S. Paulo, 15; I!io Gmndo do Sul, 10
dous ou trcs Deputados) forom o Pari\ o o o Minns, 33.
ltluranhü.o os paiol' aquinhoados, cnnsitle·
Sommnt•in.m 20·1 as .roprcsentnçües dos Esron•lo a hypolbcso quo tlgnro o o conli•onto
~ue faço: dava cado um sois Deputados o p;tS· tados; com mn.is i. graças no bcnotlcio constitueionnl do miuimo do 4 por Estntlo, set•in.
sou a <la•• sete,
A proporf,;ÜO do nccrc~cimo foi •lo 10, Ü 11/uo o total 2llo Tomos nctunlmento 212., iotto O,
Alo.~-:ôas, qno tinha. 5 Depulndos, pnssou qu:1si oxn.dumouto o mesmo numero, o qnnl,
n dnr Q; por conseguinto, tov•) augmento po1•ém, nn. lo.rpot!wso, mo pnroco, !IOrhL mais
oqni tativnmun to distribuitlo,
JlO. l'azii.o do 20 11/o•
O Coará. tovo nm angmonto do 25 '/•• ; de
o Sn.. PmEs F>mnEmA- Apoiodo.
8 passou n dnr• 10 deputnilos,
O S>t. ,To:\o ConDEmo-Pam o que sorvlria
O S!l •.ro:io CortnEmo-Rnsbvn clar cinco. onlii.o n Lo.so 1{11. pDJIUlnçíío ~
O Sn o Vmon.ro DAMA'l.JO-P(1l'Unmhuco teve o SR. Ymr:n4ro DA~rAzro- Do sorte C]UO,
s,.. P>'e>iclonto, si não fura qunl ó o preceito
30, 7 11/u, passando tio 13 a 17 Ot1 putndOR o
A Baillu teve 57 '/n do nngmonto ; thl o constituclonnl,lo nrt. <:8, pn.ra cujn. execução
tnaxinw nug-mento 1lontro de 0<1 11/roo Passou jit so achn offcctunflo o l'econsPumonto a C]UO
ello ao roforo, sorin cn.so do rever o cot•ri~iL·
cle H !L cln•• 22 Dop!!tados.
Minns tovo 85 "/u do augmr1nto ; pnR~OU tlo n despl'npol'cionnlidndo do decJ•oto rogulll:1.0 (quo aliúH 6 Jll'e"lso tlizor• qu11 era dC!SUo o montnr n. 511, de 23 dejnnbo do 1800, mais
lll'inci11io o numero dos sous ropl'osentuntcs conhecido pelo nome 1lo regulamento Alvim,
doqnnl ostn. pn.rte ón. unicn fJIIO ninUn oiltó.om
lln Cu.uwrn) prwa 3i.
A Capital Fecleral o o Jl.iodo Jnneii'O tlevom vigor, o nssim mesmo, nponns t•o!ntivanwnto
sei' calcnltttlo:; ong-Jo!Jndumonto, por isso quo no nu moro do Doputndos ele quntOI'zo Estaclos
!lo ImpcJ•io J'ormnvnnl umt~ Et; ci!'cnmscripçUo dn. llepuiJiica, pm·quo pnm os outros sotc j!J.
houve modillcoçiio, dovldano procoito coustJ.
~Icltotul.
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lucionnl ~uo fixou o mini mo cio qnntro Doputndos 1'01' Estudo.
Esso docrelo qne nppi'Ovou o ro•nlmnento
(jllO tenho aqui entro n1ãc·.~, uão ci~L proprin·
montn umrt ll'i rogul~f!]OUtu.r; o quando quoi·
r~m 1lnr-llw esta. ft_'l(:un, pol' tct• ~ido oxpc·
d11lo pelo Governo Provisoriu, CJUO em !li coucJ·ctlmvn o le~isln.tivo, como todos os p01lcrrs
nocionnes, seria. cm todo o ca~o uma lei elo
o(~cnsiíio, unica o exclusivnmonto dc~tin:~lla iL
oleiçii.o do primeiro Congrc~so do. Hepu..
!Jlicn.
Assim o docln.t•,l, nl i lu; oxpror-samente o
decreto, o no m·t. no do rcgu\arnonto so
lô o seguinte:
«~o 11 in. 15 dn setembro de l HOO se proce·
dom em toda n RepniJticn it eleição ge-ral de

I'

•

1801}
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errndn n sommn, o cOmputo g-crnl <ln popuhu;üo da lbpulJiic:L por St!l' inferior 1i.
rculidndç, porq1~0 já rm IHDO contava .a Repn·
bHcaJU!IIto mnts <lo l·L:1Kl.!JI5 hnbttantos;
mas niio devo estar tnlvc:z notn.vclmentc nltcrudn a rnlac;üo ou proporcionnlit.lndo cnlre os
l'1lsul taU os pm•cincs do cntla Estntlo, visto quo
a_s fnltus on impurfciçtics havidas dovom tor
sul o, pnrn todos, mais ou menos no me~mo
s;·ntido o om gr!lo nüo muito ditf<Jrontt).
G.unrclncla, pai:-:, entre totlos n. m~smn pt·opor..
çao, na quobm ou tliminuiçíio do numero
nclint.lo poln upm•adio do rccensenmAnto tl11
ro!lpccth·n populnçii.o, pouco infl1tirit !:;.~o nn.
distribuic:-ão do nnmm·o elo Deput11dos flUO
tocam a cadn Estatlo, um;t vez assentntlo o
divi....:o;· commum dn populaçfí.o rccen:-;catla,
70.000, 80.000 ou outJoo.
E o facto é, ~r. Prcsidunto, que, rla.do como
exacto o numero t.lo 14.33:].fJJG hn!Jilantes o
cn.lculnudo·~t1 na raziio de um Uepntn•lo par:t
70.000 babito.ntr~~. proporçiin muxima. permittida pela. Cnnstituiçüo Fcúoml, o tum hum
Estn(!O dantlo monos rlo qnnlro, o numero a
que ::;o clwgn. é tlo ~OG Doputados; mo. i!{ um
!Joputnilo do que o nu moro !losignaolo pelo Go·
vemo Pt·ovborio, n monos sois rt.tlcnus do quo
o da Cnmnl'a actua I.
,\lUm dbto, commlt:lnrlo a synopso do recenseamento do todos os Estados, puhlicaJn.
em flns do 1898, o ns notas que so acham no
fim Jos ~ua~lros de c:1d1t um ihs E~tndos,
vê·so quo niio d11vom ostal' mullo n.l'asfados
da vc~rdndu os rcsulintlos dcst~ rcccmonmon to, om cnjo. npu ração pn.roeo qtw pro ..
curou-::e ovltnr, cm•rigit• ou noatrnlizar, o
quanto possiYol, grande parte das cnusus do

D1)putnrJos o SHIHLílOI'OS. § Jn, Cada Estndo
d11rlt o nnDJeJ•o ·d~ Dcpnüulos ~o:;u!uto,»
E Ycm cm eeAuh!n a lista. dos Esto.rlos com os
respectivos 1mmcros.
Eis nqni pai~, o que n.indo. vigora ü. c:;.
pul'n. do CUIIIJn•imon:o do preceito elo~ }n do
~nt. ~8 .ela Constituiçfío, que, como lln pouco
olJ~OI'\'CI, flctu dependeu lo do rcccnscmmcnto.
Feito, ptlrCm, este o cJ!Hcinlmonto publicaelo, nüo pódo por mais tempo continunr
ossn prorognf;Üo do. vigencio. tio regulamento
u.511.
E', portan1CJ, Uo urgencitt quo se procetla á
decretação da lei que, do 11ccm•do com o menciona,lo preceito, declare o uuml!ro de Depu·
tarlos que <'Uiia Estado deve eleger.
Podia, Sr. Presidente, d:w pnr concluidn
nqui n justitlca.çiio, fJUO julguei uo,·ot• fnzor
du. indicação QlW npresonto no Senado.
'
_Umtt ,vez, poróm •. que ostou na tr·ihunn, OJ'rO,
nu.o é Ior11 do proposJto, mo IHU'Cco, nliclnzir Com c!feito, nfio mo rofo1'indo nos novo Es·
cortas conshloraçõc·s uindn. sobro o mesmo tados (~!aranhão, E.splrlto Santo, Goynz,
J[ntto Grosso, P<ll'anit, Pbuhy, Rio Gmnde
nssumplo.
elo
Not'tO, Sant;t Catlun•intt o Sorgipo), cadn.
Obsorvn.r·mO·hiio o com verd ndo, qúo o reum
dos quacs dlt qnn.t1 o Dt1putndos pol' forçon
consca.mcnto, primeiro 11. qno so proce1leu
da
Jirnilaçiio constitnciomll do fim do§ 101
<lepois da. pi'Oclamar;üo da ltorublicn, nüo toi
do nrt. 2B, cm rolnção nos mnis Estndos
bem feito.
·
IUem-so
ns segnintos 1loclarur.ücs no. synopso:
Nüo podi:c tol-o sido ; ó impm·leito nccesEm
Alagõas,
t'oz·so o rcconscamonto totitl.
sarinmento. Iniciado um anno apenns depois
Nn.
Bahia,
d'ontro HJ9 r~nrochins, tleitln. pl'oclnmnçiio,· rm uma phaso do lt'IUh:i·
xnt•nm
tlo
fnzcn·
remessa do respoctivo roição o rcorgnuisaçiio poi!Licn., aintln. c!!oin
cl11 rotrnhimuutos, desconllun<;ns uu temores cottsuamonlo :17, caJcnlando·iiC, porém, p:wn
do muitos, os dados colllidofl roru.m certa· c~tas nn. Ropat•ti~·ão i'ctlum.l tio c~tatisticn,
monto incompl~:~toR; suas conclusüos pal'ciuos, pelo reconsonmouto Uo 187:!,11 com nugmcnto
portnnto, solll n. pmci~ii.n que 1(n•n. Uescinvcl, dtt populnção nn. l'!l2.ÜO do 2 /n aunnntnwnto
nii.o podem Icvni'·no::~ ~i não IL rc:mltados 'llnac::i dut••m!o o::; JS nnnos dccot•Pidosdo lH72 a IEl{)O,
cm rnz11o nrithmotica ou do juros f-imploi-1.
npprox imatlvos.
No Ceará, diz 11 synop::o, foz·so o l'ocon·
ISSO Ó :L I'Ol'uailo.
SOUIIHiltO
total.
Entretanto (pudcr-se·lllll'OIInrgnir)como no
No
Dlstricto
Fedem! olu mesmo mo,Jo.
rrconsoamento do to1lüs os Estndos so tlovcm
No
jf:mtnhão,
dcl'l;u•n. a :-rnopsfl qno st"1
nrlmittir ns mo~mns JitJta.;, ,iustlflcl\WltJ aR
me~rnns consitiC~m~·i'ios ; como /• de Cl'lll' qun 0m nii.Ll so tbz, dontt·o :lS pnt•ochinK quo Jú.
torlos o! los unn.logns :;iniio ig-uaes tlollclen- oxistfllll, na cloStlllhor dtl Bom fim do. Ch:t111Ula,
cJas lenha !~avido, •~ conclusão ó quo csl:ct•Ji municipio do Gmjahú, cujtL populu,;iio Jbi

·-(1

li

:jl -

"i'

:l80

ANNAES DO SENADO

l'l

i

llI
,,I~

.,,.I'

-'-.1'

"'

'"J,ll
•'

~~·,

-·

I''

'

-!'

.,'

!

.

,

'

calculat!n rm II , 70·1 pessoas pelo rocon- :rnnual da populnção do um Estotlo, foi rlo~o:tmonto do 1872, á rnziio !lo angmonto rle tot·m i nad11 /lar consldoraçiio n varias do.rlos,
2 41 /u annunos, gcomotricos, bto ó, conformo 1le oxbtonc a notorio. o omcinlmente OJm)Jl'O·
a formula. do juros compo:,tos.
vada, importando o natural excessotle desouEm Minas, àon!i•o 53U parochius tloixn- vol vi monto da populaçiio, alóm do que ó
I'am do Jh.,er remessa do rocon:-;en.mento cornmum o normal, tio l'eforencl:t a certos Es54, calculndo pa.ra. cstns o nugmonto pelo tado~.
l'econs;•nrnonto 1111 1872, com a tnxn do
E' ossim, JlOI' oxomplo, que pam o Espirita
21/2 °/u nncunes, jut•os sim pio:-;.
Santo, a !abolia que tonho entro miios marNo Pnt'!Í, d 'outro 81 parochias, niw fize- cou n taxn. de augmonto na. propor1,~ii.o, nüo
ram romessn, do rccens~mmonto cinco, que 1le 2 o f.~o como _para os gstntlos do Amt~zonas,
comp,·ehenrlem 23.106 hnbitnnt"', feito o cal- Par·á, Mnraulmo, Pi:mhy, lUa Gra.ndo .do
culo pelo roconsoamnnto do 18i2, nddiciomm· Norte. Parahyu:t, Pernunbuco, Alagoas, Sor.
do-so o nccrescimo compu tudo pela. tn.xa 1lo ~tipe, B•hla, Go~az e Matto Grosso, mas sim
2 °/o geometrlcos, ou de juro compof!to, nn- do 2 1/2 '/o•
nualmento,
Não tem i.-1to nliáa influencia solJre o valor
Na Parnhyb:t rloclara a synopso quo houv numm·Ico da ropresontação na Camn.m, porreccnscn.men(o tutu!.
que o ~:at:ulo do Espirito Santo ó um tluquellos
Em P~.wnambuco, ignalmonto,
qne diio quutl•o Deputados, om virtude da
Do mosmo modo no Rio Gr<mdo do Sul.
disposiQl1o constitucJonal· tlo § }n elo nrt. 28.
No J!io tio Janoiro, tl'ontro 134 pn•·ochillB,
Pnra o Estado rio 1\io tle Janeiro, a tabella
deixaram do remottor lista.s ou boletins de a quo mo ostou refo•rindo t·•m a taxa do nu.
recenseamento 20, mas a. falta tbi suppt•i(]a gmunto nnnnnl na ra.zii.o do 3 11/o•
polo recensoamonte feito pelo prop1·io E>tntlo Ao Distl'icto Fedurnl coube, com rnzíio,
em Agosto do mesmo anno do 1800, publicado para o cn.lculo de ucc,·c~cimo nnnunl da pono rolutorio do Ministro ao Governntlol' em Jlitlaçilo n taxa do 3 I /2 '/,.; no Est:lllo do
Julho tio 1802 .
S. Po1ulo a tio 3 '/o. ao do PnronlÍ 3 'f,, o
_Em S. Paulo, d'ontro 170 parochins, só assim igunlmtmte no rlo Santa Cathal'ina e
nuo bouve rcccusonmento om quatr·o. dns ao rlo Rio Grando tio Sul, attontlendo-so jusquaes uma foi, tlepois do !890, tlosmembrnda lamente ao maior incremento que á popude outra que fot•a então recensea.rtn, e quanto Inc•1o tlesses Estados tem provindo da larga
{L popula.r;ilo das outras trcs, roi oxtrnhidn. do itmni~raç:.lo que os tr.m ftt ''orocido.
mlatorio rle 1888, puulicarlo poln Commissiio Vil V, Ex., Sr. Preslrlente, que a RepartiCentral de Estatist.lc:t de S. Paulo,
cão tio llstatlstica empregou apropriada.
Na Ropnrticão Fcd•lJ'al do Estntisticn onrlo monto, scientificamcnte, os meios do corrigiz•
procurei as inl'ormaçõos attinontcs á mnt•lf'itl ns tiL! tas o supprir as lacünns do recenseamo foi dada a raziio ele ~et•em emproga·ln.s t1~: mento do 1890,
xas diversas, pnra. o nugmcnto p1·osumido da Poderiamos nós, por acoimai-o de lacunoso
populaçúo rios !Mudos ntlm de supprir llB e incompleto, recusal·o como base do lei flx•t·
t.llta~ do I:econoo:tmen to, oalculando·so pnrn r!or11 da representação da Camara, desobedouna a rnzu.o Ue 2 fl/n com n. formula do juros cendo e adiando a det,rminação constituciosimples, para. outros ú. raziio de 2 11 /fl com a nal, imporntivn. e inndiavol, nos termos cm
formula elo ,juros compostos, para outros do q oe eslá expressa f Esperaremos pelo vin2 l/2 °/o, outro-; de 3 (l/o, e mo:Hno nlgtms do doiro romo melhorY
Mas essa increpociio de imperfeito e in·
3 1/2 '/o•
Parn encher as lacunas quo, roconhocltlns completo, partinrlo dos interesses pnliticos
fossçm ::;uscepti vnis do cor·r·cccilo, nos rladoS cOIJirurindos, caberá a todos quantos recencolhidos poJo recenson.mento, orgnnizon·:m seamentos se publicarem: não haverá um
um~ tnbella ou qundro minucioso (cuja cópi11 só recenseamento futuro que estoj11 tiio ao
obt1ve) no qual para cntla um dos Estados o sahor de todos, que os represnntnntes dos
om columnas successivns so lU: o reconsca· Estados som dlscropnncla -o tlcclarom bom,
monto respectivo mu 1872; a taxa. pnr1L Fet• eo111p:cto o perfeito.
Si flsporaa~ernos por esse a.coordo unanimo,
cale~l)a.do o nugmonto ; o rcsultndo desl'o Cid·
culo até 1890, quer segundo n formula do nilo c!Jegnria nunca. a nccn.siiio do cumprir·sa
jut•os simplo:;. quer segundo o. do juros com- u preceito constitucional, ·que, sem grande
JlOSto;; o rosnltndodoruconsoamentode 1890 nbuso, pnHsivol do sovm•n. cen:mro. poln. opi(J n. lli/l'eron~·n pa1'a mais ou pam monos, I'C· nino nacionnl, não po<lcmos mais tempo dlr·
lativamonte u cada E~tn.tlo, ontro os cnlculos ferir,
d1L UiJ•cctnt•in de l~statistica, )'liLI'tlndo do reNa t'opublica norte·ameri~ann, quo fol o
consoamento tio 1872, o os funtla•los no rle 1890. noHSo p•·iuclpal modolo, nós sabemos que a
A prefot·onciu. dada á umn ou outra. taxn cn.i11t rovisii.o do recenseamento, quo tu.mbom
<.le porcentagem para o calculo do cresclmonto !11 ó decenual, segue-so uma J'ovlsiio da ~e.
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presentação dos Estudos, a qual para muitos I sos Estndos, Jmra por ~on tnrno procedor-'c
ó altera.tln. Jmru. mais ou parn. wcnos.
n. revi~üo dn. J'opre:-:entnçi:io da camnt>:t dos
Pet•mllta o s~mo.do qne eu leia. o con!'ronto Deputados, rtxn1lu. 0111 nuvn lei o fieu numero,
que t'o.z Cu.rlhH'! cm StiiL excollonte oUro. soLt'c casu tenha Je SIJf alterodo.
a lt'opuülica. nos gstadus Unido:; da Amol'icn

do Norte, edição do 18\1U, fazendo n ClJI\fJII.·
pn.ra~ão do numero do membros da. camnru.
dos rcprcsontnntes cloilos pelos Estudos da
Uni1io cm 1872, com o daqno!lcs que o foram
em 1880.
Pol' o.:;tas duns listas, vemos qui), ao JlO.Sso
que no. maior prn•to dos Esttulos o. roprcscn·
tnçü.o nesse meio tempo angmentou, cm t~l·
gum; continuou o. mosmn., e cm outros,
poucos ombor·o., chegou o.diminu~r. (Lendo1:
Diminuiu nos E~tt.~dos do M:une, NuwHampshire e Vermont; continuou nus de Co·
)orado, Conne~licut, Dolawaro, Florida, lndiana, Luisin.nia, Marylnnd, Nova/la, New·
Jer~ey, Oregon, Rhodo-Jsland; elevou·su em
todos os mats.
Na grande ropu~lica. norte-nmcr_icn.~a,. css_o
facto il julgado mmto natural o n:.<o o dtmc1!
do app1•ehcnder como a, oncurrenC!a de d1 ver·
sos cuusas possa clotcl'mmar que entre duat~
épocns de recensonmonto, no llecurso do tJ~z
annos. tenho. b.Ugmenta(lo paru. uus e uao
paro. outros e mt-smo utó diminuído para
alguns .a população dos diverso:J Kstadot5 dn.
Republlc..
.
1!:' naturalmente o mesmo quo bn do dar·so
ent1•e nós.
EJrectivamonte reconhecemo~ qno desde n
protlamnçiio da ltopublica o mais pnrticulnr·
mente de•do 1890, pura alguns dos Estados
a. população tom nugmeutndo consideravel·
monto, m!lito mnts do que pn1'a. outt'Oil. Qual
a proporçao, portlm, r.m qu~ s~ tem dado 0
au~monto em ca1ta E~t!Ldo_l E>H aqui 0 ~"?
soro. compr?VBtlo, o w. ent~o pollel-o·~IL .. o~ •
pelo rccon>eumento vmt!o>ro, do dezomblo
de ~goo.
.
.
Nao so pódo, poróm, por conJC~Luras, por
pro,•o.votmcntc rundnd~s que seJam, foze.r
obrt\ com o Ues.mvolvtmonto q~o se,.tenll<l
porventuro.·roalJznd~ n:~ popultt~uo d~sto ou
aquelle Estailo, depots do •·ecenseamento de
1890, para a dec 1•ota1;ilo de uma loi dm·ivadn,
como o quer 11 Constituição, dos re,ultados
dooso rccons'amoHto.
o incramento maior que icm tido n popu·
lnçiio uo divm·sos Estados, quer Foln inuui·
graçiio e;trnngolra, IJUel' pela mulli<nça dos
habitantes de uns para o~ outros, ó posterior
a 1890.
Quando etrectundo lo!' o !'oconsoamento de
1000, cujo. apuração sô poder{L estar tm•mi·
no.Lin. dopois do algum tompo o, ll julgo.r pelo
flUO sedou com o primeiro, só muito tempo
tiOIJOis; quando tln:•lmonto ror dia publi~adu,
ou tão sorti oocastiio oppo1•tuua do npt·ecH<!' o
augmonto provado du população dos t!ivor·

:-it·. PJ'O!lidcuLe, tlepois Uns comitll!l'UÇÜf:8

que acabo de cxpcndel', pnrocitL nntural quo
ou otfercces~e ~·~ dclihernr,~ilO doCongro:;so Nucional um projecto do Joi.
ll tnl tbi com atreito o quo no pt•lncipio ou
resolvi tnzcr.
l•'orumlo.ra o mau projecto r1xnndo cm 206
o uumc!'o do Deputntlos, aniOI'izando o Go·
vc.-r11o o. rnaudu.r dos11o já; proceder, para
cada Estntl~~. ao calculo preciso conformo o
rocon~t~lllllcnto ofllcinl no. pt•oplrt;ão do 1
Ucpntmlo paro. 70.000 ho.llitantc:l, r•esalvndo
o wiuimo de ·1 Deputados; couuuunicu.mlo
em seguida os rusultados do calculo aos prc·
sidentos ou govm•nadore.3 de Estado o submett.f:~d.~ o.o Poder Legi~lativ~ as alterações
na dtvt,ao ~os Estauus cm dtstrictos ole1!0·
l'lWS, ,quumlo ta~ Uev~s.so dai'· se po~ força. do
n~t . .o6 da le1 n ..Ja, do 26 do Janeiro do
ltiV2.
Tive ocr.nsiiio do mostrar este projecto a.
aJg:un:; tios llO~O:i honrados cullcga.s, mas
aconteceu-mo o que StHnproaconleco úquellos
que procuram ag·rada.r u. um grantlo oumero: ils \'ezes não ngrad:tm a uiuguem.

•·.
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(Riso.)

Uns disseram-me frnncamento que o ro·
ccnsenmento Jbra muito mo! feito, que clles
asseguravam que u população de seus respectivos Estndos era muito superior it re·
censcnda o, pm·tnnlo, que não convinha mo·
xer· nisso.
Outros, ao contrario, concordando commi~o que a lei llxut!orn. devo fnzor·se do•do
jú, discordavam na proporção fundamental
do calculo pal'll. o numero do Deputados, que
opinavam dever ser de I para 80.000, ou ~e
1 pat•n DO.OOO, o mesmo uo pousar de mais
de urn, de 1 para 100,000 lmbitautos; o que
lüvm•in. a. rctlucçiio do numero de Deputados,
rCS[IOetivurnente, n. 184, 167, 155, e trnrio. ao
Thesuuro correspondente economia.
·
_
O Stt. J'!_AO CoanEmo-Isto só alterando a
~onst1tU1çao,

· O Sn. VmmLtoD.\MAZio-Nüo taxa a Con·
stitmç:io n proporção .invuriave! do "!O Depa·
tat!o pa~a 70.000 babttnntes; da, porL•m, css~
proporçao como o maxlmo nttlu~lvel pela let
lixadol'a do unmcro do Deputados o. ologcr.
I~ foi justnmonto po1• iB<o que eu niio mo
dolxei couvoncot• pelos bom·ndos collcgas,
que, al61n e ncimn. do totlos os argumentos,
mnpl'dg-lu·am o do economia.
Alió.s pcqmmn. é, :;lrn, uu1s não deixa Jo
sct• econonuc.< a •·oduc~iio, mesmo ó. razilo de
um pum 70.000, do numoro notuul t!o Depu·
tndos do 212 pnra 206.
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Pal'e~e-mo, Sr. Presirlcnto, qno, scntlo n
11 JiLzül' 11 JJI•I!ncira Tlnrn. cumprimento do

lei

ul't.28 da Constilnlçüo Fotlo!'al, undo so do·

sl~wt

o mnximo do um paro. 70.000 lmbitn.n·
tcs, U p(Jt' esto nmximo qno llm·cmu:; co-

O ~n. PnmswENT!l - llst!L finr1o. 11 horn do
expndicnlo. V. Ex. do verá l'oquoror pl'Ol'O"
g:u;ão, si quizor continuo.t·.
O Sn. Vman.ID DA)I.\í:ro-Pnru. níio tot• tle
vollm· mni.:~ a trlhunn, pedil·oi n. V. Ex. quo
consulte ao Sonudo si mo concedo rnaii meit~
hora para. concluir.

mer,n.l'.
l\fais- ta.r1lc, quantlo ultol'ioros J'Cconson.·
Jncutos von hnm n. domonsh•a.r um gmndo dos·
O Sn. Pru:siOEXTE- Vou consultar· o ~e
envol\•imcnto da. ]lOpuluç[o tln. l~cpublicu., nnd(J,
SAl'Ú o.·ca1'1iiiO de ~o docretitl' a mwln.nça da
rn.zi10 pl'oporclonal, nfilll do cvitul' os dofoito.s ConsultnUo, o Soua1lo couccdn u. m:Jin. hora

pr'OI'ognçiio requerida paio SI', Vh'gllio
inhol'entcs no numm'o excessivo Uo membr·os do
Damazio
pni'tt terminar o sou discurso.
dos cor·pos legislativos.
O SR. i'J!BSIDE>õ'I'E-0 nobre Senador pódo
A!óm dh;to, Sr. Prcsi(lento, aflgm•a-su.mo continuar.
que, com nb1~ixnrmos tl(~:o;Uo ng-OJ'IL aquello
O Sn. \'múrLro DA,L\ZJO -Nos E<tarlos
nwximo constitncinnnl, pOdo ptu·ccot' quo at·
tribnimos U!lla COI'tn.leviiUllJnde no1 Congrcs~o Unidos, diZi!L cu, a razãü proporcionnl pll.l'aa
Constituinte, do qual qunsi todos nós tlzo· otoi~iio dn «Cnmnl'a dos Ilopr·osontnutcs•, que
começou por• um put•a :11J.ooo, foi mudando it.
mos parto.
Convóm uito esquccor• quo Ol'am 105 os mudida quo avull11va o nugrnon!o da popu•
Di!pntndos c1cilos pnra a Coustiluiuto, ú quul h1çii.O, sondo cm 18,12 do um pat•n. mnis de
nüo oscnpou, cortamento, que o maximo cs- 70.000 hahitnntos o, até 1800, do um para
tntuijlo pot• olln. pat•n. n. roproscntaçilo da 15·1.320. Cumpre, pot•óm, nccrt'clscontar quo
Camnra tricnnal, 1ovarin n um rosultado n «Camnra rios Jloprosontautos• nctunlmonto
numcrico do mcmbt•os uloHos que pouco so r.onl.n 3:;7 membros.
Na Republica Frnuoezn a proporçito ontr·o
n1hsturin pnrn. mais daqnelle que então l'nnc·
cion:wn. Nem ó do nll.miml' tal conjcctui\'1, o numero do dopularlo' o a popo1nção ó, boje,
sn.bowlo-se que, me!imo sem outt•o runda- do um pnra 70.000; a rospocUv<l Camar•a
mcnto positivo alem da osta tistica de 1872, compõe-se tlo 584 membros.
JlO(lia•sc, ao cnbo do JS atmos, computar E' do 070 o num11ro do momhros da Camn·
n pOJlUin(•ão ria Ropublica om pm·to <lo 15 mi· ra dog Communs, nn. Metropolc inglezn •.
lhoos do hnbitnntos.
Na colonia. do Cnnnd1i., j:l. autonom:t, qun.si
Estudo
soborano, a Camnra dos Communs
11 pnr1cr-so-hn, St•. l'rcsidontc. ntllrmar que
compõo-so
do 213 membros, pat•a umn. popu ..
mesmo o numoro actual de 212 roprcsontn.ntcs soja. o.xccssivo, seja exnggorndo, a tnl lnção do cerca do cinco milhüos do Jmbironto que constitua aquello dús rlofoit.os que tnntcs.
to. pouco mencionei o t:~o dovern evitar na. !~apito, pois, St·. Prosirlontc, quo ninguem
composiçi•o dos corpos rlolibornntos o, p;tl'tl· poderá aosovornr com justo l'unrlomcnto quo
culat•monto, das nsscmblé:1s loA'isln.ti\•ns? seja €lltro nós cxnggorado o numero actun.l
Ft·ancnmente, pu reco-mo que niío, Sr. Prosi· do; membros da reprcsontaçiio no.olonal na
dente ; parece-mo qno o numero do 200 o Camara trlonnal. E' do razão, portanto, que
tnnlos Deputados não ú oxcr.ssi vo pn111 r·opro- " proporção ar.coita pal'a a prlmei~L loi
sontat•om, segundo o que foi comp11tntlo om ftxarlom do numero do Deputados a o1ogor
,1890, numoro rlo lrnbitnntos superior• n patos Estudos seja o mnximo constitucional
14.000.000 o quo hojo ó, lndubit~tl'olmonto, de um pam 70,0UO hnbit·rntos, ·
Em auxilio dosto mou modo de vor milltn
muito superior.
Não o ju!gat•ú oxnggernrlo qnom qnizrw ainda. umn consir.lerar,ão, cu,ltL plo.usibiliIa.nçar uma vista do olhos pn.rn. o que a r os: dado ó ampnrada polns normns dn ostatisticn.
polto se obsoJ'Vn. nns outl·as n1H;üe~.
Em 1800 compunhn-se n Cnmnro. do 122
Assim, u. Suissn nilul1~ mnutóm o mnximo
rlo 20.000 hnLitnntos como lmse dn eleição Doputndos.
do clldrt membro do sou Conso1ho Nnclonal,
1lm 1800, isto ó, 30 nunos depois, tocujo numero ho,io n.ttinge o. 1~17, ptu·o. um11 mnnrlo lL tllXH mt'dia nnnual 1l0 2 1/2 11 / 111
popular;iio do uns tros mlllruos do hnbi- fúr•mula de juros simples, pat'íL o.ugmento
tnntes.
1la populltc.~ii.o O,]JOl'tanto, dn sun. l'CJll'CSontuNm Estndos Unidos, ondo 01ii começo, pn. ção, o calcnl(l e1foctundo nos r!i1. mnis Ul,rí,
receu qno podia sot• oxoorl ido. n pl'oporciio que sommn.dos lL 122, pcPihzem 213,G, isto
JOnxtmn popostr\ de um depu tndo por11 40. OOU ó, mais um do quo o numol'o r]o 212 Dopu·
hnuitrmlos, sonrlo fixndo, JlOl' conselho rlo tarlos quo ú o da Co.mo.ra actual.
gmntlo Wus1rlngton, o mnxlmo do um l'Ojll'O· E compro pondor•ar• quo a J'Oa!idndo rl
1ontnnto p~r 30.000 hul!ltantoa •• ,
·
ln1voz bojo muito supor! ar o. o;;o l'osultndo,
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no ultimo do· C(lrJfcJI'mn o rcccnsenmento de 1800, dovo toconnio tom tido n populaçilo cm muitos do:1 caJ•-l!lc::, n,n prop~rcií.~ do n~n par[(. 70.000;
Estudos da RopUIJli!·;l,
o mutto pc1m' scrw., s1 o. razllo !o~so !.lo uru
.. S~Jn, por:~m. C(JIJJO fú1•, Sl'. Pt•çsidcntn, pnra 8 I, UIJO, UO,IJUO, etc.
Qwtnlo nos novo E:3tndo:3 ro:iLillltes, cabo·
rlopois ele formuln.tlo o meu prnjcclo, n. qno
nlludi h[L pouco, hesitei em aprescntal·u o lhos n representação !.lo CJIHttro Jleputu.úos a
resolvi, pm· mais ncortatlo, solir:itar sobro o cwtn. um, por forçon. do. limitução d1l § l" do
nssumpto o parecer autorizado o competente mt. 28 tia. Constitui~;iio.
11as duns honmdus Comrnis:;ües do Consti·
Vé V. Ex. e o soua!lo, Sr, Presidenta, ~u:tl
tuição o do Lr•gi:llnc;iio, quo, ronnidns, rur- é o duplo motiYo eUiclonto o que mo parece
mulariam o projecto quo moiiJOt' lhes pa- sntr\ciontc, !.ln miuha hositnçiio e do escrn·
rccc~:se.
pulo um n.prcscntm• um projectn,quo, bem que
Sr. Pr~idontc, eu peço licença. para. con- tlr•mado om dispollição tcl'minanto do nos::o
tlu.t•, com cr~rto o.cnnhamonto, n. V. Ex, c ao Estatuto Xaciunal, pnt.lio. sm• atlrihuido, siSenado o motivo da. minha hesitnçfio, ombo1·a mnltnnetuncnto, niio :-iÓ no inlcrcs::o de dut•
com o risco do incorrer nn. incrcpnt;iio 1lc nrrlmll tio llctlicac;fio no meu E~to11l0 (o quo
t'ruquczn !lo animo, timoJ•atoz UH iudolú ou ntinu.l mlo U do ceusnrar) como ítn m;m desejo
me~mo dt!Sfljo Uo e"tm· em paz com totln. n que nlllrmo que uão nutro, do prejudicar a
~ente; culpns ff!tus, Hi culpn.s são, do que outros.
O pr·olJJemn oJrcrcco mais du uma fi\ CC, mnis
nern ou prutendo justltlcar-mo, nom implorn.l'
•bsolviçüo,
do umn quost;1o u. ro::5olvor. Pu.J•n a primeiro.
A verdarlo, com tudo, Sr. PJ•esirlontc, ó quo so apresenta ao estudo, n solução pnrcco
quu, depois de Jeito o caloulo, quo e facilli· tD.cil, poi:; o direlto nl\o~:-n.tlo está ma.1s quo
mo, de quoiL populaci.o do H.:JD3.Dl5 habl· provaria. Po1' mais detlciento, com clfeito,
tautes, confor·mo o rccemcamcnto do 1890, por monos completo que tenha. sido o J'ecen·
corre~pondcm 20-J Dcputndos. ú. razão de um st~tlllwnto do 1800, ainda nssim, pnt•o. aquel\es
pam 7U.ú00, ou mais tardo tratai de vor quan- cinco ll>t:L'IOH ficou pat~nto o fóJ·o do duyida
tos tocavam a cada. um dos Estn.rlns, tendo a. lesão que dcsdo o Governo Provisorio sup ..
em considoraçiío o rninimo conot!tucionnl do portam o contra n qual J'eclomnm cm nomo
da Constituiç[o da ltopublicn: a sua r·opre·
quatro por Estado.
sontaçüo
esta dcsfnlcn•la cm dezeseis Depu·
Cheguei entiio no conhr.cimento Uo !)UO hn.
cinco Estatlos, em quo o numero do Dopn- tados.
Quanto nos 'ote Estn1lo.,, porem, quo so
tn•los ~uc na Comam os reprosontam ó infc·
n.chnm
em cowlições oppostas; pois, om visto.
riOI' Jlquollo a quo teom direito. Nestes Estado
rescnceamcnto,
gual'tiado. n proporção mndos a proporcionalidade entre a representaxima
de
um
pnra
70.000,
não tOC!Jl direito ú.
ção nctunl o IL populaçoiio recenseadtt é o. F:C·
guintc: no de Alogôas do um DC'put;\do p~ua represontat:üo CJUO lhu:-; lúi m•bitradtt no 1le·
73.573 habltalltcs, muito menos, po1•tanto, do m·oto n. 511", de 23 de ,junho de 18DO, a solu•
que o mnximo constitncionnl; no do Cenril, de çõo não é faci!. E ess:t ditnculdado não proum Deputado para 80.508 habitantes; no do vém, tii.o sómentc o nem princilmlmonte, dn.
Mina. de um Deputado para RO.OGG habitan- ingrntitlüO du. hu·elil. do fOi'Ü' in eresses, ap·
tes; no df\ Bohin, do um Deputado para pnrcntomente tiio legitimes, que dir·-se-hinm
87.203 habitantes; llnalmonte, no da Para- lcgnes.
hyba do um Doputndo pnm DI .440 1m bit anEssn. tlifficuh.lndo originn-so do uma grave
tes, o que niio e do ll!\Jlllrar quando se subo considornçüo, quo cala nos espíritos modorn·
quo a Pnrahyb<L é reprcsontaún nn Camam dos, amantes da equidltt1e e dese,iosos de ncer·
llOI' cinco Deputados desde filiO começou n. ro· ta r em suas delibol'ltçõcs .Incon tostavdmonto,
pro~entaçüo nncional no Bt•nzil; este numero deficloncio. hou\•e pot' llt•scuidos, mó. vontade,
mmca foi nltorndo ató hoje.
i no vi ta \'Obi IiLI to.s e lncnnns nos Unllos colhlt.los
no rcconsonmonlo do 1890,
o Srr. ALY.,rro MAcu.,no-,Apoiatlo.
SeriLpossivol (eis a pergunto. quo ncodo i~
o sr•• VmoJLIO DA~IA2!0-A lei, portanto, l'Ciloxão\,seJ•i\
posslvol quo om alguns Estados
que loJ' promulgada pnra cumprimento •lo essas fnltns o lncuuas, avultando em gruo
preceito constitucional (d:tda n propor~ão ile umis bubldo que cm outl'os, chegassem ao
um porn 70.000) rlo.rá lognt•, om sn:L oxecução, ponto !.lo dnrom kgnr a resultados de cal·
no reconhecimento do diJ•oilo qno assiste :tos
lo tão int'orioros ~~ vet'dltdo, que impot'·
cinco Estados snpramencionn..Jos pn.l'lL IL elo· cu
tassom
doslhlquo n:t represontnciio desses Es·
vnciio do numero do seus reprosoutnntes.
"?
t"dos
Em contl'u.pos\çoão, o como compensnc,!l1a o.
Sonhares, o. 5ttppoi'kii0 ~uo ncnho do figuisto, vm•iJ!quol que om soto Estados o numoro
rar
não ó prO:llllllivol, om regra, mns om
uctuol tio sons represou tantos ú supot•iol't o
rigol'
não oimpossivel, nem r·opugnn a.o ospi·
em alguns dclles multo superior·, Jlquollo quo
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J•ito j)rudento ndmittll·o como hypotheso,
até n prova om cont•·a••io,
Pe1•mitto. o Sonado quo, niio corno pl'ova
,usso, mns como elomonto do presnrnpcüo ou,
pelo menos, do plausibllidmJ(), lho communi·
quo u. observação a quo me levou o os tudo
quo flz sobro o interessante quadro quo mo
foi fornecido j)e!a Rejtat•tiçüo do Eilatislica,
no qual ja me referi.
Um11 da• columnns do~so traLolho nos
mootra os resultaJlos dà recenseamento da
população de cada uma dns.Provinclasdo lmperio om 1872, 0m outro. columna vemos o
augmonto provava! dns respectivas populn·
çOes, calculado pura 18 nnnos, tio 1872~t!BOO,
ú razão do taxas detel·minadas, como o refori
1m. pouco; finalmente, om oulm columna so
lôom os resultados da nput•oçüo do reconsoa·
menta de 1890.
Pois bem, poJo confronto que fiz, Estado j)Or
Estodo, entre os numeí·os dispostos nossas
trcs colnmas, verifiquei, quanto nos E~tados
do Para, Marnnbiio, Pernambuco, Rio de Jn·
neiro e S, Paulo, que o calculo feito pela
Reportiçiio do Estat.ioticn, tio augm11nto da
população, tomundo po1• base o recenseamento de 1872, rli• rc•ultados numericos su·
perioros aquolles a ~U8 chegou a apUI'UÇiiO do
recenseom•·nto do 1800; de s.. rte q11e não é
fóra do razão a admissão da hypotheso de
que Ines diverg.mcias possam explicar-se por
tllltns no processo tlo ultimo recenseamento,
Jilltas tiio grandes, que teulmm chegado a
determinar uma apuração que Importe em
ver~adeiro desfalque narepresentoção a que
tenham dirélto esses Estodos.
Admittlda, poróm, semelhante possibilidade, Sr. Presl!lente, é Jo~itimo, 'é nu.tul'n.l o
escrupulo do resolver <lollnitilamenle desde
jil,.no que toca nos Estudos do Pará, Mnrn·
uhiio, Pernambuco, Rio do Janeiro, Di>trlcto
Federal, S. Paulo e Rio Orando do Sul,
com risco de errar, prejudicando talvez
dirnttos, em voz de esperar n. provn. dn. verdade, ndinndo n solu~iio,ató ii conclusiio do
recenseamento do Igoo, que ú <lo espol'nl' sejrL
menos importei to, siniio isento de tlofeitos e
expurgado das faltas de quo o do 1810 se ro·
sente.
Só então, na lei flxndor:L que, conformo
'J)nreco racional o constitucional, deve seguir·
se a cnda revlailo decennnl do recenseamento,
seria occaslüo de mnrcar o nnmoro de DJpu·
tados eleitos por aqueUesEstndos.
Um projecto de lei, foi'OJUiado de nccor·
do com osso alvitre, conciliarin, porventura,
a obedlencia ú t!isposlçiio Imperativo o lnilhulivel do § I" tio art. 28 da Conslitnlção
Fedo••nl, com o respeito i• vordado e o escrn·
pulo de forlr direitos.
.
UoconiiCCCOIIO, pois, por emqunnto apenas o
dlrelt~, llqu!do o p•·ovndo quo, por elfelto tio

recenseamento do 1890 c apo~11r de sua dofi·
cicncia, nssi:;te no:; cinco Estados, <.I e um dos
quac~ tenho n. honr:L de sot• aqui rcpl'Bf·JOn·
tanto, limitnr·ae-hia osm pl'ojccto IL fixar :L
rupl'osouütr;ito l'CSJloctlvo. nn. Cnmnrn. dos
Ueputndos, na Jll'oporçiio de um por 70.000
hnbitnntos, pnrn.os Estaclos de Alngôas,Cenrá.,
Bohiu, MiulLB e Parnhyba. ·
Entretanto, por mnis intorossndo que ou
posRa e deva sct•, ajustamento porque o son,
ou nüo apresentarei, Sr. Presidente, projecto
algurn, nem Ol'lte que ncnbo do tl~ura.r, num
nqucllo que delineei Im pouco, pora solução
rlo problema.
Qunlqu•r que olla scj11, n suo impo•·tancia
ó obvia, a sun. urgoncia. incoutclstn.vel, tiio
claros, Uio claramente imperativos süo so
termos cm que o~tá redigido o art. 28 o seus
nragmpho.< dn Constiluiçiio Federal.
Eu, porém, louvo-mo no criterio, na com~
petc1,cln. c insuspoiçi"to d..ts honrRdo.<J Commi'l·
sõe< tio Lcglslnção o Ju•tlça.e <lo ConstituiQiio, Poderes o Diplomncin, n. cujn. sn.bedorin.,
com n indicação que procurei just.iflenr, entrego o os tudo da ma teria, e de Cluom n.gunrdo
a. !iolu~·ão mn.is acer·tnlla.
E' lida, e estando apoiada pelo numero tle
nssignn.tnrns, posto. em discussito o sem do ..
bate npprovnda a seguinte
·
lndicaçao

N. 3- 1809

Indicamos que, a vista do disposto no
art. 28 o sons para~raphos d11 Constituição
Federal o attondeudo ao facto do estar con·
cluida e ,jll officlnlmente publicada, desde o
IIm do nnno proximo passado, a apuraçilo do
primeiro ruceus:tnmeuto dn populaç•lo da
Hepublica, ordenndo pelo Rogundo dtoquelles
pnragrnphos, c Senado wlicite 1\s honradas
Commi8dões reunidas de Comtituiç•lo, l'o·
deres o Diplumncla e do Justiça e Legislaçiio,
que interpllnhn. o sou autortt.ado parecei',
formulnndo, si assim entenderem e como jul·
garem mais acertado, um pro,iecto de lo!
compleme~tar, qual é proscrlpto polo § I' do
mesmo ILl'tlgo constltucionl\l,
Saia das se.,Oes, 20 de agosto do 1800.Virgilio Damrtzio,-Almeida BaJ'I't:lo.-Clcto

.Nuflcs.-Cru.:,-Aquiliuo do Amttral ..

ORDEM DO DIA
LICENÇA

AO ENGICNJIEIRO

CIVJT,

AOr.tnreR'I'O

X.\ VIER

Entra em 2• dlscu.<s~o, com o parecer fa·
voravol da Com missão de Finanças o art. I'
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com n F:t:~,onda Nu.·

'"ll, 10, tlc 1800, nutorbmn1lo n PodcrExct·ntivo clunul
a couccrlcw no engmillCil'o ci \'ii A~~li!JC!'1o X:t•
Snlu. dn:j HS~Ij~<il, cm :Hi do otrnsto ~tr.: l:,;J';J,
vier, prop;u·n~lor de chimh·:~ or·~a11i1:í1 du -.I (,,Ieiria f1al'l'('(u. -Jlii·~·s ],;. l'l'cine.

{I

4) ~··· c:---•·csiden:.c- Ficu. :u.H:~da a
monto de smt mude.
d iscmsão tln. proposi(;ão.
Ningucm pedindo a pnhwra, eucorrn-~c a. Nada mni~ havendo n tl'at:t vou lovant.lr
discussiio.
a so~.;.~iio (lesignnmlo paro. ort!t~m tlo dia dn.
Srguc-:;o cm discussüo quo :-:o encOI'l'n sem scs~üo Süg-ninte:

. '
I

Escola Polyt~lclmicu. dn Capitul I•'edlmtl, um
nono df\ licmH;n com ordon:u!o, parlt tl'nLl·

debato o art.

zo.

Dbcm!-!ão unicn.

1!a Jlropo~ir.ITo 11it

I

C:Hnara

I

Posto n votos cm o:.:cr•ntinio sccroto é npJWO· 110.;; Deputados, n. ;,::,do 18'.10, pt•orogur:•ln n.
vado por 3G votos contra 2.
adunl sos:-;fw lc;;i..:Jativn ntó o din ::! de ou tu·
bro do corrouta uono;
E' npprovn1lo o art. ~".
Continunç:io drt :1·· dbcu~:--ii.o 110 projecto 1lo
E' a vroposiçüo ruloptn.cln pnJ•a pnsmr a.

3 11 diSCUti~ÜO,

J.ICENÇA A JOSÉ J.OBO YIANXA

,,

l•'ALLEClDAS

Entra. cm

2'~

~A CA~IPANHA

DE C1\NUDOS

discussão com o 11nrccer con-

tritrio dn. commis~ilo do Finn.n~ns o

nrt. I n dn

propnsiçii.o da Ca.mn.rn. elos Ueputn!los, n. ·17,
do 1!::!00, doc!nrando rcrnidu:o; u:-; iliVi1la.s, pn.1•a
com n Fozoudo.. Naciounl, d11ixatlns ]lelos ofll·
cin.o:; o prnçns fJUO pol'ecomm na camJlnnlm
do Cnnulios.
Yom o. Mc:m, é lido apoiado posto om tli~
cus.süo o ~cm dobatu a.pprovnUo o seguinte
R~·quctimcHto

Rotlum·emos o ntliamcnto 1ln dlsetJ~siio 1la

Pl'opo~l~ão

1ln. t'nm:u't\ n. ·17, 1ln 1Rfl0 11 que
por intorrnC'tlio du Mesa so solieitt" do LlorcJ•no
a l'olnr,üo uominnl dos olllcin(•s lllOl'tos om
Co.uullo~, com declo.raçi\o tlo. importn.ncia d1~
Sunndo V, II

::., 11'

OQ~~o SESSÃO E~I

28

DE ALiOSTO Dg

'

'

Seuaúo, n. 2D, Jo H:I'Jô, r(·gulanLlo ~~ t'ldiWI!l<t
1ln~ o!llciaes do oxcr•eito c d<t arm·Hla, :.~.lóm
tios cn.sos Jlre:vifitos peln. lei n. 201), de 1 de
1lozemhl'O c 18·11 ;
Discn:;~ii.o unic:t do p;trcc.~t·, n. 175, rlo WUU,
dn. L'ommissilo de .Justiça c Lo;:ishv:iio, o pi·
n:tndo quu Sf.\jJt 1'1•jeitado o Pc:o tio Pl'oltúto 1lo
DistJ•icto Fuderal à J'l!:iolnçii:o do Con~clh(l
).Junicipal, !Jllll n.poscntou o l" ornci:tl dn. ...:un.
s·1crett.u·in Fm.ncisco .Ju~O Gomej du. Silva i
2" cli~cu:o;sü.o th propo:o;içilt, d:1 CaJwu·;l. do.3
Doputodo ...:, n. 30, .tlo IH:JQ, uutol'iz:~ntlo o
Podm• Executivo a eom:dllrt·nr t~OI:J,l e1fw.:t·1
va.mente promovirlo ao posto de alli.~rus do
infantaria, cm data do 1·1 tlc u.~osl.o do IS~I-1,
no enmo l" cadeto tlo 8" btl.talhão Uo iu1hu·
tarin Antonio.Rutlri~ues de Araujo.

Entra cm 2"~ discussão com o pa.recor favü·
ravel ela Commi~são do Finanças o u.rt. 1n da
proposic.~iio li:L Cnmnra. do:~ Duputudos n. 3!1,
iBDD, au!ori"ando o Poder Executivo ~ con·
cetloru. .Jost'1 Lobo \'iunna,o.judo.nto do ~uarda
mór tln. Al!ilndc~a do ~11utos nm nrmo tio li·
cen~n. com o resp,1ctivo çli'<Jenndo, rJlm do
trut:Lr flo sua. s:Ludo onõo con vior.
Ninguom pelliwlo o. po.lnvrn, cncerra-so a
discussü.o.
Sc~ue-se om {\iscussüo q uo so encerra sem
dcbn.to o nrt. 2".
Posto " votos ó appt·ovalio por 35 votos
Lwn.ntn.-sc n. s·Jssilu :i.s 2 horas o 15 mi·
contrn I.
untos
Jn. tardo.
11
E' approva.do o art. 2 •
E' a proposição adoptadn pnr.t passar a
3·~ discus-;ilo.
ltE~IJSSÃ.O DAS DIVIDAS DO:-i OFFICIA ES I-~ PHAÇA~
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Prc.~idcnci1t do.~ Srs. Mmwel rl!J (,1~-teiro; (l"h·G·
pr.~Jsidt.:Hte) c .T. Catuurh (1~ &crelrtl'io)

A' ffit)in, hDl'fL dopoi~ do moio-dia,rt.lJI'e·se n.
80:-iSÜO, :t C]UO COUCOl'I'Offi O~ Sl':oi,Senutlot·es ~·f:t•
nool tt1 Quei1'0f., .r.Cntmuln.,Albcrto OonQnlves,

Hcnrlqu11 Cuutinlw. Thom;tz Del!ino, Jonathns
Pt.Hii'Osu, JouquitiJ SnrmcJJto, Francisco 1\ftt..
chndo, Ltmro Smli·t~. Benedicto Ll!iw, Bolfort.
Vioil'i\, !\oguoir:~ P:.n·anngnà, Pires Fm•roir•t,
Ct'\11., ,foíio Cordeiro, Bezorril Fontono\lc, PC·
llro Valho •.Jo:;ó Bel'llnrdo, Alvaro Mach11.do,
Ahdon ~Iilnn(=~. Almeida. B;tt·roto, t ion(,'n.l vc~
Forl'uil'n, Jmó i\lo.\'cel!ino, B. do :\lendonr,:t
Sobrinho, H.1•g-o ).lello, Ldto o Oith•ictL, Cnolho
u Campos, ltn-~tL Junior, .:\l't.hur Rios, Cluto
Nunes, Domingos \'iconto, Feliciano Pumm,
Hotlrigues .:\lVl'S, Paula Suu:w, Morncs Bnr·
·lU
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ros, Leopoltlo do llnlhilos, JonrJI>im <lo Souz11, commnnicando quo, hn.vontlo l'Cnnncfatlo nn·

A • .-\zorcdo, Aquilino do J\!UIIral, Yieoui(J queiJa d:lt:l o t:UI'go de PJ•osidcnto do E..;tu.llo

Mncharlo, OuoliLVO Richal'd, Plul>Oil'O Muc!Jado
o Julio Frot11 (-13).
Duixam do compn.rocor, com cnnRa pnrtici·
patla, os Srs. Gcn01•oso Ponco, .Ju~to Chm• ..
mont, Gomos de Cn.stt•o, Jon.quiul Pcn-uambuco, Q, Boc11yuvu., E. \VtLwlenlc.olk, Gonçalves Chuves, ,Jouquim Lncorda c Estoves
Juniol'; o .s11m ollit, os Srs. ,\Iunool Baru.t!l,
Le!Ultlro Maciel, Ruy Rarbo."'a., Vil'gilio Damlt·
zio, Pol'ciuncula, Lopes T!'ovllo, !Htuno Bl'undiio, Rnullno Hllru, o l~amiru Barcotlos (18).
E' litb, posta. em

di:;cu~:3ilo

c sem tlobaLe

approvaua a neto. do. sessão nntorior.
O ~r.

soguinto

o Ur. :\l!u·tinho tlarccz, n.:s8UtUiu. o governo
do mosmo E~t:ll.lo.-Iutoir.tdo.
O St•, ~.:~~ s~cr·ntnrio lô e viio n
ímpt•imil• pa.m entrar nu. ord.cm dos trabalhos os seguintes
PAREClml•:s:

N. IR!-18UO

A'

z·r.~olw.~ii.o

do Conselho Municipn.l, t1c 30

Uo dezembro do I HOt:, que autot·isuu o Pro-

Coito

~~~

llistl'icto }fedcrul a rmgar n? Dr.

l. Seerotu.rio diL eontu. Uo MarccJIHtO da Gttma Co!jlho u. q11antlu do
11

~:OOO.S

junto
EXPEDIENTE

:·~

por serviços a.uxiliares, j(t.. prestados,
commiss:lo especial du rovi::H1o doCa-

t.l ig;o 1lo Policia, abrindo pam í:-iSO o credito

~upplemoutar

iL vot'lJ;~ - Evontuaos- oppoz
o St•, Pt•oJCito ·cctd, cujas razões a.compa·
nho.ru.m t\ l\Icns;1gom do a da janeiro, Ol'i\

OU!cios:
sujeltn ao ostutlo dn Commis.iio do Cun•tiDo I' socrota.rlo do Cumnt•a. dos Deputo,Jo!, tuição, Poderes e Dlplo>mci:t,
J!e 20 do corrente mez, remo\tonilo a. seDo noeordo com o voto oxpro5so do Senado,
guinte
ás lois e l'Oooluçüco · do Conselho 1!unlclp111,
quo d1io autorização no Profolto, nilo enPltoPOSJÇÃO:
rocem ser 'Vetadas, porque ao Prol6ito competa utilizar ou nüo a. o.utorizaç~o nellns oon.
N. 55-1899
tidas.
· Assim, ó a. Commissiio do parecer quo soja
O Congresso Nacional rosol ve,:
rrjoitado o ~·tJto.
·
Artigo unlco. Fie~ o GovoJ•no autorizado a Sala elas Commis~~es, 28 do agosto do !8D9.
mnndnr demolir os dou; arm:1zcus da Ai· - Viel.!nle Jlacltado.- Pl!tb•o Vetlto.
:fandega. de Santos, constl'uidoS cm terreno:;
munlcipaes dn mesma ciJlatlo, na praç:t AnN. 182 - IS!Y.l
tonio Tellcs ; ruvogo.do.a a.s disposiçüL~S om
con trnrio,
Examinando ''" razüos pelas quacs o Pre·
Comora. dos Deputados, ~G do ngosto do fllito 1!0 Dlstricto Fedor·nl oppoz ••to Íl reso·
l89g,- Catlos V.t; de .:llcllo, prcsidento.- Juçiio úo Conselho MLllllcipnl que mande. roin·
Ca,•/os Augusto ValeHlc de 1\·o!:acs, 2' 1 secre- tograr no cn.r:::o 1lo guardó. municipal, o ci •
tario.- A1·ll~lll' Amll1'o::ino Ilc~·cdia dt.J &!, ua.d:io Lcopo11o do AZO\'eLio Sá, o quo 1\COQl·
3" secretario, servindo do 2ro.- A' Com .. pnnhnrnm u ~lonsagcm do •I do jano!I•o, ó a.
missão do Finanças.
commissri.o do Constttuiçiio, Pod.or·os o DiDo ~rinistorio c.ln. num·rn. 1 tlo 2ü dn cor- plonmcil\ 1lo pm•ocm• qno o 'I'Ctll ~oja. apJH'a ..
rente moz, tro.nsmittintlo a Jiousngem co1n vatlo, pOl'CJltO u. re~olllt}:to nllutlilln. invado o
que o Sl'. Pre,idonto lia nopuLlico. !}IIVOh·o nnnull" n\tl'ilmiçües qno pol'toncom oxclu·
dous dos a.utographos d!L H.e::;oluçl'i.o do Con· ::iivamonto no Prefoito.
grosso Nacional, quo sn.nccionou o que nu· Sala das Commi;süos, 28 de ngosto <lo 1800.
tol'iZ~ n nbortnra úquollo Mlnbtorio do cro· - Yicmtc Jl!achado.-Pedro Velho
dito do 25:810$ pnru. inú.omnizru• a [•~elippo
Mn.xwoll do gnuo Iovnntuuo o urrobnnharlo,
N. 183- 1800
úo '"" propriedi\do, no Rio Gi'nndo do Sul,
polus fOI'CllS logu.L·S que o. IIi apararam.- Ar·
A Commlssilo •.lo Constitulçtio, Podol'o" o
cliive-so um tio:; nutog-rn.pho:-l o commu .. Diplunmcin. ox.olminou dotido.mcnto ns razõo:i
nlq uo-~o á C:Lnuu•u. dos Do pu tadoE~,rumottow.lo flUO !lCOI!ljl!.I.Ultat'aln a l\lonSDg'OIU, do tl dO
EO-llie o outro.
ju.nuiro 1lestu. anuo, o pol:t.s C]UtlOS o Sl'. Pro ..
!Jo }>rosiuonto tlu AsdüiDblutJ Loglshltiva. 1lo J\Jito do Dist1•icto FcJ!oJ•nl OJlpuo o sou veto í•
Estudo do Sergipe, do 14 tlo COl'rontu mez, resolução do Con~elho Muutcipnl quo auto·
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rlzou o mosmo Pl•ofoito n

rointc~rtu•

o eilla- mnrHI•1\I oxtornar pam n rnlJJ'icn.-Dividn.JJU::i·
diiu Stmmr.l FeProira Pinto no lo:;;~!' l.lo pnr·- klvrt-do O!'t;amunto 0111 vi~or, um;~ [liLrto do
tuiro d.a lnspoctnl'ilt tle bnl:t1uentu o Dt!Sill· s dr lo cxisteute no l'Ct~"'J<l1) ot·ç:tmcnto.
foc~iio o a·o,•. 1•\,rnnndo Forr•.dm dn CnHt<L
Ilo c.:;tudo n. quo Ilroccdcu n Commissão
nt) tle medico do Asylu ll.tJ S. 1rrunei~wo do vct•iflcou qne, entro out.rn.s ruzõe:;, o ~~ero
Assis.
Do II.CCOl'tlo com o vuto ,i ti. exp1•es~o do Se- bll.::iOU.·:-,0:
o) ~u. o!fensa. lL Constituir.ü.n o leis fedemo.i
nado nu~ lois o l'csolw,HiNI dt~ u.utoriz1u;:to tio
COUSl)lho J[uniclpal no Pr·of~ito, ]lódo ost.o em vigOI', p ·l:t nllwli•b rcsnluçiio, nn. parto
utilizar-se (Jus nnto1·izlu;õos contidas nos cm quu dcter•minrt qno o Prcreito dcelarn.
mesmos on lloixnr do fazol-o,. o qnn nc:::•us llJ;-;ulJ.~istoutc o neto rpw l•!VOU o. nxm•c:icio
condb}úr.s os retos oppo:ltos carecem do razii.o llnrlo o:; \'Clwimemn:i do funccton:dismo mu·
nicipal, cort'-l!'iJI·ill(lcnto uo Uldr. de dezembro.
do SCI'.
Accrcsce qu11 not rosoluçilo or;L :-:u,i(lib. no
ú) N:t infrlwçii.o do art.. II, § 3~ ela Cllnsti·
estudo da Cummisst"io autul'IZ!t o Consdho no tnil·ã1l quo prollibo •(Jil'C:iCl'C\'•11' lois t•otro~t·
PreCeito a reinteg-r1u· u cx-rortciJ·o · dtl:tdiio cti\'il:0:1• 1

S;unuol Ferreira. Piuto, ·c do me:smo mod.u o

P··ln:limples lcitut·:~ dos tormr.os d:t lll'.m·
AH~is,
Dr. Fer•muulo Fot•roira. da Costa, inc!uimln luçii.o t•ctttd 1, vcrillca·S•l a intch•n. prococm umll sú di:-:posiçilo a nutoriznr;;i.o crn re· l.lcwia tbt:; razUcs tio Sr•. Prereitn, cm rcln.c;li.o
lo.ção nos dous t'tincclonttl'ins. As r:ulius do <iS" nllogaç(jes, qne constituiram a basu do

medico rlo Asylo ilo S. Fra.ncisc11 do

em rolnção n.o ex-port•dro ria. Insp(l~tot•ia veto opposto.
d11 Isolu.mcnt.o e Dosin!'ecçii.o tom toda a pro·
JliRpen~a.:-;o assim o. Commissão 'do expor
codcncia. e Hi10 perl'eit.amrnto lt!gnos; niio n. to1lcs o~ fnncln.mentos leg-;Le:; do sua acqul-toom, por.·lm, o pr•ctorcm dii·cit.os rulqu1ridos O:::i•~enr:ia ao ·veto do St·. Prefeito, porquo ellcs
ns que se rerm.•em ao Dr. Fornaudo Ferroit•n veem largamcntd oxpostos nnti razões quo
acompa.nhat•o.m o. ?\Ien::;agom cnvindlL ao Seda Costa.
A commissilo nüo tom o direito do propo1· naúo.
a adopção do veto em parlo e a SUIL rt~.ioiçü.o
A Commis;iio ó, poi$, tio p•recor quo o
cm outl'a, quando a ro~olur;ü.o é umn. sU.
ccto deve ser I~Jlprova.do.
As:;im, sondo n l'csoluçii.o do n.utori~ação uo
Pro foi to, é a Commis~ão elo Jltl.recot• quo o Sala. (las CumiJlis~õcs, 28 de o~osto de 1890.
veto deve ser rejeitado, isso. cm rllspeitú - Vic•mtc Jlaclt:tdo.-P!]dl'o Ydho.
ao voto já. expresso do Senndu, quando
E' liLlo'L, 11ostn. em tliscUS"t1o o som tlcbo.to
resolveu sobro o -veto quo o Sr·. Prefeito a.pprova.da. a rctlncção rtas emendns do Senado
oppoz iL resoluçíio do Conselho que o auto· ~·L pl'opo!iição da Camaru tlc.s Oeputrülos ,
riza.vn. u. mnndu.t• rever o contrncto rln. Com- a. 122,1l!! 1808, que trn.tn., pelos meios quo
panhio. Forro Co.I'!'II do Villo. Isauel, como, inrlic:~, do nsse~ura.t• 11 repressão de n.lguns
porque mantido. a. rosolw,·ü.o, pmlet•á o criutcd o contt•n.vcnçüos.
sr. Protcito, ostudan!lo bem o dii'cito quo
E' u,Ja, po,ta om discussão e sem douato
po~sn. nssh;tir ao.q dous llutcciormt'ios, níí.o
u.pprovat.la.
lL rctlacçii.o Jlnn.l do pr•ojocto do
aproveitar a autorização na. 1mrto que :::o Senado, n. li,
do I8~JD. r1ue concc,le a potJsiia
reiCre no ox·porteiro Stunuel Ferrcim
mcn:-al
do
·lti$0110
tl D. Caroliun Citrlut:l. do
Pinto, o 1\proveito.l·a em rolnc;ão no D1•, l•'or· Sacramento c Silv:~.
do c[l.pitü.o hono~
mmdo Forroirn. diLCosta, que toi illogalmonte J·m·io do Exercito Jo[o viu,·a.
Chri~o3tomo Lo.dblau
dCSJlOja(lo do seu cur~o; ou J'(lStllvor cm roluçuo aos dous,como nwlhot• o julgnr, tlo uccot·· e Sil\'tl..
do com as leis munidp:l.O~.
OllDE~! DQ DIA
Assim, ó a. Commi::;8ii.o tio Constituh,~ü.o, PllLl<Jl'e;o; e Diplomu.cin t.lo par~cor quo o Senado
t.love rojoitttr o -v::to.
So.la. tlns Conunbsüos, :!8 tlu a.g-osto tlu H:lUU,
EnLrn. om lliscuHsiio unkl 11 prop:~!iição da.
- Victmtd .llachado,-Pulro \"t:Jllw.
Crlnmra tlo:-; Doputt~du:o~, u. 53, do ISDfl, pt•ot•o·
:.:-t~ndo o.u.ctm.J séssiio legis!ativu. o.t..j o lliu. .2
N. ltl4-lô0U
!lo outubt•o Uo cm·rcnto anuo.
Ninguom t)Otlimlo a. pn.la vra., encerrn-:::e n.
Com n Mousag-orr.,tlo 12 tlo abrit deste anno,
tliSC!I:'B<itl,
('oram pt•to:-ontos it Commi~sii.o tln Couslitui~~ií.u,
Po:'\bL a vuto.J, ,'l nppr;!vada e :30l!L1ll n~!o
Podopcs t) Diplonw.cin. a~ I'azlJ,;s com qnu o
Sr. Proli.lit" tlo Oi:itt•hJto Fodorn.l OJlJl01. o sou pta.dtt, vu.o suJ' t:mvl:~(liL tw St•. Pl'o.::~iJonto dtl.i
t't.'lo U. resolução tlu Consolho .Muuicipnl, qno l{cpulJlica ptwtt a IOt•malida1lo dn. ~ublic,,~·;i.o.
velo
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ANNAES DO SENADO

~----------·--------·----------------REI~ORMA

DE-OFFICIAES DO EXERCITO E DA
ARUADA

Continua em 3" discussão com as emendas
ofl'crecldas nestn o as approvadas em 211 , o
Jlrojccto do Senado, n. 29, de 189fi, regulando
a retorma dos omciaes do Exerci to e da AI'·
mada, além dos casos previstos pela lei n. 260,
de 1 de dezembro de 1841.

E' necessario fllZOI' :tindn um hlstorico leas~lm dizer, quunto a. este
ponto,
Enlondou-se, e jli no tempo da Monorchia
so notiL\'n. quo, só pollcndn ::;er rot'oi•mnílo os
otnciaes do oxorcito e nrmrtrlu pO!' mlio com ..
portamen to habitual, succedia que ha via oOI·
claes do oxeJ•cito incapazes do pJ•eslal' SOl'•
viço, o entretanto, continuavam nns fileiras
do exercito em serviço activo quando •lenctlvitlndc nüo podia.m mn.is ter• cousll alguma.
Consoante do::. ta opinião jil. formada, o Governo l rovisorlo expediu dous decretos.
O t>rimeiro 6 do n. 108 A,tlo :JO do dezembro
gislativo, posso

o Sr. Lcllc e Olllclcn (')-Sr.
Presidente, peço vonin, a devida venta, nos
meus illustres collegns que fazem paJ•te do
exercito o da armada, para entrar no rlebalo
.to 188U.
desta projecto.
o nrt. 5'' do;so tlocroto diz o seguinto:
As considornções que vou ex pender toem
como fim princi pai, o tal voz unico,podlr ex- (U.)
plicações sob1'e os diyersos projectos que tcom E o decreto do janeiro do !SOO refero-so ao
sido postos em discms~ii.o an .es deste o quo exm·citn.
AmiJOii ellos consignum a ffi('Sma disposição
me deixam em absoluta confusão sobro o que com
dilfol'ouçn. de idnllos ptlra o oxor•cito o
se pretende razor.
Para melhor encaminhar a. discussão, vou armada.
·remontar-mo li. l!!gislação antigo., o apt•oeiar Ello• podoJ•ão sm· rotoru>adoa volunt,rin·
nttingindo n uma hludtJ o obr·i~nto·
todas as outros disposições de lei, que os pro· mente
rinmenlo
atringindo n ontra ldntle,
jcctos e os substitutiYos poom em debato nas
Poróm,
quando ostrt dispoBiç:1o, quo tinha n.
diversss evoluções porque este projecto tem
sua
razão
do ser nn foJCto que lm ponco onun ..
posando.
cloi do chegal'om olllciaes do exercito o nt··
A primeira lei que est1i citada neste avulso, ID>uia a idado fie improstabilidn•io li:tl'fi O SOl'·
coiJtendo os diTersos projectos snbstitn- vlt~o nctivo, e, entl'otanlo, cont:nunrem nas·
tl vos apresentados, ó " it!l n. 260, de I de f!UÍJ.dr·os activos, não só preiu lhmndo o.o serdezembro do 1841 ,
viço, ao exer•cito, no bom ':· .damonto dos uoPor ostn Joi o Governo tinha apenas" au- "Ocios da. gucr·r·n c dn rnar•mha, mns tn.mhom
torização de rclbrmnr ·os oillchtes do excJ'cito, Pr·ejudicnnt.io no:; :;ou:>~ camn.rndns, que nilo
na fórma do § 3' do Bl'l, 2°.
.
1/od!am ter nc(:cssn, r.stn.holocon-so alguma
Este projecto dizin. (U.)
co1vm. sobJ•o n. tnl ~n·ntillcm;ilo nrldicionttl,
Por esta. Jui os officines do exercito o m•.. como ncabo do lêJ', fJ uo HÓ era. con~c~lidn. aos
mada niio podiam a;or roiOrmBdos si não co1no ollicines reforma• los, quando em actJVHiiule do
pena JlOI' moo compm•tamonto habituai, pena servko.
lmpostli por um julgamento, que e1-a pi'OfeDizem os nt•t::. 5 11 o 0". (Lú.)
rido por um conselho composto •le Ires offi· De modo que, pura a. rofor·ma. compulsaria,
ciaes de patente igual ou supeJ•ior, " prece- concede aos olilciaes aquella g-ratillc;Jçiio nddlc·
deudo consulta do Conselho Supremo Mi· ciOlllli, que, pela loi do 18·11, só toriam no
litar.
c;t.so d1J estar cm servic,·o llo guet•r•tt, E' o que
Além destn, vou ainda citar ao Senatlo ou- rno paJ'(~ce.
tra disposição.
tslo so passo11 om 1800, cm virtude dos de·
Diz o art. 4'. (U.)
oroto> tio :li de tl~zembJ•o do ISSU o de 3t do
Peço ao Senado que tomo nota dcsttL se· jonolro do 1800.
gunda disposição, quo neahel do iór, porque Mas, a ~4 do revoJ•oiro do 1801, foi promui·
terei de referir-mo a elin quando dis· narln. a Constitni(•üo da RepuLticlL (jtW, no
c11tlr os outros artigos do pl'Ojeeto. (LO)
~rt. 75, sú n.dmitio nposentadnrin. no caso c! o
Võ-se que os casos especificados na lei do invalidez, cntendondu-so qno a n.posontadortrL
!BH ora um só; ora somente como pena, por niio ó IL l'otormrL clos mititnl'es: o t1cou n I'omáo comportamento habituai, etc,, que os fbrma compulsot•ia em cxcrc!cio, com a B'r:tti~
ofllciaes podiam ser reformados.
flcac.~iln nddiclonnl, que so mandttVtl uur bÓ
O nrt. I' do projecto estaLeieco quo além nos o!llciacs relbJ•mndos, vnluntnJ·In. ou comd~ste cuso O! otncines do exorclto o al'mada pnhorlam~nto, 1111 lilrma dos decretos quo cipodem sor reformados voluntaJ•i:t on obJ•iga- r.ol.
torlamcnto. (LOI
O ]crojoeto nppl'O\'Itdo om :.! rliscu:-;silo no
suuudo tOJHlitL ovlden tomou to n ncaLn.t' com 11s
iucouvouiont.o:; o n.lmso::~ quo ::~c r·oconhocuu
cxbtil'clll na oppiicaç•io tlostos docJ•otos da
1
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• compnlsorla, o proclli'OU npp1·ox!ma1'·Se tanto
quant? pm;~\vol, do pr.muito Constltu~lonn.J
fJUC so nt!Jmtto qt.Jc os.J'uncciontu•ios publico~
doixom os . sorvJÇt"'S QU!LUtlo invulidado:-; no
mosmo sorvu;o.
E' assim fJUO o n~t. ]0 do proJecto, nppro·
vn.d~ om 2· d\scussao, tliz o s•lg'Uiuto. (Li.i.)
Vo-se,pOIS,quo OôtO projecto pi'OCUI'a aJlpro·
Xil1}ai'·Ru qmmto possivol do lll'Ocoito constit~JCtonnl .• tiOg'.nndo o flUa.l nonhnm l'tmcCionn~
I'JO puh\Jco podo rotirnN;e do serviço com os
.acus voncimeutos, som quo se tenha invo.lid!tdo no mesmo serviço.
A reqp.orJmcnto l~O hnnrarlo Sonn.dot• poJo
~Inrnnlu.to._ osto pro.Jecto assim emondtt!IO foi
a Comrmssao de ~Iarinhn o Guoua pnra. llar
pa.recer.
Esta Com missão. apresentou á consideração
do S~nado .um PI'OJCcto sl!ustitutlvo quncon·
tem 1dth dmmotralmento opposta ao preceito
appro\'lulo poln Sunado em za discussão · o
ou con~ic~ll'O quo a .opinião mnniJbstalltt p'elo.
Comrmssuo tio Mn.rmha. o 11norrn não consulta absolutamente O< intcrcssns rio Tho·
som·o na ópocn cnlamito'" porque este está
passando,
O Sn, ALM~IDA BAnr:ETO dt\ um aparte.
O Sn. LF.JTE E OmciCA-En j!L di"e que
sou lgnorlln to nesta mn.tot•io., o estou ralln.ndo
nponns para pedir osdnrecimontos nos !Ilustres cnllegas.
Isto foi o qno mo pareceu d:L lo1turn que
nz, o von dar as razües porque estou neste
1
•

ongano.

Diz o ar~. I" do snbstitutlvo (U).
Ftcn. oxtmc.tn. o. compulsm•ia voluntrwln.

a reforma por limite do idade, do nconrtJ,;
com os decretos cita·los, que so podia dai' rio
posto t!e co1·onel para baixo o MpitiTo de
mo.r e guerra. para. baixo.
P~lo projecto approvado, os officlacs <ó
:podmm ser Pcformndos quando invalirlndos
nu serviço d11 Nar;ão; e pelo subat1tutivo
ntlmltte-so que os olllciaes do coronel para
baixo, ntó cu.pitiio inclu~ive, poss11m serro·
1ilt·mn.t1os compulstwmruonto. ~Ia.s quo rle coron(ll para cima. nii.o podem sel·o ; do motlo
que os ofllciaos, t!e cm·onol pa1·a baixo, podem
se !m~n.I!tlat• no sm•vir:o, o, aindn qunndo niio
so Juvnhder_n, sorilo rot:JL'mndo:;; ontt•ctanto,
que os ofllcuws do cornnel p.lra cimn w1o só
niio se podem relilrmar compnlsorla.monte
como nunca se ln\'alidn.r11o uo serviço. Pnre~
co-me que ô o que está no substitutivo.
O Sn.. Pmr.s FEn.ngmA- Htt n inspecç•iin
do so.udo, fJUO é obrig-lttorin. O enleia\, no·
meatlo pnr:t um :-;.wviç:J, niio porlondo pro·
tital·o, tom do suJrl'm' n. in:-;pecção 1lo sD.utlo.
O Sll, LEim " ÜI~IOICA-0 p1•ojncto volta
ao rogimen ria lei do IK·ll qunnto ti refúrma
<lo coronel para clmn,
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O SR, AJ,,JEJD,t BARRETO-NatlUOlla época
nito havia compulsol'iu..
0 SI<, LEITE E 0ITICICA-Aqui estl1 porque
dig., que laboro om engano, quanlo ii ln ter·
pretação deste prnjecb substitutivo.
O nrt. I" diz posltivamonta-ftca oxttncta
a reforma volnnt•rla, e a reforma por limito
rle idade, de accortlo com os decretos citados,
que somente são npplicaveis ó.s reforma de
olllciaes do exercito o armada de coronel até
capitão in(!lusi\·o. Lo;.;-o, alúrn destos, a. re·
forma compulsaria não póde ottingir a
nenhum outro.
Pa1•eco-me que é isto.
Palo a ri. i" do projecto, voltamos ao regi·
men da lei do 18~1. quanto aos otUci•c• de
col'onol pnrn. cimn, porque a rolarmo. volun~aria Ilcn extincta, o a reforma por limite de
Jda.'le, quo é a compulsaria, tle o.ccordo com a
disposição citntla, sómonte ó applicavel, no
exercito no! otn.ciaes de coronel para. baixo,
e na armada aos omclaes tle capil!io do mar
Oguer1•a rara unixo, do modo que OS ofllclaeS
do coronc para cima e do capitão de mar e
guerra para cima nunca poderão ser a.ttingi·
tios pela rol'orma compulsaria.
Voltamos, assim, ao regímen da lei de 1841,
Creio que me exprimt bem e me parece
clara a dlsposiçiio do artigo.
O Sr., PmEs Fcr.r.EIRA dá um aparte.
O SJt, LEITO E OITICICA-Purdlle·me V. Ex.;
o artigo frisa pcrlilitamento os. decretos de
dezembro r!e ISMO o de janeiro tlo 1~00, o diz
que a reforma·por limite do idade, de accordo
com estes decretos, só pódo ser tlndn. de coro·
no! para baixo" do capitão tle mar o guerra
paro. baixo.
0 Sn. PIRES FEit!tEJR,t tliÍ nm aparte.
O Sa. LEITE E ÜITICIOA-lsto de classes an·
nexas estit em outro UJ•tlgo; niio estou fal·
l:Lntlo em relação a isto, que tem seu lagar
proprlo, o :trt. 3', que hei de examinar ade·
ante.
Quoro doixn1• bem clnro este ponto : o pro·
jt!Cto sub~titutivo quo o. Commlssiio do Mo.·
nhn. o Guerra apresenta fl1Z com que voltemos
p:trn os otllri11es de coronel parn. cima, ao
regimen da lei tle 1841, o que quer dizer que
ellos nunca pocleriTo ser retbrmaclos, que é
extinctn. n compul•orla em relação a elles,
que elles potlem se invnll<lar no ser,·tço de
guerra e continuar nos seus postos, como se
diz, não Rei so na gyrln mllit:tr, cr.tupiJJdo
I•~·'" o prejudicantlu o serviço tio exercito.
'Assim. mo lo1nbro fJIIO Stlt queixavam multo
tio ~no havia. um marechal no exercito p1•e·
Judica.udo o :-;oJ•vb;o no tompo du. mono.rcllia,
ello era multo distlncto, alias, mas pela
sua avnnçadn idadoj1i niio podia prestai' ser·
viços.
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Pareco quo o projecto npprovndo pelo Somulo estavn. molhar.·

O Sn..

Pnm~ Fmmm~t.~.

<Iii um npo1•to.

O Sn.• LEITE E 0J1'JCJC.\-Pergnnto no lion·

rn<.lo Senador flUO mo honl'a com o sou :LJlD.rto:
o qur quCI' dizer rcforma.r COlllJ?Ul~m·iam~nto
os officirws dn cOJ'Oilt'l pn.rn. l.J:uxo c dmxnr

mtlin~idOS

O Sn.. Pnn:s FJmnmmA tl1í um a porto.
O SJt. LJJI1'JJ E OJTICJCA- Relatlvnmonto
n. os te n.rt. 111 , o Senado ncabn 110 ver que ou
supponho que o art. 1n do projecto nppt•ovo.do
pelo Scnndo ó melhor rlo quo o substitutivo.
Nilo sei qnnl·u razã.o pol' quo so cstnbclcco
11 compnlsorin pnrtt Dfl o!Ticines inforlor('S o
abandonn•S:l .a compulsot•in. para os ofllciaes
SU}ltWÍOI'CS, Sn.o dOU$ pesoS O duns ffiCdir.lo.s,

poJa COmJilll<OJ'in OS omcJnes docoronel pnrn cimn '!
Desconfio flUO ns funcr,õ0s ~ii.n mnis im· ~fi.n dtUJS loiS p:lrll. 0 OXOJ'CitO.
P;1s:wlo o~tc a1·t. 1", S1•. Presidente, vo·
:porto.nt,os rlfl coronel p111 u. cima Jo que de CO·
jamos
o urt. 2n.
:roncl pn.ra lmixo.
0!1 officincs ~úlltli'ncs, St·. Pre~l~lcntc, sfio n O Sn.. PJRW~ lltmHRIRA - Qnnnto no to,
en.bnt,:n. elo cxeivito: cldlc:-~ Ucpc•n!lr. a hl)a V. gx. J;i, nü.o teve mzü.o.
Ql'f1cm,tlo sot·viço, soio c!!,·s os q1w mamlnf!!,
O ~IL I.g1rg B OITICICA- Nii.o tive ? !
siío ellcs os qur. oJ·~:tfltlnln o.<.; corpos, :-ao Creio CJUO o Scnn.rlo ouviu o confronto que Uz
elleA C'3 quo in~poccionn.m, :-ii.o elles os rpto 1lo um Hrt,ig-o o do outro; o o Sonntlo ro~ol
estaUolccmn t•cgnln.rifhulo no l'ervJco, peln W!I'á ::;~i ou tive ou nii.o J•a.ú'io nesto. crJttca,
sua. prnticn., polos seus conhc~lmeutos o poJo que fiz no :trl. I' do HUIJstitntlvo.
sou prestigio no oxercitn.
O nrt. 2' diz. (U.)
o·Sn. AI.MEmA HAn.nETo di\ um nporto.
Sr. PJ•eslclonto. om primeiro Jogo r, não sei
O Sn. LEITE 1~ OtTICICA-Sú por mún cnm4 qual 6 JL distlncçíio_quo hn entro IMJ'ec_haes
o a\miJ•nnlcs cJfcclJvos o outros. Seruo os
pOl'tnmento.
fp•n.rluados?
·
Os Sns. ,\um mA BAiln.E·ro E PmKI.l Fen4
O
art.
2"
diz
:
•
Os mnrechnes o nlmiREmA diio apnrtes.
rnntos errectivos, quando se I'ofurmarom ••• :.
O Sn. LEITJ; E OITJCJCA- Entüo, mont~J· n
Pnrcce quo !Ó podom se roformnr os ofco.\·allo nfio ó sorviço do exorcito ~
fect\ vos,
O Sn. PIRE~. Fxn.nEIRA dá um npnrtc.
o sn. PmF.s FEnnv.m.- da um aparte.
O Sn. LE11'E E OITJCJCA- Ellcs nüo podem
0 Sn.. LEITE E OIT!CICI. - Bem; por• isto
ser attingidos pela compulsaria.
6 qno cu pergunto.
Diz o at•tigo ainda (coJ!limm a leitura)
O Sn. Pnms Fllll.J<'JJJt.<- :Viio ó. inspcc<;iio
<continuarão n rocebor a otnpa, emqunnto
do snude o são J•oformndos.
vi \'e rem, »
.,
O Su. LEITE E OrTICJCA- On1lo csUt cRtn
Assim, ~~·. PJ•eRidonte, ostamos hn muito
<li~posiçiio I !lu perco1·ri o projecto c o Rnb- distnnle du ln i de 1841, que mandava que
stitutivo,e nbsolut~mente wio oncont.rul rcfo- o o!Ticinl reformado ti vosso aponns o soi<Jo de
J•encins n outrns lois si não estas: n. lei <lo JH4 1, sua patente.
·
q110 foi reJormn<lll polos <lecrotos do 188(1
O Sit. Plll.ES FEn.n.EIR.< - Mas Isto ora em
e 1800.
relação ao officlnl rerormado por castigo.
O Sn.. PmEs FEll.JtEJRA dit um npnrto.
0 SÍt. LEITE E 0JTJCICA- A lei do 1841
O Sn.. "LEITE 1~ ÚITICICA- l'er,loo-nw, isto mnn<lava conceder uma gratificação nos offi·
j~ eshi. no pro.)oci.o quo o Senn.do npprovou;
cinos roformudos 'Jile precnchossom qunlquoJ'
parn. isto nüo hn JJCccs•idndo de substitn- fnncção, qualquer sm•viço; (U.)
ti vo.
A Joi tio 1841 só tlnvn esta grntificnçiTo ndO Si,. PmEs Fr.n.nnmA dá outro npnJ•te.
'licinnal, CJUando os officiacs reformados cs·
O Sn.. LEITE E OrTICIC.< - Y. llx. compro- tavam em serviço militar.
hendo que os olllciacs sô pmlom toJ• rliroito O SJt. Pnms FEn.nEmA-Aque\Jes quo oram
qunntlo isto fôr cstabolcciilo por lei. Orn, si t'l rofornmdos por custigo não potllnm ter as
urnrt lei quo so osfú or~nuizundo, V, Ex. mesmas vnntngens que nquolles que eram
llÜJda não pólio fall11r nc::;tes 1lireitos dos o!Jl. <lec\nrndos incupnzos, ó. vista do lnspocçüo do
C\31!".
snudo.
O prercito eonsti1.uclonnl o q,ro só so npoV. Ex:. cc;til. c~nipat•n.nrlo n~ duas conans e
~~lllu. fi(Jilflllo qno ~c invnlidn. no Si'I'Viço da
til'nnrlo conscqnencias contrn o pro,lcct.o.
Naçii.o,
O S!t, LHJ1'IC JJ OITlOIC,\. - Os decJ•etos do
()Sr<. Pnms FmmmnA dá um UJlarte.
I880 o I800 mnn<lum concode1• grntitlcnçiio
O Sn. LmTJC Jc OJTJCICA -Assim, vo\t~mos ndliiclonn.l como jus da rot'ormn. A gora jú. so
no rcglmon dn Joi do 18-11.
VllO lliiOulllO ; COncodO•SO a roibrmn, dando-se
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, no roformnllo gl~i~ti !lcnç:ío ndUicionai ~ como
dirrito 1lo pn.tentn, o, niwln ffiiLÍii, o substltu·
tlvo n1nntln cnw•f'!ltn• elnpn.
Ora, iHto CC]uivnlc UnJIL promociTo nos ''Cll·
cimnntos, quor dizer CJHO nquolleH oUlcinm;
chegn.m assim n. umn. prumoçã.o ultim;L,
O PmEs FEruumu. dá um npnrto.

convoniontr pttra o Thesouro, si ossn. etnpo. conc!~rli1la. aos marrclwcs o almlmnte reformado
ú 011 n:io mais pc.;adn. no 'I'hesouro, ~i 11110
vem gt•av.lr o~ cofres publicas, ma i~ tlo que
•actunlmento, A illustro CmnmiF~SiiO di:-;so qnc
quorin. hm•monlzn.r tudo, C]UO querln. coucorror p:tt•a. dcsaggro~va!'O Tbcsouro m~~iLuaçü.o
Bna-u:-;tios:t em rJllO FC nchn.. Leio a~ proprin.:-~
O Sn.. LmTil g 0I'I'JCICA-Sah"mos quo (o poh1vras uo por.,cer. (Lê,)
on tivo occasiiio do cllscutir isto, tratando 1lo
O Sn. PmEs I'F.ItllEmA-E' pnro poupar
Orçnmonto dn Guerra do nnno pn.APado)
PS
enr.n.rgos do Thm;om•o quo o projecto n.cnbit.
que DR mm•oc llncs, quu ndo reliwmados, re~~om
a con1pu!tmria. dos gnncruea; só lhes
cclJom mais uma. ~ratifh~nc,·i'i.o 1lo cümmrmdo,
drtndo clirciro a :;o J'oformarom voluntal'ia.e
O Su.. Pum!oi Fl~!u:EmA-V. Ex. csLá cn- UHmtc on qun.nrlo e.'ltiverom doonlüs.
gn.nndo. Só u toem o~ qno se n.chn tn em oxO Srt. Lr.I1'1·: g OITICIC.\-Ma~ o quo ao
e!'cicio no SupJ'i~Jilo Trihunnl Jfilit:u•.
pr·(•piio no :mh...;titutivo e::; ta rio acceot•do com
O Rn. ,JeLio FiwTA.-\'amos Jnix<~r est.o ~~stns opinilins manilt~sl:~dm~ no paroce1•' Des ..
pl'ojecto pa r11 q nu n1l11 vi or 11 proposta 1lo ~~ontlo fJUB nilo.
Estotlo-Maior, com urnn. roorg.Lnizoçiin gorai.
O SJt, .TuLÍo FnoT.\-Permitte um apnrtc,
0 Sn.. LEITE E. 0ITICIC.\-PCn>O que tive devido, li. l;::norH ncin. minha.? Os minbtros 1lo
occo.siiio d11 domon::. tJ'Ill' flUO temo.'! novo mo.- Supremo Trilmnnl Fr.dernl, cnm m:~is do :10
rccho.cs ror~~rmrulo:4 o fJIIO parn. clica n. ro- n.1mos do scrvir;of:l, qnnndo so o.pos!)nto.m, com
foJ•mn er:J. melhor do que n elfoctividndc do que vantagens ncam?
posto.
o sn. Lmm z úiTICICA-Creioquc perdem
O Sn. PINHEIRo MACU.\no-Apoindo.
a. gratilicu.ção.
o Sit. LEIT!l E OITICICA-Qunndo os om- 0 S!t, PIRES FER!l.EIRA-Ficam com to110~
cincs ,:!Anernes conscg-uinm ~algnr o posto do o:; Toncimontos.
mnrcchnl, n reforma vinha. immbJintn.lllento.
O Sit. JULIO F!l.OTA-E o mantopio dolles é
O Sn. PmEs I'Ennem,\-Porquo isto estt\ motnde do or•lenni!o, que 6 multo mnlor do
no. lei.
~ue o dos morechoes.
O SR. L~ITE B OITICTCA-Mns, alóm •ln
O SIL LEITE P. OmciCA-Os morechncs toem
promoção, do nece~so no posto, V. Ex. mu.ntln o so\llo d:I, patente e tombem o montepio.
dar a. ctn pn.
O Sn. PmEs FEimEmA-Que 6 pago por·
Eu rlescontlo, S1•, P1'úSi1lrnt.e, porQuo niio
clles.
sei b~m drsrms cousas e tenho sem rluvidn.
commottiflo multo:-: orros, qno os mous il· 0 SR, LEITE E O!TICICA-EU quero collocar
lul!ltres collega~ corrlgil'iio : llC:lcontlo que a a questiio no pó c ncs termas do perecer do.
etapa ó grn.tillcnçfto pro lahoi'C,
Commlssüo de Mnrinhn e Guorm.
O SR. Pums FJmnEmA-Ni'io, senhor ; é
o S~t. PmES FEnREm,\-Entre os geooroe1
por~ alimentos.
V. Ex. oncontrn muitos que niio toem di0 Sn., LEITE r. ÜJTICICA-AR<Im, o m:~ro· roi to a monteplo.
0 S!t. LEITE E 0JT!CICA-EU \i Onnno pascha.l o o aJmirnnto rol'ormndo~ ftcnm com
todo o Rol•lo da pnt.cntc, com o. etapa, com a sado n tabnlla mostJ·nnJio que nós tlnhnmos
no\•o mnrcch:1CS rt~formntlos o como houvo o
gi·n.tifica\'iiO do comnmnda.
nccrescimo do tlous, t'ut necessn.l'iO n.ngmentn.r
O Sn. Pmgs Ji'JtnEs-Niio ó Wl:-:im.
no OI'çnmento n verba par:t gratifico.çiio do
O Sn.. LEI TIO E OIT!CIC.\- ... o pergunto: com mau do.
o mnrcchal eJI,,ctlvo tem o ~ue? O soldo 1\a
O Sn.. Pnms Fr.nnEmA-Porque estavam
patente, n otnp!t o a ~t·atltlençi'Lo do f1X!:lrclcto.
em
exorcicio no Supremo Tri bunnl MI·
Do modo que. pelo pro,icoto, o marcchnlrcloi'·
llt:J.r.
mado on IL!tnirn.nto l'ol'ot•mntlo continUa n. ter
gratificnçiio de se!'viço.
0 SJt, LEI1'E 1~ 0ITIC!CA-Mns, O lionrn.do
Sen:ulor o.ttondtL tí. mmhn. nrgumcntnçfio.
O Sn. PmEs Fimmmn-N1io apolntlo,
O Sn. l.II!TP. E 0J1'ICtC.\-l•jiio tom otnp:~! O Sn. • .Tr:r.w FltOTA-V. Ex. não concm•,lo.
qno ó melhor tudo isto qu:mtlo vim• o proe
E isto não U grn.titlcnçii.u 't
Jectu
t!IJ reo!'gJuliza\,~iiO g-crn.l coufcc~itm•Ldo
Quoro por~untnr nos HJu[ltres mmubros da polo F.:stndo·~lnlor.
Commls~fLD do ~farinhn. o Guerrn, quo dis·
serom no seu parocor que o pro,jcclo Ol'll · 0 S!t. LEITE I~ 0!1'1010.\-EU cl10gnroi lá,
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Orn. si n Commi:-;siw nccuitn. o principio (ln.
iuVnlidcz pl'ovn.cla. p:1rn a rofOI'IlHl. dos otll·
cino!"l dn:::: clnssc!-1 unnoxns, porque nã11 cstondOI'
o Jli'iucipio n. toUus ns c!Mlses rlo Excrmt.o'l
Porquo nii.o Jicn.rom torh.ts as classes do Exor·
cito sujoit:L 11.0 p1•incipio dn. rei'OI'll10. pnt• in ..
Tn!idí'Z 1 fJUO ó o preceito ~orn.!, n doutrina
cousagl'!lda poln. Const.itní(;üo du. R,·p~lblica?
Kiuguem srl a}msonto. n1•Sto paiz, 11in~uom
Yno gosar de~can~o ou doixar do prestar SCl'·
vi~·os {L Nnçi"io, peJ'C•·bcn.!o vencimentos, ~intio
in va.litlndo plLrl~ o sm·vit;o !
O S!t, PiRE~ FEn.tmmA-Na Constitniçiio !m
rel\woncia a uma. Jt:~isla~ão (1spccial pum. o::;
miii tt~rcs.
O Sn.. LE!TI~ E 0JTICIC.\. - Então, f:1çnmos
umn. k•,!:,"islnciio especial, consngmndo o prinw
ClJllO do dimito cnnstit.ucionnJ. app!icnvnl a
tor!asns

cla~s~s

do pn1z, para n;i:o cstn.l,e!Gcer

clnsscs com c.!ispo:-.iç-tics clitroJ'Onto.s.
rolo Jlrinclpio gom.l dn Constituição, nin·
guem pôrle set• aposenttulo, isto ó, ninguom
Jlúde ,]cixnt• o ~cwviço, rccolwndo dinliOJro da
Nnçiio, sem estn.1• invalido no mesmo SCJ'·
viço.
!'arque raziio mtubclccor uma distincção
otlios1~ o pi't',iurliciat n.o prestigio do Exercit11,
fJl:.t.ondo coJ!l rJUO as cla~ses milit:u·cs !!quem
fór•;l do Jll'incipio gol'nl (]a, Constituição, uo
qttnl t.orlos os cida.,lüos e:-:tito subruct.tidos.
O Sit. PmEtl FE:JmEIJ:A dá Ollt!'o n.pnrtc.
O Sn. LmTB E OITJCICA-Eu julgo CJIIH, uc
llCcot·,Jo eotn o J•Ul'CCf:ll' d11 Com mis:Oi'io, o Senado
<lovo PI'P(m•it• aqnillo quo ,iit nppi'Ovou em
2·• dis.m:::;silo; isto, snlvu o alvitl'o quo consj.
dor•o aiuda molhor·, o do niio rof'ormnr cousa
nlguma.

· Nfio fi(!i pOI' q ao raziio 1rn.vomos do estm· ta.
211ndo leis prtrcmes sobro n roorg:l.niznc:;1o 1lo
.Excr•cito, quant.lo se está conJCccionnndo na
r11pm·!içcio competente o pr11jecto de rcoi•ganiz::u;ãn gc:rnl mil i tn.r.
O SR. PIRES FERimmA-Ilsto prqjocto 6
uma espcdo d·~ gn.vctilo, p:1r111lentro do qual
!aznrn cnhit• ttlllo quant-o se pt•opõtl no Congresso.
O Stt. r.r.rm E On•rcJCA-Natnralmento;
Cl'i{e pro,it•ctu d~J I'!}or;.;auiznção. ha !lo coutm•
tn!lo qtHl.lllo diz l'OI'poito uo Exorci\o.
Por lei j;"~o está. (•stabo!ccltlo qno o Governo
n. prcsont.an'~ tJIIIU prOJIO~t:l do reJ'oJ'JntL do sot··
v·ir;o !ln Exercito,
C .':1:. Pm::s Ft~l:l:Fln.\. tlú. um nprtJ•to.
0 ~;li., J.l.-11'1•: 1·: (JITJCTCA-Jia, 11111 procefl!·
tnl'tll'' Il''iflt', ~u

1
."·
l':..;ta.r·mn.s Júz,Jiido }Wft ur:un.:-~rei'oJ·ru:t~ pu r nwius do lo i::; tL 1\Jt"llltDj
~ p !'!'Ciso ac:1 bnr'G'JOI'i cnm cst1 • prnrhlo de
J•cJ'oJ•mus om fJll(l vivemo;-;,

O !lxorclto soiTro uma rcform~ cn~n nnno,
una opin!iio tlos Jli'Opriosmembf'ostlnsclasscs
militare.s, cnd1~ \'ez para poior; sempru :m
cstú. n. tocn.r nesta. organlzaçiio, quo devi o. ser
uma nrca Ertnto..
() SJt. Pnms FJm.JtEIRA - llm todos os
rnmos da. adminlstt'nção ns t·eformns silo
nununos. Hn n.tú leis de ca.ractct• provisorio
cm tempo do pleno. paz ! Ahsnrdos do~t!\
ordom! F'olizmouto, uão !:iiO JH'Opo::~tos pol'
~iolt.l.atlos.

O Sn. LEJTE E OJTICJCA-Eu niio ten!Jo
nndu. com isto; estou ditlcutimlo OHtlt roform:t, o qun.nlo n. est.ajulgo que o substitutivo
dn Commiss[o do Marinho. o Gurn'rn. vno
gravar o Thcsouro, vno nr1~udicar e proprio
Exercito, estaboleccndo únms tli::;posiçõcs rew
lativnmente ú. mclndo da classe, e rlisposic:ocs
ditliwlmtes om rolaçii.n <'L outra motntlo,
(jUnndo nús devemos c~<pnrnr o projecto do
OJ'ganiznçiin geral do Ex11rcito, ou ontüo
ncceitnr-mos nquillo quo já se valou cm 2'1
discussão, quo obt!dcco n. um p1•incipio geral
de tli1·eito, consagrado n<L Constituiç1i0.
Por esta mzão cu julgo fiUO flco lJem com a.
minha. conscioncla., votnnclo contra. o substitutivo da. Comrnissfto do Marinha e Guerra,
O S•·· PireM 1-,e•·reiJ•n dlscm•·
dando do orador pJ•eceilonte, sustenta o pn·
recer ela Commi:1siio 1lo Marinho. o IJnorrn, o
dcJimde o substitutivo api•esontndo poli>
tnt!smn Commiss;·to.
Os .... .~-'-huoicln Bnr••eto- Sr.
Presirlflntn, f"]Uasi quo ó desneccssario fo.zor
quaosq uorconsi,Jet•nções pnrn 1lomon~ll'itl' n. ur·
gonto necessidade elo um;t provicloncill rela·
t.iv~ nesta üttnl o prejudicinlissima compu!·
.sorJn .
O qun sr tem dito nesta Cn.m sohro os decretos do Govcr·no Provisorio, d~ n. 108, do
3o ele de"omilro do 1880 o:ll ~e jnnoiro ~e 1800
ntó n prosrmte,podia já J'úrmar um gr•oil:-:o VO·
!um o conh'il. CHSil mo(lidn. que tom af:tsta1l0 do
exercito oltlciaos ainda. vigorosos, do exemplar conducto. o apto:-i para todo o sorvic;o
(JUOr elo pnz. quot' do guoJ·rn.
Esta malflulndn qucstüo tem sido tliecntidn
r! esclo IRD2, som qno, ontreto.n to, tenha resul·
tt1.do medido. algUIOJL tendente n modillcar,
pelo monos, essas d•"!crctos do que 1hllei,
cu,in. unlcD. comu~uencht renl tom :;ido. como
.iá dis:o:o, privar o l•xorcito do muitn.'l oJ11ciaes
que :-iC~rDlli'O hunl'lll'lltn ns ~Uil::i lilnil•;ts o quo
}Jt.'r!orialll n.inda.ncllo c011liuullr a Jti't~Fita.r SCl'·
Vl1;rls rc-levnutes.
l~u nãn preciS0 1 ropito, a11Uuzir no voa ar•gu· _, ~
mon tos ptu•a. o Sonn.llo Hcrw oschtr·oclclo sobro
C8to nssumpto, 'fUO já conhece minuciostl.
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ou oito annos que ello

toda.viiL, jnlgnoi

dO'\'Ol'

dlzrw algumns

:plllavt•ns Plll'il tm·nut• born rnttento n::; vanta·
gons_ qno so conteem no pt•ojccto or;L oru 1lis..
cus:mo.
Pa.I'fL ''erltlcn.l'·RO dt:sdo Jogo o pr~juizo que
trnuxo tl compuhmrta o n nece:::sidado qun
ha 'l? fazor-so alguma cou!"a no sentido do
mndJtlcal-fl, basta a loit.ut·n. dn ruhricn. ):.!

dn. tnb(lllo. ot·r,·nrnent:u•ia rlo Mini:-;tot•io d:L
nuei'ra, relativnmonto uos ofllci:lc:; relOrma·

dos.
A imp..o~tnncia. do ..;sas reforma:-: :;obom a

1.5~'1:·110.':\-112,no pa::;~o quo anles da.cnm],UI·
::ort:l, om IHBQ, Ctlmnjil. tiro occ;n.;i;lo dll dizOI'
nqm, do:;powlia-so com oUlciuos e p!'ll.t'as l'll-

1ortnnllas n som ma do i50:~;::H:i300! '
• JU. _vê o Se~ado C[Uil. a crenç:i.O da. compuls:Jr!n. IJUO ~Ó VCIU preJUdiCai' a dhcl plinn. do OXel'·
c1to, como tambou1 onol'l\r liwtolllento os co-
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Este at•tigo llispúo o seguinte :
<1.. Os oJllci:ws rcformndos no exercício do
fJUa!qUeJ• fUIWÇÍÍ.O do actividade fcdumJ, ost.tLdo:il on munieipul, pr.rilom, cm quanto clln.
íllll'O.I', a g'l':ttillco.~;·fio nrltlicionn.l ou quota.. »
Ess:t tlisposiçii.o ó muito justa. e nel!cs~arin.,
pol'que nü.o hnvcl'Ú, como lm pouco rliSSf\ mo.·
rerlw I membro do Supramo Tribuna.[ Militar
que deixo do t•u!OI'mar .. sc, poi:i que assim
Jlca.r·ú com mais vantagem elo que oquollcs
que cstiVL~rcm no commnntlo efi'cctivo rios
C01']10S do üXel'cito, c mO;jiJIO prcsta.ndo serviço:-~ do g-not'rn.
A rofol'mn. do um CJfficinl importn. pnro.
o\ lo o !lircito dn cnmplotn. inactividade, de
iscw;ii.u ,Jo todo trn.bitlho. Si, cntt•ct:~nto,
ftn•om chamn.Jos n. qnnl~n!\r SCI'viço, é claro
(Jne elevem ll'!l'dcr n:-1 vantagens da reformo..
N1i0 ó isto ele justit;a '?
O sub8li tu ti vo ainda tem outrns vanta·
gcns.
Assim ú qno extin!.:UO a refol'ma. voluntn.ria do que trn.tam tJS clecrctos citn.dos ns. 108
o 193, !\., ISSU o 1800, o quo produz ~rnnrlo
or.onntnin, pol'qu ~ o oficial nüo paclerã. ~or
rclbrmnrlo simpl1\smcute por su:L li,·rc von·
lnde, o quando o fo1· pot•deril o diroito i1
quota.
Sú J'Ol' in<pecçiio tio sau<lo ú quo poderão

f1•es pn bl ico<.
Scnrlo :!.~sim,urge.J•omcr.lin.rqnnn 'o nu to:; Lão
~rn:ve:; mconwnienl~fl. oi sso so consoguirlt
'.n.CJln~Hnto com n. ll.J,provn~·iio•lo pro,iccto sulJ.
:-titnltvo ·~pr~sontndo :~ :!!3 do ,julho ultimo
JlOln. Comm1ssuo do Marmlm o GneJ•J·n mesmo
com cxclusiio fia p:!rtn quu so J•cnH·e ú~ et~pas
1ios !llarcchnes, s1 bvm que cslos qurtndo
:.:~ reformum tlcnm n.pcnas com o soldo
sJmpl~s. o sem. wnis promodio, polo que SCI' rcform;tdo~.
Diz o sul"tituti\'o : «Fica extlnctn ~
'JlBl'ecJa. do oqmdwlo que se lhos dósso maitj
roformn
voluntnri[L rlo quo t.rntam os llecreuma pequena vantngo111 nai3 otapns, tLttrm ..
tos
03,
108
A, tle 30 do dczombl'O tio 1880, e
dendo ..so, nl~m do mais, ~uc s:ío orl/ciaos
10::
A,
do
30
do jauoil'o do ISUO''·
que consutnn·n.m u. suo. mocidade o compt·o·
muttoram n. ~ua snudc, !'iOl'\'lnr\o ·10 ou 50 Sr. Pru~identc, hn. muit.as IUl.f;l!es cm que
mmos no exercito.
os ~cncrnos uiio so refot·rnam; outl'O osnos~os
,Quando um membro do Supremo Tribunal visinho.s !L Ropublkn. Ar·gentino. o o Uruguo.y
MJI\t[Ll' se aposenta llco. com todos os os ofllcines gcuoraes não so retiwmnm.
seus vencimentos, 2:000~000 mnn:;n•Js, no
Entro nUs a. reforma tle um otncin.l gcnorn.l
])llBSO que o marcchul qmmdo ~o reJ'oJ•mn provoca uma só1•ie do pt•omo~·õcs, destio o n.l·
1lcn.. apenas. cum um conto do r~ds, sem potlot• teres até o quo tem do preenchor a vn.gn do
nsptrn.r mn.JS a cousa n.lgumo..
t•oJbrmndo, do.nJo bso loga.r n. nüo poquenas
gutretanto, niln duvidarei ncceitnr umn de~pl•Y.as.
cmond~ suppri.mindo osso pat•ngrnpho, para
Qunnclo porém o omcinl general ostivel' im ..
qun nao se dtgo. qno estou upenus n•lVO·
pos~ibilitadtl d1l continuat• a servir, irO. {L
g:tn1lo modid:1s ~·ta intoros~o indiv1d uni.
m~pcc(:fio •lo sande, .será jnlgu.do incapaz o
Considoro, poróm,o SPnntlo, quo o mnrcchnl rdormado. f:ito ü quo ó rnsoavol.
roformarlo c nposenlado nn. qualiUado du
.·\puntarei n\mhL algumas vantagens do
membro do Con,elhn lia Supremo Tribunnl sul~stitnth·o:
:Mtlitnr, hojc.tom m:ds rnutugon:-; do que o
O n.1·t. 2" dix : (1: Nos postn ..; do officincs
rno.rccho.l om commnndo o!l'ocli\'O.
do exercito o tln. :n·mndn, ntó mn.rechnl o !:i.lSi isto n~sim continu:w niio toremos dentro mimntt'\ inclusiv~. a gratitlcnc.~iio ndl!iciomLl
do poueo l!Jmpo mais morcchacs oJl'rcti vns no ou quotn. ~ó 'conw(;fi.I'Ú. ~~ ~m· contadlL em cndo.
consnlho 1lo Supromo Trilmnnl 1\Iilitm•, pOl'· rumo exccdoutu a 30 tio sor•vko ».
que totlos so rclbt•mariio, cí•t•tos de qu~J assim
J•::,ttl nl'ti~·o, Sr•. P1·o:;ideuto, tem por IIm
tlcam com mu iot•us van tngons do q110 ll::l m<t- uniJ'r.n•mbur• n contngem d:ts •JUOto.;;,pot·~ue os
rechaos cm t·ll'cctivo cxorciciu.
otlldnü:J desdo all'er<!S at.ó coronel, qun.ntlll so
Pa.rn b~o o art. .Jr· dtl Jli'Ojoctn Ü ti~ tnnlu J'Clilrmam, tCtlffi tllroito !L qnotas, a prn•tit• Uü
import1tnt:in. qtto, üllliHll'!ll'tl.\oitu.ndo .. se todos 25 nnnos de t'Cl'Viç>O,llO Jlllf:l:iOQUO OS ;.:.OUOt':LOS,
sú tlu 30 annos om tlonnto; tio modo que lm
ns outt·o~, ollu tlovo ~cr n.ppl'O\'mio,
:-;nnrulo \', 1l
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ANN AES DO SENADO

O ~r.Ullh•c"" 'For·•·f~ii·a (pela moclam)
corono1s quo se rofllrmnm com mrti~ fJnotn.s
do flUO nH gonet•nc~. porquo O.ite:-: pt•oei.-mm dfJ rrqnot• a. t•ntii'IL·h~ dn flnu sulJ.,tit.ul,ivo.
Ctm·;u!t:ulo, o Sunado t~•JitWUlO na rct.iracllLo
mais cinco nnnos pa.m come1,~ar· :L cuntngnm
do tempo pnr~ as mrsmn.s quotas.
Po~lo u. votos, ú rujoitarlo o pl'njncto com ns
Por isto ó nccossal'ia a. approvnçito do!lto omcudns nppJ'ovadas om :!.:1 tlis:!u,sü.o.
nt'tif'O.
•,

O n.rt. :J• 11!z : <<Fiel\ oxtinctn.n reformn.
voluntn.1•in. o comJmlsorin. nns c!nR'iCR anno~
xns do cxorcito e dn. nl'macln., 1lo flllC trat.n.m

m:r.A.TIVA A

.\I'O~n:NTA~·Ão uo
IIU CO.~~I~LIIO
Prt.\i'iClliCO .Just:; GCI;I[J·:S J)A. ~li,\' A

:-.m:-;ICTPAL
] 10

os talmllns cm vi1mr, HÚ porlenr.lo ter Jogar nn

coso dn invalidez provn~l!L ».
E~tc n.rtigo tnmbem morccc SCT' nppro\·arlo,
porque nü.o ó ruso:tYcl (]110 quanrlo um JJJC·
dico, quo jú. t.um g"l'illldo pratic:t da sn;L pt'ot·
flsEfio, dw'g-n u. t~crtn. i(ladc, n GO tL!lnos pnr
exemplo, fJ.U:l!Hio nattn·aluwuto in~pil':t tu:d.;;
contlu.n(:n, vonhn. n rofornHL compnl~wrilúl o
p1·ivo do eonLinunr na nctlvida.•lt•, nii.o po·
ti cm do mo.!s p1•o:;üu• seus sm·vi(,'o~ sinfio a pm•·
ticularcso
El'a.m estas, SI' o Presiclont~. r.s con~i1lorn·
çi"ie:{ qne jul,:!ttci dever fnzor solwo o projecto
fio refiJrmn tios otllcin.cs elo exe:rcito,
O Senado deliberar~ conto cntcnucr mais
tln justica, e mo conf'ot•muroi com a ~na. dclihcrar;ií.o, certo de (]110 cumpri n meu dever,
dando as ·l'LLZÚI!S por qno n. Commhisiio tlc
Marinha. o Guerra n.pros1~nlou substitutivo n.o
projecto primitivo, o tomando bom patente
ns indiscuti \'eil:l vnnto.gons do mesmo sub::~ti·
tutivo.
Ninguem mais pedindo o. palu.vra, encerraao n discussão o

nn PJ:EPEITO .\ RE.mT,tJ!.'ÃO DO co:-;..;JCI,JJO

V&1'0

OFil'ICI.\T~

llA.

~I~Clli~1'AltL\

di...;cnA~ã.o unicn o fl'll'r)COJ' n. lir.i,
Cnmmi:-~i"in de .Ju·:tka. C\ LIJ~i~l:t·
r;ãn, npiuanrlo lliW r-i".h reif~ita1!n o 1"1'/o do
!lrnfeitn do DL:t,1•idn Fn1lDI'ill ú rí•:·:HJ!m.~ii.rl dn

Entl'a cm

tio

18~lrl,

Con~clilo

d:L

\Junidpal flUe

apo~cnta.

o 1" olllcinl

rl:L sua ~ecl'etllrin- J<'rnucb::ct) .losú Gumes d:L

Sil \'fL
Ninf{uom pedindo o. palrLvra., cncorrn.-He a.
tl i'5CU~SÜO.
Posta n votus, ó ilppro\'JL!ln. 1t conclusii.o elo
plll'eccr por dous terç-o~ dus votos JWos~~nto~.
A rcsnlnci1o vn.o ser tlnvolvirla, n.o Pro feito
com :t co,nmunicn.r.~ão tlo occorriJ.o.
o

El~FO:CTJVJDA.Dl~ DA. PnOMO:;,\.o AO POSTO DO
ALFimES ANTO!'iiO R!lDniOUES DE ARAUJO

Entro. om 2a discussi1o, com o pn.rccor fiLVO·
J'avellltt Commlssü.o do Mat·inho. o Guerra, o
m•tigo unico dn. pl'or,osi!;ü.o lln. Co.mu.r:t dos
Doput:>uos, n. 30, 'o 1800, autorizando o
Poder EXt!cut.ivo a considm•o.r como offeotivaO Sr. Pr•e,.i<lente-Vou submotter mento promovi1lo uo posto do o.! fures elo infu.n..
a votos, lHl. fórrnn. do Ro~lmeuto, ns omcndns t11rin, om 1lata do 1·1 de a~osto do 180·1, no
ofl'orocidas cm 3·1 diacw:st1o.
OJll,itO l" Catlote 1[0 8•• bntn!!JiiO tlO iuli1nlar!a
Estas emondns sito um substitutivo oJfero- Antonio ltodt•iguos do Araujo.
eldo pelo Sr. Soundor Pires J'm•roirn, out.ro Ninguem pedindo a :rmln.vrn,, encorrn.-so o.
o1l'orcci1lo poln Comruissüo do Mnrinhn o di"CilSS!'iO.
Guort•o., no sou parecer no 145, do col'l'cnto
Posto !L voto~, Oapprovnclo o n.t•tigo unico
nnno, o um nddltivo olforccido polo ex·Sonn·
om
escrutinlo socrcto por 2i votos contl'n. a.
dor Sovm•ino Vieira..
E' IL propo.siçiio n1loplltda pnrn pnssat• ~
3~<
discnssü.o.
O Sr,Pit·o~ Fc••••eil•a (pela orrlem)
requor prer~~rencin. nn. votnçii.o pnm o sulJstitntivo ofi'orecido pela. Commissiio dü Mnrinha
O S•·· P•·e!'"l.id{'>lntc-Esth. esgoto.tln. a
o Guerrn.
mntol'in. tlu. nrdom dn dia o, nn.rlo. mn.is hn.Consultttuo, o Sonndo não concC1lo.n profu- vontlo n. trnto.r, von lovnnta.l' IL se:::são, tl.esignaurlo p111'o. ordom tlo dio. !'Pguinto:
roncin..
1
T1•n.l.Jalhos do Comrni~8õos.
Posto o. votaR, ó rojoltn. 10 o nd~litivo ofl'llrO~
c ido poJo ox-Sentu1ot• Severino Yioim
Lcvn.ntn.-~o •~ Hossiio ós 2 homs o I!:i minutos
Post.n n vot.os, 6 rr.•jnit:ulo o ~mh~t.it.ntivo da ttu·d,,.
o

ofl'lli'cciUo

Guerrn..

pela Corumissiio lio M<ll'inhn c

E' n.n nuncindn. n votnçií.o 110 Rubsti Lu ti vo
oJTorecido pelo Sr. Sennllor Piros l'erroim.

...
I .
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DE .I.OOSTO DE

1800
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j

N. o7-1800

.I

c Silva

O CongJ•csso Nnclono.L resnl vc:
J.n 1~' o Porlm• Executivo n.utori:mtlo
Art.
A' moia. hot•n dopois elo mcio~tlia, :Lhrc·r.:o n
sos~ão, a. quo concorrem o:; Srs. Stm:ulm~es n. fnzr~r as Jlccrs9nrias opernt,•iío:;:~ Jnra. nbrii•
Manocl do Quciro?., .J. Cntnwln, Alberto Gon- ao Ministorio do. Indu~tl·in, Viar;ão e 0Ll'I1S
çnl vcs, Thomnz llcltlno, ': ustn vo Rklmrd, Publicas os seguinttJs creditas c:ipcciuos:
Jonntho.s Poflrnsa, Joaquim Sarmento, Fl·a.ncisco Machn~lo, Lnuro Sodrú, Rcnc!licto Loit~. Paro. re,zulrtrlzn~·iio cln.:; cOn·
Gomes do Otstro, NClgneit'IL Pa.ranilgná, Pil'cs tas 1ln E~tJ·adn. rle Forro
Centr<~l do l3razil c pagaFerro ira., Cruz, João Cordeiro, BezO!'l'il Fon.
mento de cnnta~ uin1llL n.
trnellc, .José Rm·narrlo, Alval'o ~Iaclmdo,
liquirln.l' r<:J:LtiY:tS llO CX·
Abilon Milnnez, Almcirln. Bn.rrotn, !1onc:nlws
creicio
thl 1808.... ...... 13.102:001$027
Forroirn, Jo..;é Mnrc.d!ino, Lcanrlro :'lfnciel,
Pa.1·a
p:tgamcnto
a. Quaylc,
!tosa Junior, Arthur Rios, Clotci Xunr;.;, !loD:LVldsun & CuJUp,, de.t.t:L
mingas Vicrmte, Fclicinno Pennn, HodJ•ig:uns
praça, pur ;;aldu Ur1 Sl!U
Alvos, Paula Sonzn., Mornes Bnrros, Leovoldo
contrncto
lle J'ornocimcnto
de Rlllhües, Vicente ::\fnchn.do, Rnulino Hom
(le
CO
Jocnmotivns
à Es·
c .Julio Ft·ot~. (35).
tt·ndn do Forro Ccn tral do
Deixnm do compnrcccr, com cn.u~o. po.rticillt·nzii om 1803.... ... . .. •
\: 6.•142,00
pnda, os Srs. lknr·ique Coutinho, Generoso Pli.J'O. pn~a.mcnto ó. '1'/w 1resPoncc, Justo Chcrmont, Bclfort Vicit•a, Joa- lcl'n awl JJrmilicm 'l'clcJ·
quim Pcrnnmlmco, Rogo Molln, Coelho o grnplc Company, pot• incampos, Q. nocnyuva., E. 'Vanrlcnlmlk,
dcmnizaçiio da su~pensão
Gooç"lvcs Choves, Joaquim de Soum, Joarlo sorviço 4lo ti ll. 20 lle sequim Lncerdn. o Estoves Jun ior; o sem ell:t,
tembro do 18U3 e o l"cch:t·
os Srs. Manou! Bnrotn, Podro Vollto, R. do monto 1ln o~t:u.~ã.o do Flo·
Mcndonc~ Sobrinho, Leito o Oiticicn,ltny Brtrria.nopolis do 1 do outubro
boso., Vh·glllo Damn.zio, Porclunculn, Lopes <lo \8U3 a 25 do abril de
Tro,•ão, Buono Bro.ndi1o, A. Azeredo, Aqui180·1, JlOr ordem 410 Go·
lino do Amoral, Pinheiro Machado o Rnmiro
verpo, como mctlida de
Barcellos. (26).
alto intm·csse publico .• ,,
;; 5.507-12-0
Art.
2."
Ficnm
nnnul!n<las
O St•. I' Secret:u•lo dú conto do as sobrns 1T:ts consignaseguinte
çücs cnrr•espondcntns ós
cinco tlivisücs da E:;trrtdn
EXPEDIENTE
de Ferro Central do Brazil
no oxercicio do i808,..... 7.:253:501$102
Dous officios do Sr. 1" Secrotnrio do C:t·
Art. S." Rovognm-so as dlsposiçúes cm con·
mam dos Deputados datados do hontom, re·
mettendo as seguintes
tr~rio.
Cnmnrn dos Dnputndos, 28 de agosto do
l'fiOPOSJÇÜES
1R90.- Cal"los l'il: do At:tlo, Presidente.Artltur .~tndwosiJrrJ lkJ·aUa dcJ Sd, snr\'inrlo do
N. 5G- 1800
1" :o;om•ota.rio.-Lmllm·tiHe Ribcirn Jwd,,r, ser·
O Congresso Nnclonol dect•ota:
vindo de 2~ sccrotarlo.- A' Commissiio do
Art· 1. 11 E' o P01lct• Executivo autoi'i2o.tlo Finan~ns.
n transforlt• pom o ~linisterio tia F11zenda o
crOtlito de ~ll:i7-1$. con"tante do n. 17 do o l!i.r. :--~~~ Secro1.nrlo M o vno n.
ort. 2' rln lei 11. 500; do 31 do dezcmbt·o imprimil•, pn.rn. cntrm• U!1 ordem dos tro.·
de 18D8, parrt dnr cumpt•lmonto no art. G·• baihos, o •cguinto
dn. cltnd:L lol, que pns~ou pn.ra. o dito MinlsPAUEClm
torio n. Junta Commorcml; rovogndns ns
tlisposicocs om contrnl'io.
N. 185-180D
Camn.rn. dos Dopntndos, ~S do ngostu do
1800.- Cn1·1os l"a; da .~.l!c:lln, ]ll'CSiUontu. Nf'gociaut.es impot•tntloJ'ns de o.t•mns pn.1•n
Artlwr Ambrnsino Jleredirt dcJ s,J, fiOl'Vindo !ln
Iu socretlll'!O. - Lamartiuo lUbl!i!'<J Juni·n·, cuçn. o gneJ'l'tl 1 nn Di:;tricto Fetlornl, cm nu·
scr1•lndo de 2' socrctnt•io.- A' Commlssiio do moro do cinco, roquorom quo só n. ollo:; soja.
pm•mlltido oxorcct• este commcrclo, Allcgl\m
111naucns.
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que omprcg-rtm g-t•nn1les cnp!toe::: no sou com- pcn."n.

!L

commls5ü.o,

uwraio c~pecinl, o que mnrptnnto, por motivo 1\o Sonntlo.

SOl'

objecto do cogitações

do C1Unlqum· portm•bn.çiio dn ordem pnUI!cn,

Sni<L das Comrnissües, 20 de agosto do 1809.
-1'/toma:.
Del{ino,-J. L. Coelho c Campos.
nüo pOflUCllOH projui:w~, outro:-~ hn. quo livro-J.
S,
Rern
~1fdlo.
monto vondorn o:-1 gouel'OS quo olle:; niio po-

]mram n:i suas

tr·l~ll~:tc(;üo~.

tlOtfl•urrdo ussim

.

'

tlom vender; que estiio sujeitos n rogu!nrnento policial rigoroso, pot• Í'Mç!l. do qnnl, cm
cn~o lio ng-itaçoiio na~ ruas su~powlom o negocio, fH'!H clii'Pit.n ú t'CII'I:~ma~·ào alguma, omqua.nto com simples licunr;:' dn. polif!in. negociantoil, ou niio, cons··gumn a ret.il'rula de
qualquor qnnnti Indo do nl'm;L.; da Altitnrlt•ga.
e sua vonda; que 11am a tlscalis:u~~ii.o IJOJicial

ser completa Orasoa vcl quo

03

us mesmas ffiPJ'1':ulorms Jlquern

o ~t·. Feli<~innn J•eonnn communic•o. iL Mesa., IJ.jle1lulo do St•, Senndo1• GonçuJ.,·es Ch<trcs, quo pat• iiiCotnmodostlo sautle.
o mesmo :wnhor n:i.u tom porlido comparocot•
ús ::;c:;stlcs, o quo o seu impo.limonto contlnuo.I'Ú. por nuLis alguns !lias.

que ,~ondem
:1d~trictn~

O Sl•·- Pl"Csidcnto- O Senn<lo fica

ús inteirado.

!cgn.es.
'J'ndas ns nl!cr~açües toem valor, mns não

mesmas

diSl)QSi,;!~l·:i

P!l-I'n J~l'orluzii'

CIOUnrJOs.

tt

loi que l'Ccla.mam o::; pdi-

O§ 2-1 <lo art. 72 dn Constituição Po<lcrnl
gn.~nntt! n. Jibordntlo dns pt•ofl!lillit:s. Sm• a.t··
mcu·u ó uma. r.spccitt!is·u:iio r·ommorcial ro-

-r

.,'
'

luntarin, a f]UOm so npplictl qnmn qum• o do
que nillguom p1'•dt~ SN' ntfastn.•lo, mn:.; si os
peticionnl·b~s n~.o podom suhmcttcr os outros
uos seus intercssps 6 equitativo QtlO nii:n c.stej!tln co\locados om condi~·t1o; in!ltl'ioreil e
dosignn.cs quanto no mo~mo l'illllO dn nctivida.de intlnstrial a que se dedicnm totlos.
A nc·;·ão do vig-il!lnci:t dn. nntm•irlado que
coltoca sontincllus i~ Jhll'tn. d1•s n.t'lllCirus, p!'O·
ltibc-lhcs n. ven1b lin.s armns, c :-:11n. l'etirntln.
1b AltitnOcgq, ú dl) toda. n. convcuicmcin nrlmi·
nistratir~ flUO se O-itentla n to1!os quant.o
cnmmorctn.rem cm rwmn;-;.
No presento anno foram oxpt~tli•lo·; p•~ln. 1'e}lnJ•tic;iio tlo policin :~s licença:; pn.rn. o nego.
cio do armas du:; qune~ sete J'cqu(lrillas sómonto por nogoeifmtcs oxclusivo.n\fmto do armns o Jll~trechos do cnçn. ..\ t.:tx:t. mais pn~adn
fJlW lmllo imposto de industria~ c PI'OII~stios

TRA TIAJ.TIOS DF. CO;\f~USSÜES

!'õ•·.

o
P••csidont.e ·-Constando n
ordem do clirt do t!'o.lmlhe>s de commissõos,
dnt·oi a prthLvrn. aos Srs. SCillt!lOl'mJ quo u.

quoir:un

para assumpto do

cxped10nte.

(l'ausa.)
Xing-w~m pe!lin~to

:;es~iio,

desigmm1lo
sessão scguinto:
a

n pnln.vl'll, vou levantar
p~Lt'tl.

ordem do !lia UtL

Discns~ão nnicn. elo pnroccr n. 17U, de 1899,
da. Commissiio tlo Justi~·IL o Logistnc:ão, opinando que sejn. n.ppl'fiVildo o t:1!to do Pt•ofoito
do Di~tricto Fmlorat ú rcsoluç~ão do Conselho
Municipal, que coucccb no professor ~ub.;;i
dir~rlo Arthul' dos l~ois Cn.rnoit·o llS va.ntngens
conJi.widns pelo ill't, 12 o p:tragraphos da. lei
n. 02, elo:.?:! do novcmb1•o do 1807;
Discnssüo unicado pm,cer n.I7B, de 18DD,da
Commbsiio elo .lusti~·a o Legl~tncão, opinando
rJUO soja. !Lppl'O\'ildo o veto do Pt•efoito do DisÓ i1 que pngnm OS lll:'g'Oid:U1t.OH 110 lll'Tn!tS, ~~Stc tJ'ICtO l•'o<lornl à rcsoluç;1o do Cousclho Mu·
impostu t'\ tlo ~O "/Q sohro o atuguol do prrclio nicipal que o nutot•ir.n. n. cont1t1' }J!Lrll. toJos os
Cffi fJUC fUIICC101l!l O TII'~OClO,
etl'e1tos o t.ompo do SOI'Vil,ld municipal pt·e·
O inipostH do licon•:a lnllllidpnl é do uw~mn ~ttulo IJOI' ,José Moreii'<J. ria Sltva, .lodó Teimodo JW:>udo. _.\lüm dost.es impo~to~. prf.ci~atn xeira ,·\h•es e S ~La::itifio Augusto ltlboii•o 110
tnmlJCITI 0.9 nugocinntf!S ;tl'llli:iros como qnaes- Souza ;
fJIICI' out1·us, simples pllrticular,·s ou uogo3' d iscussiio d:t proposiçii:o d1t Ciun:trn. clns
cin.ntcl'l, tio um t.imlo do hnhilitaç:1o c:-:pocial
Deputudos
n. ID, <lo 189U, autorizando o Po·
rp1c cu"itn <·m o..:;t.nmpllhns, ntt }lolicia que o
1Im•
Executivo
n conccrlot• no engenheiro
Jbri!CCC, 2~800,
civil
A~lib~JI·to
Xn,•im•,
prepn.l'a.dol' do chiE' o unico lmpo~to quo pn.gam os qn1~
mica organicu. 1ln. Escola Pll!ytochnicn tla C:t ..
nc::oci:tm em m'mlt:-i sem H"l' u.t·mo'1rus.
E', pois, t:unlmm l'it7.0iwel quo u.iwln no p1tal Fedoral, um anuo do Jicenço., com or]WntO r\f' vi•;t:l. da. lll'l'I'C:td:!t~;it) rlit~ I'Oild:LS "e· dcnadu pal'IL tt"a.tn.nnmto de sautlo ;
r:11)~: .: h_,t::•t·~ ~s t~OIIt!içti"S '·t"r·ja.n~ r.quipa.;::l:3·• 1liscussiio dn pt•uposiçiio dn. Cnmara dos
dn.··, .~ r:slu ttl!.11no oi,Jocth·o ~o pu1le obtPI' no DtlpUt,~llo:-; u. :m, Uo ~~~m. autot·i~:.uulo o Pow
orr::ll\llln!u ~~~dC:I'III o 110 l11cal.
dor Exocmtivu a coneuder a .Jo...;ó Lo~o Vinnno.,
(Jumlto no oxclu:;h·ismo d11 proflssiio estú n,i Ullltuto tio guarda-mót• da A!JU.ndnga do SanJl'JI'n du.l:i liuiHl::; con...,titncionaos n IH'io pó!.le,. to~. um nrrno do l!conr:u. com o I'Ospectivo or-

..

SESSÃO Jllll

:JO

AGOSTO DE DE

1899

307
I

' !

denrHlo, afim do trn.tn.r <le su:L SíLUtlo onde lho tographos da Resolur;üo do Con~l'C8~0 Nacionnl,
convier;
~nu snnccionon o quo fllltot•iza !L ronrll!i~fin do
Jn discuH~ii.o do pi'Ojecto rio Senndo u. \5, ltennc:a no trln:.n•aphista Prucoplo Marques
do 1809, crenndo flUO.It•o mo.lnllws parn I'C· rlr:t Olivoirn. Novl's.-At•cJtive-:·w nm do:; nucompcnso.r ~ervlr.~üs lH'e ...;ta•los por ciri::i o mi· to~t·nphos 11 commnnicJue-.se ú Crtmara. tlos
!Jopntadn~. rometton1lo-sc-Jho o outro.
litfil'CH.
Autllentirll.::i pnrciaes cl;t oloiçíio pm•n um
Lovn.nta-so n scs5üo no mcio·dia o ·10 mi- :-:lrnadur. n que se proc!~tlPU no E:-;tado tio !tio
nutos.
Grnn1\o 110 Norto, 1:o dia. 2 dn .Jn!ho ultimo,
nas 1". 2~ o ·1:' soc1.~uc.~ do S. Sel1ustic"to, município do ~Ios~OI'ú.-A' Commis:-:·;io do Constitlliçilo, Pod.ot'cS o Diplomo.cin..
Q2a
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Rosa e Silt·a
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O Sr-. ~~·· ~ccrchu•io declara quo

nüo hn. pn roccrC'.-:.
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J, f.'a.

. {) ~~- • ..:':t... ~'!..zct•.e<.ln (·)- SJ•. Prostd(lntc, ao ontrar hoje nc~.1tn. Ca:m, fui pro·
A mcin-hOJ'n. depois do nwin-din, nbrn·sc n curado por umlt got·ando cnmmb:;fío do oposcssiio, n. que conc0I'J'crn os seguiu tos SI'::!, ~r: l'oll'Íos, rmra :-iP.l'\'Íl' tlo.! p0rt:ulnr d~ umn r e·
nndoros: Mnnoot do Quoiror., .J. CnLtuHl:t, AI· JH'rsoH1.:H;i"io dil•ig-idn pl']IIS hnhitantcs í.lo :-;;to
bcrto Gonçalves, IIcm•iqun Coutinho, Jona- f'h!'istoviio nn :-::ünad1) Pcdt'inll, cm reloçoão
thns Pedrosa, Jouqnim Sa:'nlCntn, Ft·;t.ncisi'O uo vct., 1!0 St•. Ut•. P~·ct::ito do Di::itl'ido Fo·
Macb:Hlo, Mnnoel Uamtn, L:111 ro Sod ré, Bll- dera! nn Jll'n.ir.cto do Con~o!ho .\funicip:tl, qnc
nedicto Leite, (iomcs do Cn . . tl•o, HolfoJ•t Vi· rdiravn. dCl S. !·:x. o dil'rif.o do ent.rílt' cm
eira, No~uoil'tt P:Lrnnagmi., Pil'OR Fer-roim, nce11l',lo Clllli n. Companhin ~. l'hl'ir,tm•ã.n.
Cruz, João Corllciro, HezcrJ·il Funt.cnello, Sendo n 1nrm t.Cl'\'ÍfiO nc~to momento o rl1)
Petlt·o Velho, .ro~ó Bt!l'llll.l'llO, Alvaro ~[at:lt:ulo, fiOI'tador tltt T'Opt•c:-:;entaçi'io 1lcg~rH ltomons~do
A !Jtlon Mila.noz, Almcidlt Barreto, Gonç~alre:-: tl','\ha.!ho, p~·ço lieon(,~:L ;t V. Ex. pn.1•n a tür,
do SCI' pnblic1ul;L no D!a1·io do C~nrrre~·so.
Ferreira-. .Josó :\lareollinn, t:cgo ~follo. Lr.ito n.Om
E'
a. sc:;uinto :
~
o Oiticica., Lcandl'O Macitd, nos:L .JurJior,
Arthut• /:.i(IS, Vir~ilto D.unn.zio, Dmningos
Exm~. Sr...;, PJ'C~Sid.ento o m:.is membros elo
Viconlc, Porciuncu/a, Tlwmnz lleltino, LOJlO.~ :O:nnadu Ftd!n•al - Os abaixo :t::i~i.!!mtdos,
Trovão, E. "'nndcnkolk. F'elici;tnn !J()IIIHI, COI!l!lliS~iülllldOS JlOl' (ll'OJll'Íd;trÍO::i O 11101',:,Rucmo Brnndiio, [{odrignos Alves, Mo1•n.m; tlOI'ÇS rlu.s l'U:t:-: Alegria., J:u~k·!,r-Clull, nernllcu.,
Ba.l'l'OS, Leopoldo tlu H!ilhücs, .loaqn!m du Ptatrt P1:(jttmm, !I, .-\nn;l );1•ry o a·!jaL~cntcs,
Souza, A. Azorodo, .Aquilino do .-\mural, Vi· em re11niii.o o/Tcctnadn. durningu, ó tllJ corcento ~fncho.do, GustrLVO Ricllat•l!, J~aulino rente, ~mbedut•cs do qu11 nest.1t Casa OI'.L pend1)
Horn, Pinhoiro •Inchado o Julio Frota (18). ;t sullH::i.o ao t'tHil que o illu~tt•n Dt•, Prctoito
Deixnm do compnrec1~r. com causn. pa!'tici· oppoz ;i loi municipal, quo lho retirava. n
padn, os Srs. Goncroso P~mcc, .fusto Chc:·- nti!or•izn.çii.o pal'a. cntJ"nr om nccorrlo com a
mont, Jo:tquim Pcrn<tmLuco, Coelho o Cam- 1ligna di!'cdoria <ln. Companhia Co.r·ris S:1ll
. pos, Q. Bocayuvn, Oonçalvrs Chaves, .Jon.- Chit·stov;lo, qunuto !t linlm circulm• das r11ns
quim Lucm•da, Estrvcs .Juniol', c, som e!! a 08 Alog-J•i:L o PlldJ'(•;:ulho, vm~m r.om respeito
Srs. B. t.lc :-.towluuç~l SoiJrinho, l·tuy JiariJosa, l:-lllici ta r n. vos:<:L ntt~·nçoio p;u•a os inc~tima\·eis
Cloto Nunes, Pn.ulu. Souzu. o Rami!'O Bul'- b0nctlcios quu !almclhll!'anwnto lhe::; propor-ciona, fir.m ~J'Itrnmo pam sons intct·cs~ct-t, om
collos (13).
COilt.l'lll'ÍO, fii'Opur,dOII:tnJo CO!It(UC!,'Ü.:l filei!,
E' lida, posi.n. cm tli~t!ussii:o o !PIIl tidn.tc cousti'IIC1:õos eommorlns (j:\ om comn1;o) c no
npprovn.da n neta da so~s:io nntoriOI'.
nk:~nce das classes IHColO:i n!Jastudus, c conse·
qul)ntomonto rontln vu·n. os co!'t•es da. Uniti.o,
O ~t·. 1 11 ~ccret:u·io dú. cout1t do o pc~dlr-vos qno, secund;uJt1o os p:l.tl'ioticos
t!SI'cm:o::J do illu.-.tro Dr. Pr(1ft)tto cm prol tlcs
seguinte
lllOJ'adol'C"i lie.st;ts irnpm·bntr.s ZOIWS ( o quo
se 1líllH'úhN1tle du accm•do foitt1 com n dil'ú·
EXPEOfE:-.;'TE
1:IOI'ia du ('ompnnlli<L !"'. Cllt·btuviio, pnhli·
cu1!1) JlO!ns jornno.-< t1 f]\11~ ...:t'l a 1;u:1 Ltla a docisJ.o
do
illn:·tl'1ltlo SmMtlo pilJ'<~· ~iêl' lov:ulo n.
Olllcio tio Minislol'io da tndu.o:tt·ia, YL~~iio
n Obro~s Publicas, dn :Z·l tio ctH'I'Outo lliCZ,
tJ·ant~mittintlo !L mon1:1n.gcm com CJUO o St•,J
!'J·o~i~ento da ltopublicn dovol vo dou; ~os IIU·
lumlt (J.• Scl"cl(l)·io)
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offoito), ompt•oguoisoR vo9sos valiosos csfot•cos sm'r:m

n.lln~ndns

no roconhocimouto dos palio

juntou. f..llg-un.o lllu-;Lt·o Cummis.são julg:ulol'fl, I'CS, ó fot•ço ..;o JlD~:mir os conselho~ muuicipnt't\ CJIIO um nccoJ•tlo corno o présonto tio t1io puos. Enl!lo tl'a.ln·so do dcpot• n.ttvorsat•ios,

l'ehwnntes o palpnvoi~ vnntn.gons, ospl'cinl·
monto p!LI'n os mortulorcs U:t 1'110. d11. Alegria
(flue contrL n.ctun.lmento com g't'<LtH.lo nu moro
do fabricas o OLllllcios irnpot•t:utt.cs) Ro torno
umn roolidndo.
A commi~~üo n.baixo assig-nn.tln conflnnte,

pois, no patrlotistno do illnotro S"nado Fo·
úornl, quo t'Ompt•o :mbo dotat· n t•opular.~rr.o
com o.s mo!horu.montos utoi:l o indi.speusavcis. E. o.
Capital !'odorai, 20 do ngost.o do 18:19.-

Jo~r

;l{a l'imto G l' wado.- .T!Jii; Ror h igw:.~
Lope!i.-Andl't.: [fJIHICÍO PiJtcil•a dos Su.;1tos . JotTo 1l1j t IIHIJ.~ (;l,i 111 r r1t~J$. -.:l11tcn nr 'l'hu wa.::
1/e Sou.:;cJ.-..llatwcl.lo.~J Vil.n:,·a,-JJ!'.fulio Jnsd
Rtb!Jito,- Antonio Joaquim do Cou/1),- ~l[a ...
notJt Soare,; Pimcntc 1. - Al(!·cdo Cnrlos de
Ottrv ttlw .:.Yt:lto,- fi'mncisco Pvrcira de La-

cc,·da.

·
8~tó., pois, entregue ao Sona.tlo a rnpresent~çiio dos moradoras dus runs o quo const:trn
!ln. reprt:.sentttQüo.
Peço n V. Ex. que o. mando á Commis5ilo
competente, dcpui< do puulica•ln.

1\Lzol-os pol'tlot• os Jogares e tingir oleiçü.o
pttrn. o pt•eonehirnonto Uus vagns. E sondo os
utlversal'ios tt muiol'itt, niio recuam ante o
apnro elo systema: rouno·:-:o IL minoria o de·
crota ns w gus pot• portlo. !lo cargo ou por hn.·
vm•em os da. mn.ioria ronuncin.do. g' o fJUC so
J'ozj;'• com os conselhos municipacs Lio Penedo
o li o S ~ Bruz.
LU os documentos quo 11rovam o quo nssc ...
vem: wn manito~to publicado cm avulso
pol' cinco momlu·o-:1 elo cons:1lho do Penedo,
ilermnci;1Jlllo a sessíi.o clandestina flUO cclebt·n·
ramos f!U:ltt•o, obtoncloa a~~ignatura. da adiL
por muis um eum protesto du não acquioscan..
cio. a essn. frn.udu; o~se mnnifosto tl.)tú. assi·
~nado com as llrmas reconhecidas.
E' o SOg'llill tn:
«Ao Jl[,micipio, ao Estado a d JV'açrío.-

Publicou hontcm o jornal O Pt!lwdo editaes,
do cidn•liio J•r•<Sidonte do conselho rnunlclpal
tenente-coronel Aurcliano do Lemos Lessa,
em quoso dcclnro. quo « pcrdor.,rn o mandato
e renunciaram cinco consolheit·os ::., hrnendo
assim cinco vngn.!) no conselho, o so marco. o
dia ·I do agosto para so proce•lor ó. eleição
O Sr·. Pa•c,..idcute -Dopois de im· pom proonchimcnto de Ines vngas, dando-se
pros~n. no Dia1·io do Conorcsso, a reprm.on· ontras providcnoins rclntivas. ao processo
tnção set·ó. romottida à Couunissão de Justiçtt rlossn e!olç11o. Declnrn-se o. indo. que tal isso
o Legislnçiio.
resolvido om sc;sii.o do conselho muulcipnl,
do 3 do oorrcnte.
O Sa·. Leil.e e Oltlclcn podo no Apezor dn mil redncçilo do primeiro doi!
Sona.tlp qno lhe pc:rmi.ttn.lot• nlguns ca.pitulos mcncionado:1
ctlilaos, dn. capcLOsido.do com
do d1rmto const.tt.Uc1onnl 'JlOsta om pratica
quo
se
procurou
volnr cm tal documento
]leio llO.l'tidn do~ina~te no Eshdo que repre· todn n indoconcln dessu
neto do vergonhosa
sontn; DitO son.mmn.rtn.n. nart·a.r os f;tctos si
simul!Lçii.o,tlcam
assim
COlllprovados
os boatos
olles lli\o tivc~sum reJ11Çiío com o rcconhe'ct ..
quo
ha
dins
cot•rem
nesta
cidade
corn
relação
meu to de poderes na eloiçiio proximu n1•enli·
t\
innwlit1i
fraudo
j~
conhecida
da
populo.çõo
2u.r-so. Como o quo se estit l'azonrlo no Es·
tnrlu dos Alagúas 6 o preparo pnm " fui· o a~ot•:t olllcinlmoate ptibllcada.
sillco.çiio do. oleiçiio, 6 justo quo 11<1110 desde Sim, ó sabido quo o conselho municipal
jit. consigno.do nos ..1.n1w(Js essa oxpetlwnte que nfi.o 1'uncclonon a 3 do corroo to; e, não ob·
dosvendo.!·tl o que so fizer, pondo tropeços ó. rdanto, constou ha dias, nosto. cida.do, que na
1\':LudP, Ja propaJ·n.Ja. tlesdo agora..
nnnto rle 3j'ara. ·i do correu to fm·nm chamn·
O plll'tido.tlomitmnto no sou Est:ulo teve a dos à cas:l t tL rcsidencin do Exm. Sr. b:tl'i1o do
l'ara lmhilidnUo tlu lorn.nt;u•contra. si a. 'ltmsi TraiJlli o a.hl comJHLrecel'nm os membros do
tmo.nimillado rlas classes JlroJuctoro.s, npcrza. conselho, ciÜ•tdü.os tononto-coroncl Aurclia.no
do dispor de todas ns grnçns do podur dUI'nnto do L.omos Lessa, Antonio Pr1txodcs dn. Sllvn.
quatro annos; uo scgun(lo districto, o clloiO !leis, Fr.moisco FOt·nnntlos MoJ•oiro. o Gui·
do parti1lo perdeu oomplottLrnontJ o prostl· lherme Duquo do Santnl'Órn; o tmtou-so de ro·
glo, vendo lovu.ntn.r·l:iO contra u. sun. dominn.· sol vm• n. pordt~ do cn.r~o do.s membros ~o
ção lodo o districto. A lH'OVO. disto ú que, conselho, ci,lndaos Frnnctsco Stlvo. o Joo.qutrn
tontl~ IHJmr,a,!o todo~ os cons~lhps municipaes d~t Si!,.,. Peixoto, sob o protoxto do não hn·
lllHlllllnCrnento da sua. ptlrcULhdtulo, vin-~o verom oompat'ecido n. duns sessões m·dlnn·
agot·n :;om mu.inl'in. um <Jilll:-:d todos; como os· l'i:ts tlo mesmo consolho, trn,tuntlo-so igual·
~cs com~lhos toum, .Pf:l':_ lui oJeil(Jl'ILl, gl'a.ndo monte 1h ronuncin. quo se llgUl'OU fuzororn
luJluonc111. no. orgnmzuçtLo dtlH mc.'i<l.S nloito- os mom!Jros do conselho, cidad1ios Dooclocio
rne:;j como a cloi~:üo tlovo sor· foila :L bico do Douw<thonos l'hydias, Manoel Tot·tnliano dos
l)Onnu, mas com appu.reneio. de vet•lln•lo, pai'a StmloH e l:;naclo Telxoiro. d~ Malta Bacollat•,
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quo qnntr•o oram li/i mom- Dnilio Jo:~ú 1'ava.rt's, o mnmht•o do Ccn~rlho
br·o~ do eon:wllw pt~c·wtllt·H, it nuutu, t·mua:i:t ~!anot1J An tunc~ Ht~zort·n. D.ntl:IH e o~ supplt~n
do chr·l<l t1a p:u·LHit> dolllinauto nr1 E:.:I;L•I11; u, tr., j{:t.nw·l Fuust!lltt du-: Stwt~_~-; o jf!LJIU!.!Icto.i
Sl'Hdo iusnlllt~iolltonqur·llt~ numm·n Jt<ll'iL .si- S:tn!us COI·! êa, invo1dilnm a cn.-:a. da lutt·ndenmular uum !iO~s;lo Je;.;tLI,otttlJOJ'a r.xtratwdill!L- eia., onde :-;c achn hospedado o nlliH·e;; Jrwob,
l'ill c clanrlest.lnnnwnto convocatla, JlOl' s~t· o c l:tnçundo uliio crimino:m. dos JiVJ'O::I quo so
conselho cumpo:Jto tlü I:! mr.tnllt•n,.; o s1·, ptJt!ot· ;tehu \'IL!Jt no arc!ti\•n, tt•atarnlll do fo.t.er• uma.
funcdortlll' k,.;.duwutc achn.udo-t.:c }tl'CSC'IIIt•,o; ~~·s:-iiu, nonH'IltHio ~ccrotrwio o cldudiio Alciset.o memht•ttS (mcttldtl c 111nis um du nunan·o biar!es riu S:mt'.\nnn, em rJUO Jerum como
totul), dou-so comn presento~' os m•JmiJJ'O~ tln Lr•n•lo l'~({tlortdu ru~ignn(.'ÜO do cn!'g'O do nwnt·
conselhll Antnuio G1111\0" do Souzn, .Jo~é Apol· brtl do Conselho o cidarlc'iD ,Jmó :"ll;u'tins da,
Iin:ll'io do B:tl't'tJS o mn.iur ,\ntouitl .lttaquim Silra, h~u pol'qno tralJ;tl!mrum eont esta puro.
Rodri;;·ues GlliJOiLI'àes, ape(',ILr u~~ ÍltCOllljta.li· rCIJUit·-so U. fr·attrln quo pretendiam fhzot•
''ül, Jlúl' f:lü admr·, h: L /lleZt•S, t!IJI i'X·~rcicru do mauúawlo atú clmma.l-o à ui! uno. Lnm, n~
qno Jomm l't:pr.llidos dtwirl<ltnO!JtC. Doran1
Clll'g'u th~ adjuntn do Jll'uliJotLH' puhlir:o.
E' ~;dJidu rpw PS t!id:uJ:iu~i .·\ut.rmio I~O!Jlt•:O: e l:t!Jl]JQJtl CIJt!IO l!.!ildO !Jf~t·t\i,lu HuUS llHUltlalO.'i O
Jo:ió Apol!inario ufi.o e.\dor.1111 ús pt•r;;nusric·s !! enpil;io Fmuci:icO Antouio rlo':i .Santo~. prusi.
rn:uüJ'estu1·am invcncivel roJHignunci:~ de se deu to do cun::Ellho, e os c~-mscllwiros Felippc
prestarem a urn neto QUC t~ertnnl!m!c pt•wlu· ~~~~IIm do At•aujo n jfanod Jzilloro I..rwmdor
zil'fL extl'.lOl'lliuario cswndalo, rccn;;,twdo·:>O o Ca:;im\ro, J,IH' t 1l'Oill doixado do compareeer
primcü•o rcsoluh o tlli'minanleuwntr\ a flg-u· n duns rias se~~üos rio quo tr<l tu. o art. 7" do.
l'llr do'Qllillqtlct' morlo ue.~~o acto, o condn· lei n. R, do 13 do maio rlc l8~J"~. ))
scunJcndo o :-iCgunrlu,i'l)IÓ~ gi'U.Ihlo reltwtaucia
L<i tambcm os nrti~os du imprensa dando
o.IJ! o vonto do iirm:u· u. aet1L des:m :-;c:;são nuliciu. du. nloiç;'io j(~ lbitu., com o ;tpuramento
particular o nocllli'IHl.; fJ.zcnl!r,, entretanto, dtJ su tlar n. oppo!:lir;ü.o como prc~uute o vono ossignnl-n., dccluraçfio o.scriptn. rlo 1111o se ttwdo:
pronuncillr sobrou pm•dn de cargo Uos mcm·
< 1l fm·ç r. e o c,\·cal·nco-Tinhn.mos preristo
bros uo conselho. •
cmuos:m.
ultima. edição que o cscnnUt~lo poliE!ito tlocumouto ostú. as~ignndo p11IOS cinco
tico
da
pseuuo·oleiç;1o,
cornplcmonlnr da
membros do cun~tolho munielpn.l destituidoH
cltmdvs~ino.
decretação
r/e
cinco
Y:L~as ~lo cono tom as Jirmn~; reconllocid:L~ pulo tuboll!ii.u.
Lô UJni~ o protr\sto tios cinco membros 011 ~cllto municipal. set•in. revestido dn. rhlicula
Conselho l\Iuuiciiml do S. RI·ax, tloposto:> com simulaç•'io riu uumoroHo sull'ragio, du modo a
oncoLI·it· o !lcspr•cstlgio om que tem cahiJo o
o uux1lio Ufi J'orçu publica.
c Nn. noite do !lia. 10 rlo corrcnt.o, }101' 10
horas, ronniranH~O 0111 CIH~ dtl cirludfin i\la·

partido otllcial.

NiLo lilu b:t8Í.al'ilm, poróttt, os cscftndalos
da simulnçc1o tln sulTra,.,io,
uool Ft'ancolino rios Santos, ntó 2 drL manlu'i, quo cm ca~o nenhum
tor d~t maiOria.
policiando tL força publiCIL as rm1ti dil villa, eloitOl'tdi deu niwla o podia
triste ospectnculo de
wuniciad:~, c .wo si temessem l]tlalquor
sillllllat• o f.1zm· constar pelo seu orgão officin.l
couso..
qlltl n. opposiçiio pleiteou C!lS:tlill'Ç<~, g:tstando
Logo por 8 hot•ns !'CCobou o JH'Octll'ndm• o UinlL liOilHn:L COOSit!rmtvol O COilSOglliU l!püDflS
tlwsuuroiJ•o Jzidoro Ah"es Fcito:;;;L uma lJOI'· n. insig-nillcanto vot:11:iio com que os !':tJ'CÍtiÜlS
tal'ÍI1 do domi.s5<1o, I!LVI'tU.liL polD. chhLdii.u Euli- Iombi'ill'am-so tio a mimo~ct~I' pai' cscnrnco. »
Iio Josi, TIL Vares, d;üaudtl·l1. dn. Sr~c1·rtn.rin. do
Lr1 nirula a Uonuncin. da flLiht absL11llta. do
Consotlltl ~Innicipnl o :'1::>:-iÍ;.!'!llllh~ por• Jtut·~cl ali!:iLanwnto oltdtvl'al om toJo o tlistrldo, n.nA11tmrio JJ~:;r.l'rrt lJuntr.-;, o.~tm ~~~o .z;::rrail'rt nullei:uuln-s~· l]UC ha um n.\istamPntu 1~:ito ás
c/tJ ~tnrh•adc Ca.~!t,J, .lltWOt'l fo'uw;tino dos 8·m- t1SL~nn.li,Ju:-;, com indmfi.o do gm1to nmi~:L da.
tu:> tJ .:.:W.wucl tlos Stw&os ('·•l'f,:CI,
situ;lç><lo rlomitUltltO.

,JnJgou·se quo os invasol'l'~ h:tvin.m l'l·lto

dtt~ dt\JlDSiçUes o

qtw apenns flUOl' qno llqucm cous~uPJ.tJ estes factos,
p!lrquo n~:-iOVOl'tL e.~t.ar o seu partirio npparc·
Jhurlo pam n.luta. oleitoral,pl'Dmpto a tlbputnr
n u!oi~·~'io o :t licil!udot• o seu direito Jhtl' todo.i
os me!tlS po. . :iiY«.lis, Lio modo a. nii.o couLinuo.r
o :;í·U E:ltado u :-;or gcn·1·r·uado Jllll' g0uto sem
e:-lCI'IlpUios o quo ~~ l'•ldllziJ•<~m á ~iturrt;fio dos
111Uis podt•r•s o nmpobrc·~~~dtl.S d(ls IJln·~os. O
'lun ::.o e:1tú pas ..,:\lit\11 ú 1\ p·nv:L n1 1Üi O\'i·
1 t'lil.t, dt~ não tnro Jlattitln llomiuanto ;~ n1aith
ria do Plt!itrJl';Ltto; o po~ICl' não prl~e.bn do
J'L'i.~Ullc::; parn V!.mcur, siuü.o qumnlu ustlt des·
Dt·cltlr:t

scss;i o noctu l'lla o tw h1 j!L HS tnr ia consu mmado. stlLUdu Uo.s AH!Uit'·' do
Entt·elanto, pnt• c01·cu. dn I J hum~ do !tltL li,
vi u-so quo nsto acto ~~·n·a. feito sUmcnto ptu•:t
quo niio percie::;~o!ll a. cul:!'ança do. foira, qt~u
foi executada poJo OlllaJau Luu:•utlÇO Tont~rw
do A!'all,io, uu:dliar!o lléht tiJr~~~l publica, o
viu·so b;to, por~uo J'ui IH~sta hm·a ~lu" o com·
IDi:iSill'iO r\0 IJO!ir.:i!L l/o,'l'llhtlliJ l•'tJl'l'Cil':~ tlo .\ll ..

dratlo Ca::\lr,l, v t·· u :.!·' snppll'tlLo~ ~ftuwot
FI·aucicwo dos Sa:lf.w: u Aulvtlld Ft•n.ncisL'O Ta·
VIU'ú:il, o juiz !:!Ubstituto Lniz Ju~u nonu.:s o

.,olls nupplonlos Jo.,.; Autonio Vloir~ Dan ta> o
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pr~~"tlgiat.lo,

cm abnndono o coudcmnnt,•íio do

todas a.'!l cl:u~scs.
A opposiçiio ost;·~ fm•te om direito o om
forçn c rosolvidu :t lntnr, prompta a dcs·
ma.sco.ra.I' a fl'ando o obrigal·n a recuar.
O Scnatlo está prevenido dos meios intlc·
contos postos om pratica. pelo pttl'tido do go·
verno do Estudo das AlngônH pat•a proJmrar n.
froutlc; ó quanto lho lmsta por ora.
ORDE~!

DO DIA

A invcrsiio dns no1•mns ]:'1. tlrmndns polo

Municipn.l, conccrlondo esses JU.vo ..
rcs a Uffi_JH'oliJ~sot•, e~tu.l.Jeleco umn. oxcopr,•üo;
n oxc(>pt;au ó pOI't!L nbm•t1t }lal':L ultemçüo ele
platHl~, o JIIIJthodus fJUO cnnvom mautor
intactos ou reformai' por completo.
Por ost:l~ ra.zücs, ncceitando a conclusiio tlo
parecer tln Commbsão, penso que os fundo.·
mcntm; do veto do Sr•. Ub:ddino do Amnral,
~;"ia mnh: que suJlleicntes, independente do
Con~clho

q~ne:-~quo1•

outras

co~sideraçõcs,

ptu•u. deter·

mmarem o. approvnc:ao do mc;smo veto.

Ning·ucm mo.is podindo a palavra., encorrn.·
se o. tl i...:cussão.
Posta n votos, ó U}1lH'OVO.tlil a conclu~üo do
parecer.
A resolução vao SOl' tlevol virla no Prefeito
unicn, op:trt:!C(ll' n. 17G com n. communica(;ão do occorrido.

YETO DO PltlU•'l~ITO .Í.. H.ESOLUÇÃO DO CONf·H:L!IO
:UUI'o:ICil'Al.. IU~T,/\TlYA .\.0 PltoFESSOI1. AUTUUlt
Du~ HEIS C.\.lt:o;EIIW

Ent.rn. cm discur;~i'i'o
do 1890, da Commis~ií.o do Jusl.içu. c Logis
lar:fi.o, opino.ndo quo ::;oja. nppt·oy:ulo o ve_t' rlo
Pl'ol'eito do DistrJCt.o Federal a rcsoluçao fio
Conselho r.tunicipll.l, qno concer1c no pro~
fessor subsidinrlo Artbur !los Reis CarnciT·o ns

VETO DO l'nl~YEJTO .\. llESOLUÇÂO JJO CON!!:Bf,l!O
ImT,A'l'IY.).. A CO~TAGI-:!\[ 1H! TEMPO DE SI~H
VlÇO DE JOSri: :..IOI~gtBA D,\ SU4V.\ E OU'l'HOS

vantngens confnrhl"s poJo nrt. 12 o§~ da

Entra cm rlbcussiio unic<\ o parecur n. Ji8,
rlo amo, da. Commissii.o do .Justiç:~ o Logislnçiio, oprnnndo fJUO s~ja npprovarJo o ·ct!lo
O ~··· '.a:"hotnaz Ilelfino-Sr. Prc- elo Pruf('ito do Districto Ferlcra.l à rcsolucüo
~ldcntc, n.s::;ignci o p:crocot• cm di.scusFiio sem do Conselho Munir~tpnl que autorizo. conÍa.r
que ,junto no mou nome ton ha feito constar pa!'lt .. todo:; os oJl'üitos o tempo de sm•viço
muuici pai prestado por .lo só Murelrn dn Silva,
cm·tns resatvns n.us sons funrtnmcntos.
.Josú
Teixeira Alves o Seba;tiíio Augusto RiNa \'t:H'd:trlo estou de accordo pleno (Juan! o
beiro
de Souz!L.
ó. conrlul-!ii.o, mns não qunnto aos ultimos
loi n. G2, de :!2 rlo novembt·o do 18U7.

considerandos do lla.rccor.

Ningu..:m pedindo a palavra, onccrro.·so a

Porlerin. doix:1r currot• n rliscus:;ilo, o con· discus~iio.
~crplt'ntu votac·ão dn.. ma teria, t~crn tomai' tL
f'ostn. n voto::;, ó appro\'ndn. u. conclusão do
paiu.Vl'H si JlO,l'\'OiltUl'l\ não flt'ilSSO, COill lL
pO.!'CCOl'.
minhn. ncquit!SCeiwio. total, cstabelccirlo, píLra
A resolução vne ser tbvolvi!la ao P1•efoito
o futuro, certo lll'ccodonto, certa Ot'(lcm !lo
com
communi-::o.ção •lo occol'rillo.
idéas, com ns quucs não mo JiO~so coml.unnr.

A deforenci~ ~ue tenho p:Lm com o meu
distinct.ocompanheiro rle Commissii.o ó do no.turoz:c :1 fazot· colar ~unl~uor P"~ueno desoncontro tlo o:,iniilo quo entre nrs JlO~sa sur·
gir; mas f]Unmlo appnt·eco no mou ~~spil'ito
ú. convir·çiio do que tL o\~jccc;iio que ~n·mulu
é mais elo que umu. siln}lles clivergencia, ~:ou
fot·ço:mmcuto obrigado o. fazei' cr~t·tns rcsalvas.
o honrado prefeito elo então, da occasiiio
do vc~a. ? Sr. U~nlcl\no llo Amo mi, l~er;ou
snncçtw a 1:esoluç1w fio Conselho )fun.wlp:d
que concodm ccrtoll flworcs tt um pl'Dit!~Sor,
L!lll vii•t.ut.lo du.loi lJ, fl•!, t.IO 2:Z do UOVO!li!Jl'O

Entra em 3;• discussiio a proposição dn Ca·'
marn dos Dopntaclos, n. W, flo 1809, auto·
riznndo o Poder Executivo !L concetlot• ao cmg-<mlwiro civil AJ.,:'li\Jcrto XrlVÍCl', proparntlot•
t.lo chimicn. m•gnnicu. Jn. Escola. Polytechnicn.
rlo. Capital F't~,Jeml, um ll.lllll) Uo llccn(:u. com
.ordemulo, para tru.tamouto de sua sa.udc.
Niuguom pelliudo n }mlavl'i1, ellcorrn.·so a

tlctol'!Ui.u~ua~

m~m

LICEN~~A AO E:o;GENIIlmto

AGIJU~HTO XATHm

discut'lsão.

.
. _
votos, 11 lL Jll'OJlO~IÇtlO npprovat.ln.
Llo 1~07,
om o::crutinio secreto pol' 33 votos. con~ro. 4;
O Con~clho jJnnicipal entrraleu 11ollor tlar e ~cntlo 1\!!Dptnt.ln.. Vlltl sol' submottttla .l Sttn..
n. e....:so prolr~sor cerl!t:i vau t a:.;r.n:;,
cçao prcsuloncuu .
E:mus favores a flUO so I'rl'cria o Conselho
I.l~E:"Q.\ .\ ,JOS:l: I.OIJO \'l.\NN.\
Munieip:d, o de que iu. fictll' Ue llDS:-JO o pru·
1'e:;sor ~ul.Jsit.lindo,só se J'cfor·om n.llOJ'InlllistaH,
o ostn~ mosmo qunntlo c:ltojum om corto.s o
Entro. om s~ discus~iio n. JH'oposi~·üu Ju. Ca·

colulir,ões,

__

Po:-.10. ll.

tios Dopultltlos, u. 30, tio 1800, auto-

SJI:SSÀO EM

30
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rl1.ando o Poder• Executivo o. concerlm· o. Jo•ó O Sn. !Jo>nNaos VIcr,NTI'- E' o. mesm~
Lobo Vio.nna, oJudnnte do guo.rdo.-mór da. Al~ cousa..
fandegn do Santos, um nnno do licença com
Nüo quero mo alongar, nilo valo mesmo o.

o respectivo ordenado, afim de tmtar· de sua
sande onde lhe convier.
Ninguem pedindo a palavm oncerra·se a
discussão.
'
.
Posta a. votos, e a proposição approvada
em escrutinio secreto por 38 votos contra 3;
o sendo adoptada vne ser submettlda ó. s:cn·
cçiio presidencial.

pena nlongar•-me, desrle que eu combato o
projecto por inconstitucional.
o projecto restabelece no so~ art. 13:
;osMasngrncin
os no tempo do rogtmen pas..ado,.,,.

UM Sn. SENADOR-Os que foram condeco-

rados.
O SR. AL>IEIDA BARitETo-Os que gnnbn·
ram condecorações no campo da batalha, em
taes e taes combatos.
CREAQÃO DE MEDALll.\í:l
O Sn. DollrNaos VIcE!'iTE-V. Ex. faça o
Entra em I" discus,üo o projecto do Se· f~vm: de ouvir-mo com um pouco de pnnado, n. 15, do 1890, crcando quatro me- Ciencm•.
dalhas paro. recompensar serviços prestados 0 Sn. AL>!EIDA BArtnETo-Póde V. Ex.
por civrs e milito.ros,
dizer o que quizer; ou o estou ouvindo.
(Ba outros apal'lcs.)
O Sr. Domlni!'OM VIcente (')Sr. Presidente, o illustrado ~enador autor O Sn. Do>nNGOs VIo"'TE - Tenho sempre
do projecto, meu distineto amigo, me ba de prestado a V. Ex. toda o. attençiio.
perdoar que eu venha combater o mesmo 0 SR. AL>!EIDA BARRETO- E eu tnmi>em ;
prejooto,mo ha do desculpar que eu não posso mns V. Ex. está. fallando assim, por~uc
acompanhai-o dando o meu voto ao proJecto nunca esteve no campo da batalho..
em I' discussão.
O Sn. Do>UNGOS VICENTE-Não so está tra·
S. Ex. não verá neste meu J>rocedimento !ando de campos de batalha. Si se trato. disto,
uma provo. de desconsideração a sua pessoa, desde já doclaro que ni'io tenho propensão
a'quem, aliás, voto muita sympatbla o muito para a farda; niio gosto do amnrelio, sou
respeito. S. Ex. verá apenas nessa minha inimigo de tudo quanto ó amnr•elio.
resoiuçiio uma prova do maximo respeito li Quando niio restar mais niuguem eu irei
Constituição Federal.
t\ guerra, mo.s antes ló. niio vou.
No. I' discussão dos projectos, Sr•. Presi- A nof;iio não mo pllgn. ·para h• ó. guerra,
dente, como todo o Senado sabe, trata-se do. paga a V. Ex, quo 6 ol!leial ; para is~o é que
constitucionalidade o !la utilidade dos mes- se
constituiu o exercito.
mos. O projecto do honrado Senador é ineon· Mas
diz o o.rt. 13. (L8.)
stitucioual.
Aquelles
que tinham condecorações deE' inconstitucional o projecto, Sr. Pl'esi·
vor·iio
!ovar
os seus titulas ó. repar•tiçiio comdente, porque a Constituição, no seu o.rt. 72,
petente
antes
de seis mezcs.
•
§ 2", diz que «O. Republica nilo admitto privi·
Jegio do nascimento, desconhece fóros de no· Pergunto ao mou honrado eollega que mo
bro?.o. e extingue as ordons honorificas exis- aparteou: revive este artigo, rcsto.beiece ou
tentes otodo.sas suas prorogativas o regalias, nao o.s ordens honorlfteas, que foram oxtin·
bem como os titulas nobilinrebieos e de eon- ctas pelo nrt. 72, § 2" da Constituição da ltosellro,»
pubhca 1
Oro., Sr. Presidente, si o Senado ·approvar 0 Sn. PIRES FERREIRA. - Siio substituidas
o projecto do honrado Senador pelo Piauhy,
teró. ilrmado o. doutrina de que o mesmo pro· JlOr medalhas.
ecto é constitucional, o, neste caso, terú fe- 0 SR. DOMINGOS VICENTE-A h ! Siio sub·
rido tí. Constituiçüo Federal, que aboliu as OI'· stit uldas por medalho.;! Mas respondo ao hon ·
rnuo Senador pelu segulnto modo.
dons hOnorificas.
Nilo tenho mo1lalho., nunca fui ti guerra,
Ull SR. SgNADOR dú um apn1•to.
não tenho prop(lnsü.o pn.m n. luta., nii.a sei
. O Sn. DomNaos VlOBNTE-Niio estou tro- brigar, ji1 doclaroi aqui uma voz quo não sei
tando disto, do ser a primeira voz ou o. so· pegar
om nrrnn.s, nunctt doi um tiro, n.Uás
gun•ln voz ...
morei na roca ; ando naturalmente som pro
O Sn.. PmEs FEllREJitA-Niio se II•ato. de desarmado. (Ri,o.)
urduns bonorltlcas.
O Sn. Pnms FERttEmA- E' assiln ~ue so
prova n iocousti tueionalldatle do prOJecto 'I
(') g!I~U dl~:~cnrso uito 101 ruvl11to pulo ortulor,

l';onnclo V. II

(lia outros ,,partes,)
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i'IINAES llO SIIRADO

0 S&, DOIIIINiOS VICENTE-Sr, Presidente, do militar representa mqltos sorvlces, muita
estou vendo quo o projecto é mais ln teres· dedlcaçilo, l'Oprosonta, emftm, O sacrlficlo de
s'eu sangue (Continuando a lar)
sante de que pare01a.
14. A todos os condecorados oivis
0 SR. BEZERRIL FONTENELLE-0 nobre So· ou•Ar\.
militaras,
quo contarem 15 annos, ou
nollor niio gosta do awarcllo.
mais, do bon< serviços ao paiz, depois da
O Sa. DoMINGOS V!OIINTE - O quo ou la data do ultimo acto que os tiver condcco·
dizer é o seguinte: não tenho medalha, nii:o ~ado (o Senado noto bom estas palav,•as},
sou militar, nunca entrei em barulho, qnanto em qualquer uma das antigas ordens homais Ir á guerra, mas sou commendador da noriOcas (nii:o ó medalha, não se trata do
ordem da Rosa.
medalha), som nota que os desabane, o Oo·
0 SR, BIZIIRRIL FONTENRLLE-Ah i Jó. tem varno concederá a medalha de classe lmmo·
uma condecoraÇiio 'I 1 (Jla outros apartes.} . dlntamonte superior á correspondente a ul'
ti ma condecoração.,.
0 S!J.. PRESIDENT~-Attonçiio i
Está. aqui o restabolecimontodns ordens hoO SR. DoMINGOS ViCENTE-Fui commenda- noriftcllS extinctns pala Constltuiçii:o Federal,
dor; riii:o sou mais, porque a Constituição quo todos nós, que tlzemos parta d:t Consti·
extinguiu o:; titulas noblliarios, ns or•ions tuintu, nccoit•mos em vir tudo de uma emenhonorificas; niio sou portanto,'commendador, da apresentada pelo honrado Deputado de
tanto qúe nunca usei da venera ; ·mos'!lo !'" Alo.gOaa, o Sr.On.bino Besouro, e creio que s[
tempo em que eu o era,no tempo do lmperio, não estou com n. mefl!oria muito estr~aada,
pelo nosso distinctissímo collegQ. o Sr. Lea·
nunca usei.
·
Mas, adop\ado este projeoto e convertido poldo do Bulhües.
Eu
vou
citando
os
nomes,
porque niio sei a
em lei, eu levo o meu titulo, que IIUardo
conveniencia
que
ha
em
niio
citaNa aqui o~
porque não me causa mal nenhum e tenho
nomes
dos
collegas.
·
·
de ser .••
Portanto, é o restabelecimento d~s ordonij
Ulll SR. SE::u.noR-.0 que 'I
honoriftcas; niio h11 a menor duvida.
O Sa.DoliiiNGOS VICENTE--.,.não saio que, Ora, o honrado ~enador,autor do projecta,
algnmiL cousa mais do que commendador, já tem ouvido de mim o Imitante para via.
penso ou,
justl1icar. a medida que propõe, o prov11r q~e o SR. "r Eml mOtTIOIOA-Medalhador.
o seu prOJecto niio restabelece ·as ordens bo·
norlftcas.
·
O Sa. DoviNGos VICENTE-Não entendo Mas. disse ou tambom quo o prqjeoto n[o
dosins cousas, o honrado Senndor pelo Piauhy oro. do utilidade, e realmente niio vejo nelio
é que me ha de dizer ó que luli da ser. Oque utilidade nenhuma.Si este prójecto já tivesse
sei ó que tenho de sor alguma cousa mais do sido votado, Isto ó, · si o lionrndo Senador
que commendador,
pelo Piauhy, jil se tivesse im tem]Xis lembra·
Ulll SR. SENADOR-Terá um griLo acima. ilo 1lo l'estabolocer as ordens nonorlficn!Í,
!l sa. DoMINGOS VICENTE-O projecto resta- com.o so.la.mbrou dppois da visita. •los nossos
belece as ordens honorlftcas, e restaboleco-as dlstlllctiSS!mos hospe<los, os argentinos ..•
com 'acccsso; nii:o só nqui nesto artigo, mas· O SI\, PIRES FERREIRA - Poço a pa·
no art. 14.
lavra.
E~ não li até toJo o projecto, porque re·
o Sa. Do"'!Noos VIOENTIII ,... . , , paturo.l·
soln votar contra elle. · •
menta porque achou bonito vei-os ·cheios d~
O SR, BEZBRRIL FoNTJCNELLE-Entiio vamoe medalhas; si Jó. tivessamos rea~belecido às
votar.
ordens honorit!cas, nós teriainos nasto Jlllz'
o BR. DoMINGOS V!OIINTE- .. , mas passei tantos condecorados quantos são otlloiaos dJi
o1 olhos no art. 14 que diz (l•ndo): «A todos guarda nacional,
·· ·
·
os condecorados civis (eu estou neste oasa} e .O Sa. ARTUUR Rios-E' preciso lambem
rniiitnros •• ·• Agora está o meu honra<locol· encarar o projecto pelo lado financeiro: Isso
lega pela Pnrallyba, que aliás si se tra\IISSe é u.ma ospocio da imposto do consumo de
sómeute delle, dos inilitaros, creia qno daria nova ordem. (llilaridado.}
o meu voto !lO projecto,, porqne acho. muito . O Sn. DoMINGOS V!O!NTE-liu encaro o pro·
bonito um crachá no po1to do um militar· • • jecto pell\ sua const!tucionalidada a utilidãdo
UM Su. SENADOit-0 que ó cruchd I
obellocondo nsslm no Regimento que mandai
o SR, DOMINGos v 1omNTm-Uma medalha; tratllr na_ 1• discussiio destas dous aspectos
cbamam craohil um hiLbito, um officialnto, uns quastuos.
·
uma. commemla, uma insl:;nia nobiliaria, um 01'1!., nós vemos a faoilidn•lo com que foram
slgnal qualquer, porque este signal no peito dlstl•ibuidas pntentea uo olltolaos llonorarioa
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rio. oxorclto, ·om virtude do Rervlços pJ•esta· a os~a disposição o. que doi o tnmt voto, a
dos á ordem Ioga!, por oacasiilo da revolta comllator o sou projecto.
do 1803; vemos lambem a facilldarlo com que Declaro, pn.ra.quo consto dos Annacs, que
so illudo, posso nsslm dl•er, o honrado Sr. voto contra o proJecto om Jll'imoiro discussão,
Ministro da Justiça, apresentando-se-lho ro- porque o acho inconstitucional, sentindo quo
lnçOos de Individuas para sorom nomeado~ nr1o po:-;ssa. concorrer pnra que eUo passo ó.
oOiciaes da guarda nnclannl, antro os quaes segunda..
Jlgurnm atú annlpbabetos o vot•rlo.doiros ven- Como já disso, não lm nisto nenhuma dcsdedores do fructas. O Ministro não sabe a coushloraçilo ao illnsh·o Senador, t.lesdc que
quem nomeia, o é illudido.
que voto contra na. primo ira tliscussilo,
Esta projecto, si passar, ha do trazer uma dcclu.ro
llar
ontontlet•
qrto o projecto u inconstituderrama de condecorados Iguaes nos cava- cional, pol' ontontlcr
que rlovo n,zel-o, prolleiros, officlaos o commondndores da 1\osa o st~ndo obodioncia i• Constituição
Fcdorul e li
das outras ordens, aos barõos, etc. ·
disposicãu
drL
lei
que
votei
gostozamonte.
Nüo vejo ntilldado nesta· medida. Si olla
passasse toriamos o pniz intuiro condecorado, W, St•. Presidente, tudo quanto tinha o.
como agora quasl quo tomos os Estados to- a 1liZo1'.
dos coronelizados. (Riso.)
Antigamente um individuo ficava muito O !ola•. Ph•c" Fco·roh•tt (I) - St•.
satisfeito com uma patente de alforos da Presidente, o que acabou do dizer o nobre
guarda nacional. Hoje quet• ser logo coronel Senador pelo Espirita Santo não mo trouxe
a convicção deset• inconstitucional o projceto,
e commpndanto dé brigada,
que
tive a honra de alll'csentar ao Senado.
No meu Estado, que conheço mais do pe,to,
ainda ha pouco fa1 nomeado tonento·cororiel Antes do provar, com a propria Consll·
commandante <lo um batalhão, um turco, tuJção, a constltucionnlldnrle do projecto,
lembrarei ao Senado ntiuns factos quo Jne
que mnl assigna o nome.
Não ba muito tempo o Sr. Minish'o, lllu- rleterminnram a proceder da maneiro. por
dido não sei ~or quem, cassou a patente do quo o fiz.
otncial, de m11Jor, a um cidadiio ao Eatndo, Niio snpponlla o Senado quo apre1ontei o
quo nunca tôra major...
· projecto porque tivcs•e visto no peito de
argentin03, medalhas quo cbamassmn
0 SR, PIRES FERREIRA-Isto niío prcv~ a IJIIciaes
a
minha
attonçiio e ao ponto de mo J\1zor
inconstitucionalidade tio projecto.
dosej~r possull·as.
0 Sa, DOI!INOOS VICENTE-Com Oprojecto Un Sn. SIONADon- Podia Isso ter disporha de dat•-se a mesma cousa.
tarlo a momorla do V. Ex., sugget·indo a opE;u niio ~retendia dizer .tanto o jó. disso pot•tunidado do projecto.
·
mutto. cons1doro o projecto mconstituoional,
·
não podendo ser approvado .Pelo Senado. si 0 O Sa • Pm!lll FERREIRA -. ;~-ntos t!a choSonarlo o n~provnr nesta primeira discussão, g_ada dos nossos !Ilustres Vt>tt~ntos argentorli ostabolocldo que 0 projecto ó constitu- ~mos, ou tinha aprcsentnd? I! Jdé": do pr~
cional e parlará passar na segunda e na ter- Jecto, o trabalho que offerect a coosJderaçuo
ceira ·
.
,
do Senado, no nobre Senador pelo Mnranlmo,
'
o Sr. Dr. Gomes de Castro, ao nobre Senador
O meu !ilustro colloga, S~nndor pela Bahla, por Minas, o sr. Dr. Gonçalves Chaves, o ao
tllsso ha pouco que o proJecto porlla ser ou- nobre sen~dor tambom pelo Maranhão o
carado pelo lado das vantagens quo podia sr. Bolfort Vieira, Estes !Ilustres collogas
trazer como Imposto.
.
sabem quo ha mals de quatro mozes ou pt•oNom pelo Indo do imposto póde o projecto curava apresentar o projecto.
ser adoptado pelo Senado; nlnaa ti lnconstl· Nem se diga que ou não nabo! 11 quem
tuclonal, porque a Constituição detorminn imitai' nesta Casa, porque entro esses se acha
que a iniciativa das leis sobro Impostos seja o proprlo honrado &lnndor que ncaba de
da Camat•a dos Dopularlos. Portanto, como fnllat•,
imposto t!e consumo o projecto niio pódo ter O nome de S. Ex. flgura entro os de outro~
começo no Senllllo.
Senadores quo J>ropuzot•nm aqul um projecto
Por;o no mou illuslro collcga, pela •eguu<ln para a ou~ha![OID do meriulh~s que dovlam ser
vez que mo desculpo Si fltllel fui mesmo por d.tdas a ctdadaos da RopubiJca. Ers aqut o
forcn: <la muita symp~tl;i:c que sinto por projecto n. I, .do ISO·t, aosignndo pcl~ St·.
S. Ex.; sympathia que nasce, alóm do outras Dr; Domingues VICente o mais 40 SouncaUSIIS do facto do sermos ambos membros do dotas ...
musm~ partido, do partido da concentt•ação.
E', pois, multo para lnmentut• 'luo mo veja
obrigado, om respeito ilConstltul~•o que votei, (1) l::~~u tH~uuuo ulo foi l'liVlli~O tmlo oratlor,
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O Sn. DDMINtlOS VICENTE- Desafio V. Ex.
o
DomNoos VICEl!TE-0 Oovel'DO n[o
o. p1•ovnr isto.
pódo prohibir quo uma possoa s"ia a rua do
chamuro ou com o peito cheio do me·
O Sn. PmEs FEnnEmA - Aqui osti•.
dnlhas.
O Sn. Do~mwos VICENTE- Nunca nssigO Sn. PmES FEI<Rl<InA - N1t bypothose
noi-me Dt·.
·
figurada pelo nobJ•o SonauoJ', cabia 11. policia
0 Sn, PIRES FER!mmA - A h! Domingos pogar e<se mnluoo e rccolbol-o ao bospicio
Vicente, commeudador.,,
(riso); o a unica resposta quo eu posso
0 S!t, DOMINGOS VICENTE - Tnm bem ntiO dar a S. Ex.
esta n,<Bim.
.
E, .<i a RopuiJlicn tom medo dns modalhas
que so possa dar n militaras por cfl'oito
O Sn. PmEs FER!tEmA-Pois então, ó Domingos Vicente, Senador. E' um projecto ns- do urna lei do Congresso, ou direi que nü.o
signado em p1•imeiro lagar pelo Sr. Dr. Mn· h~ raziio pnra Isso, porque nus dias quo se
noel Victorino e por quBl!i todos os Senado· Imo elo seguir, ou sojn. doutro do um anno,
ros, em 1894, mandando ct•c:n· medalhas •lentro do 20 ou •lo 30, a RepuiJlica hn do
para serem dlstribuidus aos vencedores da existir, o clla hn do docrotar modaihns para
rovolla, áquellcs que prestaram sm·viços pm• os sons bravos, para nquollos que so destiuguirom em qualr1uei' batalha.
assa occasiiio,
Ainda mesmo depois dos combo.tos do CaNiio se julgou então que era inconstituclo·
nudos,
houvo Jomurança do se apresentar
nal•lecretar o Congresso mod~tlhas. O Sr.
Manoel Victcrlno é muito entendido em ma- nqui projecto para so croar medalhas qno
teria constitucional p11rB apresentar ao Se- fossem dadas ilquollcs quo defenderam a
nado um projecto que infrmgis:;e a Consti· lei nos soJ•tuos •l:c Bahia; e n:cua disto ora
inconstitucional.
tuiçiio,
E ou duvido, Sr. Presidente, quo os couO Sn, MDliAEB BAnnos- E que sorte tnve o sti tucionalistas do Senado venham com sua
projecto 1
responsabilidado, com sua firma d izor que a
0 SR. PIRES FERRE!R.\-VOU dnr uma re- cronçü.o do medo.lbas, som honra. alg-uma,
sposta no honrado Senador por S. Paulo.
sem graduação, som contiocncio., sem cansa
alguma
incida no nrt. 72, § 211 , da ConstiNão ])O<lia sor julgado inconstitucional o
projecte. Os governos trnnsnctos tinham de- tuição.
E se ó assim, pm•quo ó ~uo o exercito e n
terminado que os miiito.t•os de terra e mar
accoitnssem ns medalhas dadas pelo governo armada, porquo ó que os civis que 1lzeram a
argentino e pelo governo orientai. Si Isto gUel'rn do Pantguay, do P;Lyso.ndú, a cam ..
foS&e inconsUtuclonal, nós teriamos perdido o panbn de 1852, ainda us11m us medoclhns que
nosso direito do lJruzlloiros, e assim niio acon- lhes lbram conferidas naqucllcs combates l
Niio usam das coodccoraçõcs do que trnt~
teceu, vimos coretos ,a levantarem em praças publicas desta capital, reunir-se a popu- o o.rt. 72,§ 2Q, da Constituição, porque nossa
lnçiio,eJfoctuarem·se comiclos populares para artigo se declnro. quo ficam oxtinctn.s ns or..
serem na medalhas collocadas no peito dos dens bonoritlcas i mns nem por isso ficam sem
oiHciaes que tinham tomado parte na c~tm direito de usnr das medalhas adquiridas om
combates cm defesa da nossn PatJ•In.
panha do Pnraguny.
Sr. Presidente, Oi s 1rvicos prestados no
Onde ostó. n lnconstitucionalldndo do pro- tompu do imporia por braziloi'ros ou estranjecto!
geiros, por termos acoitado n fórma RepuSi a Constituição falia em ordens bonot•i- biicana, não pódom deixar de ser consi<lcrnflcas e em titulas nobiliaJ•ios, como que1• o dos serviços, e serviços importantes.
nobre Senador incluir neste numero as meE por isso niio havia mziio para, CI'Cundodnlhas que tenham sido adquiridas no tempo se as mcd"lhas que ou proponho no mou prodo lmperio! Qual a lei da Republica que pro- jacto deixar que aquollos quo jil prest1rnm
hibiu que os militares usassem dns modnlhas serviços em outras ópucns, ficassem sem esse
conferidas por occasiü:o <ln passagem de Hu· direito.
mayttl, do combate de Rinchuclo, do assalto
Eis a razão porque o pt•ojecto faz com que
do Po.yso.ndú, dn. campanha do Estndo Orion- nquollcs que tinho.m as comlocornçõos tln.tal, da defeza do forte do Coimbra, da rendi· quellcs tempos v tossem a lei' medallms que
çiio t.le Uru~unyana, emtlm o. modn.lhl\ do lhos JOssorn correspontlontcs, como diz o promerito militai·, demonstrado nl'. campanha jacto no sou art. ·l".
t.lo ~at•uguuy 1 A ConstitUit;!ii.O ela Hepulllica
Porquo, senhores, não ho.vin. razíio para. o
podm. cooshJoral-as ortlons honoriflmtH o pro· Cong-resso conceder uma lll01lalhu. nc~:~tn ópucn.
hibh· o sou usu'l O Oove1•no alguma voz o ilquoileR quo !venham 11 pt•ostnt• sorv1ços,
prohiblu 'I
dolxan•lo uo oivhlo O< Blli'ViQos dnquoiles quo

I

SESSÃO ll~!

30

DE AGOSTO DI~

1809

405

I

•
l1•n,b~lhnrnm

no tempo do imperio, por cst11
Nem mesmo, Sr. Preslrtcnte, nos primeiros
Pt1trm, porf!UO tambem stLo braziloil•os.
momontos tilt Republica, se cogitou de u.tacar
Sr. P1·c.;idonto, si outra qualqurr ral.ão os direitos ndquirulos por nquolles que traileterunuar o ~unudo para lliiJJ acc 1ita.1' o p1·o- zmm cunrler!oru.çõcs ropi'esentatlvas do set•jecto, com is':'lo nt1o mo ütfondo: ro...;peitaJ'Oi a viço:; ao paiz.
.
opini1io da maiot•ia.
E IISsim 6 que o chola do Governo Provi·
Mas por lnconstitucio~lal, o Senado nilo sorio creou a conllecoraçü.o de Colombo; alpotlorú. procodot' clossa Ml'mn; as modn.llms terou o. ordem do Avlz u a do Cruzeiro.
nilo trnzem honra •lgnma, ficam "qui paradas Depois de votada a constitulçi\o, quo ex.
a toda!" n.s outras mcrlallm8, quer da. campa.. tinguiu as m•dens honorlllcas, vaio um a. viso
nl11t de 1152, quer tia do Estallo Oriental, do Ministro do lntel'iOt' o S1·. Joiio Barbalbo,
quor da do Paraguny, quct• da 110 Farto de apre!'itmtrmdo razões bn.stnnto fortes para.
Coimbra, etc. otc.; tlcam toda~ nquipn· iHJUOI!e:; que tinham adquirido essas condora.dos.
cor:açLJCS, p01\crem Ullai' del\as som incitlil' no
Nt1o hn. J'rtzlio, portanto, parn. o nobre Se- orL. i2, da Constituição.
n.atlor dizer quo os~o :t~Li~-:.o _do pt·ojceto in~1os eu 11110 t1·u.to de eondecoraçúes, ó de
c1de nn n1•t. 72 da Cnnst1t111çuo.
metlaihns qno póde este ou aquello cidadão,
Sr. Prosidento, cm dcsejnvn ve1• esta qucs- quer civil, quer militar, adqu1rir, por sau::~
ti'i.o olucida.dn. p<tT'n tio umrt vez tlcaL' liq ui- I .serviços, 1111ra. mostJ•ar a. sous concidadãos o
dado esto nssnmpto; mas desejava quo o So· serviço quo prc•tou.
nado tivosS•1 a, gentileza de 'approval' este
E não se diga que ó um· imposto á vai·
projecto om Ia discns~ii.o, aUm dclle ir {L Com- dade, porque, si assim lbsse, cu lembraria
missão compctontl,, c r.stn. dm• o seu pnrec~~~· muito~ Impostos á vn.idadn actualmente, e
de accordo com a Constltuiçiio e com as leis que DilO trazem as vantagens qneas medaibas
que nos regem, para que assim o nobre Se· podem tra1er, principalmente lis instituições
nalior ilcnssc convencido tio qno as medalhns pias.
niio só são constitucionaes quando os pro- Confio, Sr. Presidenta, no !Jom senso do
jcctos tccm a nssignn.tura elo S. Ex. mns Sena1lo,
.
quando cllas niio incidem olfectivomeutc na Estou certo do que, SI elle entender que o
Constituição.
projecto é Inconstitucional pelarnziio quo ex·
t ·
1 · s p , ,
, pendeu o illustre Senador, folgarei om vel-o
Qunn o a conv.en enc1n, r. re:'l 1ue~to: u rejeltndo nesta. 1~ disctJssão mesmo, mas
palpavel a voscr1a ~uo se levanta tllariR· terei mais cuidado do lor a Constituiçilo,
mente •. q~nntlo so tem de votnr os orçamon· quando tiver de apresoutar algum projecto.
tos, prmmpalmunto o da guerra.
Porém as razões apresentadas por s. Ex.
Nós vemos quo vota·se a vm·!Jo. pllrn nlfe· niio me biiStaram, principalmente quando
rcs quo excedem no nu moro regular dn. l!m:;n vejo este projecto cheio 1\e considerandos,
permanent'' do exercito, com !Jostuntc rlÔI' de asslgnado pela maioria dos Srs. Souadoros,
coraçrio, porque isto sobrcca.J•reg:t. o omrio (LG:)
pu!Jiico com qu•ntia superior a 4 mil contos; Pareoo-me ató que o Poder Executivo
o que não llconteceria se ti vosso cogitado da podlll croar estas metlalhns; mas isto não
c1·eaçiio de medalhas para recompensnr esses mhibe lambem ao Congresso de o fazer; si
serviços; repellido, a ideia do se gratificar entretanto, ha outro motivo, pelo qual possa
pocuniarinmento nquollos quo dofendo~sem a. o pro,illcto ser ,julgado inconsti~ucional, ou
patria no.~ ca111pos do batalha.
rospeital•ei o voto do Senado, ficando tão
Porque com;11 ·chen 1!o 0 Sena< lo quo 0 sol· alegre e satisfoito como si fodSe vencedor.
tlndo j11 niio <ligo o olllciul, porcc!Jel'in pe1•fei· Tenho dito.
lamento qnc po1• uma gratillca~iio 100 ou 200
mil reis, niio lho convinha arriscai' sna vida o l!Oo•. VIcente 1\lnchndo (1)podonuo procurar meios de subsistoncia, Sr. Pt•osldente, si tenho entendido bem o
muito mais commodamcnto cm qlllliqum· in• quo dispõe o Regimento da Casa, parece· me
dustria.
que o quo ellc quo1• t\ que, qua1111o os pro·
N1Io se trata 1\c gratlllcar com tlinhclro ser· jectos vuo us Commissõcs, và tombem porre!·
viços do guorra.
lamento liquida a quostão d> sua constltuclo0 Sn. BEl.EHitU.-0 quo silo as pensões 'I nnlitiado. ( ..lpoiada,,)
O Sn. PmEs FI>RRElllA - As pcnsilos são U>rA voz-g utilidade.
outra cousa.
o Sn. VtCEN1'E MAOttADO- E' just:~mcnte
Ncstns condiçiles, S1·. Prcsltlonto, estou nesta primeira tllscussiio quo se ventila a
cCI'LO quo .n ltopu!Jilcn nüo condcmnará as
medalhas, JIOrquo ollnsj;'• existem garantidas
pelas leis quo a proprh• 1\opu!Jiicn. fez,
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con•tilllclonolidn•l• e utllldnde dos projectos dia 1 E' porque o Senado julgou que ora uma
(apoiados), o uma vez votnrlos cm primcir•n inconvcnioncin. estnrcm·so restnurando pradiscnssíi.o, é que o Se11nrlo .ili. julgou da sun· t~cns quo viriam talvez tlilll:mltnr Jsto para
constitucionnlidnde ou utilhlade. (Ar•oiados.) que todos tr•abnlhnmos.
A mntorin que so dubnto ó importnuto, Estns praticas veom ainda do tempo 1lo 1mdesde qno nelln so questiona n constituclonn- porio, deturpnm até certo ponto o esplrito
Udndo •lo pr•ojccto.
republicano, o vilo retardando estes eostu0 nobro Senador pelo Espirita Santo, com· mes, que foram porfoltamonto concretizarlos
batendo o projecto nprosent.ndo pelo sr. Se- em uma phra•o do IUustrndo Sr. Ministro da
nador Pir•es For•roirn, declarou que ollo ora Fazenda, que tornou-se celebre- é preciso
:inconslitucionnl,e tratou do provai-o fur.ondo republicanizar n Republica •.
a leitut·a do alguns do~ sons artigos.
o srt, A. AZERrmo....;. Por exemplo, Matto
Sr. Prosidento, " duvida, ~ue lr'olb:llhou
no eepirito do ii lustro ropre<entnnto do .Es· Gros.<o, (Hihtl'irladc.)
plrito Santo, tamhcm tt·nbrtlhou no mou,
O Sn. VICli:N'l'l~ 1\IACP!ADO- Sl'. Pl•osio cr,io quo do mesmo m01lo tr-nbnllron no dento, isto que estou rlir.ondo, c ~ue dou
espir•ito do todo o Senudo, (Ap,iados,)
motivo Íl voln opposicionista e attic~ do

E ,niip ó shnplos~cnte duvidn~ ncho que ú illustrc reprosout:t.nto . do Matto Grosso,
c~nvrc~a_o profuqdo. do que o projecto infringe provocar a hilaridade do Senado, já eu li em
drsposrçao constrtuclonal. (Apoiados,)
um livro ~uo ó manuooarlo por qunsl todos

Nilo mo p1•oponbo a discutir o 11rojocto em
todos os sou~ detnlhes, mas direr que, si ha
um ponto unrco em ~uo é ferida a Constitulção, ó quanto bnstn pnra que 0 projecto
seja repollldo o rejei!l>do como inconstltuclonai.
O nobre Sonndor pelo Jlspirito Santo Iombrou a disposição do art. 13 do projecto e
disso. que o· seu iIlustre autor pretendeu s~b·
stlturr as cond••coraçõos do tompo do imperio
por me•lnlhns de nova croação,
Om, uiío se substituo nquillo que nilo
existoAs condecorações !lo tempo do lmpario niio·
existem mais, o quem o nlllrmou Jbi a Constitulçiio, que as extinguiu;
Portanto, quando outra inconstitucional!rta<le nilo tenha o projecto, tom esta. do dar
como existente aquillo que não existo,( Apoia·
dos o •J>Ó>'tes,)

aquelios ~uo se dedicam ao estudo do materins constrtuclonacs. . .
.
.
Projectos como este, que ~ubvortem os vor'
'dndoiros prlnciplos o que dotorminam a Iombranç& de um roglmon oxtincto, que so trata
de esquecer quanto posai vel, nos costumes
do povo, dovord ser ropellidos, porque vão
retárdBI' caso trabalho necessar•io que so deve
em to ii~ n.considoraçãó, a O!'ientaçl\o repubii·
cana, arnda mesmo no regrmen ropubllcnno.
(Ap.rrtes,)

Eu estou vendo que os dellmsoros do )IrO·
jacto não querem só restaurar ns medalhas
croadas pelo Sr; Pires Ferreira; querem re·
stnurar• as proprlas condecorucões. E' o que
doprehcnt!o do aparte do lliustre Scnnrtor
pelo D~trlcto Federai.
.
A Constltuiçiio oxttnaulu estns condecorações. Póde ser que .eu esteja em erro, acre"
dito mesmo que estou, denote dos ap~rtes
com que. sou honrado, mas o Senado decitlirrl,
o ó procrso que decrda, si o projecto é cons~l
tuolonai ou nilo; o ó na presento dlscussao
que esta. prolrmronr deve tlcar resolvida.
Declaro que voto cont.ra o projecto, por~ue entendo que ó rnconstltuclonnL S! o voto
o S~n~tlo amparar esta mmll~ oprnino, ficarei mrnto sntlsf~lto, porque llllr·edltarol que
Interprete! pertliltnmento o pl'ecoito constltuclonal no esturlb que flz do projecto. SI,
poré~1 o ,Senado approvar o projecto, este
terrl ue ir ii Commfssilo resp•ctiva, o esta
p~ovrwelmen~ terá. do onu.nci:tr-se s~bro _um
tllotd que, alias, nilo portencu ri Commissao o
slm no Senado.
Nlngucm mais pedindo apainvra, oiicerrnse o. discussão.

O nobre Sehador pelo PinuhY, rio alliri de
produzh• a defesa do seu tral>alhO; tt•iitixe
aqui um projecto apresentrtdo hn tempos, as•
signado por rliustr·es memhros de.etn Crtsa e
achou quo com elle tinha provudo a constl•
tuclonnlidnrlo do sou,
Lembl'o·me do um JilCto quo vou expür: ·
Logo depois que entrei p.irn a~ui no Se·
nado, vendo e,to projecto llBBigundo pnr• !lio
illustros cidadãos, duas ou tres vozes tive 0
culdodo do pedir i• Mesa que 0 puzosse na
ordem do din,
Da prlmoim voz 0 illustre Presitiente do
Sonndo de cnliio nilo acccitou 0 meu requorimonto, e cz-propl'io Marto ontenrlou não 0
dever lnolulr na ordem do clia.
D:t soguud:t vez tbl tão lnslstonto o meu
pedido que, sujnllori considoroçiio do Sonndo,
recusou <!Sln, niJSolu~•monte, quo viesse para O lllr, VIcente !\Inchado (pela
a ordem do r!I<L,
ortlum)- Sr. Presldonto, cr•oioquo 110 RegiQual n rnzno por que o Snnndo oxcusou monto hn um processo do votnçilo ci1nmadn
que nquolle projecto viesse para a ordom do nominal, justumonto purt\ estes casos, Tra-

•

REBBXO EM 31 DE AGOSTO DE 1899
tn-so do uma quostiío impOJ·tantc qunl n do
saboNe si a matorin do projecto ó ou niio
Constitucionnl, e ou entendo qno ó um coso
sobre o qual o Senado deve pronunciar-ao com
a responsabilidade dos votos do cada um dos
seus membros,
Requeiro, pois, n. V. Ex. que consulto o Senado si consente na votação nominal.
Posto a votos, ó approvnrlo o requerimento.
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mente promovido ao posto rlc n1fore!1 tl.o in·
litntnrin, em drrta do 14 de agosto do !8g·l, no
entiio i" cadete do 8° batnlb"o de intnnt.arln
Antonio Rodrigues do Araujo.

r

j

II

Levanta-se a sossiio lia 2 horas c 15 minutos da tardo,

O Sr. P••e•ldcnto-Vne se pr·oco93• SESSÃO EM 31 DE AGOS10 DE 1899
der á chnrnarln parn a votnçiio nominal do
projecto, dovondo rospondm• siul os Senhores
Pl't!slclencia tio Sr. Ros t c Silva
que o approvnrem o -nno-os que o rc·
jeitarcm.
A meil\ hora depois do meio dia, abro-ao a
Procede-se ó. clmma.dn o respondem-sim- sossü.o, a que concorrem os seguintes Srs.
os Srs. Pires Ferreira e Almeida Barreto o Senadores Mnnoel de Queiroz, J, Catundn,
-nao-os Srs. Jonatlias Pedrosa, Joaquim Alberto Gonçalves, Gustavo Richard, Jona·
Sarmento, Francisco Machado, Mnnoel Bnrntn, thas Pcrirosa, Joaquim Sarmento, Francisco
LILuro Smlré, Benedicto Loito, Gomes do Cas Macbndo, Benedlcto Leito, Gomes de CBHtro,
tro, Belrort VloirR, Nogueira Pnrnnngutí, BelfoJ•t Vieirn, Nogueira PnrtLno.gmi., Pirl»>
Cruz, Joiio Co1•dciro, Bezorril Fontenelle, FOI'I'eir·a., Cruz, João Cot•1leiro, Bezm•ril Fonte·
Joaquim Cntuuda, Alvaro Machado, Gonçal- nol!e, Perlt·o Velho, Josó Hemardo, Alvaro
ves Fot•roira, José Marcelllno, Leite o Oitl- Machndo, Abdon Milanoz, Almeida Barrote,
clca, Leandro Macio!, Al'thur Rios, Vlrgilio Gonçn!vos Ferreira, Josó Marcellino, B. <le
Dnmnzlo, Domingos VIcente, Porctuncu!O:, Mendonça Sobrinho, Rego Mcllo, Leito e OltiMnnoel de Queit•oz, Thomaz Dolllno, Lopes cicn, Lonndt•o Macio!, Roia Juuior, Arthur
Trovilo, Eduarrlo Wnndenl<ollt. Feliciano Rios, cteto Nunes, Domingos Vicente, Lopea
Jlonno., Bueno Dl'andiio, Rodrigues Alves, Trovão, E, Wandcnkolk, Feliciano Ponnn,
Mornos Barros, Leopoldo de Bn!hues, Joaquim Bueno Brnndão, RodJ•igues Alvos, Paula
do Souza, A. A!eredo, Aquilino do Amaral, Souza, Mornos Barros, Leopoldo do Bulbõe1,
Alberto Gonçalves, Viconto Machado, Gus- ,Joaquim do Souza, A, Azorodo, Vicente Ma·
chado, Pinheiro Mnchado, Julio Frota oRa·
tavo Ricluml e Julio !'rota. (:JS)
miro Dnrcollo• (4·1).
Deixam do comparecer, com causa partlO 8a•. PreMidente-0 projecto foi
oipnda,
os Srs. Henrique Coutinho, Generoso
rejeitado por 38 votos contra 2.
Ponce, Thomnz Delfino, Justo Chermont, Joa•
Está esgotada a materin da ordem do dio; quim Pomnmbuco, Coelho o Campos, Q, Bonada mala hllvondo a trntar, vou levantar a cayuva, Gonçalves Chaves, Joaquim LncerdB
sess!o derolgnando para a da sessiio se· o Esteves Juntor; e sem e!ln, os Srs. Manoel
gutnte:
Bnrato, Lanro SOtlró, Ruy Barbosa, Vlrgl!io
Discussão .unlca do parecer n. t'8l, de !BG9, Damazio, Porcluncula, Aquilino do Amaral e
da Commissão de Constituição, Poderes e DI· Roullno Horn (17).
. p)omocln opinando que soj:~ rejeitado o ueto E' Ilda, pos~t em discussão e som debate
ao Prefeito 1\ re!olução do Conselho Muni· approvnda a acta da. sessão autorlor.
ctpal que autoriza a pagar no Dt•. Mnrcelllno da Gama Coelho a qunnttn do 3:000$ por O Sr, I' l!loeretarlo dá conta do
serviços auxiliares jri. pt·estndosjunto a Com· seguinte
missão Espeoinl de revisito do Codigo de Policia;
EXPEDIENTE
Dlseusaão unica do parecer n. 182, de 1809,
da Com missão de Constituição, Poderes o DI·
plomacla, opinan<lo que soja approvatle o OITicio do Ministerio da Justiça o Nogoolos
veto do Pretcito à resoluçiio do Conselho Mu- Interiores, do 20 do cot•ronto mez, tt·ansrnit·
nicipal que manda rointegt•nr no c!lrgo de tindo n. ~Jonsnl-{om com quo o Sr·. Prosülonto
guardr1 municipal o cidndilo Leopoldo tle Azo. dn Ropublic11 communtcn qU•l mandou publl·
vedo Só;
cnt•, pele decreto n. 590, a rcsotuçüo do Con3". discussão da proposiçito da Cnmnrn dos gresso Nncionnl que prorogn 11 actual se8$ÜO
Deputados, n. 30, do 1800, autoriznnrto o Po· legislativa ató 2 do outubro do corrente anno
dor Executivo a considerar como e1l'octtva· o dovolTo dous dos l'espoctlvos nutogrophoa,

I
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-Arcbivo-so um dos autogrnphos o commn· deres o Diplomacia, oplnan1lo que soja re,iol·
nique so ,-, C<Lnll\l'a dos lloputados, remotton- ln1lo o veto do P1•ofoito t\ resolução do Condo·so-l~o OOUII'O.
selho Mun!cipal, quo o.uto1•izo. tL pago.t• ao
D1•, Marcollino da Gama Coel11o a qun.ntia do
O St•, :"J!' 1 Soct•ctrn•io lô o vo.e n. im· 3:000$, por serviços auxiliares jti prestados
prlmlr, para entrar na ordem dos t1•abalhos, junto t\ Commissiio Especial de revisão do
o soguinto
Codigo do Pollcia.

'I
PARECER :

i[
I'·I
,,):
>,'

-I,,

N. 186-1800

O !!Ir. At•tl•m• Rloa (1)- Sr. Prodento, pouco tenho a dizer em relação á. materia cm discussão; no fundo, estou do nccordo
com a Commlssilo, rojeitamlo o veto do Pro·
foi to, por carecer do fundamento a negativa
do pagar-se ao Sr, Dr. Gama Coelho os honorarios a que tem direito pol' tet• J'unccionado
em uma commissito.
Vonho, porem, desde jti lavrar um protesto

A' Commissão do Marinha e Guerra fo,
presento a proposição n. 12G, do nnno ftniloi
dn Camara dos Deputados, declarando que os
ofllciaes da Armada e Classes Annexas c os do
Exercito. refor·mados ou que se J'u1'oi•mnrom,
de nccordo com as dispusiçiles dos decretos contt•a o c.onsilloi'anflo, póJo-se dizer que unico
na. 108 A, de 30 de dezemuro tle l88~,o 103 A, do pllrecot•, quo diz (i<:ndo): «de accordo com
de 30 de janeiro de 1890, silo considerados o voto oxpre.so do Senado.,. >
pat•a todos os e!feitos, como se ost!vosscm Eu nilo sei qual foi o voto expresso do
providos e!fecti vamcnte na classo de que li· Senado cm relação a este assumpto (conti11ua
nhnm ou tivessem n graduação.
a l•itur,t) " .•• as leis o rcsoluçúcs do ConOrigina-se a proposição da reclamação do selho Municipal quo dão uutoriznçilo ao Pro.
coronel reformado do exercito ,Joaquim da Coito nào carecem sel' r~et.tda:;.,.
Costa Mattos, que, sendo graduado o contanclo Discordo absolutamente d~t doutrina que
30 nnnos de serviço,foi, em 1804.rcforma,lo a asttl considerando encerra,
seu pcdi1lo no posto e com o soldo de coron~l · As leis elo Conselho Municipal, como ns leis
segundo as disposições om vigor,
' elo Congresso Nacional, quo dtlo autorizacilo
A Commissilo de Marinha e Guerra, atten- ao Poder Executivo, quot' Municipal, quer
dendo qne ella visa conferir aos omciaes, em Fodo1•nl, toem necessidade de ser examinadas
gemi. posto de accesso na reforma, pois que pelo poder competente, no caso de s~rom
considera a gradunçiio como posto elfect1vo 1~1:tada'i, porque ns o.utoriznçües conce!.lidas
para todos os e!feitos;
polo Conselho Municipal, como polo Congresso
Attentlendo mais que ella, procurando me- Nacional, reterindo-se a indivíduos, devem,
lhorar a reforma tlos offleiaes já reformados sobretudo, chamn1• o Poder Executivo é. ex·
cout a graduação de um posto, desde a úpoca ecuçiio <lo leis existentes. Toda a vez que o
tia promulgaçtio dos mesmos decretos v•to se fundar na o!fonsa do lei existente ou
acarreta umi~ grande despezo. pn.ra o Tho: mostmt• que a autorização concedida em
souro Publico, tanto no presente como no r11 • lilvor do um individuo niio se funda em loi
turo, I•etroagindo seus c1foitos;
c, por consequcnoia, elio não tem tlireito
. Attendendo, tlnalmento, que o Senado tutn t\quillo que o Poder Legislativo, quer Muni·
so pronunciado contrariamente ao melhora· cip:cl, qnor Federal, lhe concedeu ; o Prefeito
JDettto lndi Vi1!ual drt reforma de ofllclnes, em- ou o Poder Executivo Federal usa de uma
bora no caso vertente a p1•oposição apparente ath•ibulçiío multo legal, defende os interesses
ter um caracter geral ;
do municJpio ou da União, oppondo o ·ccto a
E' de opiniiio que a mesma proposição não tal resolução.
do ve ser a pprovada.
E, como os ,.tos oppostos pelo Prefeito ou
Sala das Commissões, 31 de agosto do 1899. pelo Poder ExecutiVO FedOI'al toem do ser
E. ll'andenhol".- Rosa J1mior.- Almeida submctticlos ao Senado, é bem de ver que no
Senado compete verificai' si tnes <etos funllarreto.-Bel(ort VidiJ·a.
dam-se em disposições logaos o, por consequencia, devem ser approvados, ou si não se
ORDEM DO DIA
fundam em disposições legues e, por conso·
quenela, devem ser rejeitados.
No ouso vertente, mo parece que o P1•efeito
VETO DO PH.TWEITO 1\ ltESOLUCÃO Do CONSELHO
UUNICIPAL, H.EC.. ATJVA A PAGAMENTO AO DH., não se funda em disposições legaes parn oppor
o "•to, o ú por este motivo que dou o mou
l\fAROET,LINO DA OA:'IIA COIILIIO
voto a favor do pctrecet•,
Eutra cm dlscussii~ unlca o pnrecer n.l81
tlo 1800, cln. Commi!'BilO do Constituição, Po: (t) H11lu tlisctu•llo ltiio foi rov!Hlo pula orndo 1·•

•
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Em muitos outros casos, porém, boi de
negat• meu voto, porque pam mim niio é doutrina corrente qu~ as leis do autorização não
precisem de r·eto.
.
Era esta a dcclarnçiio que cu tinha noccssl·
dado de fazer ao Senado, porque olla ba de
justtacar votos que posteriormente talvez
eu tenha de dar.
O Sr. VIcente Mnelmdo (')-

(

Sr. Presidente, desconfio que, como relator
da Commissão de Constituição, Poderes e DI·
plomacia, não me fiz bom entender no parecer sobro que fallou o !Ilustre Senador pela
Babia.
A Commissão niio amrmou nm absoluto que
as leis e resoluções de autorização não precisam ser vetad•rs pelo Poder Executivo.
O SR. AnTnun Rios-E' o que se depro·
bonde do unlco considerando do parecer,
0 Sn, VICENTE MACIIAD0-0 que a Commlssão diz é que em relação ó.s leis ou resoluções
de autorização é dispcnsavel o veto, porquo o
Poder Executivo príde utilizar-se ou niio da
autorização contida na lei ou resolução.
Si, evidentemente, a autorização é cha·
mando a attençiio do Poder Executivo para
uma violação de lei anterior ...
OSn. MoRAES BAnnos-Autorizar i1 obrigar,
(Apoiados • nrro apoiados,)

O Sn. ARTUUR Rros F. OUTROs Sns. SENA"
DOREs dão apartes.
0 SR. VICENTE MAOllADo-Sr. Presidente,
uma lei que autorizasse, como diz om aparte
o !Ilustre Senador pela Bahla, o Poder Ex·
ecutlvo 11 reintegrar um emprogndo demit·
tido seria uma lei ociosa, porque é attribuição
do Poder Executivo nomear, reintegrar ou
demlttir empregados,
A99im, era dosncoessarlo que uma lei viesse
autorizar a reintegração.
O que uma lei de autorização podia fazer,
rointcgrado um empregado pelo Podor
Executivo, o niio tendo este, por exemplo,
meios pn.ra occorrer ao pag-amento dos des·
pozas provenientes desta reintegração, ora
autorizar o Poder Ezecutivo a abrir os credites
necossarlos, para preencher esta ou aquella
verba para o pagamento dtL despeza.
Uma lei autorizando o Poder l~xecutlvo a
fazor aqulllo que elle. por lei anterior, tem o
direito de fnzer, é uma lo! ocioea.
Póde, no caso da autorização, o Poder
Exoontivo OPVOr o ..to; mas, não oppondo o
~elo, elle tambem póde, deixando subsis·
tento a lei, não utlliznr-se da autorização
contida nella,
(•) E1to dlacursa nio rol revisto :pulo orndol',
Sonntlo V• Jl
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Folnste, Sr, Presidente, o pensamento da
Commissüo, ponsnmcnto jaescudado cm uma
oplniiio mnntfestada pelo Senado.
O SR, AnTilUR Rros -0 Senado niio vota
considerandos : voto apenas a conclusão do
parecer.
O Sn.. VroENTE MAOI!ADO -Vota, na rojo!çiio dos •etos do projecto .. ,
O Sn.. An.TIIUR Rros dó. um aparte.
0 SR. VICENTE MACHADO-O Senado accei·
tou a conclusão do pat•ocer, e o parecer• faz
referencia. nos considerandos.
Sr. Presidente, foi sómonte para esta explicação que eu pedi a palavra,
E' fóra elo toda" duvida que o Poder Executivo póde utilizar-soou niiode uma autorizaçilo que lho ó concerlirla cm lei; não comprollonrlo, não entendo a autorização obri·
gando o Poder Executivo.
O

l!lr. 1\loraeM Dnrro11 (I) -

Sr. Presidente, lambem quero lavrar o meu
ligeiro o desautorizado protesto contr;> n thos"
formulada peln Commlssiio, no parecer que se
discute.
E' a seguinte: «que ns leis o as resoluções
do Consslho Municipal, que dão autorizações
ao Pretoito não carecem ser "etadns, porque
ao Prefeito, compete utilizar ou não da auto·
rlzaçiio nellas contidas.
Em regra geral, pelo pa!'ecer da commissão, o Poder Executivo tem o direito de utilizar-se ou não das autorizações, que lhe siio
concedidas pelo Poder Legislativo.
E' contra esta tbese que reclamo e foi para
combatei-a que pedi a palavra. Penso quo
essas autorizações são obrigatorlas, que toda
autorização concedida pelo Poder Lejdslativo
no Poder llxooutivo impooo a este n olirigação
de servir· se della.
o Sn. LEITE E O!Tloro.l-SI ltn para o Poder Executivo a obrigação de utilizar a au.
torlzuçiio, nilo it autorização.
o SR. MoRAES BARROS-O Poder Executivo
é obrigado a utilizar a autorização, e fuzer
della uma realidade pratica. Esto rl o meu
pensamento.
O Sn. LEITE E O!TICIOA-Ou é autori?Jtdo
a fazer uso, ou é obrigado. As duns expres·
srles silo contr•dictorlas, Si é autorizado, póde
fllzer uso ou n;lo.
O Sn. MoRAES BAnnos-Admlttlr·se o con •
trarlo, isto ó, que fiea livre e ao arbítrio do
Poder Executivo utilizar-se ou nil.o do autorizações que lho siio concedidas pelo Poder
Legislativo, é' suppor que o legislador pro(t) E•to tliHcurso nüo

roll•ovl~to

polo erBdor,

r.s
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tnnlga. leis innt.eis, pot•qun no (!aso do ·não

0 Sn. MORAES E BARllot!-Niio tinha oom•
pet<mcla para reintegrar. Por signal que easo
velo cahiu uqui no Senado.
Portanto, a fórmula - fica autorizado- ú
apenas uma lllrmula sacramental..,
0 SR, LEITE E 0ITICICA - Entilo é lnutlll
0 SR. MORAES BARROS - • , .que tem por
flm respeitar, como já disse, a esphora da
acçiio do Poder Executivo.
Repito, o Poder Legislativo pódc influir Do
Poder Executivo por melo de leis e não por
por melo do netos; o, respeitando essa espbera
de ucçfio, limita-se a autorizar o Executivo a
praticar este ou nquollo neto.
O SR, LEITE HOITICICA- Diga V. Ex. que
essas autorizações süo abusos.
cm uma lei, como leis inuteis.
Ain<lo. suppor o contrario ser~ admlttir 0 SR. MORAES BARROS- V, EX. admitte
leviandade por parte do Pode!' legislativo leis lnutels t
em conccdor autoriMçõcs; e se <leve acreditar 0 SR, LEITE E 01TICICA- Uma ·lei inutil
que o Poder Legislativo examina o caso, es· é um abuso.
tuda-o em todos os sentidos, vol'iftcil a neces·
O SR. MonAES BARROS- Na opinião de
sldado da medida o vota a autorlzaçüo.
V. Ex. h11leis inuteisi De•do que o Poder
Desde que o Poder Legislativo assim pro· Exocutlvo niio Ula da autorlzaçiio, a lei fica
cede, o Poder Executivo, si niio sorvlr·se da sendo lnutll. Ora, suppor a exlstenoia de
autorização, incorro em censura,
leis lnutels é um absurdo
0 Sn, BEZERRIL FONTENELLE-Mas não in· Os SRs. LEITE E 01TICICA, ABDON MILANEZ
corra em rosponsabllidade;
E BEZERRIL FoNTENELLIII diio apartes.
0 Sn, LEITE E OITICICA-Si estou autor!· O Sn. MoRAES BARROS- 0 Conselho MU·
zndo a fnzer, estou autorizado a niio fazer.
nlclpnl tom to<! a a compatencla para autor!·
0 SR, MORAES E BARROS-A exprossiio- zar despezas, mas as ordenar nunca, . A
autorizar-tem apenas por fim respeitar a compotencla. para oJ•tlenar ó essene~al·
esphera de ucciio do Pode1• Executivo,
· monto attrlbulçiio do Executivo, e, torno
a dizer, o Luglslntlvo inlluo DO .Executivo por
O SR. LEITE E 0ITIOIOA-Sl ó respeita!• a meio
de leis o niio praticando actos. Si pra·
e1pbera de acçiio, niio póde impor.
tlcal-os, exorbita, e é por isto que autoriza o
O Sn. MonAEs E BARRos-Pórlo impor por Executivo a pratloal-os, sempre que forem
leis, mas niio póde Impor por actos.
nece!sarlos.
Supponha·so que a doiibernçiiodo Conselho Portanto, toda a autorização óobrlgatorla.
Ainda tenho mais. urn argumento, •eé autorizando o Prefeito a. reinteg-rar um
tuncclonar•lo qualquer. A expressão-auto· nbores. .
.
I
trlznr-quer dizer que o Conselho Municipal, Todas as leis organions estabe ecom as a
o Porlor Lcgislntlvo, niio tem "ompetencla para trlbulções dos poderes publicos, . e do que
reintegrar o funcclonarlo dornlttido; respeita fórinn ! Por meio do. oompctoncla.
a compotencla do Executivo, mas como ro· O SR; Lli:!TE 111 OITIOIOA - Dlznndo que o
conhece que o funcclonario foi domlttldo in· Podar Executivo expedirá 01 regulnmentos
.iusto.monto ou illegulmente, ontiio obriga o necessr1rlbs para a exeéução da lcl;
Prefeito a rclntegral·o, concedendo autor!·
0 Sn. MoRAES BARROS- Tobha a bondade
zaçiio para isto.
de ouvir-mo ; niio receba o recadó no tOpo da
· Portanto, esta fórmula tem por tlm re· escada.
s~oilar a osplwra do acçüo do Poder Exocutlvo.
Sr o Legislativo dis•rsso: é or<lonado o paga· Torlas ns leis organicns dizem : ó da commonto a F. de tal, commotter•h1 um excesso potoncia do poder tal isto, nqnlllo e aqulllo
ue ntlrlbnlções. E: o commotteu em uma re· outro. Assim o art. 34 da Constitulçfio dlz
:=~oluçüo, cujo veto tivemos 1lo -juJgal' nqui o que compete prlvntlvamente ao Congresso
anuo pus.<ndo. O Consolbo Municipal disse Nacionnl : 1', orçar a recai tn, flxar•a de,poza,
etc. ; 2u, autorizar o Poder Executivo a. con·
ontiio: fica reintegrado o empregado tal.
trnbir omprostlmos ; 3', legislar sobro a dl·
O SR. Vtaii:~TE MAcll.\no-E exorbitou.
vida publica, etc., etc.
querer o Poder Executivo utilixar-so da autorixaçüo legislativa, est:t ficar~ sendo umtt
lei inutil.
Om, é rogrn de direito nunca suppor que
o legislador promulg" lois in uteis.
No entretanto, este absurdo ser~ a coni!O·
qnencla da opinião susteutndn pela Commis·
siio no seu parecer. Nem ao menos a<lmltto·
so que bo.ja uma palavra luutil em uma lei
qualquer.
O legislado!• niio usa de palavras lnuteis;
tod11s ns palnvrns. empregadas em uma lei
toem o seu s•nti<lo, toem sua necessidade,
toem sun justifica~üo, siio sempre precisas.
Mas, no parece!' dn nobre Commissíio,
admitle·se que haja, niio só palavras inuteis
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Todos o.sos trinta o cinco pnrngrapobs •lo disposição legtslntlva, ó preciso que fique
claro, c entlio poderá dizer: B:ca autvrlzado,
nrtigo silo nutorlznções.
Pergunto ou: ostns autorizaçõo3 conce- a sou prudente ar!Jitrlo; Jlct~ autorizado, si
didas pola Constituh;iio uo Conl-{rcsEJo niio ontcnJor convonionto.
importam outras tn.ntas obt•igações que u. E' prociso usa.r de puJavrus destas para.
Constituição impõo no Congt·csso!
que resolvo o arbítrio do Poder ·Etecullvo,
Não lia duvida nonburnn, ntnguem contesta Isto: quo si o Congresso niio uRnr de E' o que eu tlnbn a dizur.
uma deatas attrlbulçõos, deixa de cumprir o
sou dever e, portanto, incorre cm censura..
O Sr. nninh·o Dnrcellos (•)Assim ó com o Poder Executivo, nssim ó Parece, Sr. Presidente, nfio ter importa.ncin
com o Supremo TJ•ibunal, assim ó com todns real a questão, mas ella é de grande imporas autoridades; umn autorização dada a qunl tancia.
quer deltas pelo Poder Legislativo é um
Cruio q11e os lllustrcs So11adores. que tratndever quo etla tom do cumpt•il•.
rnrn
o as~umpto, dcsviaram·no do caminho
Enh·etanto, as leis servom·so da forma-é
natural,
dn competoncia-; assim como n. Constituição
dlt.-é da exclusiva competencia do Con- Seja em fórrna taxativa, ou sej& em fórma
gresso, etc.
.
do nutorizàr,iio, toda a Joi confecclonad,l nos
Podia dizer-so-o da obrigação do Congresso nossos pn1;iamentos, pàra sor lei, precisa do
loglslar sobre Isto ou aqulllo; <la mesma for- suncção ou de -rcto.
ma podiam as lois, em relação no Poder Exe- Portanto, quer se,ln., como no caso presento,
cutivo, om rehiçiio a<J Supramo Tribtirilil, di- umo.
nutoril'.llçi'i.o, n lei para ser lei, parm ser
f.er-siià obriraçõesdoPoder E:i:ecutlvà estas completa,
ou lia de tet• sancção do Pret'cito,
o aquellns, uó Supremo Trlbun'll estas ou ou veto, sem o que não é lei; porta.!lto, estn.
aqueUas.. .
·
está fóro de du vid,O. pnrn .mn!l: to~a
Silo verdadeiras obrlgnçilcs, ôntretanto, a questão
lei tem so.ncçü.o ou telo, SCJ!l. o.utor1zo.çao, seJa
fórlna ó esta: ó da compotencla, é attri" tnxutlva.
bulçilo süa, etc.
E' slillipre. a ftirma em termos córrcspon' Agora, quanto J1 outra distincçilo discordo
dentes a .autorizáções, mas que siio vorda· do nob•·e Senador.
doiras obrigações.
.
. Quando qncromos qno a loi soja taxativa
Portantó, eu ostoii nutorizatlo li concluir dcclnramos·tnxativamonte- isto se fará.
qüe toda li iiutorlzaçit:o ó obJ•Igatoria,
Quando o noto a executar depondo de obE' passivei que o Poder Executivo tenha set•vação postcrlo.r, deponde tlu. occash"i.o ~u
razões podilui•o::;tis ~ra n_iio s~rvir·se 4n. H!l~ de certos tactos gue devem se produz•r,
torlzação; mas entao ó obrlgátlo a prilstar entüo devoramos deixar ao cri teria do Poder
contas, a dar satlslbÇit:ti Íl quem tem dlreltd llxecu.tlvo; o Congresso dó· lhe a lei; mos lei
de a tomar do motivo que teve para lião ii:àr autorizando.
Ua natorlzação.
Quer dizer: póde ser ou nüo executada a
O . Sn. <ÍoNÇALvlls FERRlllRA dá uin Joi, conforme o criterio posterior.
. Acredito quo autorização não é tórrna
aparte.
taxativa.
à Sn. Móiui!:s BARIIos'-0 Potlet• Executivo
quorllmos :t lol taxativa, olln. vne
pólio não tor coilheclmontil das dlfficúldades umQuando
fót·mà
e o11tilo o Poder Ex·
prattclis; mas Isto que acontocnem rolaç•lo às ecutlvo nilo taxrttlva,
pótlo
delxm•
do execu!ai-n.
autorlzn~õos; acbuteco com toda 6 quálquer
Quu.nto ao l'eeo, nii.o ; quanto n._o ucto, todn.
disposlçi\o do lei;
..
_.
..
lei, quer taxativa, quot·_ de autorlznçilo, pura
Quando o Poder Executl vb deixa _de cum- ser
precisa. do Sllllcçuo ou de veto.
priJ• qualquer preceito legal,. pód~nao ,lnc~r Eulei,voto
com " commlssUo; mas considero o
roi• em censui•a, póde tor justftlcaÇIIb paro o nssumpto dobnlxa
desta ponto do vista, que
seu noto, porque é passivei que na pratica me paroco o vo1•Uadeit•o.
tenha encontrado em bn.raoo&, moti vos do Nin~uem rnnis peJindo a pal~vrn, onccrforça maior quo lho hajam "consolhndo o niio ro.·so
n.• discussno.
_
cumprimento da lei, por mais obriga torta quo
Posta
"votos,
ó approvi\dt\ a conclusuo do
seja.
por dons terços do< voto~ presentes.
o procotto Ioga!, ·quor s~jn om forma do- parecer
A J'OS~Inçiío vao sor de1·olvida ltO Prefolto,
terminativa, quer soja om J'tlrma do autori- com n commllnica~iio do occorrluo.
zação, ó sompro um procoito Jogai .o aquello
que nüo o cumpro Incorre om cons11rn.
1---Qunndo a lei quer realmonto deixar ao arbltrlo do Poder Executivo o oqmprlmonto da
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ANN AES DO SENADO

VETO DO PRF.FEJTO Á ni~SOT,tQÃO DO CON~~ ...
LHO MUNICIPAl, nELATIYA: Á REINTEGRAÇÃO
DO OlDA.DÃO LI·:OPOJ,DO Di~ AZEVEDO S1\.

Ent1·a cm discussão unicao parecer, n.l82,
do 1809, rl11 Commissiio do Cons~i~ulçilo,
Poderes o Diplomacia, opinando que seja
approvado o veto do Prefeito i1 resolução do
Conselho Municipal, que manrla reintegrar
no cargo de guarda municipal o cidnd<1o
Leopoldo de Azevedo Sá.
O Sa•. VIcente J\lnobndo (1)SJ•. Presidente, a Commissü.o de Constituição,
Poderes o Di plomncia entendeu q uo o veto
opposto pelo Prefeito ó. resoluç[o <lo Conselho
Municipal, que mandava rointegar no 101111r
de guarda municipaL o cidadão Leopoldo do
Azevedo Si1, devia realmente •er approvndo,
mesmo porque o Conselho havia deliberado
sobre assumpto absolutamente fóra de sua
oompetoncia.
A oompetencia pnra nomenr, domittir e
reintegrar empregados publicas pertence no
Poder Executivo; o Poder Logislativo não
póde mandar reintegl'nr ninguom. um faoto
destes constitue iuvasiio de a~tribulções.
(Apoiadol,)
O Conselho Unniclpal mandou reintegrat• o
cldadilo Leopoldo de Azovodo Sá 110 lagar do
guarda municipal ; o aiuda mesmo que se
tra~tsse de um caso de autorização, o que niio
ó, a obrigação do Prefeito er~ oppor o seu
veto, porque a compotencia• par& mandnr reIntegrar empregados publicas niio ó do Con·
seU10 Muolcipal,mas, unlca e exclusivamente,
do Poder Executl vo.
Ninguem mais pedindo " pslavi•a, oncer·
r~·se a dlscussiio.
Post~ a votos, <i approvnd~ 11 conclusão do
parecer,
A re.~~oluçilo vao ser devo! vida ao Prefeito,
com n commuuicação do occorrHo.

{J) gflto clilleUrlla niio rol rovisto JHilo ortLclor.

DE rOSTO DO AY,.FIUtES ANTONTO
1t00TUGTJE3 DE ARAIJ.IO

EFt~ECTIVIDADE

Entra ern 3·1 diScussü:o n, Jll'oposiçiio dn. Ca.mat'll dos Doplltados, n. 30, do !SOU, autor i·
z~tndo o Poder Executivo· a considerar como
cll"ectivnmonte promovido no posto de alfe·
ros de Infantaria, om data de 14 tio agosto
rl" 1804, o entiio l" cadete do 8" Lat:tlhüo de
lnfnn~nria Antonio Rodt•igues de Araujo,
Nlnguem pedindo a pninvra, encerra-se a
discussii.o.
Posta a votos, é approvatla cm e•crutinio
secreto, por 37votos contra II, o, sendo adop·
tada, vtte sor submettida ti. snncção presL ..
dencial.
O Sr. Pa•c .. Jdente-Es~~ esgotada
a 01·dem do tlio.; e, nada mais havendo a. tra-

tar, vou teva.nta.r a sessiío, designando par11
a da sessão seguinte:

Discussão unlcn do parecet• n. 183, de 1899,
da Cornmissiio de Constituição, Potleres o DI·
plomacia, oplnaodo que soja rejeitado o •eto
do Prefeito iL resoluçito do Gonselho Municip<li,
que autoriza-o a reintegrar o cidadão s,.muel
~·erroirn Pinto oo Ioga!' do porteiro da lnspo·
ctoria de Isolamento e Desinfecção e o Dr.Fer·
nando Teixeira da Coota no de modico do
Asylo de S, l'l'ttncisco de As<is ;
·
Uiscussão unica do parecer n. 18·1, do 1899,
da Commissiio do Constituição, Poderes e Di·
p!OIMciu, opinandu que soJa appt•ovado o
veto do Prefetlo li resolução tlo Cousolbo Mu·
niclpal que m~ntlou extornar para a rubrica

-Divida

~:;tva-

do

orç,-..~oonto

om vtgor,

uma parte tio saldo existente no referido or·
çamento ;
Cuutinua.çüo da 3• discussão tio projecto do
Sen:tdo o. 24, do 1895, determinando que os
alferes e 2• tenentes promovtdos pelo decreto
do 3 tle novembro de 1894 serilo dividitlos
em dous grupos, um dos que tiverem satls·
feito as exigencias tla lei n. 585, de 1850, e
outro dos que a~ niio tiverem satisfeito, e que
só os do prtmoh·o grupo concot•t•oriio as pro·
moções, bem como os s~rgontos que estivet•om
nnquellas condiçoes.
Levanta-se a sessão ii 1 l/2 hora tia tarde.

FUf DO SEGUNDO

VOT,U~fE

'

