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•
· · Ao Mlnl1tro do supremo Trlbanál Federal Dr/Mauoe1 Josd Jd~·
tlnho (pareóer•n. 32 e projeetq ·n.l3;.de 1910)- Pags, sao·
··361, 429, 4.34 e 437. ••
Medlcos DLIIItares :
· Autorlzaoão ~o Governo para oommlsslonO.r medlcos ·militarás . ·
allm do a.conipanharem ·ari grandes manobras dos iixeroltos
enropeUI' (projecto n. 11 de 910),,;,;;.Pags, 263,·30Si 351·&369 •.
.

Nomeaçõe• : ··

'

'

. De um J;'eda~tor de debates, o Snr. Pelaglo Borges Carnelro,·.nà : · ·
.. vaga do Snr, Antonio. Pereira Leltio (parécer. ii .. lO' d~
1910 ), ~ Pags. 4, 25. ·
· .·.·. · ··. ·
· · . . ... ·
·
Do Snr • • Abrantes para substitiúr Interinamente o SÍlr.Iri·
dlo do Brasil na Commisslo de Marinha e Guerra.· -.pag.l2.
· · D() Snr. Moniz Freire para substituir interinamente o Snr. Jo.;.
aqulm Murtinllo' na Commlssão do Finanóàa. - Pag. 22.
DoSnr ••Alvaro Machado para subStituir. o Snr~. Ruy B&:rbosa
... na Commissiio de Flnanoaa. - Pag, 25.
. .. .
Do Snr. Moniz Freire para aubstituir interinamente oSnr. R06a
e Silva na eomml•ão da:Retorma Eleitoral • ...:. pàg, 202.
Do. Snr. Ubaldo Rodrigues Perolra de Andrade·
cmrgo do
offiolal da SecreW.ria do ·:senado (parecer n. 28 de 910 ),
.. - Pag, 357; . . .
.
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. ' . ,..

'

:

.

~-

.

'

:''

. ..
'

.·· .

· DA OOMMISSAO Dlil CONSTITUIÇAO E· Dll!LOMACIA :

N. 17 de.l910, S(lbre a dualidade de Assembléasno E. do Rio de
Janeiro, olforeoendo o prOjeoto n. 7 de 19 Io, que autoriza o
·. Governo a intervir naquelle Estado. - Pag. 51. · ·.
No 24 de 1910, sobre oproJeoto n. 32 de 1009, prohlbindo a aoou•.
mulaçio .do cargos judlolarios oom o exerolcio_ de oommls- .
aões ou empregos do Poder Executivo.·~ Pag, '230, · ,.
N. 25 do 910, sobre o velo n. 22 de I1108, do Prefeito do Dlatrloto
· Federal 11. l'esoluoão do Conselho .Muniolpal relativa
. . a. conta•
'

' .
•'

.

,·

'\'··

·-- .

•.

•

•

·. INDICÉ

XVII

gem do tempo. de serviço do tunoolonario João AUiuato de
Oodoy, - PAI, 244.
.
N. 33de 1910,sobre proposição·n. 156 de 1909, dando o o&r&·
oter de agente diplomatlco ao consul no Errpto,- Pag. 435 •

a

.

'

DA DE FINANÇAS:
N. 13de 1910, sobre o pedido de lloença do lllnoolonarlo Auto
da Silveira Fontes. - Pag. 28.
N. 2i de 1910, sobre o projecto o; 182 de 1906, oonoedBDdo 11·
oenoa ao ftlnootonario Aonibal. de S4 Freire, - Pag, 35!1.
N. 30 de 1910, •obre a. proposição n. 1~ de 1909,autorlzando o
· eredito de 262$940 para pa.gamento 4 Irmandade de N. s. do
Rosario e s. Beoedicto. - Pag. 359.
·
•
N. 31 de 1910, sobre o proposiçito o. 139 de 1909, a.utorizandt o
.credito de 301$530 pa.ra. p~ga.mento a Joaquim Joll6 M"'r~ius.
- Pag, 360.
..
N. 32 de 191 o, sobre o pedido de lioenoa do Minlairo do Su·
premo Triblln&l Federa.!· Dr. Ma.noe1 Josi! Murtlnho, ·oJrere•
oendo o projeo~ n. 13 de 19lO,- Pag. 360, .
·
N. 34 de 1910, sobre a. proposioão n. 15 de 1909, a.utorilando a
ore3Qio de uma Colonia MUltar no Maranhão .... Pag. 436,
DA DE JUSTIÇA B LEGISLAÇÃO:
. N. 'i!1 de 1910, sobre o proJecto o. 3 de I910, que modll1oa. em
diversos pontos a lei eleitora.! vlgen~e.-Pags, 303 a 307,
DA DE MARINHA E GUERRA:

N. 18de 1910, sobre a prop1Qion.61 de 1902, autorizando o ore·
dito de 3.000:000$000 para tortilloaollea em Obidos.-Pag, 87.
DA DE OBRAS PUBI.JCAS:
N. 14 de 1910, sobre o pedido teJto por H. Ja.ramiUo da oon·
oeseão de uma. estrada de .ferro .ligando .o rio Parlls. ao rio ·
Abanan,noAmazona.a, -Pag. 38.
DA DE POLICIA :
N. 9 de 1910, sobre o pedido de lloenoa. do Sr. Senador Rola e
Silva. - Pags. 4 e 27.
Aaa111 do Soaado - VoJ, U
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ll\IDICI
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... , . . f d "~;, ... - ,•.

N. 10 de 1910, propondo a nome~,do ..fl~.· Pel~l() ,,Borges
Camel~o •Pil'l' .preenc~e~ 1:' ,vago,, ~e ,reíl~tor d~. d"~~es aberta
· pela.mortl! do: sr.• ·A:IItoDI(),~~re.l~ ~eJtiQ,•. -:-:~~~ J~
N. ll de 1910, sobre o pedido de licença do sr. Senador Lauro
Mllller, -Paga, 22 e 35,
, ; . :.;., ' , <i ,:, "
N.;:·l2,de 1910. sobre..o pedido de licença do Sr. Senador Ruy
Barbcaa.-Pags. 26e.S1._,., .., ........ ,,,.:.• ,. .....,.;, · ,-;·,
N,.. '15 de, 1910, sob~ o pedido.de Ucenoa. do Sr. Senador Ger..'vasio·Pasaoa.~Pags,-5_1,e,2P4 .. ,.. ,.11., .. , ·.. ·• •·:···
N.: 16.ida L910, sobre o.pedldo .de lloenoa do Sr. Senador Ribeiro
.: ..Gonoah:ei,-Paga,61•e255 . . . . . :• .•·· ~:.< .. ,.; .. _.,.
N. 20 de 1910, so~re -a.lndlnaoão n.• •.l-,d~ llllO, eqil!Pal1ondo oa
· ·..:v:eno1mentoa de (tunQolona.rloa. da .Secretaria do Senádo e d~
:. ·. Camara dOI Deplltad(),l •. ;... Pag. l!Q.,; · .,.. ,
,.. ,.:
N, 22 de 1910, apresentando o projeoto n. 10 de 11110.• _q11e auto.. ,rlza.a ..aber$11ra,do, credlf,o,de.,71:'722$00S, para despezu da
. · · SBC1'8Wla do·:.Sen~, . ~ Pag, ~7 i · . .
·,. ,.-:. ...
N. 23 de 1910,:sobre: o pedido de UceJI9& do Sr. Senador Quln·
:. . ·Uno Booayuva, ~· Pap. 230~ 2(!6 e 27~.. . ,. . , . ,, , . ,.
N. ~-deJ~lO,,sob~e.o pedido ~e dl&pellsa.,do. aa:ryloo feltó pelo
direotor da Secretaria ·Sr. A11tonlo de Salles Beltort VIeira,
- Pap. 3'67 e 428.
DA DI REDA:CQÃO :
N. 19 de 1910, apreaentando a do projecto 11, 4 de 1910, que
aoncede lloenoa ao tunoolonarlo Auto .da Sllve,!-'a. Ponte&.-:: ~~~~8~ ,9Q,8 150.•,. •' r:. ,.. , ,,, ...,.:, • ... ' . 'i :1;1''1 ··' H ·,,.
N. ,21 del.9.10,:1dem_,.W..m. -~ proJ~~o. ~-· t-.48 .l~~~~-que auiorlm o governo a intervir no &ttado ' do
Rio de
Janeiro
.
. - ' .. .
- para
fazer 08l8lll' alll a dualidade de Aaaemb!Gas.- Pàl. 224.
N• 26'de 1910, Idem, Idem do proJéoto o,. 3&. cle:.J909~que.lmpõe
a.:perdtido reapeo_.vo cargo·aoa·membl'OI·do poder,Jadlclarlo,
fll18 a.coeltarem qualque• ·'OOlllmislio ou emPNfo do poder
executivo.- Paga, SOS, 339 e 369,
: ,:
'

\-.

'

~-~-Ç~~·-; ~·.• ::·.-~~·. :1L .;i· r li\;·-: -· · ·;·,', .~ •. •Vi. -~-!~I; . ·.
N. 3 de 1910, modillca.ndo em div.~sos po,ntos· !& .lel eleitoral vl·
Banto. -Pags. 17" 18, 86, 303 a. 308, 370 a 391.
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N. ' cie t91o, ~~~endo Jtâéiloa &õ"'flíiiõãiõoãí'lo AaSõ &'Bit·

velra Fontes (parecer n, ls de 11110).""'.z;i·:p~a;-:118,
ss·e 11\1• ' .,.., .. -.'·•,;.t', r
f~ (•\lfll~l~jj'lf~",t) ~ ·n.,-:.,.h.,.";.f. ·t...
.
. ... ,, ' ....
N. 5 de 11110, autorlzaudo o so1-eruo a éontractar com H•
.· 'múlà ·.,;tconatl'iJColo': a~:uma"'~ ··tlti Mtff; liptdo:·.l) rio
.. ·

r.~,.,

::·:~

A

C

~

••

.l·•hi<., . •;':': 1)K

!}

,

....

'

.Jm

· Pii~a aõ' ~lo .Aliiíilan''(~lfr.1,J4 ift!lrttJO)I•Iii<r;paf, 41.
N'; 'Ir 'de '11110; 'Í'IÍilfiranliálldo"iObl'il"*irmOidll elellonee •
Dla~ficto Federal. -Para. 43 e 88.
· C• fi~: -llJt<"l
N~ '7'cle'lOi'd; állto!izandô;;o:pv• a Intervir' no E. do Rio
' ··:;!ele ·:JaÓéttid, ~rà'· ra&ei;cei•lii'illl"à 'daállúd. .'Aaiemb~
(parecern. 17 de 11110). -Pall;l&fí IO!õ'à U4i•::.l•< w
N;·s dé'JiiJO; retol'liur.Ddo ii Jeg!lll&õléi'éiel~l-.lpnte.-Pap.IW

.'--.• s&;'ts~re· -~~~;vJ í.:~,·.:

~:;,.~'::Jr:~·i.

u·:i ',!'~k.hc~ .-:Jr. :.~úJ~~r:

•

N.''9:de ·uno,"ilreaudo um OoDIUlado em Bo101ne-aar-Ker.-

ss··e 258.~:"'.,~~

Paga.

::"J !CC::::-~·:~ ,f!~~r:~":! ~·-.. ,-i_I~·~~!f r.~;·~ ~:.t·

N. lO de 1910, a.uiorilando a abertura do credito de 71:~
para deapeza.s da Seoretarla 'dó·OSeiaàdir.~~ Piiíit?"111(Jif87

!.-..·:,1•1~
,; .... •.r,.·
.. •. , ....
··I'·
·
·e···~-·6 '-.....
• ·.:~··'1;.'1/ 1.•1!'1'.1.1 .·;1\.. f.,...•t;• ~'''"\··~ .l'rr·-;·!lf C!
N. 11 de 1910, autorizando ó iroYerno a commllllonar medl001
1

•

•

·~

. '

.... J

....

-··'

.... •' ..... ,.,,

ml~ta1'88 parucompanh&rem u

.1randes JDIDObru_d~ 8181'i
Õitol europe111. ..:. Pagi, 263'; SôB; 3&1 a·sev;· ·-· - ' cl "'' :.,.;...
N;'i2 \te ·i9ra,· ·w'bltttidl't'ci 1tló'llif'â: ~~.re~t908, ·caiJe eleva 01
0

•. . ·.~ veii.clmentôs 'dôi'Jilüifall'OI'dO ·:Süprdllor 'Mlnillel•redera1.o

Pap;'293 ã·'SOs;-sll9âi332,;,

.;;

~.;,)uvq_t,.,·,. :~ -·~.,.~;;:~~-·:~::.,_

Ni'HS de,ol910i'coacedea4o 'llcenoa ao mtatatro do SapNJDo Trio
buD&J.'Pedoral, cBr~i Mallll8l; rJ- 'l(uruabo.,.{~~· ál' de
1910). ,;,. Pag1. 361, 429, 434 e 437.
· ·
· ·
N. 14 de' 16i'o; o~lánli~uu~uOio aé ieDtenoaí pi.'Oterldll
- ' sóbioé" que~ õeí 'de ll!rii · tre,•cil·l!lltad~· dto,rl'ederloio. ·";•p&·M;.•;43r
•a· ;&84 ' ;, ': ~<i l :·:·::H
.·~r·· :s:rr,r:
D...
.
•" ..r. . - .,.1....
. . .{·v·~·t·"
.,,,·.;
Promo96ê• :
.,
... t;·..~, .! ... l.t•.~:.••;,T : •. ~.·
.
.
de dentlltàs, pharlllaceutlOOI e veterlnarlCII do Bleroiio e da
· · o.·.· ..\rmi.da(pro.ftiéto n.-s_ile 19to).·;.:;pa:,';·a.'·, .,......
do v(ce~dlrecitor'da seóretàr~· do Senâiló; Dr:. GoUloa Ribeiro,
ao cargo de dlreotor e do olDclal; sr:·Joio: Pedro de Vieira,
c•rgo
de vtcà-dtreetor
.. 18
de '1910),;;_ ':P&i. 3117•
.'
.. · ·, ..,· ... · (p&rerier'li
~· ...... ·,
........ ·.•· ...... ~;... ,,
ii, ...,

a:

ao

.:

~

.. '·.' .

.u

.

..

Propo•fo~~
.

:·

<·:

.

N. 5-de 1910, prorogando a;··aealo legislativa até 3 de outubro.
· · - ·.;..:paga, 356, 391 e -428.
N. 6 de 191 o,- relevando ao oollecior Manoel FrancliOO Ber •
riardell .JUJilor a respouabllldade pela I mportanC!i& de ael·

los e esta.mpUhas ronbadoa 4- C:olleoiorla de vaaàouras. Pai· 390..
N. '7 de 191 O, estendendo aos immlgrantea localizados em n.u- .
· oleonolonlaes os tavores da lei n, 2, 049, de 31 de dézembro
de 1008•.;.... PaA'; S9o~ .
·N. 8 de 1910, dlvidlndo•em ordenado e gratilloaoão os venci·
mentoa do porteiro da Escola Polyteohnlca.- Pag. 430.
-:P:t"Orocàoiio da. sea&iO legislativa até 3 de outubro (propoa!Qio
n. 5 de
. 1910). - Pags. 356, 891 e 428.
'

'

·.

'

.,

.Refbrma eleitoral:
..
Reforma da leafslaoão eleitoral vigente (pi'OJeoto n. 8 de 1910).
- Paga. 64& 85; 156 e 258.

.Relevamento
. .
de._re•ponsabflldade, pelas quantias
·.

. ..... ..

.'

t•
III

••
f-

I

I
...

!1'.
!:

,.I•
'

'

..

roubadas em.·lellos e estampilhas da Colleotol'ia de Vassouras,
·-' · 'Mlloedlda ao respeotfv:o oolleotor Manoel Fran oi1oo Bernardes Juntor (proposlolo n. 6 de 1910).~ PIB• 300.
_:Q~ie.ranlzaoQ.o dó Dlstrioto Federal sob aovoti moldei elei•· · · · toraes (projeato n. d de 1910), - Pags. 43 e 88.

'.Requerimento• e repre&éntaçóes I
Dà Antonio da Silva Lopes, Aélliio no do Piauhy, pedindo
· perdio daoondemn&Qão que lhe foi imposta por intracoão de
dlspoaloões legaes. - Pa.g. 3•
.. .·De IA!urenooda _Silva e Oliveira e James WaUz, pedindo a oon,. .
cessão de uma estrada de terro da .B~~ohiaa GÓyaz. - Pa.g, 3.
Do. tunoololiarlo Auto da Silveira· Fontes, pedindo pt(lrogaoão
.. de licença; - P(lg, 3.
·
·
De DD. c:amllla VIeira Ramos e Adelaide Vieira do castro,
de pensio. - ...
Pa.g. 4• ·
.pedindo reversio
.

E.

. .,
\

INDICI!l

DI

Do omoial do ExercitO Manoel ..Uvàrea Corrê&, pedindo modlft·
caçio na oontaaem da sua aàtlguldade. - P11. 27.
Do marechal Fl'lnclaoo J016 Card~o Junlor, pedindO releYamento

de preiiOl'iPOf'o para. receber veuclmento•. -· Pag. ·s7.
Do Dr. Antonio Josê Pereira, pedindo releYame.ato de pre10l'lpo
çio para receber mo.atepio. - Pag. 42.
·
De Phlladelpbo de Souza Caatro, pedindo relevamento de prel·
oripç&o para receber dJiferenoa de venclment_ol a que ae julga
com direito.- Pag. 241.
·
De divel'BOI tunceionariOJ apoaentadoa, ma.tores de 65 ànn01, pedindo que o CongreBIO lh• melhore 01 YenolmentOI que per·
cabem •.:.... Pag. 276. .
Da Associação ~e Marinheiros e Remadorel plldlndo a approvaQão da proposiQlto n. 146 de 1909, que. organiiiL a !lllrinh&
mercante e regula o oommerclo ma.ritimo. - Pags. 276 e
332.
Do Dr. Manoei José Murtinho, ministro do Supremô Tribunal
Federal, pedindo seis mezes de Hceooa com todos 01 vencimentos. ,.. Pag. 308.
De D. Maria Theodora Alves Barbosa Taval'tll Baato1, pedindo
uma pensit». - Pag. 308.
De DD. Maria Jos6 da Cosia Gabllo e Victoria
. Lemos da Coita
Lima e silva, pedindo reveraão de melo-ICldo e monteplo. -

.

Par. 356.
Do d616mbargador ElYiiarlo Fernandea da Silva Ta?ora, pedln·
do um anno de lieeooa. - soo;'~7--Do Sr. JoSê Anutaclo da Silva Guimaries, secretario do Tri•
buual de Appellaçio do Territorio do A01'8, pedindo um aono
de lloenoa.- Pag. 426.
Do tunoolooarlo aposentado Joaê Rodrigues de Oliveira Braga,
pedindo relevamento da pr&sOripOio em que Incorreu. -

Pag, 4315.
l!!lub•tttul9ão 1
Do 8r. Iodio do Brazil na oomm.isaão de marinha e Guerra pelo

Sr. Braz Abrantes, -Pag. 22.

.Do Sr. Jo~qniiJl .ru.rtl~ho .na. qQ,~~.I~o. ~o. ,~!~~~~~~. pelo
Sr. Moniz Freire.
·
. -Pag,,22.
..
Do. s.r. R!Jy. B!!-rb!lla ~a. Col!lmid.~o. de.11n,~n9!!a P.8!o. Sr• .A:Ivaro
''

,.

'·

~9,hl)ioo

no . sr. Rosa.

e. Silva.na O(lmmla-o. de. reforma
Sr. Moniz Frei~.. -.Paga. 201 a. 2.02.
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eleitor~
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oI

·Tele«raDID1a••
&;~ad~· Arge.nÚno agradecén~o
aa h~men~gens prestadas ao
' .
'• ' ....
,. •'•": .! , • ., .• ,
I)r,
Saenz
Pefla
pelo.Senado
Brasileiro
•
...:
Pag; 33'7;,' . .
,
••
r·, : . • .
,,,·:'o,'
Do. Se!l(ldo Braillléiro ao senado· .Argentino
agrláiléCéndo os ter· ·
···!';',: :
1
mos do telegramma. acima e communioandQ-lbo a insérçio do
d~curso do.;· Sr.
Saenz Pefla. nos
Anfltle•. :_:' Pag.
'36 r'.'.
. . ;; l,c::;
· ; .... ,,•::; •. ·.;•
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·:Venolmentoe •
. . ~Do portéiro da· Escola. Polytechnica, sua devts!o em ordenado e
.•.. ··gratiftcaçio (propoaiQio n. 8 de 1910), - Pag. 430; · ··
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Veto do .Pre:fel:to a.resolucip 4o CQDIK!Ibo, Municipal relativa 11. conta,em de iempo de servloo do tuneclonarlo Joã o
··· · Au,UaiO' de Godciy (parecer n.l5de 910.) -·Pags;244; 282.
'

•

...

I •' '

' f

, ,

,

."~,

-• 1

.... . . . ' ..

:: .

'

:

.'

"
'
~

"I !"~

f, ',. ,

. '• .: '.J'! •.

•

' -·

SENADO FED.E.RAL'';
'

'

. , •;:,

.. •

,.

• ••'

•

~

I• ~,

·

,

• • •
~

:'

' ,_

'.!

•'

;

'

:' ' '

'

;.,.·,

• ;1

!;iJJi .__.;, ~:

• ' : i

•

'~.t.
•

' I

'·

•

' •

·'!,

;

•

'

••

í . '.
'( 1I
•

• '; .

•• '

•'[;, _:,;-. 1 ~'

,'

' •

'

:

'

',•,:

'

•

••• I ' ' '

•'

" '..

'";,'•'

IIII ' ••
. '. '

'.1. ,~·:;.;~1!

• ' ~ : ', • ' _ _. ,I ,. ·, ••

'

,,:: .-.-l ... ,-.;. ';:j(•,;!'·_,.!~": ~~·-r:ü'T ~.,~;::-_L::. ~-·:d

t_,_(i

. • : ,. '·': ~11.!jiJl;DEI'i19~ ll!h~a. n.lf~~~~JJ,U,, qªA.\l.l!lf!.:l:• SF.lQ2.'ElTA.JtXO: >l, • , · ,

, •'i·, J/'
·r;;.'-,'
•J) 1 'JI''I·~;,·,::.-• 1 •:( 1 ••J': .,~,.,, •..-: 11~·'<>

'•'

)

,J

·

0

',

A

O

'..'

'

,,

"''' 0

-

·

·-

•'

,_:,-, .,.:.-,.,..'.
0

O'

'

0

0

0

o<

11r. 'J.'•,''ll'iCir•
'·'

'

0

••

•

'

0

0

r-:,;--.,,, ...
o,_

'•

'

._ i.JJ:,>';io~:l:-- . .i:·t.-._,._;

'

,
<\
...

\:ii

.:.. <A'.:l hora. ;da.,tarde,,presenté · Ullmero:·:legal,, ~l!r.~se:~ Sl!llsio a
. que •conporreQ} OS.Jflr!l•il~na(lo~e$ ,Je~ellll\ Cha~e~,,! Pedro..Borges,
.;candldo.:dll ~\!7-'eJI;.$.UV.8rlo, ·~e;ry, .:.Jo.natXI8.1J, ll~:rR.9a,,.Jorge .de. Mo'NII~. : ,los_é( ..i!ll!~biqll~UJ',"Ml'f .S.IIolltQ~d\f~~~.. :de i ::.tl.n.tel®." :Ribeiro
. ·Go~l.l:LV.Ili!,,·.G,(l,r,vll8l~;,P:asSQllí ~ires: ,F.errell'Ar,'fa;v~es·~e Lyra; Antonio de Souza, Waltredo Leal, Alvaro Machado, Caát~or.Pinto,
. ,Go.oçal:ves ;Ferr~il·a.• _Gom,cs Ribeiro, J.o~qui~. lt{a.l~.l!>. Coelho c ,Cam·
'iios,· Ol],ye1ra· yalladao,, J~~ :~.arcel~.no, ~ S~ve~ln~ Vl~lra;. ~r~ar·
·41no,
·Moilt!31~q; ·.:~ô~<! ,: Luiz: 41vl)3, ··~o11.•enc!!. 'aapt~~.· ·ol'v~lra. f.l1
' ' gue1redo; 'SI!;'· Fi"al~e', :_;Laur,o .Sodrê ·:. Ji'eli,ou~.no ·' PeDila; . Fra.nclsço
Sa.lles, Alfredo Ell1s;' · Francisco ·Giycerlo; · campos .Salles, · Bra.z
.. :Abrantes, '. Rodri.gues:,::Jardlm,.; A. •. .Azeredo,·. Generoso . •Marques,
Alencar Guilnar~~· ~iotorlno.Monielro; ·Pinheiro :Machado e.. Cal··
·&lano:do.Nasoimento·(43) .•.... ·:: -.: >~·. ·.:).::•::· .. , •.. : · : ·-·:. •. ·:•
Deixam de compat•ecer, com causa jüstltlcada.';bs Sr. Senadorês:
. Quintion: BomLyuva,: ·Araujo Góes, Arthur ILemoo; Indl~ do · Bra.zil,
•Paes · de ·Carvalho, ..Thomaz AociolY', Domingues ·carneiro~ Siglamundo Gonoalvea, Roslli e Silva, Guilherme·,Ca.mpos; Ruy BarblJIIII,,
:Muníz Freiré,.Augusto •de: <VasconoellOS', Bernardo Mont:iiro; Gon·
JII~:~''YillO, Me~~llo, }OilQUÍ~ Murtin)lq,. Felipp~.Scbmidt, Her- ·
cll10 Lu~ e.Li~IJrO M'"l~ (20). . . · · .
.·
.
. , ,.
., E' Ilda; posta. em dlscusai\:o e sem debate approváda a: acta da.
sesaão··anterior~ •
.:.· · -• ... · · ·· · ··· · ·
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3• Secretario (6CI'Vindo de t•) dtl conta do se. · EXPEDIENTE

Otllcios :
Do .. Sr. Senador Lauro Müllet•, de 30 de julho do conento anuo,
oommunicando que, por motivo de molestía em pessoa de sua. 1'a.milia., é obrigado a retirar-se do paiz e pedindo que o Senado lho
conceda. para. isso a necessaria. Iicenoa.. - A' Commissão de Policia.

Do Presidenté do Estado do Cet\rá, de 19 de ma.ío ultimo,
accusando recebida a communicação que lhe foi feita da eleição
da Mesa do Senado, para a presente sessão legislativa. - Int~lrado. ,
, .
.
. ,.
,, · .
' Do Presidente do Estadodo Rio Grande do Sul; de 23 de niá:iÓ
ultimo, accusando o recebimento da meama communloação. - Inteirado,
Do liovernador do Estado do Piauhy; de 7 de junho ultimo, fazendo identica communioac;ão.-Inteirado.
Do Dr. Antonio PintoNo~uoira Accioiv, de 17 de junho, oammunica.ndo •haver interromptdo a UcenQ& ém cujo gaso se achava
e. entrado novamente no exeroicio do cargo de Presidente do Estado
do ceá.rá,-Inteirado.
·
·
· Do Presidente' do Senado· do Estado da Ba.hia; de ·23 do Junllo
.ultimo, transmittlndo uma indicaoão, approvada· · P.Ol' aquelfa Ca.. mar&, no sentido de solicitar do Congresso·Naclonal a manutenQio
da ta.xa. de· lõ dinheiros por ·mil réis, estabeleoidapela. !Iii n. 1~5'75,
-de.1906, para a cmis~ão dos bilhetes da Caixa 1le Conversão; .-;. In·
. te~rado. ·
·
· ·
·
' ·
· • Do P1•esidcnte 'do Estado .do. Cea.rll., de'5 de julho ultimo, otre. recendo um exemplar do.,.Mensagem que, a 1 daquelle,mez,apre.. sontou . á Assemblt!& Legis•a.tiva do Estado, ao illlltlillar a 2~.sessão
da 55 legislatul'ék-Agra.deça-se
,· . · .
. ·
.
·.· e arohiv~se.
.
,
Do Governador, do Estado: do Amazonas, de 12 de julho ui·
timo; o1l'erecendo um exemplar da Mensagem que ·leu perante o
Congresso dos Representantes do Estado, ao abt•ir a.1• sessão dn 7a.1e. gislatura.-Agra.deoa·se .e arobive-se.
,
, .. Do I• Seorata.rio .da.. Camara: dos Deputados do Estado •.lle
S. Paulo, de 15 de ,julho .ultimo, oommunicu.ndo o rcsulta.do da
eleioão da Mesa daquella ·.CI\ma.ra., que deve dlrigil' o.> sellS tra·
.ba.lhos .dut•ante a. aotu!U se8aão.legisla.tiva.-Inteira.do. . .. , l<
··
Do' Sr. Joaquim Maximiano Alves Costa., sem ~data, oommuili·
oando que, sob a sua presidel!cla, os· Deputadas• d. Assembléa Legis·
lativa do Estado do R1o de Janeiro,.a.os qua.es o .Supremo Tribunal
Fedérál concedeu haboas·col'PIU, realizaram à priJ)leira sessão p~o·
•
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constituindo-se a. mesa provisorla peb forma que indica.
-Inteirado.
..
.
·
· •·Do mesmo 'senhor, de 26 de julho uUimo, cómmunica.ndo que o
acw,da insta.llaoiio da Assembléa Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro se realizará. no dia I do agoeto .do corrente anno.-ln•
telrado.
·
. ·" Telegrammas :
_.· · ' Do intendente de VWa Nova, 'Estado do Sergipe, de 5 de julho
ultimo, communloando que, eleito e em e1erololo daquelle oargo
desde Janeiro, o que foi reconbeotdo peJo governo do Estado sem
proteàto algum, ·acaba de 881' avJsadO de que um olllolal com
30 praças o Irá. ·depor, bem como o l'OIIpedlvo CoDSelbo •.'- Intei·

parat~rla,

.rado;

.,·

. :

.Do sr •. Modesto Alves Perell'a de Mano, de .17 de julho UI·
timo, communlcando que, sob a sua presldenoia, a Assembléa
LegJslatlva do Estado do Rio de Janeiio realizou a soa 1• se.uão
prepuoato_ria, a que oompareoeram_ 23 Deputados diplomados.Inteirado.
' ,
·
· Do sr. Alves Costa, de 17 de julho ultimo, fazendo identloa
oommwlicação.- Inteirado.
.
• Do sr. Lulz Penua, de 27 do julllo ultimo, oommunicando .que
as cilusos produotoras de ·Mlnaa •G.,r.aes, reunldaa em. Juiz de rFóra,
~olveràm por grande malori~ representar ao Poder Leglslatlv.o
'em·fll.vor da manutenoio da C&ll&·ile Convetslo, com o oambio de
. i5 e ampJiaoão do limfle dos depoeibJ,.;... Inteirado. '
· .· ·
:i •;' ·
-· . · ; . • ....· · . . ·
, : ''' RoqueriJOentos
i ' ' .
' ' ', ~ • ' ' ' ' ~
· ·· · Dà Antonio da Sllya LóposubJabolllãO do judicial e notas da.
cidade da União~ Estado do Plau , de SO de maio 'wümo, Implorando o indulto ou ierdio da .oond.Omnaoio que lhe foi Imposta, em
virtude de infra.coao de disposloÕOB lega011, usando de estampilhas
recolhidas e que pareciam inuUlizadu, aow esse que amrma não
ter sido orlmínoso, a~ia á boa ft3 com. que. o praticou.- A~-Com·
mtssão de Justfca e Leg1alaoio. . . ·. ,
..
LoOI"'nOO da silva 'e Oliveira e James W!Utr;de H de
junno·ultimo, pedindo ooncessio, ·por 90 annos, para oonstrucçio,
uso e goso, de uina _estrada .de 1\irro, de um metro entre trilhos,
que, partindo .do .porto de Càbralla, no Estado da. Bahfa, e seguindo
.'Pelo vaile. de Joqu.Jt}Iibonhil~ atravesse o Rio s. Francisco em
s. Romio, suba os r1os Paraoatll ·e Preto; termine .na cidade ·ao
Formosa, Est11.do do ·Goyaz.- A's eommissões de Obras Publicas e
·
· · . . · . . ..· · .. ·• · ·-'
..
•
de F1·n·noas
, Do. Auto da Silveira Fontes, 2• eaorfptÚrario ·da Altandega do
Rio Grande, Estado do'_ Rio Grande do Sul, pedindo prorogaçlo, por
'-um~.anno e .com. ordena<lo, da _licenóa, em cujo :goso se noha;'A' Com missão de Finanças;· ·
·· ·· · ·
·
' ·'
·
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De Dil. Camilla Vieira Ramos e Adelaide Vieirà. de Caátro; de
de julho ultimo, pedin:lo reversão da pensão que, por deiireto·do
Governo Imperial, foi -concedida á sua mãe, em atlenção: nãG .sO aos
serviços prestadG por seu pao Luiz ·Vieira da Costa; como pelos.que
prestou. sEin 'irmão Antonio Vieira da• ·Costa.- A' C~mminlo de
Finanças.
·
..·; . . ..
Representação do Centro Mal'itimo dos Empregados de Camara,
da Sociedade União dos 1FoguMas .. e, .da Associ'!·_Qão dos, ~arinheiros
e Reiuadol'es, em, . .f~V,Ol' da « regulamentaç~o. do~ trabalho na
questão m,aís. intim_à~e.nte ~ig!l~a a~s ínte.r.~sse~ ~vi~!les da ()ré)J.!;tlra
Jiumana, no que d1z respe1to .ao desperdiclo. or1mmosamente 'obrl·
gatorio das ouergia.s ppY,siolqgi<!\IS'-'ii: -~pte!~~~f .. '·· ' · ,.· .. :;;!'' ·• : .
O Sr. 4° S_ecretarió (ler'Dindo de 2°) procede 4úlefo.
·tu1•a dos seguintes ... o~;,,;i .,_, ,.,,:.,,,, . , . .-r; ._ ·,., . ._,;: ::- .. .z:: ·
. ,.: . ·--~:.
·'' ~~.·.·· .....·,·;:•
j;::~. :; :.--...
• •.· . . . :.
, ' • i .,.-.--,
i '
. . . .
'
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·.·· ..
· . ··' · ;:··. ·: PARECERES
·. · '
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•

•.;

'.

..

~·i.

i

otncio dat11do de 23 de maio ultimo;· ··o ·Sr.· Senâdor'R08a e
SUva 'communicou ao.Senad.o.tec,neoessldad!l.:de.· re~ira~·sc ~ra. a
,Elii'bpa. e .requereu!Ihe,:fossa.-.para. ess~lflm, peJ•mitt!do deixa.~ .de
comparecer ·fls_·suas ·s~~s .até· ao mez!ide •.ou~ubro,:yind~~rô.
· A- Commissao do•PohcJa, .tendo. de pronuncial':iie ,a .res~ito.do
requerimento assim :formulado, :é de :parecer: que ~ SenadQ, O;,dàftra.
Sala das Commissões, 1 de agosto de 1910.~ "F.er,reh;~ .,0.\av~'•
Pl'_Cilidente interino r::- -~~llr,o, Aup)l~t9 .Borg~'·) o ~ecret~riq i'nterino,
..Candido de'Abr,ei~;.2• seçx.:a~a.rio ~~~~rino,-. 41lDPrlm!r;::, ._.,,
·.·.•:·.-~
;,J, •:!.. ,r.: .·
POI'

'

•

••

·_

• ·

·-::

-'''

' 1'

• (.· .. ·-· ...

•

'-'·-'.

...

• ;.·.,

· _.
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· · Informada de que, ai'19 de junho ultimo,: oSenad~·perdera.Um
dos seus auxiliares mais dedicados. e zalosos,,oom- o Jhllechnenio 4o
Sr •. Antonio P,ereira Leitito, _que de Ioqgps aúnos exercia aqui, com
compctencia e.· ass!duida~e sempre m~ecedoras ~e apreQo, um
.Jogar na red~cç~o dos debates, a.,Commissao de Pollcu1. cogitou; sem
demora, do preenchimento dessa vaga e, obedecendo ao precedente
firmado e seguido .de tirarem-se os redactora~ ·de debates: de· entre
os que, como supplentes,Jeem J)Or·encargo substituil-os· 'nos sena
i~pedimentos tempora.rlos, resolyeu propot•'ao Senado e ora propõe
que para. o Jogar de redactor seJa nomeado o supplenie Sr. Pe·
bgio Borges Carneiro.
· . ·
Sala das CommlssÕes, 1 de agosto de 1910.- Q. BocAyu,a, Pre·
sidente, ;_Fe1•reira Chave1, 1o Secretario -Pedro Augu1to Bo,.gtr,
2° Secretario interino .-Candido de Abreu, 8° Secretario interino.
-A imprimir.
·
·
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ORDEM DO DIA

TRABALHOS DAS. COMMII!ISÕES
O S1•, Presidente- Sendo a ordem do dia-trabalhos
das CommissõAs -darei a pai(IVra ·ao~ Srs. Senadores que a.
queiram para tratar da aasumptos de expediente.

o·sr. Cassiano Nascimento (')-Sr. Presidenta
na ultima. sessão do Congresso Nacional, quan<lo orava o meu illustre
patrlc!o, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Deputado Pedro
Moacyr., quiz mo parecer que S. Ex. me irrogava ·uma censura
ao analysar e fazer a critica. historioa do govct•no do ma.re9h~l Fio·
riano Pei toto.
Nesse momento protestei, em apartes, contra aqnillo que me
parecia uma injustiça, e pedi a. palavra., sendo forçado pelas exi·
gencias da hora, a desistir do intuito de vat•rer a minha testl1da uaquelle instante, reservando-me o direito do fazei-o nesta
recinto o nesta hora.
· E antes assim, St•. Presidente .
. Agot•a que ostiioserenadas as paixões politicas qno veem conturbando n. alma nacional ha. .longos 14 mezas é mais fllcil tratn.t•
destes assumptos, embora ··nolles intervenha sem outra pt•etenolia
que não ~eja ~ de, por um lado, justificar minha conducta de ho·
mem ·publico, o, de oíltt•o, trazer testemunho pessoal do que foi a
época que então· atravessou o paiz.
. .
Sempre, Sr. Presidente, achei de milo conselho a discussão ou
a polemicn. .da tributta. de uma a outra Casa do Congresso. E' pois,
com visivel constrangime.nlo a· som pretenção de entabo!al-a,
que venho hoje j ustltloar a conducta qne tive naqnclla occasiiio,
pois entendo que é· esse o dever de todo homem que exerce funcoões
como aquellas que tenho a. immerecida. honra da vir exercendo
neste paiz, ha. mais de quatro lustros.
Mau honrado. compatriclo, penso eu, teve em vista accentuar
no.quella oração ou em uma de suas partes, aue eu então flzera.
opposiçãci ao marechal Florlano Peixoto e depois passara a appla.udJr seu governo.
.
.
&' verdade, sr. Presidente, que ftz opposiçito ao marechal
Floriano Peixoto, como tambem é certo que fui depois collaborador
de.seu governo.
·
. 'O Sa. VlO'l'ORINO MoN'l'ElRO - E colllaborador muito pre·.
cioso.
0 SR. CASSIANO DO NASOlM:ENTO-~ãC)me envergonho' de O dizer
e direi ao Senado, do oJl'rida, swolntamente, as razões de mou pro·
cedimento.
...
(') Eolo
nlo foi
. discurso
.
. revisto pelo orador:

6
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Sr, Presidente, tenho sido, e sou serei sempre um homem de
partido.
.
Posso muitas vezes dissentir discordar, divergir dos chefes
de meu partido em :questões de' datalhe, no modo mesmo de encarar certos phenomenos soelaes ou problemas politicas, mas jamais na acçiio pratica eu deixei de subordinar minha conducta 4.
orientação traçada 11elos chefes de meu partido.
Assim é que, qu:mlo se deu a reacção contra o golpe de
listado de 3 de novembro, que se constituiu o governo ao mare•
chal, este governo .ficou em antagonismo com o 'partido que eu
tinha a honra de representar na camara. dos lieputados ; tive
por isso prazer de romper o debate quando foi submettldo 4
discussão na%uella. Casa o projecto que reorganizava os E:~ta
dos da Repu lica e então disse - e isto consta dos Annaes -:.,que a revolução de 23 de novembro tinha sido falha de ,logio~,
por isso que, devendo se extender do centt•o para . a. perJpheria, tinha procurado bases na legalidade, para successivamente .
ir destazendo aquillo que era, bem ou mal, a legalidade em cada
, um dos Estados da Republica.
·
.
A este gvlpe de Estado succederam-se diversos pequenos
golpes de Estado nas ditrerentes oircumscrJpções da Republica.
O pat•tido republicano do Rio Grande do Sul, de que me
prezo de ser um dos leaes servidores achava.se ·em .opposigiio
ao goyerno do mareahal Floriano Peixoto, que naquella terra
prestava seu apoio a adversarias politicas nossos~ ..
O Sn. VICTORINO MONTEIRo-Que já. estavam· no poder.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-... que aliás jlt estavam !lO.
poder, em virtude do abandono gue delle tinha feito o meu honrado chefe e amigo Dr. Julio de Castllbos.
.
Posteriormente o marechal Floriano Peixoto convenceu-se do
que, para a felicidade da Republica e da. terra t•iograndense,
precisava accõrdar-se ou _pôr-se de acaô1•do com o partido dir~
gido naquella ciraumscripçao pelo Sr. Dr. Julio de Castilhos.
.
Desúo esse dia, eu, que nunca pretendi outra cousa sinão
.ser <lelegado desse partido, não podia ter outra attitude sinão
a de abater minha~ armas e passar, nas fileiras do mesmo partido,
a appln udir o marechal. ·
.
Depois di~to coube-me a fortuna de conquistar a. estima desse.
grande cidadão e vlm occupard bem ou mal, cargos de impor·
tancia relevante no governo o paiz, para os quaes sou o prizneiro a reconhecer que não tinha &astanto oompetencla. (Ntto
apoiado.)
·
. 0 SR. OLIVEIRA VALLADio- V. Ex. foi um doS· melhoreJ

li.U•

xlliares do Marechal; posso dar disso testemunho.
0 SR. C.~SSIA:\'0 DO NASCIMENTO - Dada esta oxplie:toão de que,
eomo dísse a principio, nada tinha que me envergonhat·, porque
~ou dos que acreditam 11ue nenhum individuo, principalmente não
sondo dessas inclividualidades de destaque polos seus grandes t11.-
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lentos, pode chagar a essas posições elevadas senão pelo apoio'
dos seus partldarlos e dos· seus a.mi'gos. Nada tenho que me en·•
vergonhar da Mtltude que então. tive de.. assumir.
.
. Aproveito a opportunidade de .me. achar na tr1buna para
fazer alguns reparos á. eloquente oração do meu compatriclo.
'·.S. Ex. se propoz a fazer a historia. desses 20 annos de regimen,
mas esqueceu-se de duas cousas, que todo historiador deve ter.
principalmente em vista : em .primeiro lagar, as circumstanclas
do tempo, do meio social, da. situação geral. dos espiritos, da. época
que elle·se pNpõe a..criticar; cm segundo loga.r, que a historia, no
exame dos liomens de estado, colloca ·em uma. das conchas. da ba.,.
Ia.nça OiJ seus Bl'ros ou desacertos, e na outra. os actos dignos dos
appJt\usos de seus concidadãos. Depois contrapesando 1\ns e outros
concluo pela benemerencia dos mesmos estadistas, si llies foi favo~:
ravcl o computo dos serviços e das grandes obras, em contraste
com os erros ou desvios que possam ter tido na sua carreira. · .
Si S. gx, tivesse dlSCiltido a luz desse ct•iterlo teria visto que
só a grandiosa obra de Deodoro da Fonseca na feitura deste ·regi·
men e a grandiosidade de .sua al!na no momento em que renun·
ciou as fttncções de governo para evitar derramamento de sangue,
dos seus patrícios pesavam mais na. concha da balança do que·
r1uaesqnet• erros ou desvios que elle tivesse· praticado no· seu go~
verno, ati> mesmo o attenhdo de 3 de novembro.
· Nãs é certo, pelo menos; por mim e JlOlo~ meus companheiros,
de então o digo, que nós houves;emos escolhitlo o S1•. MaNchai Deo·.
doro sob a pressão das· baionetas do exercito. .
·
·
Nós, pelo menos, quando para a.l}Ui viemos funccionat• no Con·
grosso Constituinte; já. trazittmos, por um '1 gratidão muito com·
mum, o nosso voto previamente dado ·ao proclamador da Republica.
"·
o Sa. ANTONIO AZEREJJo.:...E a prova de Cl ue não houve pressão
. esttt no f<~.cto ele 97 con:;:resoista:~ ·terem votarlo peb Sr. Prudente.
do Moraos.
.
0 SR. VICTO!UNO MONTEIRO-Eu, por exemplo, votei DO St•. Pt•u:
dente de Moraes com inteira liberdade .. ·
· .·
··
0 Sa. CASSIANO DO NASCBIENTo:...Votaram então,. Sr. Pra:.
sidente, muitos o muitos · Congressistas · no Sr. Prudente de
Moraes, pela mesma fOrma por que uma outra parto do· Con·
grosso votou no mare~hal · Deodoro da Fonseca ; e tttnto essa
pressão não se aocentuava, ou não existia, qne essa mesma massa
tle congressistas que vohra.m com inteh•a liberdade pela clndid.a,l.
tura do Sr. Dr. Prudente de Moracs. continüou no seio das duas
casas do Congresso, na Camara e no Senado, a· mover a mesma
intensa opposição ao marechal Deodoro
da . Fonseca.
. . . ·· ·
.
O. Sa. YicTuRINO MoNTEmo-E' exacto. Eu era da opposicão e
posso clar. d1sto .testemunho.
. ,
.
.
··. .
0. SR. ÜASSIAN0 DO ·• NASCI~!ENTO-A bistm•ia ·registr<t que essa•
oppostção foi num crescendo de violencias oxtraord!narlo, desde o
'•
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primeiro• dia de sessão ordinaria da Camara dos,Deputa.dos até ao
dia de sua disaoluoão, ·pelo attentado de·3 de•novemllro. . ..
Devo, entre parenthesls, declarar· que' até a. ante~vespera desse
atteutado eu apoiava o governo dô•marechal Deodoro; mas,· sabedor
de ·que o Congr·esso la ser dissolvido, entendi do meu· dever, ·com
outros companheiros, dirigir· me ao nosso chefe no ·E~ta.do do Rio
Grande do ·Sul, relatando-lhe o que se ia produzir na politica. nacional c manifestando~Jhe desde logo a nossa opinião pela resls·
tencia a esse attentado á. Constituição da Republica. . · ·
Tivemos, Sr. Presidente, a fortuna, embora tarde, pois que só
nos chegou ás mãos no dia. 4 o despacho de 2, do · om!nentlssimo
Sr, Julio de, Castilbos, de saudosa niemorla, nos aconselhando a que ·
procnrassemos o maroabal Deodoro da Fonseca e que lbo :falias- ·
semos, ·como amigos Ienes que oramos, certo'de que elle no~ atten:.
deria, pois Cl'll preciso, por . todos os modos, evitar semelhante
descalabro para a Republica.
·
.
Apraz-mo ter este Instante pa.ra. reivindicae i!. memoria da.qnelle
grande homem de estado o~ te f,teto, porque mais de uma vez tenho
ouvido accusal-o de ter adherído ao golpe do Estado, quando o
certo é que, Sr. PJ•osidente, antes do golpe de Estt~do, no dia 2 do
novembro aquellc pranteado t•iograndense, em tolegramma .a nOs
dirigido, se manifestava aberta.menta contra o attentado,
·
· Da histo1•ia do governo 1lo marechal D~odoro passou.o meu ii·
lustro compa.tricio a fazer a l1istoria do governo do marechal Fio·
riano Peixoto, referindo-se ent!lo á insidia· do adiamento do Con·
gz•esso Nacional.
.
.
Senhol'es, a c1uestão do adiamento das sessões do Congresso
Nacional não encerrava. nenlzuma. insidia; a razão de ser dessa me·
di da pedida pelo Governo foi posta á luz meridiana: olle se justid·
cava pela desorganização que ia se manifestando em todos os 1•amos
dos set•viços que nos et•am confiados, ettentas r.s clrcumstancias de
sermos um governo que se· defendia com as III' mas na mão,· e,
nestas condiçõo.>, era imposslvel funcoionar l'O~tularmente o Congresso, bem como fazer-se uma administração eflloaz.
.
O projecto sobre adiamento passou vencedor ·Da Gamara dos
Deputados, sendo rejeitado no Senado por um ou dousvotos.
E' certo. que, não lendo sido possível ao governo do Mareobal
pôr em ordem todos os serviços, ainda deixou um legado muito
grande, neste terreno, aos seus· succeesores; o só foi possi vela.
4 de outubro, isto é, um mez o poucos dias antes de deixar o
governo, dirigi!• ao Congresso Nacional a mensagem. em que
..
o inclyto Marechal da.va conta de toda a sua. administração e,pedla
a. approvaoão do seus actos; .O congre>so. deferiu o seu pedido,
approvando-os.
.
.·
Mas o objectivo de mett illustre conterraneo, no discurso que
o Congresso teve occasião de ouvir, era," positiva. e claramente,
mostrar quo lts forças militares de terra· 'e mat'-'principalmente
ás toroasdo Exerolto-cabe n re3pounsabilidade dos ma.les qua toem
atlligido a Repblica.
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E' preciso ,iulgar das cousas sem paixão. O Exercito foi um
grande collabo1•ador da implantação do regímen, foi · o seu maior
Jactar. Niio foram homens do Exercito que aconselharam o ma·
rechal Deodoro o prntiolll' o attentado de dissolver o .Congresso ;
forças do Ezercito estavam ao la.do do. Marechal Deodoro, quando
elle teve o nobre . geslo do renunciar o seu cargo ; homens do
Exercito estavam ao lado de Custodio José do Mello o Simeão para a.
reaooão, que foi o 23 de novembro.
·
O governo do marechal Floriano cal'actnrizou-se pelo uso e
abuso moderado da força, disse-o o JUeu patricia . Mas, Sr, Presidente, fomos um governo de legitimidade conteslada ; dia a dia vivemos a nos bater o a nos defender contra. as revoluções. Pó de-se
pretender que um governoataoado a tiros de canhão responda a esses
canhões com confeitas e balas de estalo 1 Que mais do uma vez foi
postergada a lei 1 Mas isso ja confessamos.. .
.
. 0 SR; VICTORINO MOSTEIRO - Ern uma situação ano mala,
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - A situação da Republica
desde o ence1•ramento do Congresso Constit:Jinte era nma situ;1ção
francamente revolucionaria: situação anomala, que se prolongo11
desde o governo do marechal Deodoro e continuou através de tcdo
o período em que governou o marechal Floriano.
Mas para honra desse beuemerlto compatt•iota, elle pôde
legar aos seus successores o exemplo fecundo do quanto póde o
amor ao regímen e á honorabilidade nas altas funcçiles do Governo.
(ApoiadoJ ; muito bem.) Collocando-se nas conchas da balança de que
ha. pouco falava, de um lado, quaesquer erros ou desacertos que
esse grande homem de E>tado tenha commetti.lo, de outro lado a
resistencia poderosa a bem da Constituição e do regímen verá,
V. Ex., Sr. Presidente, que esse acto tão sómonte bastaria para
leval~o á humorta!idade.
· .
O SR. VIcTORINO MoNTEIRO - E' uma das mais bellas figuras
da nossa historia politica.
0 SR. CASSIANO DO NASCI~lENTO - No mesmo intui~o, no
mesmo at'an, o meu distincto amigo lançou á .responsabilidade do
militarismo, ó a.ttentado de 5 de novembro, quando este · facto só
póde provar a. bem da classe militar, porq11e foi um militar que
olfereceu o sou peito em defesa do Presidente,
.
o SR. PIRES FERREIR.\ - Agora é que que1•em occul tar estes
f~ctos.
. ,
·
.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não admira, Sr. Pres1·
dente, acho mesmo logico o procedimento do meu . dlstlncto adver•
sario. S. Ilx. declarou f'rancu.mente que fazia tudo aquillo, obedecendo aos Intuitos dos seus pa.rtida.rios, que são pela Republica
parlamentar.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Pela. !lemolição.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - S, Ex, é logico, mas Oque
estranhei foi o applauso daquelles que, como eu, estão convencidos
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de que o melhor systema. de Governo é o consagrado na Oarta de
24 de fovereiro. · · ·
···
·
·
O paiz atravessou agora mesmo uma crise politiér~ profunda:; ·
De um lado houve um candidato que, no seu progra.mma, declarouse pela ma.n~tenção integral da Constituição .e do outro lado o can-.
dldato emer1to daquelles que applaudem as 1déas do meu illustre.
adver~ario, que tambem disse na sua brilhante plata.fól'ma. que ~~s-.
tentar1a a Constitulçio. A lucia, não se feria no terreno do reVJSIO·
nismo. Portanto· o meu illmtre compatricio é a~is rm·a e nn, cam•
panha que se encontra és. Ex. um dos poucos membros do Congresso que se bate pela Republica Parlamentat•.
A politica da<jueJies que estão a seu lado nllo é revisionista e·
si elles o são, ainda não o declararam; entretanto, appltiudem tudo
que possa contribuir para demolir. o regímen que a pat1•ia a4optou:
Foi por isto que s. Ex. chamou do dlctaduras civis as suecassi vas. prcsidencias servidas por p ,•udento de Moraes, Campos Salles,
~od!'lgues Alves e Afi'onso Penna; mas só são dicta.duras com poderes
l1m1tados pela Constituil;ão, e só farão aquillo que lhes marcou o..
art. 48, c1:eio, e seus oumoros ; é mal empregado, é mal cab.ido o
'berma. S1 um Presidente da Republica abusa da. ··sua a.utor1dad_e,.
dos poderos que lho são confot•ii:los e não 6 punido, a culpa nao
cabe só mente a olle ; a culpa cabe tambem áquelles que não sabem·
pugnar pelo cumpt•imento exacto dalei.
.
.
.
. .
S. Ex. criticou a politica chamada impropriamente--;- politiCa
dos governadores- quando melhor seria chamai-a- pohttca ·• cl~s,
Estados.
·
Senhores, o grande restaurado!• das finanças nacionaes, quando.
1!!-nçou, quando Joz a politica dos estados, não fez mais. do que .conÍOI'mar-se com a existencia dos factos.
.
Não temos um pat•t.ido nacional. 1'1Yemos com esse caracter o
parEido l'cpub!icano fedem!, que se dissolveu, apenas com a duraçao do quat1•o ou ·cinco annos.
··
Depois disso, tentou-se a concentração republicana e olla se
desfez mais facilmente do que se havia desfeito· o Partido Republicano Federal,
·
.
.
Dahl pal'a cá, teem-so fOI'UJ ado no paiz, colligações o blocos,
que tambem, com a mesnt[l facilidade, se esbo1•oaram porque os
partidos politicas não são aglomerações do indivíduos dominados por
ideaes communs, com filiação hlstorica e escopo social. Fóra
d(Lhi: podemos formar q)lantos partidos qnizm•mos, que se for··
ma1•ão e. se dissolverão Jacilmento, tendo uma duracito. mais ou
menos ephemera, como as das rosas de Malhcrbe, que duram apella8 o esp(Lço de uma ma~hã.
.
.
O St•. Campos SaiJes não fnz mais do <tu e conformar-se com o
estado social da federação brazileira. Quando S. Ex. fez aquillo
que se chama impropriamente -politica dos governaqo1•es, ou
melhor dito -politica dos Estados, quiz se conformar com os pat•t.idos lo caos existentes; o gove1•nar apoiado nellr.s. Isso ó da essencia <lo reglmen federal.
·
.
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·A grande torça, de· accôrdo com o r<Jgimen que adoptámos,
Sr. Presidente, não está na União, está nos Estados. . · .
'
Confesso ao Senado que só me sinto bem, forte em polltica,
quando sei que estou traduzindo os sentimentos do meu partido no
Rio Grande do Sul. Prefiro tra.duzir-ll1e as aspirações e . os senti·
rnentos a traduzir multas vezes as minhas proprias Impressões.
Na vida do partido, um homem politica tem muitas vezes de
ceder, no seu modo de encarar determinado problema social ou
político, pa1•a subordinar-se á vontade e á direcção da maioria
·
:'.,
âos espir1tos do seu partido.
Ainda opponbo-me ao honrado Deputado quando disse que o
Sr. Rodrigues Alves tinha querido impôr um candidato, tal asserção não corre&ponde á verdade da historia. A candidatura do Sr.
Bernlrdino de Campos veiu de S. P&ulo e· foi homologada pelo
Sr. Rodrigues Alves. .
.
·· · · ..
Disse tambem S; Ex. que o Sr. conselheiro Penua tinha querido impor.u.m candidato ao p11iz. · ..
.·
.
St•. PreSidente, eu, como muitos outros homens pollt 1cos, mereci a honra de ser consultado po1• S. · Ex. Mas conclui!·-se dabi
que isto é impor· candidaturas não me parece 1•asoavel, . .
· Não se pOâe ·abstrahír por completo, no tocante a e~sas questões, do Chefe· do Estado,· cujo conselho deve ser. ouvido. Em .um
extremoie opiniões, como no extremo <le·outras, e~istc·o erro: a
verdade esti!. no meio, .
. ·. .
·
· · •·
Todos os homens políticos teem responsa.bilidades. Levantando
olles determinado ·nome, o fazem com a acquiescencia ou cem a
audiencia . do Chefe do Estado, por isso mesmo que 1\ Cbofe do
Estado, ~ nma }lersonalidade politica na.clonal de destaque.
. .0 SR. VICTOlUNO MONTEIRO.- Mas nunca deve posar sua in·
li uencia prl.ra impor candidatos. . · · · ·
.
·
0 SR. CASS!A~O DCf NASCIMENTO- E' exactatll'onte o qua e~toÚ
dizendo.
. ·
· . . · . ··
.
·Tendo tido a honra de ser consultiLdo, como ha pouoo . disse,
declarei a s. Ex; que, ~~ en fôra o unico eleitor deste paiz, o. meu
voto seria· dado ao. Sr. conselheiro Rodrigues Alvos, como uma homenagem prestada a S. Ex. pelo Governo que havia feito; .como
porém, eu não era eJse unico eleito!'; por um lado, e pelo. outro
S. Ex. não cogitava d,t hypotliese de voltar ai> Governo .da Repu-.
blica, o qne.m'o havia revelado, eu est!Lria de accôrdo.com o meu
pat•tído politico do Rio Gt•ando do Sul.
· · .
;, . ,
S. Ex., dizlt~ eu, devia ouvir outras pessoas, e fiz · t•oferencias
aos Srs. Pinheiro Machado, Borges de Meúeiros e Carlos Ba.rb9sa,
porque estes senhores tinham intlnenciJI! legitima na politiell riogra.ndense, e de aocôrdo com elles eu a]'iria.
· · · ··
Aproveito ai ada a oyportunidade de estar na tt•ibnna pàrà fazer mais uma doclara.QaO.
·
·
'
Quan ·lo fui consultt~do sobtie a assjgn!ltut•a do maDifesto no
qual a Convenção de 22 drJ mn.io apt•esentou aJ paiz os seus candidatos, declarei quo dissentia <lesse modo de a.presentaçlt.l, pelo
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qual jl1 haviam sido apresentados ao paiz os Srs. Conselheiro Penna
e Dr. Nilo Peçanho, mas que me subordinava 4s determinações do
meu partido. Aos!m, Sr. Pr~iden,e, tive o prazer do vota.r no
candidato que o partido l'epublicàno rio·gl•andense acoeitara., e es"
pero que, subindo ao poder, o mat·echal Hermes da Fonseca far&
um governo, como rlisse, eminentemente civil, sem. que as classes
militg,rea se proponham a superp/Jr•so ao elemento civil, porque
este é o compromisso assumido po1• S•.. Ex. pe1•a.nte· o:palz, .e eu.
reputo s. Ex. um homem honesto, um homem de honra., além de
que na sociedade jl1 vae passando a phase guerreira.
· Estou certo, Sr. Presidente, de que S. Ex, o Sr. Ma.recha.l
Hermes da Fonseca. fa.rl1 uma administração recta, sã, moldada na ·
boa doutrina, progressista, de accôrdo com o documento com que
S. Ex. foi apresentado ao paiz, e de accôrdo. ainda com .o seu
passa!lo, sua honorabilidade, seu ulto criterio o bom senso. ·
E agora que findoa a missão que mo tracei de respigar. ou
melhoJ•, de fazer notas á mlwgem ao discurso .do meu eminente
patri~io, deixo a. tribuna, dando graças 11 minha boa fortuna, por
me ter pr.opo!•cionado no meio dns desalinha vadas considerações
que vim fazendo, o momento azado de reiv.indicar para a. memoria
de meu inolvldavel amigo Julio do castilhos .sua attitude contra o
golpe do estado de 23 de novembro. Dou parabens 11 minha fortuna,
porque nós no Rio Grande do Sul tomvs a obra.· politica. desse _esta·
dista como um legado de honra ; sua tt•a.dlção lmmaculada, como
o orgulho de nosso partirlo; e seu nome, como o symbolo de nossa
bandeira politica. (•1fuito bem; muito bem.).
·
O Sr. Alvaro Machado.(')- Sr. Preside'nte, nossa
lei eleitoral está a reclamar retoques, como é facU de verificar,
pelo estudô das elei~õe~. que teem sido realizadas, segundo as
prescripções da mesma lei, Em alguns de seus pontos surgem duvidas capazes de obstar 11 formação de uma ·doutrina. uníca e inva·
riavel a respeito desses mesmos pontos; de so1•te que o resultado de
um pleito fica entregue ao arbítrio da· com missão que o tem de
examinar, que tom; ~obre o mesmo, de emittir pat•ecer.
.
Nesta.phase do processo eleitoral, isto é -no seu julgamento,
na phase da verificação de poderes de seus pare~. em que devem
as Camaras proceder como tribunal, ·e, nessas condições, exercer
meras funcçoes ,judiciarias, não é sem pontos de referencia. fixos,
sem textos claros o insophlsma veis que poderão exer cor · sua alta ·e ·
melindrosa missão.
·
·O exanie quo vou fazer, embora. de modo perfunctorio, de ·•
,certos pontos de nossa lei eleitoral servirá paro. provar essas as~
1,' sorções e, mais, para j ustltlcnr um projecto que torei a honra. de
.,._.~-· submcttel' 11 consídera~íto do Senado.
· · ·
·
Principiarei pelo exame do art. 9• da lei, que diz como devo
ser a compo.sição da junt_o. de alistamento, que consta, entre. outros
(*) Este discursG niio foi rov'isto pelo orador,
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indivlduos;'dtftr'esC!dadãos eleitos pelos membros do. p!lller. muni·
cipal e seus 1m mediatos em·.voto·. ·· ,. '· · · · .. ,.:· .. · · '· , . ,
à'~ i'• d1Y art;' 9~;' trat~ndo ~a .elelçli~ de~ses 'treg cidadãos, diz
o seg.wnte
.
..· . ..· '. ; ' .. . . ' .· ':.;). . · ·•· .•'.· ·.. ·. · ~· :· .·. . ·.· ·.•" · ;•
.. «Reunidos; no dla., logar e hora."designados,·. os cidad&os .de
que trato. este artigo, sob a. presidencla. da. a.utoridadO ·judiciaria,
os membros' do •governo'·muoicip~l,•·.que .eompareceram,·· e seus
· immedi&tOS'eni'VOtóS, elegerão tres membros elfecti.VOS e OUtroS
tantos·!iupplentes .para. a_:!lommlssão de . alistamento,, ,yotanil,~ ,C,!'Cla
um em dous:nomes.: Seraa·decl~r~dos:membros e1l'eçtiY,Il8 O!'.· H•· 3•
e'5• riutls.votado~t; e•supplontes,. os:2", 4•,e 6•~ •..: ,.: ,, ,., . ,,.,
, . 'ji~~:~~a:'llê:::·dê/~ ...elelçã~' de~~ifá' ·.s~is.' cldadfíos; S"rÍJe~b~
e1I~i.vos e• 3 ·supplll:Dtes; e: P.ara !lu~,'. ,se· -possa.~ 1\uen. deíllgliaeão
prescripta neste pà.ráigrapho do ·art. ·9• é' preciso· que'hri..la.'urna.
g1•a.dação. ,de votq_l... ,que, red.uzida. .á sua . C)xpressio·.' :mais. ~linples,
não póde ser senao·na. 'serie natural dos· numerº~ 1Dteir011,1::aesde
.l.até· 6; si. essa.tbr.IJ. expressão do resultado da'votaoã:o; o'nllriiero
..iQtaJ.:4Qs,.v9tóa ~ei!!.~~J:; l\~ra:'Jstó;:(. necessaijo q~e 'ós êmêmbros
do,gover.no mun. Jclpal, coJXi··...seus. supj!len.tea; e· d1sp·o·n~o·cada·um
.da.douá:Vôtos~·compa.reçam'!'ôin núinoro'taJ: <iue·· o··numer.J'' total
de vótósde qUe possám'dispôr s11Ja Jguàl a'':!! ;···inaé/desdí§:'qúe
.~d~\~f:t!~!lli~ da;.dou.s vo~p~~. ·? ~es~lt~~o. ·~~~',ull,l·n~rerô .
.Pat:,, s. o, , .... , ... . . .. . .
. .. . . .·
. . .. . , .. . .
.
Portanto, é prectso que· compareçam 11 ·membr.o.s,"para·qUa
se dê a eleiçlto como prevê o§ !• do art. 9.
. ·. ' : ,.,, ·.
. ,.... ''=EsÍe"éaso geralmente·niío·so veriflll!ke,sl. qulzermos. .. de1 modo
gém·,, ind:icar a oondioão em:. que, seja PQssl:vel,,a el,e~çãoil,(cer,to
:,~mrrnero·~e:~ candlcla.tos; 'ent.rc , membl'OS ~ect1yosn·ll, ·sllpp~ent!l',
•pelo :e&mp~relllmeiJto,de · oelltoun1llllero de: ,el,e•torE!S,,.Iji.SP911do,de
-~numero, de. votas,' repJ•oaeotaremo; ,por. V o.nul);loro . tiJto.l ..4e
'votos' de• q'ue se:dlspõe e por· 11, ,o numero do cld~dãó&'.qüe teimi',de
'seioeleitost•membros· ellectiv~s o supplentes,;. será.· preciso, que
'

·;,_:r: ··'JJ..!!;I ,.;_ ··. · ·.

'

'

n·(n +:1)··.·.:.:

.: •,.

'

· ·,,,:_ :·· -· ,.,.,·. ·

-~-.

·'

'

'

:··r.,~-·

no mini mo V=.
2 _ ·isto é,: o· numero. total ,de: V!l~os da.verá.
ser;no mfnlmo,·.lgual di'Jlletarlfi doproductodo.numero .doa. que .teem
· de' ser- eleltos, '(lOr este mesmo numero, augmentado da. unidad~.
· .. Ora, si'a eseoução plena. dadei depende. dessa rel~ç~o ~~~.~~~
o.numero'de:votos •de· que se .. d!spõe e o .nllmero.de.culadaO!Ia.
-serem eleitores, é de ver que nem em todo& os ·oasos póde ella
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· Uma outra. observaçiío que· tenho a fazer ê a. que .se refere ~
· organização das mesas oleitoraes. E' um ponto· lmport&ntissimo,
ê um ponto visceral da lei, porque todo_!~ nós s~bem~s: serão nullas
as eleloões feitas perante mesas que · nao est~am. organizadas de
accôrdo oom as prescripç!les da. lei. . . , .. . · .
. :..
A organização .das mesas, sempre passivel de critica, si, não é
eltn:segnndo a lei; dd. sempre loga.r aques11 dl.sponha de.u.ma
arma pua deolar&l' nullas as eleioões .. e1l'eotuadas." em cert"" .oir-

...... ',(

.u

· MNABS .DO .SBNADO · ·

.·

·::~;
•>:.•.-

..

..

·

cumscripoôe~. Toruarei mais claro meu pensamento,, lendo. os
artigos da le1 que se referem &a assumpto. . · .. < ,. . .. ·
o art. 61 diz : c As mesiiS serão organizadas por uma junta
composta do 1• supplenté do substituto do Juiz secolonal, como
presidente, sem volo, do ajudante do procurador da ·Republica, ·
tambem sem voto, dos membros elfeotivos da commis.gio de alista·
manto e doa seus reapectlvos BUPP.lentes. •
, .
,
· Entretanto, lendo-se o art. 149 da lei, eneontra·ae o seguinte :
(LS) c Para as novas• legillaturas, as meaas eleltoraea · serão orga- ·
Dlzadaa na forma dos arts~ 60 e seguintes, pelas commissõea ,que
ti verem· t'wloelonado na ultima revisio do aliltamento.. • . ,
Por este artigo, peDBO ,que as mesas devem ser orlfánizadas
pelas. eommisssões •que fizeram a ultima revisio do allãtamento.
P~me logico que aSiim. deve ser, porque ' o alistamento 'só foi
:feito uma vez •. Dahl por dea.nte, o que se pratica não ê aenio a
revisio do alistamento.
· . .
· ·
.Entretanto ha. contusão, tac11 de. ser veriftoacla, no processo da
organização das mesas. ., · , · · . · .
. ·
.• Basta ver o que se taz noa Estados· da Republica, onde uns
adoptam.a organ!Zaoão das mesas segundo o que eltd. eeta'belecldo
no.IU't. 61 e seguintes; e outros alfQtando a ornnizaolo deasas
m!lsmas mOlaS pelas oommissões revlãoras.do alisfamento oonstln·
tes.do art. 41. ,
.
Ora, as commtssiSes que tazem a revisio do alistamento aão
-composta d!l' maneira . seguinte, como presoreve •.o .art. 41
da fel : (LS)
" · ·
· eNa revisio dos alistamentos, as re~peotlvaa eommiBIIêles:serio .
presididas pela autoridade de· que trata o art. 9• e oomll4r*hão
de quatro contribuintes da receita publica, sendo dous d'o ·impolto
predial, sorte&dos dentre os · 111' .maiores contribuintes· da alasse, e
dous dos iD1po!ltos sobre proP-"ledadea ruraes, ou, na talta destes,
dos de industrias e profissões igualmente sorteados dentre os 15
maiores contribuintes da respectiva cilaase, e .do tres cidadlot
eleitos por voto uninominal, pelos membros ílo.soverno municipal
e SEIUS immedlatos em votos, em numero igual.~
: . ,,
· Entretanto o art. 61, tratando das commissões,de organizao&o
das mesas, como acabei ,de mostrar, diz, fuzendo abstracção do
presidente, que ellas serão compostas dos membros elfectfvos ·da
oommissílo de alistamento e 4os seus respectivos supplente!•:,,,, ,
Ora, a commisslo de ·alistamento tem uma composloao dllferente da da. oommlssão de revisão de alistamento .
· Na primeira; os contribuintes não são tirados d. sorte dentre os
cl5 maiores contribuintes, e, sim, determinados pelo facto de pago.r.em maior imposto.
.
· :·
. ·. .
' · Quanto d. eleioão dos tres membros . que devem completar a
oommissão de a.llstamontol elles são.eloitos por voto c_umulativó,
cabendo a oa.da eleitor 11ous _votos, ao passo, que tratando-se da
·commissão de revisito de alistamento, os tres restantes siio eleitos
·não por ''oto cumlilativo, mas por voto unlnomlni\1,
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• .. Ainda outra dilferença: na. commissão de alistamento cogita-se
da süpplencla do~. membros, ao passo que na ·de revisãó do. alistamento não se cogita disso ; o que quer dizer 9.ue em uma, como
dispõe o art. 61, póde se comlderar a commlssao. organizadora das
mesas ,eleitoraes composta de 14 membros, o em outra, a commissio só ser4 composta de sete membros. Portanto, ba dltrerenoa
não só no numero de niembros, como no modo da composloio das
duas commisaões. .
.
. ·•... · .. . . .
.
.. Mas, quer se considere a Junta organizadora das mesas· elelto·
raes composta de sete membros, quer .se considere essa mesma
junta composta de 14, jámais. piiderd. ,ter .e1ecuçlo 'em tod~B. OS
CJLIIOS o 8 ~· do art. 66, que di~; : ... · , , . . . ... .
.
_,. · c·No caso de ser a eleloão para ~ar a.mesa, considerar-ae-hlo
membros ellbotlvos os 1•, 3•, 5•, 7• e 9• mais votados. e supplentes
os 2", 4•, 6•, 8• e 100, decidindo igualmente a sorte si liouver
ompate.t
· · ··· · · · ·
· ·
· Sr. Presidente, quer se trate do'umatguer so trate· do outra
das duas Juntas ·organizadoras das mesas .eleltoraes, j4ma.is poderão
.ollas eleger .dez membros para · as mesa~ .eleltoraes, lato i!, cinqo
membl'OII deotivos.e.oinoo.supplentes,.e a razio ê asegalnte:.
·•·• . Dispondo. a lei que cadã eleftortenba dous votos, no CI&IQ·,de
sete,·ter-se-ba 14 e no. caso de 14, ter-se•b& 28, e jAmais poderio
ser eleitos lO Jndivlduos para membros. olreotlvos .e supplentes; de
·aocôl'Cl~. ~m;a .o~em ,a:qu!;e~taboleclda. no,. 8. 2~ .da lel, porque. 01
votos de que pOdem'dispõr são em numero lnferl!)r 4. somma. dos
que seriam precisos pa~a se ter a gra4aoio, a mais slmple~. na
ordem da votaçlo, que• seria a dos •numeras ·Inteiros de I a 10 •.
rt. , .OutN.ponto que moreoo reparo é oart. 116 da lei.
DiZ' este artigo:
·
·.. '
c Silo nuli!IB as elelçlles:
. ·,
··
·
lo, quaudo feitas perante mesas constltuldas por modo diverso
do preacr!pto em lei:; ' · · ·· ·. . . . .
. ...
.
2", quando rca.hzada.s em dia d1verso do leg<~lmente des1·
gna.d:.;~;~ndo·h~Ja. prov~ de fr~ude, que' altere. o resultado da.
oleioão;
.
..
.
4•, quando houve~ rQousa do mes:\rioir ou tiscaes, apresentados
de conformidade com esta lei; ' · · ·: ···. ·.
· ·
5o, quando se · fizer por allshmontos · clandestinos ou trau·
dulentos;* ·.. ·. . · ·. .
.
.
· o art; 114 da mesma. lei; assim dispõe:
"' «:As êlelções só _podem ser · a.nnullada.s nos casos Pl'!lviamento
pt•evlstos neste cap1tulo ,,
··
·
·
Entretanto, Sr. Presidente, ha. muitos outros àrtigos nesta. loí
referentes a, cas,os .de nullldade que não. figuram ne~té .ca.pitulo,
. como, por exemplo, o art. 26, onde se)ê:
. , :r,.
" "c§ 2"'' os' odlftoios em que tiverem •de funocionar as·mesas
ololtora.es não podct•ão, sob .peno.>, do mullidado ·do processo, ,ser
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. situados fóra. do perlmàtro da."s~de do municlplo, ou de cada' uma do
suas subiivlsões judiufaria.s creada.s pelag Clnstituições' Eiltiidtiaelt,)
. ,
·• ,
'' • I : ·
'
,
. ·.
. ! '.. 'i • I
. ,, . •: !
Outr() ca.so .. de nullidade'que se não .inscreveu•no ,citado;oapi·
tulo. ·
·
· ·. -_ ;_!_::·:·· _.; . ··.
. · .·.1-• . ,.. .~.:~..·· .f .. ·.-::··: ,:11 ·
. Temos ma.is um ca.so de nullida.de que .nãQ o>tá. Jnollúdo;no
mesmo ca.pitulo; é:o que consta do art, 13, que assiiJl dispõe:·.,::· .
. cSi na. vespera da eleição, atê ao ·melo dia., não' comparecer
1nes!l:rios ou supplentes ém numeró' 'suffielerite para installãoio da
· niesà; ,ficará e~te,aero adiado para o proprlo 1ila da eleiÇão; uma
hora antes·· da ·mareada pa.rai'o ·comeoo'dos.traba.lhos·:.·":< ~:' ·· .· ·' ·.
Paragrapho unico. SI atê ás 10 .'horas do ·dia: da. 'êleloão nlo
éompa;recerem· cineo•mesarios, 'elfeotivos: ou .supplentes,;.:não ha·v8r4\:eleição.) .,;;:.:··.~ r:11 •··· ·: ·-·: .. ,-. .-; .. : :··- ~-··:r,~;;_~:·- :..,(.1'W:.r·_1,:,
·r• '
· · ··.~
'·,r.· '-'1'
,.·,,:.· -.1
'•'\:
•
.',-. ···
·J. ··~·;..
· conclusão:' depois da hóra, a. éle!Ç!o·serd. ·nulla.,· · ' . · : .·. -. ;"
.. , Diz. ainda
o ~rt
...ss da. lai:' '·'·' • ·'",.. ·.' .
. .... _,. ,1 o;:.
""
''···
•"'
'•·:'l'•·
· • ··«Não: é· :riullidnda ~ :talt.a-•d~ as8ignaturai de- meaario'. ou 1:tisoW.
na acta:,· desde que' se• deélare, mesmo.com·'a· oot~m,tompo .oiJ·o
motivo po1• que deixou .de fazel-o;, ..um·.ou ·outro.~· iDe>:modot:'que. si
do hoaver a• declaraçi!.o,-teremos um novo ouo·.. de nullldade que
figura em logardiverso do ·ca.pitalo a que nos•temos.•referido,•·•·
. ·. T~d~s estas. consi!le~acões, qu~,' es~ou: ,faz~~~i)r .~r'.!,~~~~i~ei#~,
.vis~:m; ·~, ,pro~~~~do~~e, te~~~., ~e. JUSt~llc~~ ~p,l,,~~Rd&~~'J qu~ '·~~l.re•
~

-

>.,_ •• ,.,l!~l.:•

'

",'•'·'h.'•""

_sei~J~I_e~:~~-.,_,

·: ..... ,;-.:•'·!:,

,

.~··

_ -~~·un· ..:,_-~_:-..r·-'1• 1

:::. 1 :-

,_11

No'• capitulo IO,.art •. 109;.temos·o seg1,1inte: .. ,;., · ·.· .. ,, ....
c Siio condições'essenciáes·pára'ser Presidente da'·Repolil\ea ou
Vice-Preiidente: .
. . "· :,:;J:.: ··,!•·• .. :•··
.... -_. -; .•;.. :.:r .•_,,, I:_! :I t'';<
I.& Ser bra.zileJro Dól.to.
,
. .. ,,
2.• Estar na. posse e 'gos·o dós 'direitos' politi'cos'.' ··: ··: '' :.,~:., , ,
,3.• Ser maior de 35.a.nn~s.»: ,
., •. · · ,.,···: ;,, , ::• ,,,.
No art. 105, que trata. da elegibilidade, exigem-se as seguin~es
condições:·
. .,., .
. . : :.•,)1'
c 1. Ser brazileiro nato. ..
.
. .
·
2.• Esta.l' no exerclcio dos direitos politicos.' , , ..
3,•
,
..·
. Ser maior de 35 annos.» ..
.
A' vista dessa leitura, o art. 109 pa.rece uma redunda.ncla. •..
Ainda no ca.pitulo 10, o a.rt. 103 traz ai palavras c magistrados
tederaes e esta.duaeu trata!ldO dos casos de inelegibilidade. Toem
surgido duvidas si Olt magistrados aposentados· e em disponibili·
. dada devem estar comprehendidos nesse titulo.· · .
.
·
E' outro ponto que deve ·ser esclarecido. · Feitaa estas oonslde·
racões, que, como disse, foram no proposlto de justificar um ·projecto, eu o envio â Mesa., na certeza. de que o assumpto ê relevante
e nossas eleições, puras e V'eJ'dadelraa, ·devem ter o amparo de uma.
lelílxa e insophisma.vel. (Muilo b11m.)
,. ,, . . . • ,.
A
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· Vem á. mesa, illido e ftca. agu!t.rdando o preenchimento do trlduo regimental o segufnte
·
PROJECTO
N. 3- 1910.

o congresso Nacional decreta

i ·

.. Art. I.•. AJei, n. l.~Jtl. de 15 de novembro de. 1904, vigor~rll.
com as alteraçoe~ :;~gulntes :
.. · ·
Art. i!. o Fica substituída. a. redacção do§ 1• do art. 9• da lei
(li·~ada. pela seguinte : cReunidos no dia, Jogar o .hot•a ·designados,
sob a. presidencia da autoridade judiciaria competente, os membros
do governo municipal q~e comparecerem e os seus immedia.tos em
voto, elegerlto tres membros elfectivos e outt•os tantos supplentes
para a commlssito de alistamento, por voto uninominal e eni tres
esct•utinios successivosJ sendo em cada um. !leclara.do membro elfectivo da commissão .. ue alistamento o mais votado, e supplente, o
immediato em voto. Havendo empate, em qualquer dos escrutinlos
nos dous nomes mais votados, decfdirá. a. sorte qual dos dous será o
membro ell'ectivo, sendo o outro o supplente,. Quanto ao mais,
como está na. lei citada..
.
' Art. 3.• Fica. substituído o art. 143 da mesma 'lei pelo SC•
gninte : ·
.
· cPa.ra as lcgislatu!as que ~e .seguirem· dopois da presente lei, ·
as mesas eleitoraes scra.o org<ID!zadas por uma junta composta dos
sete membros da commisslto de que trata o art. 41 da lei n. 1;269,
do !5 do novembro de 1904, que serão considerados membros dà
junta organizadora das mesas eleitora.es, tendo para seu presidente
'o 1• sup:plente do substituto do juiz seccional, sem voto, e para
sect•eta.r!O o ajudante do procurador da Re})ublica, tambem sem
voto.»
· Quanto ao mais relativo ao processo, se obedecerá ao dls,Posto
nos §§' 1•, 2• e 3• do art. 61 e nos arts. · '62 63, 64, 65 e segu10tes•
substituído, porém, o a.rt. 66, tudo da· citada lei, pelo seguinte;
cA's 2 horas da tarde do mesmo dia 30 de dozembro1 a junta' orga·
nizadora das mesas eleitoraes procederá á apuraoao dos officios
apre3entados para cada seooão do município. Em seguida., por voto
uninominal e em ta!ltos esorutinlos quantos sejam precisos, oleger4
os.mesarios e supplentes que faltat·em ou toda a mesa, si nenhum
officlo houver sido apresentado., O mais como· nos §§ I• e 2• do
mesmo artigo.
Al't, 4. • ·Só podem s~r anitulladas as eléições nos casos se·
g111.11te:
.
· ·
;.:.. 1•, quando feitas :perante mesas constituidas por modo diverso
do presorlpto nesta 101 ;
.
~"
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2•, quando realizadas. em dia diverso do legalmente desi·..•
.
gnados;
3•, quando· houver recusa,,de mesar10s ou de fiscaes a.prosen•
· ta dos de contbrmidatle com a lei cltadt~ (1.269, de 15 de novembro
'"1\4) •
d 111

e 4•,'qÍlati~o
"- '
'
as n~e~a~ e1e1'tornes .orem
s:'t uacIas tó ra do perime-.
tro da séde do mu..;:?1'Pl 0 ;
• ·.
·
5•, quando as eleições· .:-!lmeçarem antes oudepms da hora mar·

®M.

.

· § 1.• Revogados os arts. 213, 73, 88, lU~, 114, 116 e 117 da lei
citada.
.
·
§ 2.• Na palavra. •magistrados• de que trata o a.rt; !~1 ~alei
citada não. se compreheadem. os aposentados e em dispunibilida~~.
Art. 5.• Revogam-se as dispos!Qões em cor;~trario. ·
Sala das sessões, 1 de agosto do 19!0. -Alvaro Ilfachado.

O Sr. Mendes de .A.lm.eida- Sr, Presidente, no
Diario do Congreuo de sauundo e no discurso do S1•. Deputado
Irinou Machado lla topicos que peço licença pa.ra ler o subre elles
fazer algum:ts considerações. (Lli):
.
.
« Ha uma cil'cumsta.ncia que tenho o prazer de lembrai' d. Casa
auto o illustre Senador Sr. Fernando Mendes de Almeida.,
Mal ordenada a publicação de todos os documentos apr·esentados pelu Sr. Ruy Barbosa, não só dactuellos <ruo acompanhavam a
«Memoria», no momento em que elle a. apresentou, como os anteriores apro;entados nas CommissõesAuxiliares e a que a. «Memoria•
se reportou e se fundou, o 81•. Seuadm· Fernando Mendes de AI·
meida procurou, em companhia d(! director da Secretar•ia do Se•
nado, o director da lmprenstt Nacional, otferecondo-lhe as maohinas
de que dispõe o .Jornal do B!'a&il, para pulJlicar documentos apresentados pelo Senarlor Ruy Barbosa.
Não creio ttbsolutamonte que tivesse um fim de lucro commercial o honrado Sena.dm• pelo Maranlli'i.o; niio o creio, porque lhe não
seria. licito valer-se da sua posioão de Npt•esentante de unf Estado
da Republica para recrutar cliontella official para o so1t jornal.
O Sr. F1'a11cisco Glica1·io - M:ts quo tem ttul.o isso com o
requeri manto foi to por mim 1
O 81·. lrineu Machado - Tem muito. gu quero accontuar
neste momento quo documentos sa.hiram da. Impt·ensa N<1cional ···
para as mãos de uma empreza ou jOl'nal p:trticular e que a súa
publio:toão foi feita em condições tiio irregula1·cs q uo soure clles
não póde assentat• com seguL'anç:t o julgamento qtto os membros do
Congresso Nacional vão proferiL•. »
'
.
E' preciso explicar como. os factos s~ passaram.
.. ..
Estava ett em uma das salas das Commissõos, convot·sando com
dlmwentes membros du Congt•e\;so, en t1•e' ·dS q1tacs o lcade1· da Ca:mara, Sr. Dr. Seabm, quando um funccionario da Secretaria do
'
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Senado foi clm.Ínar-me a convite do honrado Sona.dor Sr. Qu,lntino
Bocayu'va, digno Pl'esidente t:o Congresso.
'S. Ex. disse-me enrão que ·Se receiava quo a publica~ito do.~s
documontus apt•esentadcs pelo Sr•. Senador 'R.uy Bat•bosa., com a
sua 'l\!6moria., ·fosse demo1•ada par rnuis do ·oito dias, visto como
fôt•a mformado ·do que a Imprensa Naclon:il ·não estava appat·elhada para tllzor esse trabalho com a rapidez que se deseJava;.
•Que um dl s collegas presentes lentb1•ara, a.ccresccntou o venerando
·sr. 'Pre>ideute, qne ~eJJOdi:t facilitar o tr:1balho da. Imprensa Na·
·cional, entregando-se Jlarte ·desses ·documentos 11 dilferentos em·
prezas t,rpographicas destn Capitttl. A:,stm, o tt•abalho p'lderla tet•
.publrcida.de·deotro de 48'horas. Que, sóment~,.es-a imp1•essão não
·se:pc.día faze1• .em ·uma unica· emprpza, attent1t a oscasfez do
tempo e que por isso S. Ex. lembrou-se ;de que eu poderia prestar
o .meu auxilio neste proposito.
.
Tive a honra. de responder que nito duvidaria pt·estar esses
.serviços.
. ·
·
- Então vou mandar entt•ogat•·lhe os documentos.
Ponderei a S. Ex.:·
- Peço licen~a para não recebei-os, ,porque, sem ot•Jem da
Mestt, .ningueni na Imprensa Nacional está autorizado a entr•egal·oP.,
e, como o digno o zeloso 'St•. director da SecL·etarla. tem· essu. competencla., melhor serd. que elle o f'aça.
..
ln toem ou então o Sr. !lelfort Vieira., digno director da Secre·
tari!t, q11e iria logo á. Imprensa Nacional para tratar da ent1·ega
dos mesmos documentos ás dilfereutes emprezas typograpliicas
indicadvs pelo Sr; Presidoute do Congresso, e assim se foz.
O ·Sr. i:lr1'ector da Secretaria umtt vez no edltlcio da. Imprensa
Nacional, depoi,; ·de oonferenciat• com o sou directo!' e examinar os
documerltos, retirou· o>; levando· os, em pessoa, á r•epartição do
Jo,,nal do B1•asil, incumbida da publicação do obras externas. ·
. O 81•. 1lirector da Sect•etaria, manifestuu-me então o t!esojo
de s:tl;er qnaes as emprozas design11da.s para executar essa trabalho..
.
·
Apontei-as e, pr~lo telephone, convidei os represcnt11ntes
.do. Jornal do Oommercio, d'0 Pai= e da Impren1a, a irem tratar
do assulnpto, ao que. eiles delicadamente attenrlet•am.
O dr~rno socio gerente do Jornal do Commercio, Sr. oommen•
dador Ferreira Botelho sahin Jogo depois, 1lecla.rando <[UO, dentro
em pouc,o, t1•aria. uma t•esposta, que toi negativa, allegando que
ta.! trabaiho cmiJaraoariii os serviços Pl'OPI'iameot.o ditos da.qneile
jornit.l, .Negativa tambom (<li a resposta do repre:;entanto d' A lnlprensa, só I·esrondendo atnrmativamente o ropresP.11t~nre d' o Pa•'::,
que se fll'Omp illcou immediat~tmente a a'!xiliar o trtLbalho. . ..
Depois disto, Je accOrdo com o dtrectul' da Set·retarla do
. Senado, a mediante as competentes rosalvas e recibos, for.am
sepamilos os documentos que podiam ser .ontrrgues a O Pat;; e
a Imprensa Naciot1al, ttc·ando os restantes· com o director technlco
do Jorr1al do Brasil.
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Devo declarar que se !)ontava despender nesse trabalho o prazo
di) 48 ·horas, gastando.se, porém, a.peno.s _32, findas as quaes ·.esta. vamos cpaqutits• p~omptostrevlstoa e entregues 11. Imprensa Na·
· cional, que os conferiu, achando-os certos. . . .
·.
. Devo ponderar, quanto á responsabilidade, organizao&oe segu·
ra.nça. do traba.lho que foi entregue a O Pait, que nenhum outro
j,_ornal otro1•eoeria maior segura.noa neste sentido,- porque_ n_ão se
deve esquec.1r que é dirigiâo por antigos republicanos e que a.·
som ma da rdavantes serviços pr83tados pehs suas administraoões
. á causa. dtt Republica para. isso devem conferir-lho a. ne~essaria ·
. garantia.
.
.
·
Llt trabalham ainda. antigos e .valentes defensores da legali·
dade, incapaze> de, por qualquer Córma., perGurbar a o~ra. ro'gala.r
de um serviço desta ordem.
.
· .
.· ·
. ,
Dirige por sua. vez as olllcinas do Jonsal do Brasil o coronel
Gaspar de Souza, antigo e valente soldado republicano que defcll•
deu, oom ·as armas na. !Dão, a. le~a.Iidade, 110 delicado periodo ~e
Jaga a 1894, a que depo1s de iernunada aquella campa.nha., continuou mobilizado algum tempo para garantir a. paz na.lega.I!dade.
·
·
·
·
· Por consequencia, é elle um cidadão de relevantes servioos á
Republica e incapaz, repito, de praticar qua.lquer acto que pudêsile
tra.zer prejuízo á respeitabilidade e á. honestidade da publicaoã.o
que II! e J'oi confiada.
.
·
Os serviços da. publicação desses dooumentos forani ·pessoalmen~o tlsca.lizados pelo digno dirootor da Secretaria do Senado e
muito pa.rtioularmente por mim, que, como director mental do
lornal Cio Brasll, não queria. que tosa~ justificada a menor accusa.ção 1t emproza de que sou um dos admmlstradores. .
:<
. . Quanto aos lucros provenientes desse serviço cumpre-me
dechl'<U' que aconselhei que os preços fossem formui'àdos pela outra
emp1•oza, sujeitlndo-se .a elles, volllDta.riamente e com prazer, a.
administração do Jornal do Brasil.
.,. ,
.
As contas a pagar não pódem ser averbadas de excOBBivas,
ao contrario, os entendidos na maieria. e que as compulsarem, se
convencerão da absoluta reducção de preços que nellas predomina. E foi esse, SI'. Presidente, um serviço que a.pressou a. conclusito dos trabalhos do CongrOBS3·1l a. volta ilas ilnas Camaras 1t
sua funcção ordinaria..
" ·
·
' Tenho assi1n, Sr. Preside11te, explicado o facto a que se
feriu o Sr. Deputado pelo Dlstricto Federal, não para que s~a. considerado como relevante o serviço prestado 11. rapidez da publicação
do tão longos documentos, mas pa.ra que, não obstante encerrar
elle um pl'ooodimento digno, leal, honesto, s6 visando o bom publico, n!o fique qualquer duvida no esplrito dos que não conheça.m
as. pessoas a que~ a confiança do Sr. Presidente do Congresso
designou para. auxiliar com presteza, o trabalho da Imprensa ,Nacional. (Muito be11~.)
·
·· ·

're--

•
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J4a SESSÃÓ EM 2 DE AGOSTO DE 1910
PBF!8IDENOIA..DO SR. PEBREIRA. CRAVES,

! 0 SECitETARIO

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre·se a ses;ão, a
que conccrrem os Sra. senadores Ferreira Chaves, Pedro Bo!•ges,
ca.ndido de Abreu, Silverio Nery, Jonathas Pedrosa, Jorge ele Morae.l, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gcr·
va.sio Passos, Pires Ferreira, Tavares de Lyra,. Antonio do Souza,
Walfredo Leal, Alvaro Machado, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta,
Guilherme Campos, Coelho e campos, Oliveira Valladiio, José Mar~
oellino, João Luiz Alves, Louren90 Baptista, Oliveira Figueiredo, ·
Sd. Freire, Augusto de VasconceUos,.L!I.uro Sodré, Francisco SalleS;
Alft•edo: Ellls, Campos Sallea, Braz .Abrantes, RoJrigues Jardim,
Gonzaga Jayme, A. Azeredo, .Generoso Marques, Alencar Guima·
rles, Victorino Monteiro e Pinheiro Machado (38).
. .De_ixam de comparecer, ~m caus~ justlftcada, os Srs. Seuado~ ·
rcs Quxntino Boc"yuva, ArauJO Góes, Arthur Lomds, Indio do Brazil, Paes de Carvalho, José Euzebio, Tbomu.z Accioly, Domingues
Carneiro,. Cll.lltro Pinto, Siglsmundo Gonçalves,. Gonçalves Fet•reira,
Rosa. à Silva, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Bernardino Monteiro,
Moniz. Freire, Bernardo Monteiro, Fcllolano Pennu., Ft•ancisco Glycerio, Metello, Joaquim M~inho, Felippe Schmidt, Hercilio. Luz,
Laura Míiller e Ca.ssiano do Nascimen'o (25).
E' lida, pJsta cm disoullslo e sem debu.te approvu.du. a acta da.
sessão anterior~ · .•
·
· · · .
o S1•. 8° Secretario (serolndo de 1•) dá conta do
segainte
EXPEDIENTE

Oficio do Ministro da Justiça o Negocias Interiores, de I de
agosto corrente, transmittindo a mensagem por meio du. qual o
Presidente da· RepubUoa submeUe á. apreciação do Congresso Nn·
cional o fo.oto da cxistencia de duas assembléas Ieglslntivu.s D!l
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Estado do Rio de .Janeiro.-.\.' Com·roissão de Constitulçãa..e Diplo-

. macia..

.,.

.

.

.

.
Telcgramma do Mat•echal Hermes da Fonseca, oxped•ido de·
:Pariz, em 31 de julho nltiroo,agrarlecendo a. communicaçã.o, que lhe
foi feita pela Me's~ do ConJ~resso Nacional, de o have1• este raaon.
liecido·presldente da Rcpublfca no futuro qua'driennio.-Intefrad·o,•
O S1•, 4• Secretario (&ll'I'Vinclo de 2f)' proced_e ·d. · J'ei' ·
tura do seguinte:
.
·
·
•
PARECER
N.ll dol910
Alleg,1íldo ser obrigado, por motivo de molcstta em p~ssôa do sua
familia, a retirar-se para fóra do paiz, o Sr. Senadot• Laur.o Mül·
ler solicita do Senado lhe conceda; para. IBI!o· licença, afim de que
:tique justitlc:td<t a sua ausencia. aos trabalho do mesmo Senado.
· · Conforme lhe cumpre, a Commsss!icJ· de Policia,. ouvida a. t•espeit•J, submotte ·o pedido á deUberação 'dessa; · Camat•a, .. opinando
que o defira.
· · ·
.. : ..
11
S~la das Coromissões,2 de a.~o>to .de l910 . .;..;Fel'l'eir,a Oha'll~s. presidente inter.ino.-Pedro Augusto Borges;. 1• secrótario ill·
terino,..;.Candido de Abreu, .2o ~ecretu;rio interino,
.
. O S1•. ·Pir ali· Ferralra (pe;a O!'dtm)-SL'. Presidente;
achando-se a Commissiío de Miu•ioba e ·Guerra de3ralca.da. de• um de·
seus membros, po1' se achlir·au3elte- desta ca,ítal o· sr; Senador
·- Indio do Brazil, requeiro a v. E.t. que se digne de nomear-lbe um
substituto.
· · · ' ' ' :·
·
·
:

'

'

·o Sr. PJ•eslde.nte-. Nomeio o sr; Senador Braz
Abrantes.
..
' , · '
·.
.
.
'
· O Sr. Urbani> Sant.os ~SI.'; Presidénte,'e;;tou lncum~
bido, por meu" col!eg~s.de c~mmissão, de· ped'l'r a v. Eic: q~~:e ·se
digne de dar subst·rtuto 1ntertn~ ao' tras· membrJS' da Commtsslo·
de Finan~as, q rte se . acham ausente'> .os St•s. Joaquim Murtinho,
Ros1 e Silva e Lau1•o Mül1er.
·. ·. ·
·
··
·
o Sr. Presidente- Daforindo o pedido do honrado Se·
nadot•, nomeio para substituir o Sr. Rosa e Silva, o Sr. Gonca.lvesFerreira; p:u·a substituir o-Sr. LauroMuller.,o Sr. A. Azeredo;
e para substitui!• o Sr. Joa'luim Murtinho, o sr. Moniz Freire ..
ORDEM DO DIA
'

"

PRO~!OÇÕES DE DESTIS1'A9, PltARUACEUTICOS,

VETERINARIOS E INTEN•
DENTES DO' EXERCITO E D.~ ARMADÁ ·

Entt•a em 1• discusslio o projecto n. 2, de 1910,. regulando o
preenchimento das vagas de 2> tenente .dos quadros de dentistas,

.. ,
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veterlnarios · e Intendentes do Exercito e .da. ·Ar~
· .
.
.
.
.

O Sr. Pire• Ferreh•a.:...sr. Presidente, espero que,
~endo O.I?prov~do em prime lN discussão, como sempre, é d~ praxe;

este proJeeto ·•rlllls commissões competentes, que· ·OiucJdo.rao o Se·
nado, a.t!m de que elle possa vota.r com urgonc\a. a mataria de que
trata o mesmo .Projecto. . · ,
O Sr, Vlctorino :Monteiro-Sr •. Presld3nte,lem)lro
á. V. Ex; conveniencia. de ser este. projec' 1, uma.· vez approvado, ·
remettido· lls Commissõas de Ma.rlnlla. e Guerra: e de Fmançls.
Sei que o Governo cogita de eJtabelecer uma. escola. de veterln~rl~.
Assim sondo, .cumo se viio nome~r.veter.ina.rios e:trectivos, pre·
enchendo os quadros, quando é sabido que nós nlío temos pessoal
competente ne>ta mataria ?
.
·•
N~o sei, entrata.oto, sr. p,•esldento, si, appr~vado o projecto
em primeira discussão, elle vai llquellas commlssoes.
0 SR. PREBlDENTE- Sim, senhor.
.
.
O SR. VtcroRINÓ MoNTEIRO - Neste caso, decla.r-me satis·
feito •
.Ninguem maia pedindo a. palavra, encerra-se a. discus~ã.o ..
Posto a. votos, o pl'ojooto ê a.pprova.do e passa. a. 2• discussão,
indo antes lts Com missões de Marinha e Guerr.1 e de FinanQ:lll.
· · . O Sr, Pr.e~ddente ~Nada mais. havendo a tratar,
vou levantar a. eess§.o e designo para ordem do dí:J. da. seguinte:
.
Discussão unica. do parecer n. 10, de 1910, ·da. Commissã.o do·
Policia, propondo que plra preencher a .vaga do redactor do de- .
bates, aborta pelo l'<•llocimento do. Sr •. Antonio }lereil·a. Leitli.o, seja "
nomeado o Sr.• Pelagio Borges (}arne1ro. .
·.
.
, .
I.ovanta:.'.;sà a séss§.o á.l e 1/2 horas.
•
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15• SES;AO EM 3 DE .,\GOSTO DE HllO
PRESIDEN014. DO SR. FERREIRA OJJAVEB,

1•

SECRETARIO.

A' 1 hora. ,da brde, presente nume!'O legal, abre-se a. sess§.o, a
que concorrJm os .Srs. Senadores Ferreira. Chaves, Pedro Borges,
Candido de Abreu, Silverio Ncry. Jonathas Pedrosa, Jorge de Mora.es,. Arthur Lemos, José Euzebio, Mendes de Almeida, Ribeiro
Gonoa.Ivcs, Pires Fe.rreira, Tavares de ·Lyra, Waif'l•edo Leal, castro
Pinto, .ro:•quim Malta, Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira. Valh~d!ío, Josê Ma.roellino, Severino Víeil•a, MonlZ F1•eire,
João Luiz Alves, Oliveira Figueiredo, Sá. Freire, Lauro sodré,. Fe~
•

'
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liéiano Penna, Alfi•edo Ellis, Francisco Glycerio, Campos Sàlles,
Braz Abrantes, Rodrigues Jardim, Gonzaga Ja.yme, MeteU!'>, Generoso Marques, ·Alencar Guimarães,· Felippe Sobmldt, Viotorino
Montoil•o, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (39). ·
Deixam de comparecer, com causa justificada, os S1•s. Senadores Quintino Bocayuva, Araujo Góes, Indio do .Brazil, Paes de
Carvalho, Urbano Santos, Gervasio Passos, Thomaz · Accioly, Do·
mingues Carneiro, Antonio de Sou~a. Alvaro Machndo, Slgismundo
Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Ruy
Barbosa, Bernardino .Monteiro, Lourenço Baptista, Augusto de Vas·
concellos, Bernardo Monteil•o, Francisco Salles,, .A • .Azeredo, Joaquim Murtinho, Heroilio Luz e Lauro Müller (24).
. ·
]l:' lida, posta em discuss1to o sem debate approva.dil a acta. da ·
sessao anteriOr.
·
O

SJ.•. 3• Se.cretal."io (servindo de 1') dú conta do

seguinte

EXPEDIENTE
OJI!cios:
Dó S1•. Senador Ruy Barbosa, do I elo corrente, communioantl.o
estar ·o!Jrigado, por considerações de saude, a níi:o tomar parte,
durante algum tempo, nos trabalhos do Senado, para. o que requer
tres mezes de licença, o solicitando exoneração do cargo de membro
da. Commissão do Finanças, n. que, pelos mesmos motiros, niio lhe
é pos~lvel continuar a pertencar.-A' Commlssiio de Policia para
dar parecer sobre a primell•a pat•te.
··
· Do sr. Sebastião Eurico Gonoa.Ives de Lacerda, de 2 do cot•·
rente, communicaudt>, na qualidade do presidente, o resultado ·da
ele:ção d11 Mesa que tem de dirigir os trabalhos da Assembléa
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro durante a aotual sessão
ordinaria. -Inteirado.
·
. Do g('\'el•nador do Estado do Piauby, de J de julho ultimo,
oll'ereoendo um exemplar da mensagem que apresentou li Gamara
Logislatim dac{uellc Estado, ppr occasião da abertura dos seus
trab~lhos a I de junho do · cor1•ent~ anoo, - Agradeça-se o
arcluve-se.
Do presidente e memb1•os da Gamara Muniolpal da. Barra do
Pirahy, do 2 do cot•r-ente, communicando que o povo ba1•rense so
interessa vivamente pela decisão do Congresso sobre a situagão
anomala creada pelo pro~ldente do Estado do Rio do Janeiro o quo
aguarda anciloso a &áliia e justiceira resoluoão de que llepende 1.\
paz flumi oouse. -Inteirado.
·
O Sx•. ".J:• Secretario (se1'Vi11do de 2•) declara que não
Iu~o parecert'S.

·

:·.".

SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1910

O Sr. Presldettte- O Sr. Senador Ruy Barbosa, no

otflc!o que dirigiu ao Senado e que acaba de ser lido, solicita, alêm
de uma licença por tres mezes, exoneração do cargo de membro
da Com missão de Finanças.
··
·
.·
· Vou, pois, submetter á decisão do Senado esta parte do I'eque•
rimeuto de s. l~x.
·
·
·
Os senhores que cm1cedem a exoneraQão solicitada pelo Sr. Senador Ruy Barbosa, queiram· levantar-se. (Pausa.)
.
Foi concedida.
Nomeio para substituir a ~· Ex .. na Commissão de Finança~ o
Sr. Senador Alva.t·o Machado.
·
ORDEM DO DIA
ISOM:EAQÃO DE U~I REDACTOR DE llEBATES

Entra cm discussão unica o pa.reoer n. 10, de 1010, da Com. missiio de Polícia, propondo que. para preenchei' a vaga de redactor de ·debates, aberta pelo fa.lleoimento do Sr. Antonio PereiN
LeitiiQ, sejanomea.do o Sr. Pelaglo Borges Carneiro.
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão.
Posta a votos, é approva<la a conclusão do parecer.
O Sr. Presidente- Nada mais.havendo a tratal', YOU.
levantar a sessão e designo para ordem do dia da seguinte:
Discussão unioa do parecer n. ·9, de 1910, da Commissão de
Policia, opinando seja concedida a licença solioi tada pelo SI'. S~na•
dor Rosa e Silva.
.
Leyanta-se a. sessll.o ás I I /2 horas.

16~ SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1910
'
PllESIDENCIA DO SR, FERREIRA CIIAVES, 1° SECRETARIO

I hora da ta1•de, p!'Osente numero legal, abre-se a sessão
a que concorrem os Srs. Senadores Ferreira Chaves, A1•a.ujo
Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Sl!verio Nery, Jonathas
Pedrosa, .Jorge de Moracs, Arthur. Lemos, Jos~ Euzebio, Urbano
Santos, Mendes de Almeida, Gervasio Passos, Pil•es Ferreira;
W&lfredo Leal,· Alvaro Machado, Castro Pinto, Gonçalves Ferrei·
l'll, Gomes Ribeii'o, Joaquim Malta, GullheJ•me Campos, Coelho e
Campos, Oliveil'a Valladão, Severino Vieil•a, Bernardino Monteil•o,
Oliveira Figueiredo, Sá Freire, .Augusto de Vasconcollos, Feliciano
Penna, Alfredo Ellis, Francisco G!ycério, Campos Salles, Braz .Abran•
tes, Rodrigues Jardim, Metello, A. Azeredo, Generoso Marques,
Alencar GuimariLcs, Felippe Schmidt, Heroillo Luz, Victo!'ino Monteiro, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (42).
A~

...
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Deixam· de compareéeJ', com causa. justificada, os Srs. Senadores: Quintino:Bot'ayuva, Judio do Hrazil, Puos de Carvalho, RI·
beiro Gonçalves, Thomaz Accioly, Domingues Carneiro, Tavares de
Lyra, Antonio dó Souza, Sigismundo GonoaJves, Rosa e Silva José
Marcellino, Ruy Bllrbosa, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lou~enco
Baptista, L'turo Sudré, Bernardo Monteiro, Francisco Salles, Gonzaga.Ja.yme, Joaquim.Murtinbo e La.uro Müllor (21) •.
_!!:' lida, ~osh cm dis~ussão e sem debate approvada. a. a.cb ·da ·
sessao a.ntei'IOJ'.
·
·
. O Sr~' Secn•etal'io (se,•vln!lo de 1') dd. OJOta. do se~
gu1nte
. ·
EXPEDiENTE
Officio do Ministro du, Guerra, de 2 do COI'l'Bnte, solicitando •
remessa; ·úque'lo Minh,terio, do p tl'ecer do Supremo Tribunal M1- ·
litar, de 3 do abril d~ 1803, relativo á refor1ua ·compulsaria. dos
generae;, enviado ao Senado, em Sil.tlsfa.ção de um pedido de infor•
macões, feito ao Governo a 21 de novemb1•o de 1903.-Satisfaça-se
a I'equisição.
·
·
· ··
O Sr. 3' Sec1•etario (se1·uindo de 2') procede á leitura
.do seguinte
· ·
·
· · ·· ·
·
PARECER
N. 12-1910
Em officio datado do 1 do corl'onte, ·o Sr. Senador Ruy B11rbosa
communica. achat•-,:e obrigado, por considerações de saude, a ni!.o
tomar pa1•te, durante algum tempo, nos trabllbos do Senado e por
isso lhe raq uor tt•es mozes do licen~.
A Commissiio de Policia, a cujo parorer esse requerimento foi
submettido, o devolve ao Senado, opinando, como lbo cumpre, que
este o defira.
'
S11la das Commissões, em 4 de agosto de 1910.-Fe!'!'eira Chave8,
Presidente interino.- ,b·aujo Gdes, 1• :5ecretai•io interino.-Peàro
Augulfo Bo,·ges, 2'. Secretario interino.~Candido de Abreu, 3• Se•
cretario intet•illo. · .
·
· E' novamente lido, apoiado e mandado a imprimir :o. projecto
n. 3, de 1910, que se achava sobre a mosa. para preencb1monto do
triduo.regimonta1 e já. publicado na. acta da. sessão: de 1 de
agosto.
·.
· ·.
·
O Sr. Metello- SI'. Pre;idente, o Sr. Senador Mnrti·

nho, ausentamlo·•e desta Capitil.l, em viagem para Buenos-Aires,
onde vae assumir a presidenoia da Delegação Brazileira na Quarta
Con1'erencia Pan-Americana, me incnm biu de communicar ao Se·
nado que, por asse motivo, deixa. de comparecei' ás sesslla> desta

.'
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Casa., emquanto du1•arem os trabalho.> daquella Co!lCerencia., nos
qua.es tomará parte com licenoa .desta. Casa do Congresso, na fórma.
da Constituil)ão.
O St•, P.rei!idente -"O Senado fica sciente.

o

'

'

.

Sr. Oast1•o Pinto - S1•. Presidente, pedi a pata,•.
v1•a pa.ra. envl ~r a. v. E~t., afim de que .tenha. ulterior de>tino, na..
fórma do Regimento, uml. petiçã,l em que Ma.noel Alvares Corrêa.,
2• tenente do 31• bat<~olhão do. 11 • regimento d~ inlà.nta.ria, pede
que a antiguidade de seu posto seja contada. de 7 de. junho de lR94,
dJ.ta. em que praticoll o acto de bravuJ•a que consta da $Ua fé de
officio .
Vem á Mesa e é lido o requerimento acima. inJioade, do 2°
tenente Manoel Alvares Carrila.- A's Commis>ões de Marinha e
Guerra.· o de ~'inanl)as. ·
·

ORDEM DO DIA
LICEN\~A·Ao

'

SR, SENAD!>R ROS.-1. E SILVA

'.
....

.
....
'

Etltt•a. em discussão uuica. ·o pu•ecm' n. 9, de 191~, da Com· .
missão d~ Policia.,. opin~ndo s~ja concedida a licenl)a solicitada pelo
.sr;. Senador Rosa e Silva.
Ninguem pedindo a palavra, cnc~rra.-se· a dilcussão.'
Post~ a votos, é approvada a. conclusão do parece!'.
.
O s,r, Preside~te-Nada. mais llavedno a tratar, vou
lovantat' a. sessão e designo par;t ordem do dia. da seguinte:
Discu~sãounlca do pa1•ecer n. 11, de,l910, da ·Coamlsslo de
Policia,.opinan:lo· pela concoosiio da liceno:~.. q11e salioitou, :para.·
ausenhNe do paiz-, o Sr. Sen 1dor L1uro Müller.
Levanh-se
as sessão á 1 l!' 2 boras.
'
'

'

'·' .

17a SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1910
PRESIOE:o;CIA DO SR. p,;RREIRA CHAVES,

1.. SECRETARIO

A' 1 hora. da tarde, presente numero le;:.tl, abre-se a. sessão, a
que concorrem os S1•s. Senadores FerreirJ. Chaves, .. Pe.h•o Borges,
Candido de Abreu, Silvcrio Nery, Jonath'LS Pedrosa, Arthur Lemos,
Urbano Santos, Mende.; de Almeida, Ribeiro Gonç<\lves, Pires Ferreira, Antonio do Souza, Castro Pinto, Oliveira. Valhdão, José Mal'·
cellino, Bernardino Monteiro, Lourenl)o Baptista; Oliveira Figuei•
redo, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Lauro Sodré, . Folicla.no
. Penna, Francisco Sa.lles, Alfr~du Ellis, Braz Abranteo, Rod1•igues .
Jardim, Gonzaga Jayme, Generoso· Marques, Alencar Guimarães,

-
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•
.. --·: ,· •
,. .. :,·.
·.
'
·. ·,..
I, . I,

r..~-

~'~

'.'

28

ANNABS DO SENADO

Felippe Schinidt,. Victorino· M:onteil•o o Cassiano do Nascimento
(31).

.

·,

'

'

'

· Deixam do comparecer, com causa justificada, os Srs. Senadores
Quintino Bocaynva, Araujo Góe~ •.largo do Moraes; Indio do Br•azil,
Paes de Carvalho, José Euzoblo, G( rvaslo Passos, Thomaz Accioll,
Domingues Carneiro, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Alvaro Ma.·
cba.do, Sigismundo Gonçalves, Gonçttlves Ferreira, Rosa e Silva,.
Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, Guilherme Campos, Coe!ho e Ca.m- ·
pos, Ruy Barbosa, Severino VIeira, Moniz Frflire, João Luiz Alves, .
Bernardo Monteiro, Franciséo Glycerio, Campos Sallos, Metello,
A. Azeredo, Joaquim Mttrtinho, Hercilio Luz, La.uro Müller,: PInheiro Machado (32).
·
E' lida, posta em discltssão e sem debate approvada a acta da
seosão anteriol'.
O S1•. 3• Sec1•etnrio (servindo de 1°) dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
O.tllcios:
Do 1o Secretario· do Sena.do do Estado de S. Paulo, de 4 do cor·.
t•ente, transmittindo uma cópia da indicação. apresentada áquella
Gamara }leio Sr. Senador Luiz Piza e P,Or ella approvada, fazendo
sentir a necessidade de tornar-ao illilmtada a tb.culdade que tem a
Caixa de Conversão de recebei' om•o ao cambio de 15 ds, e assegurar-se a conver~ibilidade do pa.pel-moeda em ouro, á mesma taxa..
-A' Commissão de Finanças.
· :
· ··
·
.
Do presidente do El!tado de Matto Grosso, de 18 de junho proximo passado, o1ferecendo dons exemplares das colleoções das leis e ·
decretos daquelle Estado, promulgados em 1909.-Agradeça-se e •
arohi ve-se.
Dos Sra. Manoel Edwfges de Queiroz Vieira, Raul de Macedo e
Ozorio do Brito, de 1 do corrente, communicando que a Assembléa
Legislati va do Estado do Rio de .Janeiro, da qual são o presidente, o·
1• o 2' S)cretarios, so instttllou solemnemente naquolla. data.-Inteirado.
·
O S1•, 4• Sec1•ettu•lo (sei'Villdo de 2•) procede á lei~ ··
ttua do seguinte
PARECER
N. 13- 1911
O laudo de inspecção de saude firmado por uma commissã<>
composta do inspector de sande de porto•, do inspector de hygiano
e do um medico muuicioal do Estado do Sergipe e appenso ao requerimento om t}Ue o fto escripturario da Alfandega da cidade do .
Rio Grande, Auto da Silveira Fontes, solioitLt um anno de licença .

I
I

lr

I
IF
r.
f
..

..

.• · .' ..
.

;

SBSS~O

BM 5 DE AGOSTO DE i9i0

29

.·

em prorogação da que lho foi concedida pelo. Poder Legislativo,
assistirem os motivos que · determinaram a concessão
daquelle favor.
·
·
·
A' vista disso, a Commissão de Finanças entende que o Se.nado deve dar despacho favoravel lt petição, approvando o se·
guinte
·
~videncia

PROJECTO

N, 4 - 1910

O Congresso Nacional resolve :
Artigo unico. Fica o Preside11te da Republica. autorizado a con·
'ceder um auno <!e licença com ordenado, e para trata.mento · da
saude, ao 2° escripturario da Alfandega da c1dado do Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul, Auto da Silveira Fontes .
.Sala das Commlssões, em 4 de agosto de 1910. - Felicie~~1o
'Penna, presidente., - U1·bano Santos, relator.-.Franoisoo Glvoerío.

' - Gonçall!es Ferreira, - Al11lii'O Machado, - Vlotol·íno .'l.lonteíro ,
. :- Arthu1· Lemos,- A imprimir.
··
·

O Sr. Feliciano Penna-Sr. Presidente, V. E:<. o

..a Casa são testemunha.s da moderação e retrahimento que tenho

aqui mantido, após o fallecimeuto do mallogrado mineiro, exPresidente da Republica, o Sr. Dr. A1l'onso Penn<l, com o proposito
de não acirrar paixões, de não aggravar uma situação já. de si
.melindrosa, impondo-ma o sacritloio de calar-me doante do discussões aqui Jla.vida.s, deante da narração de factos, contra c~a
exactidão eu poderia oppor, victoriosamente, o meu testamunho
assistindo lt deserção dos amigos que fora.m agentes, auxiliare.> e
·corresponsaveis daquella administração, hoje tão malsinada,
Mas, o ,;etrahiment·J tem limites.
Eu não poderia hoje, ~em dezar, sile~ciar dea.nte do: .tél!l.·gra.mma pulíllcado no Cor1·eio da ·Manha, procedente de Minas Ge. raes, o corroborado por outros por mim recebidos, quo confirmam
·perfeitamente sua veracidade.
.. Que1•o,· sr·. Presidente, que· tique oonàtando dos Annaes desta
casa este telegramml, p~t·a. honra do Governo Fe:leral, para honra
do governo do' .. meu Estado, para gue a todo o teml?o so tique sa- ·•
bendo como naquolla eircuinscripçao se fazem ·eleições, e qual o
valor verdadeiro dessa llberda.de eleitoml, de que estão prenhes' as
. mensagens dos .referidos governos.
.
Passo, Sr, Presidente, à ler o telegramma hoje l'ocebido, e pa.ra
cuja leitura chamo a attenção do Senado.
.,
Depois desta· leitura, farei os commentarios convenientes.
.

,-

'.'

'

'

'i•'

30

ANNAES DO SENADO

..

.
. GRAVE> CCCURREl'iCJAS - JUDAS WENOESLÁO E l'ROl'iTIN -COVARDIA.
CONTRA A FAMILIA I'ENNA

...

~

De>taca.mos, sem commonta.rios, do nosso ~erviQo telographioo:
BELLO Hoalzol'\TE, '.l-Noticia& de Santo. Bo.rbo.!'o. relatam ~:rro.·
ve~ occurrencias alli, t•esultantes de divm•sas O!'deos do St•, Wen•.
cesláo Braz, paro. seL' alfrontttda a família do saudoso conselheiro
All'onso Penna.
·· .
A pretexto de festejar o I'econhecimento do marechal Hermeg ·
o engenheiro Marleit•a. de Ley, l'unccionurio, em commissii.o dá
Estrad" d:~ Ferro Central do Brnzil, n:L constrncç!to da linha do
contra, mandou queimar 2.800 bombas de dyoamite 1 ·na cidade,
reunimlo o pessoal da Estrada de Ferro Central do Brazil e operarios da coostrncçii.o da linha, mandando .os mesmos erguet• arcos
triumTJhae~ deti•onte ás casas de diver8as pessoa~ g1•adas, civilista&,
no intuito do alfrontal-as.
A .a udacia foi ao ponto de pretenderem constt•u iL' um arco em
frente á casa pertencente á famili.~ do conselheiro Alfonso Penna..
A cunharia do saudoso presidente, viu v:•. e moradot•a da casa,
protestou contra a alfr•onta, não sendo attendida,
Chegando ~eu filho. o Dt•. E<lmnndo Peuna, conseguiu após
energicos protestrs evitar a~uella alfronta.
'
A cidadr, dAsdo o tlia. '25 do mez pa88ado, está tmnsformada em
praç:t ele guerra, inv:1dida pur trabttlhadoros da Est.mda do Ferro
Ceut.ral. a isso obrigados pelo engenheiro Madeira :de ·Ley,
que dirige os mesmos, ordenrtodo os mais brutaes attentados aos
senti mentes da população o alo.rdcando estar agindo com ca.rta
brnoca do conde de Frontin e do presidonte do Estado, Judas
Wencesláo.
.
Bello Hori:onte, 4-Factos mais graves do que os occorridos
cm Santa Bat•bara, se desonrolo.rt~m no districto onde o eleitt~rado
mino iro, unanime, su!fragou o nome do St·. Ruy Barbosa., e onde o
nome do ma.recbal Hermes só obteve um unico voto, datlo pelo sou
fiscal.
A população local foi surprchendida com a chego.do. de nume;
. roso grupo de empregados o traba.lhadores da Central, ca.pitanea.
dos pelo J.elega.do do policia., tenente Domin!.!os Linh·tros, .acompa.,
nhadota.mbom por forças al'madas de cara.bina e .f<tciio.
O povo, em attitude pacifica, ergueu vivas a Ruy Barbosa, o
qne tanto bas.tou p:u·a que o grupo acilna citado, ao·· precipitasse
sobro o povo, que, desprevenido, foi obriga. lo u. f'uglr elas balas dos
carabineil'O! de Judt~s Wencesláo e dos ca1Joque4ros do conde de
Front1n.
·
O coronel }l!anoel Ponna, pt•esiilonte da. Camara Municipid, irmão do ox-j,ro&idente A'ifonso Pon na., protcstun enet•gicamente contra. aquella. intempostivtt e covarde a.gg1•essão, pratimttla contra o
povo qtmndJ eJl;J pacilicamento, mt praç<~ publica, mostrava altivamonte o descontentamento t•ausado pelo procedimento do Congt·esso,
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reconhecendo presidente da Republica aquolle que nns urnas toi
repudiado pelo povo.
·
Quando o coronel Ma~oel Penna aS8im · verberava o procedi·
mento dos a>seclas do Sr. Wencesláo, o delegado militar arrebatou
a. carab'na de um soldado e apontou contra o mesmo,
Estabeleceu-se então uma grande .confusito, O·· povo em
peso protestou., correndo As suas casas em busca do armas. As senhoras gritavam, as. crianças presas ás suas -saias, as 'portas ba·
tiam com estrondo e de todos os lados partiam clamores eontra 0
preside ate do Estado, que, rlepois de tr;thir um dos seus filhos mais
illustres e queritlos, ainda tent::..va ultrajar a sua familia .
. Sr .. Presidente, faça:me V. gx: a .justiça de acreditar 'que, na
minha id.tde, e eJm a mtuha expcrwncla das cousas deste ·puiz não
posso ter a ingenuidade do vil• a esta tribuna referir esses fuctos
com o tlm de pedir providencias ao Governo, Meti intuito é outro.
Eu quero verberar simplesmente o l'resiclente do Estado de Mmas
com rela_9ão aos .factos aqui nar;oados nos to jornal, cingindo minhas
observaçoes, por ora, oxclustvamonto no municlpio de Santa
Barbara,
Desde a eleição tle l de março que o presidente do Estado de
'At~':}.flS voltou suas vistas, principalmente, para o municlpio de Santa
Bar bara..
t . ,.
·
._
~ssa cidade
r~us.ormou-se, nessa occasJao, em uma praça de
armas.
·
I
.
o engenheiro Madeira
,~~ ,oy po.l'a a11
I twha sido mandado
como director da coo,;trucção do !'amal_ de ~a~t' Anna. dos Ferr·os,
mas, com o fim positivo, manifesto o n::!l cl.I.Sslmulado de fazer a
eleição do marechal Hermes, podendo empZ'!!il'ar para esse fim
todos os meios que t\ sua posição lhe lilcilitava. ·
E' assim, Sr. P1·esirlonte, que nas diversas secções appal'ereram empregados da. estrttda do fer1•o com o Intuito do perturbar o
processo eleitoral ; tambem é certo qno, então como agom, o
mesmo engenheiro formou uma lista de ompt•egados que não são
obriga, los ao serviço, mas que ~eyem recebet• a rcmunernção pelus
serviços prestados no d1a da oloiçao: conforme o procedimento que
ti verem tido.
·
Ora, Sr. Presidente, perguntar-me-ha V. Ex. po1•que o municipio de Santa Barbat'<L mereeeritL esta prefercnoia do presidente do
Estado, quando tl certo que em to,los os munic!plos mineiros o sett
Interesse era idcntico.
.
E' um oaso de psychologia; o St•. prosldent~ de Minas não tinha
cooscieocia tranqttilla. e procurava atur~Jl'·S•\. teuttLVa ntodoaar-se, do maneira qne dent1•o do sou propno esp1rito, no recesso
de sua alma, encóntrasse urn veredictum que o ttbsolvosse,
Si, porventura, não se mostrasse severo, não manifest~rsso a
maxima energia ·ao munlol pio de A1fonso Penna, si não fosse perseguir $Úa família, podia-se peos;u• que l'l'tt medo deanto da sombra.
daquelle vulto que so foi, ora o rem.orso que o continha. .
.
Então oboedado por este senttrneuto, entrou a prat1oar VlO·
lencias, a amesquinhat•, a sevaodijat• a fnmilia. de Alfonso Penna,

..
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.All'onso Pon~~ coberto de 'à~rviços . que os mineiros não poderão
esquecer, justamente naquelle munlclpio, onde não se encontra
.cousa alguma que não lbe disperte o no~ e, po1•que todos os melhoramentos proce1leram de sua Iniciativa fl muitos de. sua generosi·
·
· ·· · ·
d•de
.
Conquistar o munJcipio de Santa Barbara, obter por fa8 ou p()r
.neta~ a. sua a.pprovaçao, o seu appla.uso, significava para o Dr:
.Wencesláo Braz quasi a sua absolvição, porque teria ass1m da parte . ·
.da~uelles que toram .mais conjuntos com Alfonso Penna, de·seus ·
,amigos, .de seus pa~lcios, o voto que significaria. o esquecimento ·
das !a.ltas por elle praticadas.
'
· · : . : .· ·· r' ·
.. Entretanto, sr. Presidente, ao envez de ter este procedimento, .
o Dr.. Wencesláo Bra.z, si tivesse o coração generoso e· delicadeza
.de sentimento3, cercaria a familla de A:ft'onso Penna de todos os ca.rinhos, de todas as c.onsiderações, como meio de attenuar a magoa
:por ella so:ft'rida, com o desapparecímento de seu honrado chefe,
, para cujo fallecimento S. Ex. concorreu poderosaJ)lente, com o seu
procedimento irregularlssimo.
··
•
Mas, quando estas razões não pudessem tocar seu espírito, ainda
deveria lembrar-se S. Ex. de que a A:ft'onso Penna deve elle o&
.ultimas surtos na sua carreira politica, porque si não fôra Al.!riaso
Penna o St•. Wencesláo Braz nlto estaria hoje na presià.encia de
Minas. e, por consequencia, não podia allegar a uni~a razão que teve
para ser indicado 1!. Nação,. como candidatl) :.. Vice-Preside.ncia da
cRepublíca..
·
.
. · Estes factos ·que vou trazeJ: hoje ao conhecimento do Senado, já
.slto, aliás, geralmente cm:.hecidos.
.
.
.c ·
s. Ex. não igno:ra, sr. Presidente, qúe quando vagou a pretil·
dencia ~e Minas pelo f'allooimento do honrado Sr. João Pinheiro, o
·..Sr. Bias Fot•tes exigiu do seu velho amigo Dr. All'onso Penna que
lhe désse mão forte para impedir que assumisse a presidencia o Sr•
.Bueno Brandão, vice-presidente, que não ha-via tomado posse em
tempo opportuno.
.
.
· .. ...
· Era. essa. a.. razão que o Sr. Bías Fortes apresentava para considerar perdida a investidura. do Sr. Bueno Brandão e para soli·
citar do Sr. Alfonso Penna. o auxilio necessario. para que elle, .á
. frente de 14 Seqadoros que o acompanhavam, ·1mpedisse a posse
,do Sr. Bueno .Brandlo. .
.
·
.•
· • · Ora 1 si, porventura, o Sr. A:ft'ons~ Pen,!la tive~se consentido niSi!o,
a verdaao é que o Sr. Bueno B1•andilo nao ~erra tomado posse ; a
,Relação teria investido o vice-presidentc do Senado de Minas ·e este,
.com certeza, amigo do Sr. Atfonso Penna e do Sr. Bias Fortes, não
,teria.. mandado fazer a. eleioão do Sr. Wencesláo Braz, assim como
não teria, por esta troca. immo1•a.l, que todos lastimamos, 'mandado
.fazer, e OJ,!portunamente, a eleição do Sr. Bueno Brandão. ·
... ·Ora, e1s ahi a causa do dissidio que houve entre Bias Fortes e
.:o. Sr. Atfonso Penna. .
· . ..
o Sr. Presidente extincto, julgou que .o facto do Sr .. Bueno
.Brandão não ter tomado posse nao era razão para que elle perdesse
.o seu cargo.
"

.
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Tanto bastou para qne o Sr. 13ias Forte::;. 11cas~e resentido,
rotrahido, e procedesse mais tarde, como procedeu, p!•aticando
alllts um acto de perfeita contradicção com . os sens p!·oprlos sentimentos.
.
.
. · Com otreito, a razão por 11Ue S. Ex. não acoeitava a oandi 7
datu1•a CampMa era, unicamente plrquo se tratava de um ministro do Presidente Peuna ; entretanto, immediatamente aoceito11
a ca.ndidatura do Sr. Marechal He1•mes, qtte inciditt na mesma
censura . ·
.
Tudo isso, pois, pt•ende-se justamente aos f~tetos quo acabo de
assigna.lar. .Todas as dissonl)ões é di vergencias do Sr. Bias Fortes
prendem·se a elles.
: Digo isso sem o menor intuito de amesc1uinhltl' esse amigo a
c1uem devo attençlies inesquecíveis, de quem sou amigo verdadeiro, e por quetn seria capaz de sacriflcat• até 03 meus interesse.,
mais caros. Mas, V. Ex., Sr. Presidente, vê q11e estou atravessando nm momento solemno, ein qno ton ho elo defondet• a memoria,
do um parente o· amigo intimo •. , .
.
0 S'r:, ALFREDO ELLIS - Muito bem,
O SR. FELIOfANo PENNA-: .. de um morto, cuja monioria
não poderei deixar quo se calumnie sem comroettet• um estranho
e inqualiftcavel acto de cobardia, melindre embot•a um presado
amigo que vcrt\ nas minhas palavras a expressão puriss1ma dtl
verdade.
Assim, Sr. P1•esidente. o ressentimento, a divergencia, não do
doutrinas, proviot•am exclusivamente. do. facto de não cl)nsentir o
Sr • .Alfonso Penou na· tentativa irregulat• e ooildemnavel de excluir da presidencia de Minas o homem que elle suppunha . não ter
verdido o direito ao logal' que o eleitora(lo lhe tinha confiado.
'
· Dahi, S1·. Presidente, veiu que, iromediata.mente, o Sr. Bias
I<'ortos, que não. podia ·tolerar Wenoesláo Braz e Bueno Brandão,
pois que .os considerava influencias funestas e pr~udlcialissimaH.
ao Estado de Minas, fez oauea comroum com elles, contribuindo
com o. seu concurso para o desfecho desagradavel (Jue tevo a.
questão David Campista. · · · • · .
.
...
Mus, Sr. Presiáente; como ia dizendo, representa uma prova .
de pequenez de alma, de subalternidade de sentimentos, o procellimento do Sr. Wencesláo Braz, representi\lldÇl ~~pel . odioso e .in·.
digno nesta perseguiçlo aos membros da famtlta. Alfonsl) Penna,
homen> paoificos, fazendeiros que absolutamente ni.io lbe.crearam
dUilonldades, e que nada roais fazem do que, nas épocas eleitoraes,
irem ma.nsaroeute ús urnas manifestar o sou. voto, no exeroiciQ de
um direito.
·'
.
· Mas, Sr. Presidente, estes factos cream uma situação d111lci-.
lima a. totlos. Estamos, em Minas, na contlngencla de luctar contra
o governo federal, l'epresentado alli pelo director· da .Estrada de
Ferro Central do Brazil; que .· desabusadamente, age alli á .mando
do. honradiasiroo e boje opulentissimo St'. ministro da Viação, e
contra o prosidonto do gstado, que, lança mão dos clinbolros puhliVol, H
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coa e ao mesmo tempo da torçà estadual, que est~ dis~eminada por·
todo o 1• districto, com o 11m pueril de obter votos para uma candidatUJ·a repugnante, a candiáatura de um typo hoje conheoido JlOl''
Dr. Chaleira, em um dimicto onde o Sr. conselheiro Ruy Barbõs&J
tove uma. supericrioridade de· 5. 000 votos sobre o ·seu• contendor.
Digo, t<r. Presidente, e V. Ex. não achará desarrazoadas at
minhas palavras, que o presidente do Estado, assim procedendo; nos
crea uma. situação afflicta· e dolorosa.
.
·
. Qua se ha de fazer deante da ameaça dessa. intel'Venção criminosa dos poderes publícos, co~ o 11m de arredar das urnat cidadãos que querem simplesmente exercer um·direito·1 . .
Seria !leito, Sr. Presidente, a~onselba~• que . ellcs recua111em t
que· desistissem de tornar elfectivo O· direito que• a lei lhes ga·
ranten
Seria um acto de cobardia e o tl>iumpho dessa quadrilh. a que
conta. com os favores do Governo do Eltaao.
Aconselhar que reajam, dizer a' essa gente que a lei lhe•gao
rante o direito do voto e que, na defesa desse direito; póde ir atê
onde fôr o ataque, attingindo os extremos....
·
0 Sa. ALFREna ELLis-E~ o que devem. fazer.
· O Sa. FELICrANO PESNA~ ••• a que·Póde cbegal"a. necessidade da.
d'efeBl ; no terreno da luta, SI;', Presidente, nio proTocar, mas
acceital·:t com todas-as suaa•consequenolas •.•
Q.SR. ALFREDO ELLIS-Apoiado.
0' SR:, FELICIAJNO· P!:NNA-•• ,fóra da: luta, vingar OS mot1os•;
para isso, 1l'cam parentes1 ficam amigos·e a· noção que cadP. um
ileve ter do Interesse commum-sentimetli;o. que conJrega. os pro.prios a;nlmael na emergencia do·perigo• oommum.
·
· E', Sr. Presidente~ U'!llll cousa. perigoillli arriscar conceitos qué
pódem ·trazer dentro de BI ~fgog para terceiros, maB, •final de
coiltu, o calice está cheio, nio )){lde oaber dea~ delle maia uma
gotta. O que- tem atê agor111 contrlbuide> pedel'Oiamenie ~a 9·•
os governos não recuem· nes8tlo via de deíiemperOI· e 'Wolener&8>
mandando até assassinar para garantir a. vlettil'll nas UlllllB, é a
eorrvi'cção de que ee~es coDftlcto!iJ se liquida.m 110 logar em que
oceorl8Jll' e diílles ft&o'·surgem conaequeJ~cia.s; é a;. seg~m~noa da.
. proprhs impunidade,
· .
· ·
·
.
Mas, Sr. Presidente, e>sa ml!f!ma impunidade,. ena oerteza;que
tod~ teem de· que· taes crimes·ftaam· inultoe;nio; vingadCJI> eon;.
trt·buem para que elles• se repro4uzam inde11nidameate•
••
Parece· q\l'll é ohe~ o tempo de •tirane 6ofti'Dfltllalill11Ji81 e
a.s:entar a doutrina de que ~ tão grande a responsallll1dade• de
· atacar um misero capauga ou· um lrrespOJII!&vel de poltcf.a; como o
mait·,raduado quadJ'Ilhefrn·, porm111ts alto qua seja.&.p)ho onde
ae pretenda collocar.
·
·
.
Quaudb houver um· eremplo deetel!' ha de haver mail!' cau'Uela,
·
11iella· de Eer com esse desembaraço que bavfllliOII de- ISililriir a.
atteatndos; violencil\8' e priv.aQ&IB do direito st.@t'ado. que é- o
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direito do voto; de onde proma,na além do tudo essa terrível consequencia-de ser· o paiz regido e governado justamente por
aquelles que voluntariamente, por espontaoea vontade, nunca
seria capaz de indicar.
Eis, Sr. Presidente, o meu sentimeni.o, que ou digo, assumindo
inteiramente a ·responsabilidade, em perMt11 paz de minha .con·
sciencia.
·
·
·
Del'endam• seus direitos manumente, rel,',am enerricamente
contra todos aguelles gue quizerem ;priv.al-os desse exercicio, n!o ·
taltam meios, são ·numerosos e é hclto esgotal•os até o -ul.timo •
E si · ha direito da defesa, ha tambem o direito da vindicta, blll
iam bem a applicaçiio da pena de Talilto,. na sua mais larga e ·generosa oxtenslto..;.dente por dente, cabeça por cabeça-estejam estas
cabeças collocadas ondo. esti vereiiil..
. ·
O que é· necessario é n&o proceder· desacertadamente, investir
contra figuras sem responsabilidade, soldados de policia, simples
mandatarias; o que. é necessario é procurar os verdadeiros respon•
savels e subir ati!' ás alturas onde· se acharem collocados.

o

Sr .. Ft~anciscoSalle• pl'Onunciou u·1n discur.;o, que

opportunamente será: publicado.

.

ORDEM DO DIA
LlCENÇA AO SR,' SENADOR J.AURO Ílltl'LLER,

Entra em discussão unica o parecer n. 11', dê 1910, da Commissão
de Policia, opinando _llela. concessão da Iicenca que solicitou, pára
ausentar-se do paiz, o Sr. Senador Lauro Müller.
Ninguem pedindo a. palavra, encel'ra·SJ a discussio, ficando
adiada a votaçao, por farta de nu me1•o, .
.
o sr-. Pre•ldente -Nada mais havendo a,. tratar; ·vou
levantar a, aessio e designo para ordem· do dia. da seg>ulnte: ·· ·
Votação, em discusslto unica., do parecer n. II de 1910;, 4.&
Commissão de Policia, opinando pela conc,e>sii.o da, licença. que
11ol'lcitou, para. ausentar-se do pa.lz. o Sr. Senador ta.uro Müller.
Discussão unica. do parecel' n. 12, de 1910, .da. CommilliÓ de
PoUcirL,, opinando. alija. concedida a.licenc,& que solicitou o. sr. Sena·
dor Ruy Da.rbQS6...
.
Levanta-i& a sessão, ás 2- horas e lO' minutos~
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18" SESS.~O EM Í3-·DE ,\GOs1·o DE iOIÓ
l'RESIDENOIA DO SR, FEl:R~lRA CIIA,'ES,

1°

Sl:lOIU:TAR!O.

A' 1 lJora lia t111•de, presento nume1•o legal, abro-se a sos.~ll:o, a
r1uo concorrem os Srs. Senadores Ferreil•a. Chaves, Pedro Borges,
caudido de Ab1•eu; Silvorio Nery, .Jona.thas Pedrosa, .Tot•ge de Mcraes, .Tosé Euzobio, U1•bano Santos, Ribeiro Gon9alves, Pires Fet•·
roira, Castro Pinto, Gonça!Yes Ferreira, Gomes Ribeiro, Jottquiro·
Ma.lttt, Coelho o Campos, Severino Vieira., Bernardino Monteiro;
Lout•onç.o Baptista, Ollvéira Figueil•edo, Stt Freire, Augusto ·de'. ·
Va.sc01Jce!los, Alfredo El!is, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, Ro· .
c:lriguos Jardim, Gonzaga Jayme, Mete!lo, Generoso Ma1•ques, Yictorino Monteiro e Pinheiro Machado (30).
·. Deixam .de comparecer, com.causa justificada, os Srs. Scnadol'OS Quintino Bocayuva, Araujo Góes, Artbur Lemos, Indio do ~ra-.
zil, Paes de Car•valho, Mendes do Almeida, Gervasio Passos, Thomaz
Accioly, Domingues Cnrneiro, Tavares deLy1•a, Antonio de Souza,
Walfretlo Leal, AIY!Il'O Macbado, Sigísmundo GonQalves, Rosa e .
Silva, Guilllerrno Campos, Oliveira Valladão, Jost1 1\farcellino, Ruy
Barbosa, Moniz Freire, João Loiz Aires, Lauro Sodré, Bernardo
Monteiro, l"oliciano Penna, Francisco Sal!es, Campos Salles, A.
Azeredo, .Toa<Juim Murtinho, Alenct>.r Guimarães, Fefippe Scbmidt,
Hercilio Luz, Lauro Müller e Cassiano do Nttacimento (33).
E' litla, posta em discussfto e sem debato approvada acta cla
sessão anto!•íor. ·
·
··
'
"·-·o St•. a• Sect•etal•io (sei'Vindo de 1•) dti .conta. do
seguiu te:
EXPEDIENTE
Officios:
· ·
" ·
Dei Sr. Senador Ca~sianG do Nascimento, .do G do cort•onte,
communicando fJU&, por moti vo.i impc1•iosos, eJot•çado a deixar
de comparecer, dtiranto algum tempo, :ts sessoes do Sen:jclo. ·
.
,
Inteirado.
. ··
..Do. S1·. Senador Gervasio Pas;;os de 4. de agosto, pedindo, po1•
se achar· doento, licença para 1•etirar-se desta Capital. - A' Commissito do Policia.
· Tolegramma do Sr. Fernaudo Prestes, ti e 5 do corrente, communlcando tur passa elo o governo do Estado no presidente Dr.· Albnquerc1ue Lins, que terminou a llccnçn. em cujo goso se ach(lvn,.
- Intüirado.
.
·
..
O S1•. .-:t,o !õi!iecl'etat•lo (!CI'Vindo rlc 2') ,[oclarr~
ha

par~cClrc·s.
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O S1•. Oliveh•a Pigueir~clo - St•. Pt•esldente,
pedi a palaVl'a para enviat• 11. Mesa um l'8Cjuerimonto do Sr. marechal Francisco .To>é cm•doso .Tunior, solicitltndo do Congresso Na..cionall•elevação da presct•ipção em que incorreu para percobet• os
seus vencimentos. ·
·
·
Rogo t\ V. Ex. se Jigne de tlar a osso requot•im·~nt•J conv:cniente destino.
.
·
.
Vem ti mesa. e é lido o reque:imontu do marechal Ft•ancisco
José Cardoso Junior, de 18 tle maio ultimo, pedindo rulevamento
da prescripção ·em que incor1•eu, afim de polet• receber tÚJJa dilferença de. vencimento~" que se julga com ilíreito.-A'~ Commissões
de Marinha e Guert•a o de Finanças.
,

ORDJ~M

DO DIA

O SJ.•, Prelilidellte ..:... Não havendo numoru para se
proceder á vota~ão que figura em primeiro logal' na ordem do dia,
pa~sa-:-se á mataria em discussão.
·
J,ICE~ÇA

AO SR, SEI\'ADOR RUY BAHBOSA

·

Eott•a cm discmsão unica o parocol' n. 12, de 1910, da Com~
de Policia, opinando seja concedida a licença que solicitou
o Sr. Senador Ruy l~ll'hosa·. ·· ·
· Ni:Jjuem. pedindo a palavra, encot•t•a..se a· discussão, tlcando
a votaçao admda pol' falta de numet•o. ·· . . .
o S1•. Presldellte- Nada mais havendo a tratar, vou
le1·antar a sessão e designo para o1•dem dó dia da seguinte:
· Votação, em discussão unica, do parece!' n. li, de 1910, da
Commissão de Policia, opinando pela eoncessfLo da licença quo solicitou, para ausontar·sc do paiz, o St•. Senador Lauro Mülle!• ;
Votação, em discussão unica, do pm•ccer n. 12, ilo 1910, da
c;o:nmissão de Policia, opinando sojtt concedidtt n licen~a que sohcltou o Sr. Senador Ruy Barbosa.
Levanta·so a sessão á I hora e 15 minuto~.
"
mis~ão

19' SESSÃO EM 8 DF. AGOSTO DE 19!0.
PRESIDESCI.I. DO SR, FERREIRA

cu,\VES, 1•

SECRETARIO

A I hora dit ttwde, presente numet•o legal, abre-se a ses.>iio, a
que concol•t•om os Srs. Senadores. Ferreira Chaves, Araujo Gúos,
:Pedro Bo1•gc~. Candido de Abreu. Silverio Nory, Jonathr!s Po(ll'osa,
Jorge (Je Mora.es, 'Ct•bnno Sa.ntos, Mondes de ,\lmeida, Ribeirn Gon·

•
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çalves, Pires Ferreira, Walfredo Leal, •Castro Pinto, 'Gonçalves
Ferreira, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, Coelho e Co:mpo,, José
Marcollino, Severino Vieira, Lourenço Baptista, Oliveira Figuolredo
Sii Freire, Augusto de Vasconcellos, Lauro Sodré, · Alt'redo Ellis~
FJ•ancisco Glycerio, Braz Ab1•antes, Metello, Alenmu• Guimarães,
Felippe 8cbmidt., Victorino Monteiro c Pinheiro Machado (32).
DeL'<àm de comparecer com causa ,justificada os Srs .. Senadores
Quintino Bocayn 1·a, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Paesde Carvalho, José Euzebio, Gcrvasio Passos, Thonmz Accioly,. Domingues
Carneiro, Tawtres de Lyra, ~ntonlo de ·souza, Alvaro Machado,
Sigismundo Gonçalves, Rosa e Silva, Guilherme Campos, Oli'velra
Valladão, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz Frcir~. João
Luiz Alves, Bernardo Montlliro, Feliciano Peuna, Francisco Sallcs,
Campos Salles, Rodrigues ,Jardim, Gonzaga Jaymc, A. Azeredo;
JOaf!uim Murtinho, Generoso Marques, !Iercilio Luz, Lam•o Mi'iller
e Cassiano do Kascimen to (31). ·
·
E' lida, posta em discmsito e sem debate approvada a acta. da
sessi'ío anteriOr.
· ·

~

I
I

O S.t•. 2• Sect•e'tario (m•vindo rle t•) dá conta do

seguinte

EX:PIWIENli'E
Telegt•amma do Sr. Senador João Luiz Alvos. do a do cot•t•ento,
communicando que a sna auscncia ás ultimas se;sõcs do senado ê
devida ti molestia que o prentle ao leíto.--Intcirado.
Officio tio SI'. Senador Jo·aq uim Ribeiro Gonçalves, de 8 do COI'ronte, communiea.odo que, por motivo de s:tude. precisa retirar-'sa
desta. Ctpital. p:tra o que roqn0r a) Senado lhe concctla 1iceaça.:A' ·Com missão de Policia.
o S:t•. a• Sec1•eta1•1o (UI'~iwlo de E•) procede á leitm•a
do sefrniotc
· .
PARECER
N. !4 -1910

Na sc,siío de 2 de junho nltimo, o Sr. Senador Jorgo de Moraes
apresentou it coosi!leraoão do Senado um projecto .1lc lei e um requerimento do Dr. Heliodoro .Tnraniillo, ref~rontes á constl•uccão de
uma estrada de .ferro no .Amazonas. ligando a cachoeira 1!0 Yutannhan, no rio Ptmls, a Santa Rosa, no rio Abun!t.
.
Rcprrsentante desse Estado e um tios que melho.t• conhecem as
suas con11ições cconomicas, financeiras, sociaes o .geographicas,
aquello S(IMdor, justificando a iniciativa da construcóão da estrado,
demonstrou succinfamcntc, mas de modo claro c preciso, a necessidade e a convcniencia da sua constrncção.

'
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Ati condições especialissimas 1·m quc.so encontra aquolluoglic:>,
no tocante ás oUai rela~ões commerciaos o.sooiaes com o .resto 4o
•paiz .e com o mundo, teem sido objecto de tantos o tão repetidos
estudos, conferencias, rept•esentac,ões e clamores que so nilo pre. cisa :mais de largas dissertações para mostrar que a.quolla vastíssima e opulenta zona vive meio ~agregada o a braço~ com as
•ma.lore• uitnculdades e obst!lculo~ para til•:u• pt•oveito das immensa.<~
riqueza! que encerra.
.
·
Mais particularmente estl'anha c accentua.da é aintla, quanto
ao .segregamento, a po~ição em que se vê todo esse ampli8simo tet•·
rltorio conhecido ·sob a denominação de Acre, onde se .acham estabelecidas as tros lll'Ofeituras, por meio das qua.es o Governo da
União o administra, delle til•ando, .máo grádo o singular isolamo~to
•em que o tom l'Onset•vado, hrgos proventos.
Ora, ·sem mesmo considerar que, pot• mero cumprimento do
dever em CJUO estão os podet·~s publicos de to1'<1Ul' quanto possivol
identica> as condições gcraes de todos os brazileiros, quaesquer que
sejam as terras que occupem, lhes cumpre cuidat• de permittit• aos
:do extl•emo norte algumas, pelo menos, das facilidades de vida e
de trabalho que osoutros des!'ructam, basta se attenla .aos interesseseconomicos do paiz intei!•o p:u-a que se veja quanto importa
áquelles poderes dispensar um pouco de attenção ao que ocooroo
com o torritorio a que .nos reterin:os.
Pois si é certo ctue, isllado quasi do resto do paiz, tão ditncultosas são as suas relaçõ~s com elle, a União aufere considera veis
sommas da producção do alludido tert•itorio, é evidente que muito
:mais avulta.dos serão os proreitos que .dess:t producgão tirará o
erario publico, se lhe facllltlr o escoamento.
Urge, po1·tanto, se cogite de beneficiar a. reJião acreaoa,
moditicudo a posição slugularissima em que ella se tem visto até
hoje no seio das outras regiões diJ paiz, e a ueces~ldade Jlrlmeira .a
attender para levar a etfeit) esse benetlciamenb é proporcion11.1• á
sua producção, que constitue um:~. das no>sa maiores riquezas, sa·
hida., si n§.o de toJo facil, ao menos isenta de algumas das insuperaveis ditnculdades c:~m que ot·~ lucta.
. .Quando outras con~idera,çoe; não avultassem, um como 1:11•
stincto do conset•vação no> deve impellir a inter1•omper a inacção
descuitlosl ,em que nos temos queda.do. De facto, a borracha,
todos são accordos em proclamai-o, constitue ainda uma das
nossas principae> fontes de riqueza. Pois bem, é de mister nos
mostremos com esse tbesouro muito mais zelosos do quo ta mos
:sido attl aqui, para que muito breve .nã.o nos venha.moa a. en·
contrar, com rela~iio a elle, na situação .premente em que uos
achamos com relaoão ao caftl, outr.• riqueza capitulada, como a
borracha, uma das pl'incipaos do nos;;o paiz.
.
Não tnrda.rá muito que nos vejamcs constrangidos a não mais,
fa.llando da borracha, dizermos com. orgulho que de nada JIOS
arreceiamos porque tomos deila o monopolio nn.tur,d.
A concurroncia, na produc~ão dessa riqueza, já. :so annuncla
to morosa para os que não encaram despercebidos o fuluro, para os

•

•

I
I

40

AN~AES

I

DO SENADO

nito percorrem com olhos dosattantos as noticias vind,l.ls das
outras P<trtes do mnndo.
· ·
}<]'assim que não ha muitos tllas um telegl'nmma do lo•'llal do
· Comnw·cio divulgava o pt•odigioso crescimento que estil. tendo a.
pt•oc!IICCão da borracha nas il))as Malasias, para onde foi transpor·
tada, do va,lle Amazoníco, o a prosperidade das companhias que· a
·exploram, pt•osperidade verdadeiramente fantastioa e da; qual se
JIOde fot•mat• juizo pelos dividendos que ~;~stão distribuindo aos Reu~
accionistas, o quo variam entre 66 e 212 %.
·
Como nos será possi vel J';\zer face a~ concm•t•ente que tão bem
· se está ap:parolbando para a luta o aos quo de continuo virão
surgindo, s1 não cuidal'mos promptamente do molhorat• as condi~
· ções do producção da nossa gonuua . elastica, bitratean<lo-lhe o
custo, permittindo·llle portanto disputat• o~ mercados á de outras,
procedencias üOIU o tornar vossi vel a diminuição do pt•oço de vend~
do producto ?.
E como consegui!• essa mellloria do con<lições &i não começai'~
mos por exonerar o producto das avultadissimas dcspczas que a
gmndos dilfleultla<les do seu t1•anspot•te para as pra('as expot•ta.doras
·Jhe impõem.
·
· Ora, essa f<tcilitação de t1•ansporte é, dado o t•egimen especialissitno dos rios innumeraveis da bacia anmzonica, cuja n:.~vegabili·
1lade se intet•rompe durante longos mezes, funcção di!'ecta do esta. 11elecimento de vias t\lrreas criteriosamente ti'Madas.
Pertence a cs~e numet•o a do IJUe tratou no seu discurso o
Senadot• Jorge de Moraes.
.
.
•\s axtraot•dinarias vasantos do Puras c dos seus allluentes,
tornando impossível dnt•ante muitos mezes do anno a navegação
po1• o.ises t•ios acima da cachoeil•a do Yutanahan, no primeit•o, illl·
possibilitam a remessa da p!'oducção do Aot•e vara as praças de
'Belém e do Manáos.
·
Facil é de· imaginar·se os colosSles pro juizos 11ue ossa impos·
· sibilidacle acarreta aos p1•oductores e qua.i1to onerosas se fazem
conseguintemente as condioões do produ cto a SOl' vendido. Isto
r-em tallm• na situação J1l'ecaria a que ficam sujeitos os habitantes
claquollas zonas, por olfe1to do tão longas demot•as no recebimento
tias mercadorias que para lá sobem.
.
Partindo da cachoeira do Yutanallan, ponto até onde o rio
Pu1•us ê sempre uavcga.vel, o dirlgindo·sa ao tet•ritot•io do Acre, a
estrada de que aqui se trata remediará ;J.quelles males. Tocando
em Em preza, sóde da Prefeitura do Alto Pm•ils, olla estabelecerá a
· communica1~ão com as ou&ras duas prefeituras, pot• meio das estra·
das de 1•odagem feitas pelo DI'. Bueno de And1•a•lo, e indo <tt~ San&a
Rosa, :t mat•gem do Abunã, aproveitará a toda a extensão banhada
pelos rios Bani, Madt•e de Dio~, Abunã e Ortón, tornando-se o
oscoa•louro natut•al •lo uma gt•ancle parte da producçi'io · boliviana..
Seguindo a llh•ocçüo indicada no mappa •1ne ao sou l'OliiiCri·
monto juntou o S1•. H. Jaramillo, a estrada atra ve>sarlt os valle~
dos rios Jtuxi o Pnrlls, .ia largamente oxplot•ados e grandemente
IJUO
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habitados e cuja topographia é de molde a não apresentar diffl· ·
cnl dades insnpet•avcis á sua construccão.
· Nem 11or 1sso, entretanto, serão de peque11a monta as (Jlle a
execução das obras o1ferece1•ii, attentas a n<\tureza peculiaL' á
região, o seu extt•emo afMtamento dos gra.tides centros que terão
·de J'ornecet•. material e os trabalhadores Pl'ecisos e ainda os embaraços e obstaculos que o transporte de uns e outros encontrará.
Deante dessas clrcnmstancia.s especialissimas do caso de que se
.
trata, a concessão de llwores especiaes a quem se proponh1 levar
a e1feito a cstt•ada em questão se explica e justifica por si mesma.
A constt•ucção, cm andamento, da Estt•ada de Ferro. :Ma.deiraMamoré não constitue nem pode constituir uma razão contraria. á
da nova via·ferrea, por isso que aquella., como muito bem diBsG
no.seu discurso o Sr ..Jorge de Moraes e facilmente se veridca pelo
exame de qualquer ma.pJ.la da. regllto, não resolve de modo algum
o problema das commumcações do Acre, se1•;·indo unicamente á.
zona banhada pelo rio Guaporé, a. uma parte da zona. nor·te da
Bolivia e d. sul de Matto Grosso,
Attendendo ao que deixa. rapidamente exposto e a outras considerações que, por amor d•t brevidade, omitte, pensa a Commissão
de Obras Publicas e Emprezas Pt•ivllegia.das que a petição, de que
foi apt•esentante ao Senado o Sr. SenadoL' .To1•go de Moraes, l'ormulada. pelo D1•. H..ra.ramillo, cujo conhecimento da região ama~onica,
·ao menos na parte a que se tem actui f~ito allusão, se acha. dl3monstl•a.do em memot•ias, p1•ojectos c conrercocias que ha feito, merece
defcl'imento.
Assim pensando, a Commissão submette á considet•aç:Io do
Sena<lo o seguinte
PROJECTO

N. 5-1910

OCongresso Nacional dec1•eta:
.A1•t. 1.• E' o Pre.>idente da. Republica autot•izado a ·contra.ctar
com o Dr. H. Jara.millo, por si ou por companhia que organiza.1·,
. ou com quem maiores vantagens o1ferecm•, a construcção (ltJ uma
estrada de.fel'l'O que, pa.l'tindo da cachoeil•a do Yutanaba.n, no rio
Pul'l.Ís, vá tm•mlnat' cm Sa.nta Rosa, á margem esquerda do rio
Abunã, passando por Bocca do Acre, Caquetá e Empt•eza.
Paragrapho unico, O Governo, no contracto que celtJbl'ar,
ostipulal'á os prazos que julgar convenientes pa.t•a apresentação e
:tpprova.Ção dos estudos e execução das obras e todas ai condições
necessarias á, sua solidez c proveitosa. eftlcioncia, nssim como as
· (lUC fo1•em concer·nentes á saude e hygicno tio pessoal que se tivm·
de empregar nos l'espectivos trabalhos.
.
A1•t. 2.• S<3l'ít !le 130 annos o prazo 11olo (JUal podm•á o comra- ·
· ctante explomr a ostm,da, bem como os l'a.maes quo venham n. SOl'
· construido.•, medinnto novos contractos quo o 1.1ovcrno annt1a om
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celebrar, começando aquelle pr<IZO a contar-se da data da assl· ··
gnatura do contracto.
Art. 3, 0 Ao contractante concederá o Governo isenção do 'direitos para o material fixo c rodante destinado á estrada, emquanto
ella so achar cm construcção, e para o que for importado depois.de
construi da, pelo prazo que julgue razoavel estipul:u', prazo que·
poderil ser-o da concessão.
.
·
Art. 4. 0 O Governo fará ao contt•actante cessão gl!atuita dos
tel'l'enos llevolntos que yortencerem á União e forem nocessarios á
construcçlto e exploraçao da est1•ada .
Art. 5, 0 A estmda gozará ca garantia •le .iuros de 5 % ao
anuo, até a importancia ma:< ima do dous milhões esterlioos,1!cando
salvo ao Governo substituir osso por outro qut~lquer systema. de
ga1•antia ou antmaçiio, que julgar mais conveniente, tendo seropt•c ·
em vi8ta a prompta l'Caliza~ão do eroprahcmlimento.
Art. 6_o Findo o prazo da conoessã~, .a estrada coro todas as
suas dependencias e pt•opriedades reverterá ao donünio da União.
Art. 7. o Em tudo quanto não constituir objecto do determi·
nação espocial da presente lei tt estrada do que olla trata fiO o.ppll- ·
carti o regimen a que, em geral. estão sujeitas tollas as estt•adas ·
de ferro, de concossiio ou administração fede1•al.
At•t. 8. • Si dentro do seis roezes da data da presento lei não
ti ,-e r sido possível contt•act:w-se a construcciio da. estrada proje·
ctada, fica o Governll autot•izado a fazei-a construir por administl'ação.
·
Pal'agt•apho unico- Em qualquer caso, pat•;t os e/feitos da presente lei, fica o Governo autorizado <L fazer no paiz ou no estrangeiro~ as operaçõe~ do credito necessarias.
Art. O, • Revogt~nHo as disposições em contrario.
Sala das Coromi$SÕJs, 23 do dezembrJ de l90'J_-Jonatha& l't·
dro8a.-8cve1·ino Viei1·a.- A.' Coromissão de Fioaoças.
O S1•, B:r.•az A.b:r.•nntes- S1•. Presldentc, pedi a palavl'11 pa1•a apresentar a V. Ex. um. requerimento de D.Henriqueta dos Santo; Pereil•a, viuva do juiz de direito em disponibili.dade, Dr. Antonio .José PeJ•eira, pedmdo relevação da prescripÇão
do montepio que deison ce recebot•.
Vem tt Mesa e é lido um l'equerimento de D- HeOl'iqueta Ferreira dos Santos Poreil'a, ''iu,•a do juiz de direito cm. tlisponlbili·
dadé Dr. Ao tonio José Pc1•oira, petlioJ.o relevamento da pt•escl'ipção
em que inco1•ret•am as pensües do montevio, a que· tem dtreito e que
deixoutle l'Cce!J::J• .-A' Co~missfio de Ftnanç(ts.
O 1!!11.•. Sá 1<'~o•eb•e - Vae apresentar ú. consideração 1lo
Seoatlo um :rrojecto do reo1•ganizaçã.o do Distríoto Federal. Os
ft~ctos que se desenJ•olararo o anno passado, apils 11 eleição :muni·
oipal e durante a veriacação de poderes dos novos inteortentes, são
bem conhecidos. Os iutcressados reclamaram a intervenção do
Podet• Judicüu•io, impetrando uma ordem de l1aúeas-corpu&. O Supt•omo Tribunal Feder,ll, por6ro, não resolveu o caso do legitimi-
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dade. do Conselho. Limitou-se a ga.l'a.ntir. aos impretrantea do
o oxercioio dos direitos decorrentes dos diplomas de
que eram portadot•os, sendo que, no respectivo accót•dam reconhe·
ceu que o dect•eto por meio do qual o Poder Exocuti vo declarou
inexistente o Conselho é constitucional e int,•gralmente valido.
Depois de outros incidentes, o Senado res'0h·eu o assumpto,
approvan(\0 o brilhante e erudito parecer da sua. Contmissito de
ConstituiÇão e Diplomacia, relatado p3lo honrado Senador Arthur
Lemos, sobre o veto do prefeito ao orçamento municipal para. 1910,
· proclamando a lllcgitimidado do Conselho que votou o pt•ojecto de
'lei orçament.at•la., Por sua vez, o Congresso Nacional, vota;ndo o parecer, segunclo o qual foi reconhecido presidente da Republtca o marechal Hermes da Fonseca, declarou illega\ a const\tuiç:io do mesmo
Conselho,
Urgia, portanto, que o Cong1•esso rezuediass~ a essa situação de
inexistencla do um Conselho Municipal no Districto Federal, regulando por lei orJinaria ti constitui~ito de conselho legal.
.
. Dahl o projecto que, . como defdnsor acorri mo ua autonomia
deste Districto, olàborílra o entl'egava á sabedoria. uo Senado.
Vem á Mesa., é lido o, estando apoiado pelo numero das nssi•
gnat~ras, vae a imprimir, para entrar nn. ordem doo tr11 b11lhos, o
segumte
habea8·COI'PII8

PRO.JECTO
N. 6- 1910

O Congrooso Nallion:d rr.soll'e:
Art. !'.• O Conselho Municipal do Districto Federal compor-sehn de 21 intonclento '• um dos quacs será o presidente, pot• eleição
de seus pares. .
. Paragrapho unlco. Cada intendente peroeberiL mensalmunle,
para sua representação, a quantia do I :000$000.
·
Art. 2.• São oleitot•es municipaes os cidadõos brazileiros,
natos ou naturalizados, maiores de 21 annos, que saibam ler o escrever e resillentes no Districto Federal, nos dous mozos anteriores
tl inseri pção.
§ 1. • E' areado cm mula Pretoria o registro do eleitores, anl).oxo
ao de casamento>, nascimentos e obitos, e que será feito cm livros
especiaos, fornecidoe pela Prefeitura Municipal.
§ 2.• A inscripção se fará em qualquer ditt do anno, excepto
aos rlomingos e dias feriados, das 10 horas do dia ás 2 da tarde, mediante petição dirigida. ao juiz da Pt•etoria da rcsidencia do alis·
tnndo. Este a escreverá do seu proprio punho conteudo o nome,
filiação, edadc, profissão, ·cstttdo e !'esidenciu, data c a.ssigna.tura,
sendo a letra o nssigna.tura reconhecidas por tnbellião publico dtroctamonto o por proprio conhecimento.
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::i 3. o E,;sn petição se1•á. instrui .ln com os se:;ptintes documentos:

•

a) cül•t.idão de ida.de do pretendente ou documento rtu'~" supp1•a,

nos te1•mos da lcgislaQão civil;
·
.
b) attestado do delegado de policiit locn.l do que o aJist:md<J
mora ha, pelo menos, dous mezes no lo~m· indicado ;
·
·
c) att13stttdo de identidade passado por autoridttde Jlolicial ou
judiciaria do Distrioto Feder:.tl.
, ·
·
.
§ 4. o Apresentada a }Jetição, devidamente inst1•uidil., do CJUe
Jloder:i a parte cobra!' recibo do olllcial do registi'O, o J.ll'etol' adespacb:u•:i; sendo deferhla, o ofllcial de regist1•o inscrevBl'lt o nome do
eleitor no livro competente e :tl'chivará, sou a l'esponsabilidade de
·depositaria judicial, :.t petição e documentos, subscrevendo o eleitor
.
a inseri peão.
·
§ 5. o Sondo indefopi.la a Jlctição, o alistando poderà r.~co!•rOI',
no lll'azo do 48 horas, pa1•a o juiz de direito da vara cível respectiva, que julgará. o recurso dent1•o do p1•azo maximo de !linco dias,
sendo insc1•iptas as que obtiverem provimento.
§ tJ.a Do despacho do pretot• ordenalido a inscripção, cinco eleitoi•es do districto poderão reco1•rer para o juiz da var.t ci r e! respectiva, ob.>et•vado o processo estabelecido no p:u•agrapho antecr.dcntc.
§ 7. • Doutro de lO dia•, apús a inscripção, o pretor ent1•egal'lÍ
ao <tlistado um titulo, cm superior pel'gttminho, conforme o modelo
appruvado pelo Gove1•no, o rlttal será as>ignado pelo juiz, p0Io olfi·
dai do registro e pelo eleitot•.
§ S. • .O eleitor a.ssigna1•á o titulo no momentJ do recebe!· O e 1111.
presença do preto1•, CJUe vet•illcará a identidade do eleitO!', comp<t·
raudo a letra com as assígnaturas constantes do rcgistt•o e dos !locumcnto~.
§ 9. a O

eloito1• }Jassal'á á marg<l!U do livro um recibo do titulo
·
entregue.
§ 10. E' facultado ao eleitor, que perdet• o seu titulo, ii1•<u• segnncht via, justificando pcmnte o pretor o extravio e pagando os
emolumentos de 10$ ao olncial do 1•egistro. Essa segund<l via terll.
:t mesma fórma e os mesmos t•equBitos exigidos nos }llll'ngrap!ws
ttnterioras.
Art. 3.o A pessoa que regisü•ar o obito do individuo alistado
poder:\ no me.~mo acto scientillca~• o p1•etor porJJetição, a IIm de ser
1eita a exclusão, uma Yoz veritlcada a i<lentida e.
· Art. 4. o O of!lcial do t•egistl'o remetterá :.tnnualmento ao lll'cfeito
municillal uma lista dos nomes dos cleitOl'•;s fallecidos, r:om os respectiros qualificatl\·os estrahidos do liVl'O de inscripçiio.
Paragra.!Jho unico. Dentl•o dOJll'aZo de dez dias o p1•efeHo Jitl'i.Í.
publicar essas Jist:.t.~ pelo jOI'nal otHtlial da. Prefeitura e rtlmettm•;t
um exempllll• a todos os pretot•es, pa1•a os eJMtos de direito.
· Al't, 5. a O pt•etor o o ofllcial ilo registro percebe1•1io paio ~Cl'·
.viço eleitoral 200$ mcnsaes eada um, págos pelos coft•es da. muni·
cipalidnde.
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Art. 13.• No dia designado para a eleição, o pret.or permauo ·
corá em sua sala das 9 horas do dia até 4 da tardo, pn.ra recebet· ·
os votos dos eleitores alistados na sua pretoria.
.
. · .
§ 1.° Compn.recendo o eleitor, exlllbir!i o seu titulo ao PL·etor,
que o examinará o, Vf!riflcando a identidade do oleitoz· e que o ti··
tuJo é vet•dadoiro, receberá o voto.
·
§ 2. ,, Sobre a mesa do pretor serão collocadas dtms urnas do
vidro translncldo com uma só abet•tura na parte suporiot• ; om
um(l, dellas .o eleitor, depois de inscrever o seu nome em um 'livrG.
proprlo, depositarà o voto . em envoloppe fechado, indl.stinguivel
por qualquot• signal, e na outra o selt tltnlo de oloit.or.
. •·
§ 3.• A's 4 hot•as lia tarde o p1:etor, assistido do. seu escrivão
(• dos dscaes que tenham comparecJdo, abrirá a urna dos YOtos,
conümt· as ccdulas, vct•ifloar(• si ha· o mesmo numero do inseri··
pções c depois abril•ú a~ cedulas, uma por uma, Iord. cim voz alta
os nomes esc1•iptos e stmttltaneamPnte o esct•.lvão Irá Iàzendo a·
addir:ão dos votos atê o ultimo, o terminadas a leitura e contagem
dos votos, o juiz proclamará oresultado, env:iando-o no mesmo dia.
pot• cct•t!diio ao director <la .Imprensa Nacional, para set• publioado
no JJiw·io Otficial, no dia seguinte.
.
·
.
. §
Antes de abrir a m•na e de iniciar a apuração, o preto I',
I'urtt. Iawar. pelo escl'ivão, em seguida <i a~signatura do ultimo
eleitor, um termo, ontlc mcrncionará, além tlo numet•o de elci·
tores qno votaram, o nomJ do ultimo eleitor. Esse ·termo será
ta.robem assignado pelo pretor. ·
·
§ 5.• Finda. a apuração e em seguimento o escrivão la.w.:ú•á
cm livro ]lropi•io uma acta, tambem assignada pelo i uiz, contendo
os nomes ilos candidatos votados, numero de votos de cada um, o
numero do eleitores que compat•eceram e o dos que doixarmn tle
oom p!tt•ecor . · ·
·
·
·
·
§ G. • Todo candidato tem dil•eito á apreson~aoão de um fitlcJal
em cada. mes<i . eleitot'<\1. não ·podendo esta, solJ motivo algttm, .
recniár a assistencia do fiscal.
·
.
Art. 7.• Quarenta o oito horas uepois, ao meio-dia, I'etmi~·-se..;
hão os preteres no ediftcio do Jio,·wa, sob a; presidoncia .do juiz de
dlroito mais a11tigo, levando cada um .os títulos dos eleitores que'
vota.raín o umri. certidão da acta dit eleicão.
_· ·
§ 1.o Esta ,innta f<lr<t. palas certidões apresentadas, •~ somma das·
resultados .parciaes .e proclamará o total, C{UO se1•1i publicado no
dia immedtato pelo Diario OQioial,pela fót•ma presi:lripta no § 3• do
artigo precedente; o l)Dtt•egard., no Pl'!IZO de tres 1lins, a cada can-·
didato eleito nma cet•ticlão que Jhe ser,·irá do diploma.
§ 2. 0 No quinto dia depois do. eleição os candidatos diplomados,
80 reunirão no edificio do Conselho Municipal afim de procederem
·á veriftcaçit" 1lo poderes, do conformidade com o t•egulamonto ':·que
tôi' oxplidido p~ra a oxecu!:'ão. da presente lei. -At>t. s. o O Districto Federal flca dividido em trcs ·1listrictos
eleitor;tos pm•a a eleiçíio de intendentes ; o 1• districto · abt•n.ngo na
. preterias: 1•, 2', 4•, 6" e i'; o 2•, ns preterias: 3•, ri", s•, 9• e 10';
c o~·. a8Jll'otorias: l !", 12•, !3•, 14• o Hí•,
··
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Paragrapbo unico. Cu.da. dist1•icto elegerá sete intenofentes, pcdando cada eleitor votar em cinco nomes.
Art. 9. 0 Noventa dias depois de publicada a presente lei, Carse-ba .a eleição de ·intendentes municlpaes, de accôrdo com o processo aqui estabeleotdo, e o seu mandato durará tres annoJ a. conta.L•
do dia da. eleição.
§ 1. o As eleiQÕEis seguintes, paN 1•enovação dJ conselho se
farão triennalmente cm dia correspondente ao em que se realizar
a primeira.
§ 2. o Oito dias depois da eleição, os .eleitores poderão receber
dos pretorel re;pectivol os seus títulos, deixando recibo.
Art. 10. O pr.;feito municipal foraecer<t aos pretores ·o mate·
ria.! precis) para o alistamento, revi~ão e procasso eleitoral.
Art. II. Os pod'Jres de que se acha investido o. prefeito por
nií · ~e ter constituído o Conselho .Municipal. eleito em. 31 de outu.
br1.1 de 1909, cesSlrã.o no dia. em que. se constituir o Conselho que.
fôr eleito de conformidade com a. presente lei..
.
.
Art. 12. Trinta dias antes do estabelecido para a eleiç'io, ficará
suspenso o alis tamentJ atlm de .serem relacionados os nomes dos
ele1tores em lista alphabetica, eliminando os dos que tiverem fal·
lecido, mudado de domicilio ou incidid!> no diop)sitivo do art. 71
da. Constituição.
P4ragrapbo unico. A oliminação por mudança.· de domicilio
será feita mediante requerimento da. parte. instruido com a l'especth•a prova..
Art. 13. Constituem crime:
a) a. inscripç!Eo indevidl do eleitor ou exclusão contra a.
lei;
b) a Jll.loiflcaçio de qualquer documento eleitoral;
c) a. alteração ou falsificação da acta eleitor.tl 011 de sua. certidão;
d) alteração ou fals!ftcaQão, no todo ou em parte, de titulo
eleitoral; ·
·
~) a inscripção do eleitor em mais de um~ clrcmnscripção
eleitoral;
.
1) qualquer fraude que altere o resultado da eleição.
s I.• Si o crime fôr pr.1ticad1 pelo· prator,.juiz do direito ou
escri.vão:
· Pena. - de saapensão· do emprego• por seis mezes· a. um· uno
e multa d!' I :000$ a 5:000$000. · ·
.- · ·
Si por qualquer outra pessôa:
•
Pena - de dous a. seis mezes de prisão e 1nulta. de 1:000$ a.

I
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3:00~00.

§ 2. • O processo. tem acção publica. por denullcia. do Minlsúu~io
Poblico, na Justiça. Federal, e pOde tamoem ser intentado por qual·
quer eleitor municipal.
·
l
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---------------------------------i;ento dJ custas o sellos e tom preferencia
§ 3,•· O prvces~o é

quanto o qeu andamento sobre todos os outros. O juiz o julga de
I!Writit, e não adstricto.· a formulas •.
§ 4. • O procurador da Rep11b!íca, a quem for por escripto denunciado um crime eleitoJ•al e não pr.:>mover o respectivo pl'ocesso
Incide na s~ncçiio do art.· 207, o. 4, do Codigo Penal.
· Art. 14.Continuam em vigor n&c parte·nio·l'eVO(fada as leis anteriores, ct!ias· disposições o GJ\"crno consolldard. em· regulamento•.
Art. 15. Revozam-se ás disposições em contrario. ·
· ·
Sala das sessões, 8 de agosto de. 1910.- Sei. Freire.- :luguno·
dll Va•concllllol.- Lourenço Ba,otista.- Pire$ Ferreira.- A1·auja
GdeJ.-ManogJ. Gomes Ribeiro.- Oandido do Ab1·~u.-lonat%a$ Pe·
dro1a. -F. Mendes de· Almeida,

· O Sr. Fra.uoisoo Glycerio (*) -Sr. Presidente,
desejava _que V. Ex. me·lntorma.sse·si estilo ou não tunceionando a.
Commissao especial nomeada por delibsra.ção do Senado p!l.ra
conhecer do.l projectos de raform~ eleitoral e slbre elles emittir
:parecer. .
E' certo que na sessih passada foi organizada' uma Commissão
com ta&~ intuitos, 111\S não S9i si oseu mandato caducou. ·
Fiz parte dessa. CommiHsão e, pela; minha intervenção no
assumpto, parece-me que o projecto· agora apresentado pelo ho:a•
rado_ Sena.áor pelo Distri~to Feibral, bem como o p~ndente de discussao, a.pres~nta.do pelo 11lustre Sanador pelo Espirito. Santo, devam
ser remettidos lt.essa Commis;ão.
. Da minha p1ute,. desempenh~ndo-me d'e compNmis~.J anterior,
a.ma.nbit. ou deplis,.
a.presental'ei um·
projecto de· ratorml eleitoral·.
'
.
O; SR SA F'REIRE-Ho. uma Commissão.e>peclal que tem. de se1•
ou.v:tda,
· · . ·, ·
, 0SR, FRANCISCO GLYOrlRtO~E' prceiSalllente do• que·desejOIBel'
informado. isto ê:-sl o mandato· da. commissão especial perdura.
ou caducou. · ·
··
O sw. PaEirDEN'l'IJ- O ma.ndaio .perdura. e.a..Commissiios~
tteea.pparece- com a; legislatura •.
0 Sa. FMNOJSOO GLYCERio-Eil~ão, rogo V. E11:. que·sedígne
envllor a. refer!dr..commissiio o projecto aprcsento.do pelo lllustre
Sanador pela DlatrliltJ Federal,. ben como; tm apresentados pelos
honrados. SJnadores pelo· Esplrlto Santo e· pela Parabyb!lo do
Norte.
· ·
Amanhã o:1 depois, como .iit disse, apresentarei o• meu projecto
e de3de jlt peoo a V. Ex. que lhe dê o mesm~· destino·.
O S&. SA. FREJIIJ!l-<> meu projecto não devia. ir primeiro á
· Clnami1siG reapec.tiva.. deter!llinada. pelo Regimento 1 .. ·

a

1. '
' (•) Balo diacurao nlo foi ra'llllo p,tle.oltdu,
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. O Srt, FRANCISO() GtYCERro-A Com missão especial foi ln~titui(la
para dat• parecer sobii() pt•ojeotos desta natureza. . · .
.
O facto, porem. do devot• ser ouvida e;.ta Commissão especial
não pre,imlica a :mdioncia da Commissão designada pelo Regimento.
.
.
·
.. I

o Sr. Se-verino Vieira (·)-St•. P1•esidente, poço vcnitt ao meu distlncto mesh•e e chefe, que ac!l.ba de ocoupal' a attenção do Senado, para oppôt• ligeiras objeogões !ts considerações que
fez cm l'elacão ao pl'OJecto apresentado pelo mon distinoto 'üolloga
e amigo representante do Dlstricto Fcdet•at.
·. •
Em primeil•o. logar, e parece claro, pelo t•egimento é que,
apresentado um projecto de lei, este segue os. tramites regimontacs. ·
·
· .
Admitte-se, é verdade, que um ou outt•o Jll'o.iccto seja enviado
:i. uma Commissão espacial, mas essa excepçao só póde te!' logar
em virtude de voto uo Senado.
. ·· · ··
: ·
Ct•eio que assim so procedeu quanto ao projecto do honrado Se_. .
nador pelo Espirita Santo, aliás elaborado ílepois de muito estudo, ·
mult:1 !'eflexão e com o maior criterio, sobre a ma. teria eleitoral
em ~et•n!. .
·
. ·ora, aluda quando exista, pelo voto do Soua.do, uma Commissão encarregada, de dar parecer sobre as reformas eleitoraes, pa.t•ece-me quo da pasta dessa Commissito devia escapar o pro,ieoto
apresentado pelo distlncto collega, o nobt•e representante do Dis~
tricto Federal.
Com elfeito, o vrojocto que S. Ex: elaborou diz respeito siin..;
plesmento ao DlstrJCto Federal;· ii um projecto r1ue, por sua natureza. especial, não pódo se1' extensivo ao territorlo da Republica~.
E', ao demais, um projecto que tem por intuito, si nii:o me. engano,
remediai' a situaoão anomala em que se acha o Districto lo'ederal.
E', portanto, um projecto que roola.ma prompto e immediato estudo
e breve soluçio por parte do Congresso.
.
· · ·· · . .
Peço licença, pois, ao meu distincto chefe para fnzer estas li·
geil•as considerações ao que disse S. Ex., manifestando desejos de
que este Pl'O,iecto seja tttmbem enviado á Commissão especiaL
Creio, repito, que, em todo o caso, o pro,iecto não pótle te1• esse
jestino, senlo em virtude do. voto do Senaclo. . .
.' ·
'

'

'

o Sr. PJ.•esidente-Tratando o projecto que acaha: de
ser apresentado pelo honrado Senador Sr. Sá Freire, nilo de uma· t•eforma da lei eleitoral vlaente, mas da reorg&nizaoão politica (lo
Districto Federal, deve elle ser, precipuaJnente, confiado ao estudo
ia Commissão de Constituioão e Diplomacia~
Uma yez dado o parecer desta Commissiio, o Setlado, co1no bem
ponderou o nobre Senador por s. Paulo, poderá determinar que. o
projecto seja suhmettido tambem [I.O exame da commissh encarl'C· ·
'

(•) r·~Ho di<cnrso nio foi rtTblo pelo orador.

'
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"ildtt de estud.ar a refo.rma eleitoral pi•oposkt pelo Sr. Senador
Rroniz Frci1•e, visto assentar a reorganização que elle cont·•m, no
estabelecimento do um processo especial de eloiçuos para o Dist1•icto
Federal.
Todavia, esta é uma •1uestão prematurtt, porquanto, o pl'ujecto
de que se trata t~r:t que ser approvado pel? ~enado cm .1• uisc.nssão, ante~ ele 1r a qualrpwr das suas Comm1ssues pei•manontoi ou
especial)s,
·
ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO

· · . O St•. Pre;;~ideute-A lista d:t _poi·ta aceusa 11. pr€sonça.
ue 32 SI'S, Senadoi•os no recinto, porém, nao lm mai.; numero para.
~e.

.

.

vao }Ji•oceder-so á chamada.
!•':tz-se a chamaria, 4 rgml deixa de I'Ospondol' (l S1•. AIti·eol(l
E!Jis.
· ·
.· O Sr. 1:»re;,iilcleute- 'l'oouo l'asp•Jntlido <i chamada
aponas 31 Srs. Sonadot•es, contiilu:tm ;tdiadas as vot:tç5es. I~ como
só tio votações consta a ot•dem do dia, vou levantar a ·se~são c do·
signo para a da seguinte:
·
Votação, em discussão unictt, do p:~t•ocet• n. 11, de 1910, da
Com missão do Policia, opinando pela concessiío d:1 licença que soli·
citou, pat•a ausentai•·so do paiz, o Sr; Senador La.uro Müllar;
Votação, em discussão unica, do parecei' n. 12, 1le 1910, da
Co1umissão de. Policia, opin:1ndo seJa concn•lida a linonç:1 que solicitou o St•. Senador Ruy Barbosa;
· 1.. discussão do projecto n. 3, do 19!0, moditlcando, substituindo e revogando divet•sas disposições da Joi eleitoral n, 1.269,
de 15 de novemb1•o de 1904. ( 0/fel·ecido pelo S1·. Senado1• Alva1·o

Mcrcht1do) ; ·
·'
~
·
·
,
:2• discussão do projectou. 4, de 1910, autot•izaudo a concessão
de um anno do licença, com ordeuado, ao 2• csct•iptur,trio da Al·

l'andega do Rio Gt•ande, Estr1do do Rio Grande 1!0 Sul, Auto· da
Silveira· Fontes, p:tra t1•atamonto do saude. · (O{f'erecido pela Con;miss,ro ele FinanÇas no pa1·ecer n. 13 sobre .o l'equerimento ,, , 9;
de_1910), · ·
·
. .
·:I-ov(\ntn-se a. sossio <t I horit e 45 minntoil.
Vol. I!
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20• SESSÃO E)! 9 de .AGOSTO DE 1910
PHESIDENCIA DO SR. FERREIRA BI!AVES,

1• SECRETARIO

A' 1 hora da tal'dc, presente numero legal, ·ab1·e·se a sessão a
que concorrem os Srs. Senadores: Fer1•cir<t Chaves, Pedro Borges,
Candido de Abreu, Silvei•io'Nery, .Tonnthas Pedt•osa, .Jorge de Mol'aes, Ar!IJUr Lemos, Jos6 lluzebio, Urbano dos Santos, Mendes de
Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Domingues Carneiro,
Walfredo Leal, Alvaro Machttdo, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira,
Gomes Ribeiro, .Joacgtim Malta, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Severino Vieira, Bernardino Monteiro, Lourenço Baptista, 011.-eir[i, Figueiredo, Sá FI•eiro, Augusto do Vasconcellos, Lauro Sodré, Feliciano Penna, Alfi'edo Ellis,Francisco Glycerio, BrazAbrantes, Rocl!•igues .Ta!•dim, Gonzaga Jayme, A. Azeredo. Generoso
Marques, Alencar Guimarães, Felippe Schimitlt., Hercilio Luz, Vlctorino ~!outeiro e Pinheiro Machado (41),
Deixam de comparecer, com causa just(flc[Lda, os Srs. Senado.;.
rez: Quintino Bocayuvu, Araujo Góe:;:, Indio do Brazil, Paes de Carvalho, Gervasio Passos. Thomaz Accioly, Tavares do Lyra, Antonil)
de Souza, Sigismundo Gonçalves, Rosa o Silva, Guilherme Campos.
José lllarcellino, Rnr Be~rbosa, Moniz Froil•o, .Jolto Luiz Alves, Bernardo Monteiro, Fr[lncisco Salle>, Campos Salles, Metello, Joaquim .
Murtinho, Lnuro Müller, e Cassinno do N[lscimento (22).
E' lida, post\L em discussão e, sem debate, approvalla a neta da;
sessão anterior.
.
o s~· .. 3° Secretfu•lo (8ei'VÍIIdO de 1°) lll.t conta do
seguinte
EXPEDIENTE

Telegramma, assim concebido:
· PALMAS, .8 .de J.GO&To-Senado Federal-A essa alta Cot•poração
NMional cada um de cujos membros representa uma parte dG.
povo brazileiro, devendo. portanto, cuidar da estabilidade da paz.
e soberania popular, vimos confiantes pedir tranca intervenção a.
- favor do reconhecimento dos sagJ.'ados dil•eitos do nosso amado Pa.l'.aoá, evitando assim cruel contlagraQão entre Esta.dos filhos da.
mesma grande patrla. Respeitosas saudaQões.-Pelo oJomité de sen}loras palmenses, Flavia Amaral, presidente. - OU'"a Cunlu:t, se•
cretaria.-Pelo comité de senhoritas palmenses, Franci8c" Andra·
d1, presidente. - E8lhe1• Guimm·<ies, sec1•eta!•ia.. -Pelo comité da
limites palme!lBes.- Dommgos Soares, presidente. -Dr . .Bernardo
R. Vianna, vice-presidente.-Cunha Sob1·inho, secrctario.-Domin·
gos Araujo, prefeito municipal.- Josd .4.ntonio Gue1·ior, presidenta
da. camara..-Ioteil•ado.
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o S1•. -:L• Sec1•etario (m·vindo de 2•) procedo ·á loi·
tura dos segulntol
· ·.
..
PARECERES
N. 15-1910

Declat•ando achar-se doente e por ism precisar de retirar-se
para o seu Estado, o Sr. Senador Gervasio Pa~so~. em olHe lo diri·
gido á r.Iesa do Senado, a 4 do corrente, pede que este lhe conceda
llceoQa para deixar de comparecer !ls suas sessões.
,
cumprindo a formalidade do dat' parecer a respeito, a Com.
missão do Policia entréga o requerimento ao Senado afim do sei'
deferido.
Sala das Commissõe~. 9 de agosto de 1010.- Fel'l'eim Chaves,
presidente interino ....;..Pedro Augttsto Bo1·ges, !•~secretario interino.
- Ca11dido de Ab1·eu, 2• secretario interico.-:- A imprimir.
N. 16-1910

O Sr. Seoadot' Ribeiro Gon~ah·es pt•ecisa, conforme o cliz cm ·
em offlcio, que a 8 do corrente •lirigiu ao Senado, retirar-se desta
Capital, por motivo de sande.
,
A Commissão de Policia entendo que o Senado deve conceder a
licença que, no mesmo officio, pede o t•epl'esentante· do Piauhy o
assim tem· pt•eenchido a fo1•maltdade de . dar parecer sobre tal
pedido.
Sala das Commissões, em 9 (!e ago.sto do 1910.- Joaquim Ferreira Chaves, presidente interino.- Pedro Aug11sto Borge$, I• se·
cretario.- Candido ele Al>1·eu, 2• secreta.J•io intN•ino.
N. 17-1910

O chefe do Poder Executivo, em,mensagem de 2 do corrente
mez, enviou ao Congresso Nacional a representação da. Assombléa
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na qual o seu Presidente
Dr. Joaquim Mariano Alves Cosh pode uma proridoncia urgente
con tt•a li. anormalidade amea~adora da perturôaçiio da· ordem e do
regimen federativo, pela dualidade de assembléa, e, portanto, de
governo. O Vioe-pre;idente da Reyublica limita-se a remetto1• a
representação, não emittiodo opiniao nem alvitrando medidas '([Ue
possam ser applicn.das para remediai' o ·mal que atlligo o povo fluminensl', o, cabendo á Com missão do Constituição o Diplomacia o
· estudo deste assumpto tão delicadv, olla. Tem desobrigar-se deste
dever, emittindo o seu parecer.
Os que teem amor pela. federaclto não entram no do bale desta.
ma'teria sinão com o l'eceio natural que as responsabilidades acar·
retam, prinol.l,lltlmente ,quando nada temos ainda firmado, como
ponto de dciutrma, sobro este assumpto de tanta Dl!Lgnitudo.

52

ANNAES DO SENADO

-

· Não tcnios :1 monor:<l!tv.ida quo no caso pre>oute. ao Pudor Legislativo cumpt•e dar o rmuedto, exet•cendo a sua n.utortdado no E~tado
do ruo do Janeiro, onde :t dualidade da Assembléa Legislativa está.
eompromottendo. o regimen fede!'~tivo_, podendo crear Jna.iot•os
dilflculdades, assun na ordem pohttca .lá perturbada,. como pela
implantação da anar.chia na ordem administrativa.
.
Dualidade do asscmbléa legislativa é dualidade de or~a
mento; ~ taxar;ão dilferente1le impostos; é arrecadação revolucionaria pela impugnação do contribuinte, que não pódo distinguir
entre a autot•ida.de legal e a autot·idado illegitima. Admittil-a
seria ~acri1l.car :1 Republica, desprestigiar. o regimon, matar a
Jederac;ão.
·.
. - .· ·· · ·
Si, pois, não houvesse remedi o no nosso pacto fund:tmenta.l, precisaria ct•eal-o, como garantia ás nossas imtituições qne ainda. não
atti ngll•am á sua. maioridade.
.
·
·
Não somos partidarios da intervenção arbitraria nem tt admittimos !Üt'a da disposição expt•essa da lei; entretanto, ella é tuna
necessidade imprescindível e o art. C• da Constltuicão a assegt1ra.
do uma maneira clat•a. o positiva, tornanrlo-a obrigatot•ia em casos
qua pt•escreve.
J\' corto que, a despeito do contat•mos j<t mais d.e 20 annos tlo
vida republicana, não conseguimos ainda firmar uma int01•pretação
.unilorme sobre essa dis11osição constitucional, que é a garantia da
federaçlio tanto no Brazil como nos Estados Unidos da' Amet~ica, na
Suissa, no Mexico o na Argentina.
·
Não é que não tenhamos recoJ•rido ao 1•emedio •1ue nos. dá o
art. G•, pois muitos são os casos que toem t'eclama.do a. applicação
dessa medida. ..Mas os representante.> dos po(leres fet!eracs e a politica teem t•ecuado diante do uma inte;•pretação mais pqsitiva
daquella disposição constitucional, .dando isto Jogar . a .gt•andes . di·
vergencia~ de. opiniões, que se accentuam tttnto mais quanto os casoR
>ão solicitados pelos intere>ses partidarios.
E' verdade que .em alguns conftiçtos Ol'iginados nos Estados o
poder federal tom lutel'Vindo, sem que esses actos do intervenção
possam constituir um corpo da doutrina, capaz de orientar o Governo o a politica em casos semelhantes.
, Assim é que,. depois do · restabalecimonto da ordem con~titu
ciona.l om 1802 e que produziu a deposição de quasi todos os governos dos Estalos, nasceu na cama1•a do~ Deputatlos a idéa do suo.
l'econstrucção, por Isso que so a.chavam completamente desorganizados. Foi então eleita uma commissão de 21 deputados, que
intet•poz um longo e luminoao pa.rncer, que concluía po1• um projecto
l'r:tncamcntc intervencionista.. Como era na.tural, essa tonta ti va tal
Qombatlda. com vehemencia t>01os pa.rtidarios dos governadores
ameaçados ou docahldos, mas ainda. assim o projecto logrou ser ap- .
pt•ovado .no primolro turno, não passando aos subsequentes, porque
os Estados se organisaram promptame11to, por iniciativa propria,
Em todo o ca.so este fa.cto demonstra as idéas intervencionistas
daquella. época em que a Republica tituhca;-a em seus primeiros
passos ..
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Em 189'í os acontoclmentos que se der'1Lill em alguns E;tados,;
e nomeadamente no de Sergipe, onde a crise se l'evelou, pela duali·
dade de assembléa e de presidentes, despertaram de noro a. idéa:
intervencionista, surgindo na Camara dos DaputacJos diversos
projectos,· que foram remodelados Jlelo do Sr. Gaspar de Drummond.,
mas que não lograram passar á 3• illscussão, não consegtlindo ignul· ·
mente a Ca.ma.ra. approvar o projecto do Senado, que·autorizava• ·a
interYen~,ão em Se1•gipc.
.· · ·
Annos depois novas pe1•turbações se dão neste mesmo Estado,
intervindo o Presidente da Republica, independentemente do voto
do Congresso, para repor no Governo o presidente, que tinha. sido•
forçado a aba.ndona.t• o pode1•, oomó mezes antes ha.via feito no·
Estado de Matto Grosso, enviando forcas )loderosas em socoorro do
presidente do Estado. que as requisitãra. üo Governo Federal, par(t
manter a sua autoridade amea~ada por uma grande revolução qne,
afinal, trlumphou.
Recentissima tl a intervenção qne se deu ainda em SeJ•gipe,
quando; por meio doloso, pretenderam depOr o actual presidente,
que recorreu ao Chefe da Naoão, para o amparar contra a extorsão
que lhe queriam faze1• do poder, sendo promptas c etllcazes as pro'
vldencias tomadas pelo Governo Federal. ·
. ·
Outros casos de intervenção teem. havido, :\ requisição dos g;,.
,·ernos locaes, como no amparo que prestou o Governo FelleJ•al ao
governo do Rio Grande do Sul, . durante a revolução, ou por
mo lu Jil'Dp1:io, como no Rio de janeiro e Espirlto Santo, na qa estão
das areias monazitions, e no Estado de Goyaz, para onde o Presidente da Republica enviou tropas fe!Jeraes.
· ·
· · Po1• esta syntbese vê·se claramente que os casos de interYenciio
que teem havicl.o são expressos e da alcada do Chere do Poder
Executivo ou para execução de sentenças judiciarias, não tendo
f4mals o Poder Legislativo dado o seu assentimento a .qualquer
providencia dessa natureza,
·
Isto quer dizer que, quanuo a crise constitucional do Estado é
a consequencla de uma invasão ou de uma .profunda peJ•turbacão
da ordem, a iniciativa cabe ao Presidente da Republica (art. G•;
ns. 1 c 3).
Quando, ,110rúm·, a ct•ise constitucional do E;tado depende da
dualidade do Poder Le~islativo ou do Executi I'O,c alfocta, JlOr conseguinte, a questão da legitimidade da autoridntle, · a maioria dtt
opinião politica tende a sustentar que a inicia tira tla intervencuo
cabo ao Congresso Nacional (n.rt. 6•, n. 2). ·
· E' nos extremos desso. inteJ•venciio partilhada po1• essos dous
pode1•es federaos que repousa incontestavelmente a verdade do
pensamento do legisladm• constituinte. E vem a proposito aqtli
a).lpellarmos para o clemonto subsidiaria do ci•iteJ•Io do constituclonalismo c das praticas americanas aol.orc a disposição da Consti·
tui~ilo dos ·Estados Unido>, ctne p1•escrevo a intervenção nos Estados,
· Desde a lei de 1794, promulgada pelo Congresso dos Estados
Unidos, .ficou claramente clefinida no ter1•ono pt•atico a intorvençiio
<lo Pt'c>:iulente rh Hopublica, por iniciativa propria c independente
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da collaboração do CongL;éss·J. Elia se daria todas as vezes que o
Es~ado fossJ victimado pJI' uma perturbação da orJem, <1 requi·
sição do proprio governo local. Mas foi sómente em 1842, com
a. crise constitucionttl do Estado de Rhode Island, caracterizada por
duas Camaras e dous Governos qua S) instalaram, que s~ ftrmou
a interpretctção uniforme pe1<1 intet•venção federal, quando- a
crise a1fectassa a questã.o de legitimidade da autoridade,
.
E o documento gue veio ftrmal' css.1 interpretação foi a notabi·
lissima sentença do juiz Taoey.
_
Os incidentes llltlis curios·Js o mlis interessa11tes por que passJu
este caso crn sua evoluçiio de dous annos deu logar a s~r o'le submattido <L acção .i udiciaria, que motivou a celebre sentença, verda·
deiro aresto, qu~. nã J s1mente tem servido de orientação á politica
americana, nos casos de dualidade dos corpos politicas nos Estados,
como de li~ã!:l aos paizes federativos, C)IDO o nosso.
Eis a sentença:
A Constituiçiio dos l!:stados Unidos, di~se o Chíef Ju3ticc Taney,
tanto quanto providencia sob1~e uma emergencia des>a natuJ•aza •l
autoriza o governo geral a intel'Vir nos negvcios internos do Estado,
consider,~ o as.;;umpto do natureza politica e collocl o podel' nas
mãos <laquelle dep11!'tamento.
A quarta secção do a1•tigo quarto da Constituição dos Estados
Unidos diz que os Estados Unidos garantirão aos Estados da União
uma fórma de governo l'epublicano e os protegerão contra a invasão e po:· solicitaç,ão dr ' 'slatura ou do exocuti vo quando aquella
~ão ostiver reunida, contra a perturbação interna. Por este artigo
da. Constituição cabo ao Congres;o decidir qua.l o governo estabelecido ~m um Estado, porque como os E~tados Unidos garantem aos
Estados um governo rapu blicano, o Congreuso póde necessariàmente
decidir qual o governo que osti estabelecido no Estado ante~ de
· ueterminal' si é republicano ou não. E quando os Senadores e Dep!L·
tados Eão admittidos nos Conselhos da União, a autorld~de do go·
vemo sob o qual elles se elegeram. com s !u caracter republicano, é
reconhecida pela propria autoridade constitucional e sua deci·
são é ob!'igatoria aos outros departt~mentos do govct•no, não
podendo ser discutido por um tribunal judiciaria. E' verdade
que a disputa neste caso não dura bastante para trazer o as~umpto
a esta solução; e, como os Senadora; e Deputados não foram eleftos
sob u autoridade do Govero1o cujo chefe era Mr. Dor, o Congresso
não foi chamado plra decidir a controvorsia.
Todavia, o direito de decisão lhe pertence e não .aos tribun~es.
Assim tambcm pelo que se ref•!re á clausula do artigo actma
mencionado na Constituição, providenciando sobre os casos de perturbação intet'n1. Ficou tambem como attribuição do Congt•esso
determioat• ou decidir sobre a adopção de meios propt•ios para
tornar eJl'ectiva eilsa garantia.
. Podm•ia, si jufgasse mais conveniente, ter investido em um
tribunal o podot' do resolver, todas as vezo; que se des>em factos
que exigissem a intervenção do Governo Federal. Mas o Congresso
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pensou diversament~ e sem duvida sabiamente e, pot• acto do 28 de
feveroiroode 1795, estabele~eu que cem caso de t•ebellião em qu~l·
quer Estado contra seu proprio governo, set•á.le;al ao Presidente dos
Estados Unidos, a. pedido da Jegislatum ou oxec11tivo deste Estado,
~ua.ndo aquel!a não e>tivet• !'eunidJ-, mover a milicia de qualiJ.uer
Estado sufficiente para su1foca.r a insurl'iliç'io.»
,
Por este acto, o poder do decidil• sobre a exigencia .da reclamação• em cons~quencía ~a qual intervem o Governo dos Estados
Unidos, pertence ao Prestdente.
o
Deve agir em seguimento ao pedido da legislatura ou do executivo:e pot• conseguinte deve sab~r os elementos constitutivos da
legislatm•a e quem é o governado!', antes de agir.
·
O facto de ambo> os partidos allegarem o dire!to de governar
não póle alt~rar o c:tso, porque ambJs não podem ter o mesmo
direito.
Si exi$ti!• um conllicto at•mado, como o do que nos occupJ.mcis,
trata-se então de UlUa perturbação interna e um dos p;~.rtidos deve
estar revoltado contL•a o governo legal.
· OP1•esidente deve necessariamente decidir qual ú o governo, e
qual é o partido que illegalmente está sublevado, ant·;s de por em·
execu~·ão o dcvet• que lhe é imposto poJo acto do Congresso.• .
Vemos, pois, que pelo direito americano, as crises de duali·
dado de assembléas e de governos, são consideradas como questões
esloncialmente politicas, fóra inteiramente da. alçada dos tribunaes
judiciarias e dentro do departamento politico, que é o Congresso
Naciom.l, p~der competente para resolvei-as. Isto, porém, não
quer dízet• c~ue, mesn1o no3 Estados Tlnidos, só o poder legislativo
:póde intel'Vtr,dado o caso de dualidade de camaras o:1 dJ governos,
porque em 18i4, mais de 30 annos depois da sentença. de Tanney, o
:preshlente da Republica interveio no oEstado de Luizíanio., que
estava em oomplet<l anat•chia, tendo duas. camat•as e dous go·
·vernos, independente do Congresso, para sustent'l.t• Kellog, contra
.
Every.
·
Ent1•etanto, Grant, incommodado com a situação desagradava!
e an:trchica daquellc Eshdo, pcdio, em duas mensagens, ao Congresso que· o l'elevas8e do deve1· e.vtremamente desag1•atlavel de !lU•
tentar go~ernos de Est11.do cm Estadog do sul,com tr.>pasJedera.es. A
Camara Yotou e o Senado approvou a proposição c1ue reconhecia
Kellog como govetmo legal, Nsolvendo-se a pendencia. pot• deliberação do Congresso.
.
No c:tso do Kansns, ta.mbem o prasídente dos Estados Unidos
11lter1·eio por Iniciativa propri~. levando .depois ao Congresso as
Informações necessarias para a resolução desse assumpto delicado.
Dm•ante :J. guerra da secessão, os poderos publicas federaes
intervieram em diversos Estados do Sul, como Virgínia, Missouri,
Kentucky, Louisiana, Al•kansas e Maryland, preferindo os elementos
que mantinha.m as autoridades federaes.
Como nos Estados Unidos, a. interveação se di!. Dl Argentina,
c~nstantemente, na Sulsoa, como ha pouco tempo ainda, e no Mextco, sendo q11e o texto constitucional destes pai~es se assemelha
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muito ao l!O.>SO, $Clll que a sobOl'llllÜL dos Estados, das Províncias Oll
dos Cantões soJJ'ra, do qualquer íorma, o mínimo arranhão. E' dr~
índole do l'egimcn o principio da intervenç-iio como garantia da
oJ•dem o da libenlr~do e segurttnQa da federaoão.
Sendo assim, não devemos temer n. intervenção nem rc•cuar
tlcanto do texto constitucional e da conveníencia e necessidade
de sua applicação. O que devemos lazer é agir com justiÇa,
procurando acertnr p:trn bem sorrirmos 1t nossa cpnsciencia ·e aos
intere>ses dn communhão ; mas, · mesmo et•rando, é preferir·el
instituirmos uma situaç-ão legal, harmonica, moderada e patr•iotictt
do que creai•mos uma situação rcvolncionat•ia e ·anarchica, in·
capaz tle promover o bom c preparada para implanta1• o mal.
O r1uo tomos dcante do nós é um caso concl'cto. O Estado i!o
Rio de ,lnnoiro tem duas nssembléas o vae tet• om bravo tlons
presidentes, se o Congre.~so não resolver o nistnnpto, como lhe
cumpre.
·
·
O Estltdo, que jú. tem a sua vida pel'tnrbatla, si não alcançat·
uma solu~ão definitiva jlal'a o seu caso, terú. fatalmente do ontraL'
!'Jm um período de rida mais agitado ainda o prejllllícial aos SC\IS
1nter.esses moracs e matm•iaes,
Felizmente, para este mnl se oncontm o l'emec!iu no art. c• (Út
Constituição.
Dualidade de as•embléas, como dunlidadc de govel'llOS, cst(t
porl'oitnmente cnpítulado no n. 2 do art. 6•, portJUC fere o regimeo
federa tiro, o CJUO oln•iga n intervenção do Governo Fodoral.
N'o caso vortento, Governo Federal, qum• dízo1• tambem Con·
grasso, na opinião de Tanoy, como dos mais notttveis commenta·
dores do regm1en federatlvo, á cuja frente se' oncontram Madison,
Coolo:r c Rny Bai•ho.>a. Cabendo ao poder legislativo a applicação
do romodio, CUUlJll'ü·nos ostudm• n origem das duas assembl6as,
par:t estabelccm• a r!istincção entro ambas c reconhecol' o clireito
da quc é legal.
.
.
N'ão nlc a polla recoruar aqui os motivos dtts r.!isseuções·polit.icas quo ha t1•es 11nnos atllígem o Estado tlo Rio tle Janeiro, nem
mesmo contar a historia dn assombltla legislativa transact:t, para
bem se avaliar a situação do Estado do Rio, iJUC vem agot•a a~
Senado pela segunda vez. Da primeira, não trazia elemento~
apreciareis que pudessem l'erii• a (d1·ma ?'epub/icmut fedel'llli_ya, lle
!llUd!"J a provocar um acto do parlamento, porque a c1uestao cm
mtoH•an•ente por,t!lim• ao Estado, nem a uossn lei rundamentaJ,nem
tJUalquer lei Jbderal tinha sido rôta no Estado do Hio,corno nenhuma
sentença Judicial tinha sido dosacataua pelos potloJ•os publicas do
Estado. A Assem l1léa Legislativa l'oclama vtt contra o dotentlll' do
po1lor, porque a sou re1•, cU ousurpava,mantondo-so no gorerno além
do ~l'::tzo legal; entretanto, tinhtt sitio essa mo::~mu asscmbléa qun
llnvm lwmologatlo o <tcto do podei• executivo do Estado,convocantlo
o eleit~wado do Estado para escolher o seu s~tceossot· pnra., o qnatl'lennro que deYia começai• no dia 31 de tlczem hro do I OOb o terminar• no c!ia 3Ide dezembro t!e !lllO.
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O povo fluminense votou no Dr. Alfredo Baoket• ]ntl'a goverJlM'
o Estado, de accôrdo com a convocação do seu anteco:;sor, par·a preencher o periodo p1•osidenci11l a expil•ar no proximo mez de dezOnt·
l>t'o, e como o Tribunal da RelaQiio do Estado, a Cjuem competia dar
posso ao novo eleito, por intermedio do seu presidente, o l'ez, clecltt·
rando na acta resp11ctira que o presidente começaria o sou govemo
naqncllo dia e terminaria o seu período a 31 de dezembro lie 1910;
a p1•etençiio ela maioria da Assembléa Logislatim, depois do ro1u·
pimr,nto com o Dr. Backer, e1•a uescabida o,clesarrazoada.
Heahnente, 'si a lei fttmlamental do Rio do ,Janeiro não tivesse
sido sophismada com applansos dos tros poderes do Estaclo, que se
deixamm levar peles inte1•esses políticos do momento, a eleição se faria para preenchimento apenas. do prazo presidencial que, do accôrdo
com o arto da Constituinte, clovia terminar em 1907, ma<, assim nlío
quizeram os politices ílmllinensc·s que resolveram considerai' te1•mi~
nado o pt•azo governamental em 1900, para que n, eleição se fizesse
para um rtuatrlennio completo. E para que e&ta operação pudes>e
ser praticada foi necessario que os vice-presidentes renunoia~sem
os seus mandatos. E' clm•o, pois, quo sendo o acto da cenmcação
eleitoral o l'esultado de uma combinaoão politica, na qual sa
acharam oxplicitamonta eu volvidos os trcs podoros do l~staúo, em
nada tinha ficado comp1•omettida <t forma republicana, de moio a
justlflcar a representaçao da Assembléa Legislativa. E si, pOl' Yen~
tura, ella ,iulgava illegalo acto egctalmente emanado elo sua pro. pria autoridade quando approYou o bill do. presidente, o remedio
estava po1• completo em suas mãos, applicanlio o impeaahment ao
detentot• do podm•. E foi 1101' O>ta razão que dissemos ha dc.us
anuos, em um parecer desta commissão. e que mereceu a approvaç1io quasi unanime tle ClUO «não ha1•ia nenhuma medida do ·Go·
voru o a propor ao Senado, por tão SOl' caso ele intervenção dos
poderes fedm•aes, competindo aos poderes do Estado cla1• remedia
ao caso.»
. Mas, o caso agora é muito dill'cl'ente. A dualiclado de camaras,
como a dualidade elo governos, impõe uma providencia, porque i1l·
llue na fúrma republic(l.na, pela desordem e anarchia resultantes
dessa facto. E expressiva é a phrase de João Barbalho, .. em seus
Oommmtm·ios, tt pagina 24 : «A falh ou cessação do· Govel'llO
em um Estado, a dualidade 1le Gove1•nadores ou de Congrcs;;os
constituem uma. verdadeira suspensão, viola~ão ou dopravaçiio da
fórma l'epuhlioana. Do mesmo modo os connictos políticos ont1•e os '
llodcJ•cs do Estado, quando embamcem ou sctpprima.m a acção c011·
~titucional de qnalctnet• clelles. Sfio casos, po1s, de inte1•vençiio' fe"
clcral o comprchendem-s~ no art. 6• §, 2''»,
·
Ser11lo um facto a clualidatlc da Asscmhlila Legislativa do Estado rlu Rio, cumpt·c o Congresso investigat• LIO que Indo ost<< ~>
1•azão, pam clirimil• a crise, presttl.ndo seu concurso tt lei o ao
direito.
~a verdade, na !'OJlt'escntaçfio firmada pelo presidente AI \'O:l
CostQ, a narração dos acontecimentos é fcittt com a maio1• cJarez1,
procnJ':-tll(lo justificar ampl:~.mente a situação om que se viu o em
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quo se encontra o Esta :lo do Rio de Janeit•o. W certo que pó do haver
em sua exposição um certo sentimento pat•tidarlo, mas,doante ela
lei, o dos factos, pa.reco que a. mzão está do seu bdo.
As eleic;ões elfoctua.das no Esta.do do Rio para os Mrgos de
• Deputados á Assemblén. Legisln.tivn., si bem CJU9 provoeassem oommentarios, ameaçando grandes desordens, correram relatiVarnent e
calmas, embora algumas violencitts folsem pratic~das dut•an'te .o
pleito por autot•idades policiaes.
·
.·
Tel'minadas as eleic;ões, começaram-se os tt•a.halhos da apurncão
nos quaosse envolveram as duas parcialidades que dispuhm o poder
no Estado,e,como clla iase fazendo parcelada.mente;pot•jufzestogados
na séde dos respectivos districtos eleitora.cs, depois da apuraoão dos
qua.tro desses districtos, e· nos quaes tinham sido diplomttdo3
20 candidatos opposicionistas e 10 situacionistas, e como faltasse
apenas um, cujo J'csultado dat•ia maioria a uma ou a outr;~ parcialidade, os politicas l'edobra vam·se de esforços, disputando a
victoria naquella ultima apuração. A opposição parecia httver
tJ•iumphado nas urnas, conforme o resultado das juntas pttrciaes,A,
como os juizes da junta apurttdora do 4• districto estivessem· dispostos a expedir diplomas aos candidatos da opposição, os gover·
nist<~s organizamm uma junta composta.· de quatro supplentes e
expediram diplomas n oito dos seus correligionario3 e a nm opposicionista.
Dahl a duplicata do 4• districto eleitoral, duplicn.ta que aliás.
não podia existir dettnte da lei.
·
As eleiçüe3 no Estttdo do Rio passam por duas ttpnra.ções.
A primeira, diz o ttrt. 79:
c A apuração pa1•cial das eleições dos districtos ou socçõos dos
districtos far-se-ha, na sêde dos namicipios e no ediflcio da Camartt
Municipal, por uma junta composta da autoridade judiciaria d:L
mais elevada cntogol'ia, ou do seu substituto Joga!, na sua fttlta ou
impedimento como presidente, ou do seu substituto legal na falta
ou impedimento daquella, o dos presidentes das mosils eleitoraes
dos districtos. »
E a. segunda, diz o art. 87 :
«Ajunta apumdora. da s«Jde dos dist1•ictos eloitora.es so reunirá
110 cdificio ela Cam<~l'a Municipal o sat•á fo1•:nada. pelo juiz de direito
· da comarca, como presidente, ou seu substituto elfcctivo, na talta
ou imp odimento do primeiro, c dos presidentes das ,iuntas dos municipiosdo districto respectivo, ou do um dos mombro9 delegado
pelos outros, e fará a apuraQão gerJ.l dos votos constantes dtts au·
thenticas das apurações parciaes dtt eleição partt Deputados, dentro
do prazo du 30 ilias, depois destttS ttpurações.,
.
Ora, tendo se reunido ntt séde do 4• distt•icto eleitoral, Petl'O·
polis, a junta apuradora, constante de sete juizes dos lO que com:põom esse distrlcto, é claro quo não poditt haver duplicata da
junta e de diplomas, p~t·que este é a cópia da. acta a.uthentic~ da
apuração, assignad:1 poJa maioria, sinão a unanimidade, da ,junta.
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No Senado ficou cstabeleci'do do modo inilludlvel que diploma. é a.
a.uthentica as>ignada pala maioria da junta apuradora, não poden·
<lo haver duplicata,. por,}no a có]lia da acta assignada. pela. minot•la.
da mesma. junh não é considet•a.da diploma.. O mesmo se· encontra.
na lei eleitoral do Estado do Rio, art.
•
P01•tanto, não bou ve duplicata. de diplo:na., como nã.o pótle ter
havido da. junta n.pura.dora do 4° dl~tricto, porque ella não podia
ser composta de quatro supplente.>, quando sete juizes ostlvam reunidos e funccionando no edificio da C:~.ma.ra · :Mnnicipa.l, conforme
determina alei, em quanto ·que os supplant!lS se reuniam clandestinamente em Jogar des~onbecido, senclo que os .de lta~uahy e Sumidouro allegavam a ausencia dos juize; respectivos, quando eates
funccionavam na junta Ieg.11, no edillcio dtl Cama.ra. Municipal.
Nem se pódo allegar <!UO a presldencia. da junta apuradora compe·
tia ao supplente do juiz de direito de Petropolis; entretanto, os
president.:s das juntas pat•ciaesrecorrer.lm á.lei u.i40,que organizou
a justiça do E'!tado, como subsidiat•ia :1 lei eleitoral, para designa. rem o sau p1•esidento, de accôrdo com o art. 10, que asilim ex·
prime:
cOJ juizes de dirnito serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelos juizes municipaes do termo ou termos da comarca,
na 01•dem quo fõt• designada pelo Tribunal da Relação.
§ i'. Na fa!f.a ou impediment~ deote, a substituição ser.t feita.
pelo juiz de clireito da comat•ca mais visinha. na. orjom estabele·
cida pot• este artigo, te:tdo em vista a facilirlade das communicações.»
Não havendo ter.11os na comarca de Petropolis, andaram bem
os membros da junta do 4° districto, l'ecorrenilo subsidiarlamente
á.lei de organizaçio j•tdiciaria. para a escolha do seu presidente.
E' corto qu3 ha quem pretenda negar a legitimidade dos diplomas expedidos peja junta legJ.l do 4° distrlcto eleitoral, alle·
gando que o Supramo Tl'ibunal não concedeu a ordem de hab~as·
corpus igu\lmente impett•ada em favor dos ca'ldidatos opposicionistas. M~s isto é um absm•do, porque o egrogio tribunal as>im
procedendo demon;trou oscrupulos em eltrar em indagações de
ordem puramente politicas, como. as de conhecer da. legalidade
dest~ ou daqnell:J. j nnh apura.rlora, ou dos direitos deste ou daquolle C<tndidato. O SUJll'emo Tt•ibun:tl deu a ordem aos candi•
datos diplomados do· I'• 2', 3> o 5' distt•ictos eleitoraes para que
ollos pudessem se reunir livremente e pleitear os seus direitos pe·
ranto o poder compct~nte, e, si não foram contemplados ness1 sEm·
tença os candidatos do 4• distl'icto oleitor<~l, foi porque, parecendo
a.um dos illu~trcs membt:os •lo tt•ibunal q\te havia duplicata de
dtplomas, o uao querendo mdngar da legalidade das juntas apuradoras, negou seu To to a essa decisão,
Entretanto, o voto do cgregio Tribunal nito tiolla outro ell'eito
s~oão a do garantir aos impotrantes a liberdade do Jo~omo~ão e o
dtreltó do se rounil•am para o 1lm determinado, de verificarem os
seus poderes ele itornes, na fot•ma da. lei. Mesmo para casos desta
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natureza, 011; cjue a sentonóa'do TJ•ibunal pode interessar uma rJ tWR-.·
tão politica, ha juizes rgte condemnam e!U absoluto a intenenç;'io
judiciaria, como o eminente Sr. Amai•o Crtvalcanti, cuj~s ldéas síto
bem conhecidas do Senado.
·
·
·'
'
E' certo 11Ue alguns membros do egregio Tribunal, c tambem
nota Yeis pelos seus talentos, pensam do modo contra1•io, entezi!lomlo que o Supremo Tribunal tem autoridade para so enYolvor eni
todas as r1uestões politicas que forem levadas ao seu C9nlwcimonto,.
mns, nom por isso o caso da duplicata da junta apurado1•a do 4~
distr·i0.to eleitoral rlo·Estndo do Rio foi considerado por esse· lado.
E1rtretanto, si o tiYesse sido, em nada poderia aproveita~• aos candidatos situacionistas do Estado, porque o Supremo Tl•ibunal não
reconheceu igualmonte os direitos dos candidatos diplomados pela
junta apuradora de supplentes e que se reuniu clandestiunmento.
em casa do um interessado directamente uo pleito cleitoml.
.
Si a ordem de 'lwbeas-corpus pudesse aproveitar somente aos que
a obti varam, a opposiçiio teria maioria para o reconhecimento dos
seus candidatos, si uma manobra governa.meutal niio fôssc; desde·
logo, Jlosta em pratica para so f<tzet• a rluplicata do Assemblén.s
Legisla ti ~·as.
.
Na noite om que a ordem de lt.abeas-col·pus foi concedida, o pr·o·
sidcnte do Estado, usando de uma attribuiç1io singular qual a de
transferir para qualquer ponto do Estado a séde tla nssomblêa, de·
cl'!lton a sua transferencia de Nicteroy pnrn Petropolis, ~em do·
signm• lccal em r1ue ella devia se reunir no di(t seguinte.
.
De facto, senilo publicado no sal>bado o docl'eto do transfl'renda
da st~cle da assembéa C(UC devia se reunir no domingo, os candidatos
foram para Pctropolis o lá, cada parcialidade politica fez <L sua
·1•.euni1io separadamente, sendo que o 1' vice-presidente ela as·
sembiEa transacta convocara a reunião paz•a o ecliflcio da Camara
Municipal, quando esta convocação, ele accôrdo com o regimento,
cabia no presidente, o nlo ao sou snb3tituto. I~ pa~•a o caso; do
iórma alguma podel'<í so allegat• CJUe tendo o Supremo T1•ibunal
nl•gado a ordem do Babeas-corpus aos candidatos diplomados do
4• dhtricto, em cujo numero se achava o Dr. Alves Costa, quo elle .
ostaya impossibilitado de presidir a assembléa eleita,
,. .
A disposição regimental ê clarissima e não ba CJUC:m possa tor~
cel-.1 pam privar o Dr. Alves Costa, presidente cb asscmbea, cujõ
mandato expirou o anuo passado, do sou dü•eito.
·
«Eis o que diz o urt. I•:
«No primeiro anno ·de cada legislatura, 15 dias antl!s do do·
signado om lei para abertura da Assemblêa Legislativa do Estado,
rounitlos os deputados ·eleitos na sala elas sessões da A;:sembléa,
ao mcio·dia, occnpnrá a p1•esidencia o deputado que tiYt:l' ~ido
presidente, I• ou 2• Yice·presidento na ordem de prccodencia, ua
ultima sessão legislativa annunl ou cxtra.ordinaria, si hottvor sido
olcito pum. a nova logislatura e, na 1iilta de rtualqner dellos, o
L• secretario ou 2", qne tambem tonh~tm servi elo na ml.'sa Mto-
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riot•, si por'vcutura tiverem sido egu:tlmento ololtm, embora contes
lados estes ou aguellbs.~
· Ninguem llodoril. negar ao Sr. Alves Costa a qualidado d.:J can·
<lil!:tto r.liplomac!,J, embora pudesse haver duvida a respeito da Junta
·apuradora, pONJUO então elle seria um candidata contestado, 0
como esta qua.!idac\e nada impe(\ia, doante do tolo l'OJimeutal, do
pt'eilidil• os trabalhos prep:J.t•atot•ios da Assembléa eleita, olle pt•in·
cipalmente, olle só, poderia ser o pt•esidente dessa Assembléa.
·A victoria da opposiçll:o, porém oontrat•iava. os situacionistas
do Estado que precisavam fazer a dualidade 'la Assombléa para
reconhece!' e praclamà.t• o .sou candiclato <t presidoncia · no proximo
quatt•ieilnio.
· Si o resultado da Assemhléa o\eitt\ não inlluisse no recotlheci.
manto do futut•o pt•esideute do Estado, àert:únente não se tel'ia ·dado
:1. duplicata .que veio perturbJ.I' ainda mais a. oJ•dem 110 Rio de
Janell•o.
.
Estamos, pot•ta.nto, deanto de uma duo.lidade de Assembléa,
da qual resulbr<l uma dualidade de governo, qne :t fôrma l'llpu,
.blicftlia não com~ot•ta.
·· . .
· . . A necessidade da intervenção não póde set' mais cat•acteris·
tica, porque a União não póde tolm•at• a dc!ormação do regímen
em um elos membt•os da federação.
A Commi>são de Constituição e Diplomacia entende, pois, que
ê caso de se decreto.!' uma medida. (lo guvol'llo, para mautet' a
iórma republicana e restabelecer a Ol'uom geral no E;tado do Rio
de .Janeit•o, evitn.n,Jo a ana.t•cllii~ orça.menta.ri:t e a pm•turhação 1la
Ol'uem, por isso propõe o segui11te
PHOJECT(J

N. ·7- 1910

O COll!1l'O:lSO Nttciona.l resolve:
.ArGige unico. E' reconhecida legitima. a Assemuléa Logislat!v,l
do Estarlo do Rio de Jo.ncil•o, cujàs sessões pt•epat•atorias foram presididas pelo Dr. Joaquim Marianno Alvos Costa., de accõt•do com
as disposições do respecCivo regimento, ficando o Podor Executivo
autortzado a inte1•vir, nos termos do art. 6o, n. 2, <ia ·consti·
ctuição Feder:~!, dttda a permanencili. da dualidade de As,~amhléas
·Legislativas pet•turbacfol'a da. fó1•u1a l'epublicana no mesmo Es·
·tado ; revoga(!ag as disposiçiie;; em contt•ario.
· · 9 de agosto de 19\0. - ,1, ol:e1'e(la, pl'esidertte e rela.tol'.~
A/e ,;cal' Gt~imari'les. - A impi'imil•.
·
:
O S1.•. ;F'J.•unclóicO Glyce1•io (') - Sr. Pt'e>idente,
venho hojfJ desompcnllar·mc do compr.:unisso quo tomei, n<t sessiío
de hontom, aprei!enhndo tL consideração d•J ::ionado um projecto do
t•eforma eleitoral.
·
C') E>tr. .Iisr.u•·s·'
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crciio .que o meti' Úábt~lho abrange todos oo factGs quo
se relacionam com o processo eleitoral, desde o allsiumento até a
verificação de yoderes. das ~uas cas1s do Congresso e ainda a apn·
ração da oletçao prestdencw.!.
·
Será cxcusado procttrar no projecto qtw tenho a honra de o1l'e·
recer á apreciação do Senn.do p1•incipios abstractos e systemas de
politica.
,
Taes preoccuvações não inll uiram no modo pol' quo me dos,
empenhei de tiio 1mportante tarcf<~., lançando as bases da refoi•ma.
o senado, IJorém;.oncGntl•ar·á medidas suggcridas por factos de
nossa vida constitucional o parJamentaL', consequentes tle long-a ex:·
periencia em um e outro l'Ogimen, sob os quaes tem vivido óBrazil.
Nüo tive ta.mbom, Sr. Presidente, a prooccnpaçito do architectal' um systcma tal, que de stw. propria organização resultasse a.
eliminação dn. fraude, das oppres,ões e, cm geral, dos obstaculos
oppostos á livre mani1\:stação do pensamento politico do povo
brazileiro.
·
Tive em· Yista, apena~. craat' abrig-os, nos quaes o cidadão
b!'azileit'O possa olferecer a possiYelre~istencitt ás incursões dos
Governos dr•. União o dos Estados e tambom dos homens qtte contenham em suas mãos o pot!Cl' politico do momento, contra a livre
e etrectiva manifestação do voto do cidadão.
Não tenho tambem, S1•. Presidente, a velleidado de suppôt•
quo a. simples organização legislativa poEsa influir de fó1•ma a que
as fraudes c as ir·1•egularidades oleitoraes dcsappat•eçam, mas
julgo que a pt•atica das instrucções que cool•donei poderá, mais 011
menos, gm•antir ao oidat ão brazileit•o o exercício de seus direito.~
politicos.
Collocado neste ponto de vista, puram~:nte relativo, entreguei
o alistamento eleitoral á competencia exclusiva da .Justiça. Fed~:ral,
reth•ando o pt•ooesso de alistamento da legislação esp~:ciaJ, qno
ordinariametlte se lhe tem dado, para entregal·o pura e 8implo.-:mcnte á legislação commum. Quer dizer que o direito de voto
ftca dependente das mesmas ga1•antias, dos mesinos llrocesso~, das
mesmas autoridades que, ordinal•iam~:nj.e, siio encarregadas do
zelar da propriedade e da vida dos cidadãos.
.
Institui, para ga1•antia etncaz do alistamento eleitoral, um
tribunal do recursos em cada um dos Estados da Federação.
.
Este tribunal será composto de tres ministros inamoviveis- o
vitalícios, nomeados por dec1•eto do Presidente da Republica, sub·
mettido, pol'ém, á approvação posterior do Senado. Assim composto, com esta independencia. aftgura-,se-mo que pode1•á manter
plenamente a nra lia Justiça sobre a cabeça d&quelles que p1•e·
tendam postergar o direito do cidadão no exercício do voto.
Creei em cada municipio o escrivão e3peclal do alilltamonto
eleitoral, nomeatlo por decreto do Presidente da Republica..
Estabeleci, nos mesmos municipks, autoritlades federaes, inamoviveis dentro de um CCl'lo tempo.
Estabeleci ainda, em disposiç1ío especial, a instituiç1ío do fulcal
eleitot•al; e creio quo e!lo será a ropr~:sentação viva o sober[l.na do
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seus constituintes, amparado dtl meios pam que possa elfectlva·
mente desempenha~• seus deveres, a despeito de quuosquer· obstaclllos l!IIO autoridades federa.es, ostadoaes ou municipaos preton·
dam oppôr ao exerci cio do seu mandato; cogitei da formaç~o das
mesas e!eitoraes o adoptei um systoma do juntas apuradoras que o.
mim se afiguram perfeitamente garant.idas no son tuncclonamento. ..
Toda a. reforma eleitoral depende, para set1 bom desempenho
na pratica, do. benetlco ooncm•so do Parlamento, na prudencia e no
· respeito com quo vel'ificará. os podêre.s dos seus membros.
0 Sn, SEVERINO VIEIRA- S. Ex. pensa muito bom. Essa falta.
de concurso tem desmoralizado as nossas reforma8 eleitornes.
0 Sa. FRANCISCO GLYCERIO - Sem duvida, Quanto ao Districto
Federal, estabeleci dis:~;osições especiaes em um Titulo Unico do meu
projecto, JlOl'quo me parece que o Districto Federal só se pó :lo reger
pot• disposições que lhe sejam peculiaro~. o não pot' uma legislação
consentanea com os habitas e com as condições sociaes dos Estados.
Cl'eio que o systema sugger!do pelo projecto attende convenientemente tis exigenciasda civilização da Capital da Republica, principalmente nas disposições a respeito dll. eleiçíto o tia installaniío do
Conselho Municipal.
·
.
'
Direi de passagem que não incrimino esse Co!Jselllo pelos actos
menos pensados que elle, porventm•a, tenha p1•1tt!cado, porque,
como legislador, não .me considet•o isento dos mesmos poccados.
· Estabeleço regras contra o Conselho Municipal, como as estabeleço contn1 mim mesmo, na qualidade de mombt•o do Congresso
Nacional, e assim procedo para sor justo na apl'eciaçíto o julgamento dos factos.
Muitos embaraços encontrei par.t a confecção deste projecto de
reforma; além delleP, tive de considerar quo uma grande pal'te da.
população brazileira é completamente desprol'ida do direito do
voto: reftt•o-me á população do Acre.
· .
Não é facil investir e~sa parte do povo brazileiro de ·uma funcção legislativa, o.ttentas as suas condições espeoiaes, mas não me
era licito delxa1• ao abandono essa numoro::a populaolio que mais
do que nenhuma outra. paga impostos á ·Naçlto, o C!UO, entretanto.
não goza do direito do voto.
..
Abstt•ahindo-me, pois, de· preoccupações de constitucion'alismo;
·
deixei de lado a representação do Aore, no Senado, mas concedi no
meu pt•ojecto a representação sob a denominação de Territorio Rio
Branco na Gamara dos Deputados, crea.n'do tr13s districtos eleitoraes
<le um Deputado, o com voto uninominal.
Parece-me, Sr. Presidente, que a investidura elo direi to do
voto aos habitantes da.quella região é indisponsavel, é indisputavel,
porque não se póde negar que os brazilelros na.tos e natut•aUza.dos,
que alli vivem, trabalht~m e produzem para a Nação brazileira
mais (to que em qualqnet' dos Estados drt União pt•oporcionalmento ·
considerada a questão.
.
.
,·,.Ora, assim sendo, como se subtrahil• a esta pàrtc da Naçito bra.zileira o dlrolto de representação politica 1
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· Opport~na.monte, quáÚdo o projecto entt•ar ori1 primeira. dis·
cus>ão, a.presenhroi um esboço do l'egimeato do custa.s, em <JUe
serão !ncluiilos os emolumentos que del'em caher aos t\Inccioual•ios
judiciarios, <tssim como os vencimentos dos ministt•os dos Tt•ibu·
naes do ttecur~os.
O SR. FI~r.rcr,v;o PE;>;NA.;..Esta é a p:1l'to mais pl'ovoitosa..·;.
O SR. FRAXCisco Gr.rcERio-Não duvido. Si esta parte auxi·
li ar <t indepondencia dos mugisGt•ados encat•t•egados de organizar os ·
alista~entos elo!tor~es, au~iliando, altl!u disso, ou~as. t•eltwões
provenientes do mstttuto elettoral, eJiecttvamonte serao esses pro·
ventos de grande utilidade á causa publica.
·
·
O Stt. Ar.raEDo ELLis-Será. dinheiro muito bom empt•egJ.do:
O Sa. FELICIANO PE:>~:\'A-lsto de mediram independencia se~
gundo a remuneração...
·
.: 0 SR. FRANCISCO GLYCERto-Pertloo•me V. E11:., mas nó> lO·
gisladorcs não tomos o diroittl de p1•etender funcclonarios independentes, dizendo-lJtes emphatica~nente: sejam honrados o morram
úe fome.
·
Elfectivameute, ,iuizes vitalicios, collocallos superior•mente
em um tribunal o tendo farta remune1•ação, estão, ipso facto, ao
abrigo llas seducções e das ameaças.
. .
A indepenllencia, sómente lmseada na honradez, é muito ah·
stmcta, e o legislallOl' antes de tudo devo set• pratico. · .
. St•. Presidente, são esses oJ traços get•a.es da rel'órma que
tenho a honra de submetter ao ostttdo e sabedoria do Senado, os·
timttndo que, auxiliado pela collabora.ção dos meus illustres coilegas, saia. do Congresso uma. lei cscoimada de todos os vícios, e
que corresponda ás nossas ne~essidados politicas. (•1i•~ito bem ; muito
bem. 0 Ol'adOI'

e milito

Clllílpl'líllCtltado,)

Vem ti. ínesá, ê li<lo e fica agua1•dando o prJenchimento do
tridtltl regimental o 8egninte
PROJECTO
N. 8-1910
CAPITULO I

Ef,EITORES
At•t. 1. o ~as eleições municipaes, estadoaos o 1'ede1•aes só sol'io :ttlmittidos a votar os cido.dlíos brazileiroà natos, e naturalizallos, maioNs de 21 annos, q~e se alist~mm na. fórma desta lei,
§ 1o. Não podom ~e r ahst<tilos olOitoros:
. . . .
I. Os mendigos;
II. Os analphabetos;
IIJ. As praQa.s de pret, tJxcoptuaudo os 11lumuo~ das escolas milit•u•es rlll Ollsino superior;
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•
!V. Os religiosos do ordens monastlcas, companhias, congregacõe~ ou commuoidades de !JW11qilul' denominação, ~ujeitos a votos
de obetlieucia, regra ou estatuto que importo ;t renuncia da liberdade intliYitlual;
·
· , v. O.> rtue estiverem com os seus •lil'eitos •lo cidadllo lJt'itZiloiro suspensos ou pm•didos, na f61•ma pt·e~cripta pela Constitnio;ão,
CAPITULO II
JJO

ALISTAMJ>NTO

· Art. 2. • O ;Llistamento dos eleitores 'se!'á p1•eparado c:n c.ttil<~
immicipio por um juiz federal, ofilciando um ajudante do Procurador da Republica, ·no Estado, servindo do escrivão um servontmirlo
·
vitalicio, privativo,' de nomeação do Gove1•no Federal.
Nas capitaes dos Estados são competo:1tes para pl'ep<tral' o .inlgát• as petições de alistamento, o.; juizes .seccionael e seus su bstitutos, simultaneameate otnciando o PI•ocuNdo!" cl;~ Republica. ··· ·
·.
I. Logo •1ne fol' publicada. o rogulamenta.t!a esta: lei, <JS Juizos
Nferidos; em todo o torritot•lo da RepulJ!lca, deverão recebo!•, pt·o·
ce$Sal' c J lllg111• as petições de alistamento !J uo IIHJS Jol'elll apresentadas.
·
.
·
_ II.· Es.>as petições se1•ão oscl'iptas, •l;1ladas e assigna<la> pelos
propt•ios allistandos, sondo a letra e tl!•ma devidamente reconhe·
cioltts 110r tabelllão, em companhia do escrivão do alistamento, o
de\'el'ão, outrosim, reteril• o nome, a ed<tde, ;.L protls.•fio, estado, ft.
liação e residencia actual dos poticiona.rios.
· . .
lll. Não haverá epoc!Ja especial p;m1 o alist<unento dos eleito·
l'OS, cujo processo indn;idual o .· summa1•issimo ser;t o m13smo !l\l
jniz commum, que o regulamento determinar.
.·
.
IV. Processado e julgado J"avomvelmonte o alistamento !lo cada
um uos elcltoro.s que o rertuei•er, soi•ão o.~ seus nomes, com as espo·
· ciflca.çues constantes do n. II, inscriptos em livro espechtl <t esse dm
rlestinado, tomando-se sut.sequentomente por termo o l'ocm•so que,
pOl'Yentura, (or fnte1•posto .da . decisão qoe deferil••o alistamento.
. V. Si o T1•íbuual de Rocul•sos l'el'ut•mar <t deci!lão l'e,Jorrida,
<JUOl' no sentido do não admittir, CJuer no de manuar incluil• o alis.tando no alistttmento, se f<~.rão no livro das inscl'ipcões, ti vistil do
respectivo acoó!•dão constante do p!•ocosso oril,(inal devolvido, as
baixas 011 addições uecessarias.
.
.
. VI. .'>. capacíd<~.tle eleitora.! set•á. pl'ovada: tt) pul' cet•tidão au•
thcniica de oaa.ile, extr<thida. do.~ livl'o~ pttt•ociliaoa, 011 dos do 1·e·
gistro do nascililcutos, po1• certidã,, do casamento, ou por docl1lllOUtos a.utllonticos quo mostrem te1• o peticiouario exercido J'uncção
publica. para. a 'lua! se oxija a maioridade; b) pela oart<t origiaal
de nn.turu.lisaçito, on pot• certillão anthontica. que n supra, ex·
tmhida do original arc!Jivado nas secretarias de !Matlo da. União;
~xcl.uidasyoJ• con\ploto to!lns o •IUM!SQUOl' proYM 'J'W 8C rund•ml om
JUStl tlcacuos po1• tost<Jmun IHt$.
· ·
:· ·
h).IJ

~
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VII, Não será. permittida a concurrcncia de mais de um cidadãO
na mesma petição de alistamento, devendo cada processo referll'-tle
a. um só alistando.
•
·
VIII. As decisões, deferindo ou nlo o alistamento, poderão ser
reconsideradas pelo mesmo juiz que as houver pr.:>f'erido, mediante ·
uma só reclamação escripta, sej<1. do alistando, do ajudante do Procurador rla Republica, ou de quaii}uer eleitor.
.
IX. Sob pona de responsabilidade,. o Juiz ~'edoral publicariL
em cartorio as suas decisões, def(lrindo ou não as petições de alistamento, dentro ·do prazo de dez <lias contados da apresentaçã:o
deli as ao mesmo juiz, ao ajudante do Procurador .da Republica ou
ao escrivão do alistamento; podendo este p1•a'zo ser prorogado por
mais cinco dias, somente para o recebimento e decisão ll.aal da&
reclamações a que se refere o numero antecedente.
X. O escrivão do alistamento, á medi~a que torem sendo 08
peticionarios admittidos no alistamento. os iD$CI'everá no livro a.
que se referem os ns. IV e V, po1• secçi5es successivas de iOO a 200
eleitores, antepondo ao nome de cada um dos inscriptos o nu~
mero de ordem o pospondo-lhes as especificações !letermilaadas
no n. II.
·
XI. O Jui'z Federal, logo que se fo1•em completando as secç~IJ.
f'lrá. a designacão dos edificios em que deverão ter lugar as eleiçiSes
:por acto expedido e archivado no mll'torio do alistamento, e im~
mediatamente publica•lo por editaes, dando em seguida á.s referi·
das secções, no mesmo. edital, numeração correspondente a que
constar do livro do alistamento.
XII. Em nenhum município haverá. menos· de duas secçõeS'.
e se for insutnciente o numero de r.leitores iuscriptos, estes se
'dis.tribuirlo entre as duas seooõe~. em partes igua.es.
·
· XIII. Os diplomas dos eleitores inscriptos conterão as mesma.s especitlca~ões pospostas dos sons nvmes, ahlm do respectivG
numero correspondente á ioscripçllo supra mencionada, e, assigna.dos pelo Juiz Fede1•a.I, o contrassigaados pelo escrivão, ser!o
entregues pessoalmente aos seus titulares, !lepois que se tornarem ·
dellnitlvos os rQspectivos alistamentos.
· ..
· XIV. O Ministro do Interior remettertt taes diplomas ao presidente do Tt•ibnnal de Recurso~. p:mt qne este os dlstr!Ma · pelos
juizes federaes dos mun!ciplos; taes diplomas serão iguti.os em
seus dizeres .para todo o terrltorio da ·Republica. . ·
X.V. Os ediflcios em que· !levem fnnçcionar as s~cçües, nl()
poderão ser, sob pena de nullldade do processo t>leitoral, situados
~ra de perimetl'O urbano da séde do município, . serão edltlc!os
'Pllbllcos, e uma vez deaigtla.dos na fo1•ma <lo o. xr, servirllo attl
tlUe, \lúr motivo de força ma.ior, devam ser snbstttuidos por outros
editlc10s, tambem publicas, por actos do Juiz Fetleral, como prescreve o citado n. XI.
XVI. Oito dias 1tntes <le qualquel' eleição, o Jniz Fedoral !a.rll
extrahir pelo e~crivito do ali~tamento e remetterá a cad11. um do.s
:presillentes d11s mesas, uma lista dos eleitores, contendo as declal'aç&s do n. Xllf, afim de que pllr olla se faça a l'ospectiva cba-.
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mada, sendo o rafariilo escrivão obrigado a fornecer e.ms mesmu
cu,tas do regimeuto-somprd que qualquer
eleitor as requisite.
.
•
Jl.Vil. Nas capitaes dos Est:1dos de S. Pilulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio do Janeiro. ll:J.vct•;l dous escriviie3 do ..
alistamento, servindo por distt•ibulção, e um dlstribuidol' que distribuirá. todos O:i actcs jncliciaes que cot•rut•em perante a Justiça
Federal ·entre o juiz seccional e o JUiz substituto •..

Oópl:»~-mcdiante a~

CAPITULO lll
DOS RECURSOS

Art. 3'. Fica. crcado na Capital Federo~! o na de ca,ia um dos
Es~dos, um Tribunal ele Recurso>, composto de tres juizes vita.llcios e inamovível>, para o fim especial de conhecer e decidir de
todos O$ recursos e recll\mações q no se referirem a.o alishmento
dos eleit·Jres e aos actos. do process~ elei torai e aos connexos a. ol~
que não forem da competencía do Poder Legislativo.
I Os recursos serão in torpostos:
•
a) No caso de alistamento indevielo, por qualquer eleitor do
município.
. .
b) No de não inclusão uo alistamento, sómente pelo prej ttdica.do
· ou seu pt•ocurador.
II. O recut•so de alistamento indevido, uma veZ" interposto, nãG
podet·á ser renunciado, e, cttmpt•ida a dispusição dos ns. IV e
V do art. 2', subirá em original ao tribunal superior, que o devolverá, tambem em original, com a decisão llnal.
. · · O tribunal fat•4 a. mesma. devolução, ·na hypotht1Se de· recurso
intarpo$tO com fundamento. na letra b do numero antecedente.
m. Ha.verêl. tambem recurso:
·
a) do acto do Jniz Federal que designar os edillclos que devam
servir para as elelqoos, ou do gue a.ltora.t• a designação foih, Oll
finalmente, d() que fizer a diatribuiçlo e a numeração daa seooõet
na. fórmtl estabelecida pelos ns. XI, X e XV do art. 2'.
··
b) ao acto tio mesmo juiz, do ajudante do. Procurador da Re·
publica. ou do escrivão, que recusar o recebimento das petições de
alistamento, assim como do acto do primeit•o e terceiro supra no·
meados, i[ UE> recusar a entrega de d-iploma. de eleitor. originariamtllte, on tio que seja requerido para sttpprlr o titnlo extraviado.
.
c) Do acto elo mesmo juiz que não ~onvocar os eleitores para a
·formaoão das mezas eloitoraos, ou do ·que não remette1· as ll~tu
parciaes dos eleitoreii insoriptos, para. as respectivas chamadas.
d) Do acto di) me~mo juiz que ordenar a ellmina.çã:o do nome
do eleltot• do alistamento, on do que ordena.r ou recltsa.r em qaa.lquer tempo a retitlca.Qio de iri'egularidades ha. vidas no referida
alistamento.
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. O Tt•ibunal 1le Recta;sos·; uma ve1. ter.nlnado por decisão final,
qual que;· recurso, devo! verlt o ot•íginal tio mesmo, ao ca.rto1•io do
os cri viio do alistamento. •
· ' IV. A oliminac;.io do eleitor só tertt lug~\1' nos unicos ·êasos ·seg,tintc•, T.axativamente: ·
• a) Da fallocimonto, :1 \'i.,ta. tio prova. constante de 'certidão de
obito extrabida, cumpridamonte, pelo I!SCI'ivão do rogistt•o, e ati~
thonticada pelo du ahstamento ;
.
·
b) Do suspensão ou parda de direitos politicas, 1l vista de cet•ti· ·
!Iões authenticas oxtrahfdas, cumpi•idamento,de autos publlcos e por ·
despacho dl1 juiz competonr.o, ou de sect•eta.t•ias do Estado da. Uniiio,
mediante despacho do ministro ;
:
c) De posterio1• alista,mento em qualquer outro municipio da
Rcptlhlica, ou na Capital Foderal, em <tmbos os caso~ com p1•ova
constante do documento authentico extl'J.hldo pelos esct•ivães encarregados tle alistamento, ou pelo.~ secretarias dos tt•ibunan.~ ·rio
recursos, 1le r1ue conste posteriol' e detinitivo alistamento.
··
CAPITULO IV

•

, · Art. 4''. A elci~ão de Dcrmtados o Senadot•ease lluá om tudo o
territorio rla Republica no dia. 25 de l'evet•eil•o, depois de finda ·a.
Iegisltttura, mediante o su1ft•agio diroctJ .dos eleitores alistarias n(l.
fórma
desta. lei, ·
'
. I. A de Senador se 1\mt po1• B~tado, votando o eleitO!' em um
só nome pa.1•a preencher a. vaga. que .tivet• lugar pot' terminação,
renuncia .ou pet•da. de mandato, ou ainda por fallecimento ; · e si
houver mais de uma vaga, o preenchimento se fará em uma s6
eleição, o eleitor yotaudo em urna M. cednla, contendo . tfm s6
n•Jrne.
· ·
1!. A de Deputa.rlo sefat•á Pot' dístt•ictci~ oleitorao~ de tros !leputu.dos, nos llsta.•ios o no Di~tricto FeJ.era.l, attendendo-se 11. popu•
Jaçiio, <.t contigui1ladtl de tei'ritorio e tt intogi•ida.de tio municipiu.
.
.
.
··
: .•
· .
111. Qu tntlo o nQnlllro de Deputados em algum lMado não for
11ivis!vel por tres, j uatar·se·ha a l't'acçfto -quando de um ""':_ao
rlistricto da Capital ; '1 uando de dous- fOI'Illat•ão essas f~acções
m1i~um distr•icto dr~ dous Daputad•ls, cons!;ftuido de menor numero
~·J municipios.
.
.
.
.:·: .
IV. Cada eleitor votal'IÍ. em tttntos nomes, quantos lbrem o~
.Doputt~rlos a eleger. Si, par!lm, quize1• accumulal' todos os, seus
votos ou parte 1lelles em um s6 can lidlto, escrover-lhe-ha o nome
tantas vezos 'luantoslbl'<llll os votos <JliO lhe quizer dar ; esta fúrma
de votar· tet•tt lugat• na eleição gm•a! da Camara, ou qu11.ndo
.h ou ver mai,; 1le .um.L vaga a prem1cher. .
.
. .
V. Si a. ced1IIa contiver maior numet•o de votos elo qne aquel,
le8 1le •me o eleitor plldet• ~li~por, seriio aput•ados s~imente, na

.
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..
ordem da colloaação, o:> nomes. precodentemento inscl'iptos até a·
concu!'r(lnchL elo numero Jogai, de~prezando·se o excedente.
.
VI. A cleiQão do Pro~it.lentc e Vice Preshlento ria Ru/mhl ic:.t
se tará no dia l tle março rio ultimo anno do período presi• encial,.
votando o eleitor cm dous nomes escriptos em ocdulas.distincta.s;
e para o prehencimeuto lia vaga ou vagas desses dons ca1·gos, a;.
eloiçlo se fará do mesmo modo, t1•es mezcs tle~ois que a. vaga. ou.
vagas se Vfll'ificarem .
.
VII. A elofQãO se fiU'tÍ pOL' eSCl'LLt.inio SCOL'Oto, 011 pOl' voto
descuber·to. Neste segundo caso o voto será. dado por duas ceclulas
iguacs entre si, · assignadas pcr•ante a mesa eleitoral, uma das
qnaes ser•ti depositada na m•na, e a outra ftca.t•á Am poclor do
eleitor, sendo ambas da.tadas o rubricadas pelos mesarios prese11..:
tes; e naquello, o Yoto sertc escrlpto em cedula col!oca•la dcnt1•o
de envolut·J•o fechado, e sem distinctivo algttm, podendo essa:
cedula ser lmpt•ossa ou mnnn~cripta., ma~ rlevendo inclicnr a elei·
~ão de que se tratar.
.

•

I

CAPITULO V
DO l'l:OCESSO ELEITOUM.

Art. 5''. No dia 25 de ja.neil•o seguinte ao ultimo a.nno da legislatura, o juiz federa.! puhlicm•á edital, Jav1•ado pelo escrivão do
alista.mento, convida.nclo os eleitores do município <I virem entregar pe.>soalmente, durante cinco dias consecut.ivos, a contar 1!0
dia 5 ele fevereiro imme.liato, pol' grupos não menore.> do
30 eleitol•es, indicações de tres nomes pa1•a a cJmposição das
mesas eloitoraes que devem funccionar, durante torla a1ogisla.tura;
nas respectiras secçlles.
.
1. Nenhum eleito!' poderá COllCOL'L'CL' com a ~ua assigna.tura em
mais de umll. indicação e, si algun~ dos signa.t"J•ios deixat•em tle
comparecer e de assignar o livro de presença, ti indica.;;iio não seL•tt
recebida, salvo si no momento fot•em substituídos pw out1•os elei~
to1•es que estejam p1•esentcs, os qttae~. uma vez as•ignados, nãtl
poderão mais concorrer em outr.~s Indicações, ficando por c.,ta.
annullado. f!Ualqnel' outra a.ssignatura. anterior.
II. Findos os cinco dia~. o ,iuiz federal, na preseliQtl do
ajudante do procurado!' da Republica. e dos IIHcaos, ~lll'Vindo o
escrivão !lo ali~ta.meuto, mtmet•ttrlt e rubricur•fL cada um;\ <ias iudi•
caoões L>ecebidns, e de aada uma dollas tomru•d. um nome dos ·indi·
oados para mesarios, até o numet•o de cinco, 1111e tlcaJ·Io consti;;,
tuindo a mesa da primeil•a secção, repitlntlc-se o mesmo p1•ucesso
até tt composição da mostt que !leverlt funocional' na seguntla
secção, e asai!ll por dcante, a tomada dos nomes intlicatlos t·ocomeoará sempL'O seguidamente dtt primeira á ultimt~ das imlico.<·i5es
recebidas, :ttê a final constituição das mesas.
·
;
lil, 0 juiz fedcr•al pl'SoÍlliL·á pessoalmente O I'CCebimentu uill•
.l'io das indicações, dura.uto o prazo da conyoca~ito, até a tlnal apn·
ração c puhllcn~ito tlo edital dando o r•esultn1lo. As indica.çõos só
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J)Odem reaahir cm eleitor~:do município, insariptos de conformiilade com esta lei.
.
IV. Lavrado pelo asarivlt~ o auto da composiçlto das mesas,
assignado p~lo juiz federal, pelo ajudante do procurador da Republica, pelos t!scaes e pelos eleitores que o quizerem, serlto os-mesarios eleito., c<Jnvocados para prestat• e assignar comprvmisso perante
o referido juiz, ilcando cada um dos referidos mesarios notifleados
para cJmparccer nos di~s designado3 nesta lei Plra. as eleicae3 fe·
derJ.Cs, assim como nos dns qu~ fo:·em extraordinariamente com·o~
eada1, devendo cada u·m dos termos do cJmprumissJ referir a
ecc:io em que o compl'omittente tBril. de funccionar a vohr, ainda
ljne sejil. eleitor inscripto em outra. sccçlto.
V. Os livros necaosarios ás eleiQões fedcra.es em todo o t~rri•
iorio da Rep11blic~ continuam a ser fJrnecidos pelo Governo Fe·
dera!, e serão numerados e rubricados palo juiz federal no muni·
eipio, cont.inua.udo a servir os livr.:~s actuaes, emquanb não com·
pletamente utilizados.
VI. No di.L de qu.1lq'1er eleição federal, reunidos os me;arlo~.
fndependontemente do convocação, no odit!cio designado, ás 10
horas da manhã, elegerão dentt•e ~i, á pluralidade de votos, o
seu presidente, a menos que, na apUl'<\Ção mencionada nos ns. ll,
ni e IV antecedentes, se verifique haver sido algum ou alguns
eleitores indicados por maia de um grupo em secções ditferentes,
easo cm que esse• mais indicado.> serã:o o> presidentes das suas
,.espectivas mesas.
VII. Si o presidente, assim praviamente eleito, não compai·ecer,
os mesario.> presentes se complet<J.rtio co;n outros eleitores, .ele·
gendo cm seguida o seu presidente; si aquelle presidente eleito ror
o unic) a compa~ecer, cflamar<t quatro eleitores qne completem o
numero legal, e, da mesma fórma, si com o presidente camparecer
lómente a. minoria dos me>arios, ou si estes em minoria comparecerem sem o presidente, em ambos os casos so completarão cha•
mando outros eleit·mH, elegendo presidente, formando a mE's~ e
ftmccionando.
VIII. Si nen!Jum dcs mesaríos comparecer, os aleitares irio
votar om qualquet' outra secção do municip!o, <t simples apresen·
tação do seu titulo; e,~i essas outras secçi53B ;P,orventura se não
houverem reunido, ou si o eleitor não for admtttido a votar, a>lllm
11a secção em que estiver inscripto, como em qualquer das outras,
poderá votar peril.nte o juiz t1Jder<tl, O!! perante o ajudante do procu•
rador da Republica,em ambos 0'1 CMOS devendo O voto do eleitor ser
toma•lo por termo pelo escrivã~ do alistamento ; e, ainda perante
qua.lquet• ta bel! ião pnblico ou serventuario de justiça. do município,
poderá o eleitor entregar a sua cedula fechada par& ser aberta
-peb junta apuradora do districto, ou vot!lr por tet·mo tomado em
livro autltentico pôr qualquer destes serventuarios, ou, finalmente, ·
liOderá votn.1• directamente :perante o es~rivão do alistamento,
tomando este os votos por termo em um dos lil'ros autbenticos do
leU cartorio.

--

SBSSÃO EM

9 DE AGOSTO DB {910

'li

IX. O juiz federal, o ajlidanie do procurador da Republira, ·
o esct•ivão do alist1mcnto, os tabelliãos e outro3 scrvcntuartos de
justiça, pet•ante quem tiverem os eleitores ·votado na. fórma. do
n. VIII antecedente, remetterão as cedulas e as copias das votações,
tomadas por termo em seus livros, aos presidentJs das juntas
apuradoras do ~istricto ou das capita.es dos E~h<los o d:l.rito das
mesmas as cartl1õ!IS que lhes forem requeridas.
.
X. Termina•la a chamada em cada uma das seoçõe3, imn1e·
diatamente se pt•ocederá á. apu1·ação das cedula.s depositadas na
urna pelos eleitores, so:nmaulio-se os votos dados t•igorosamente a
cada uma das pessoas referidas nas · cedulas e consldera.ndo-se
pessoas di1l'erentes-salvo a juizo das Ca.mara.s do Congressoaq uellas cujo.> sobrenomes· não forem perfeitame.1te iguaes.
·· · XI. Tot•minad:\ a apuração, um dos mosa1•ios lavrará a. acta.
dos trabalhos e das oecurrencias· havidas, devendo ella. ser a.ssis.!?ada pelo presiU.ente, mesa rios presentes e pelos fiscaes em func·

çao.

.

· Qua.lquJr protesto a.pres.lntado contra irregularidades bavl·
das dura.ute o processo eleitor.\! s~ poderá ser feito por l!lt:l.!quer
dos fiseaes c a.ppens~do á. copia. da. acta. ·
·
.
Xll. O livro contendo esta acta., assim como tollos os que tive·
rem servido na formação das mesas e na eleição, serão sem demol'J,
recolhidos ao cartorio do escrivão do-alistamcuto, para tel·os sob
a. sua guarda, depois de extrahir as cópias autbenticas que deve1•ão
ser ent~gues, com os protestos appensa•los, ao juiz f~deral, a~m
de que e>te as l'ametta á.s juntas apuradoras respectivas, ass1m
como a. cada uma das casas do Congresso Nacional ..
XIII. Os escrivães do alistamento, os t~bell!ães e serventuarios
de justio;ia, em cada um dos municipios da Republicil, qU) durante
o processo eleitoral s~ desempenharem com exa.Jção dM at~ribui·
oües que lhe são conferidas por estil. lei, recoberãl por decreto do
P.Jdet• Executivo o reconhecimento publico dos seu! serviços na.
defesa da liberdade uo voto.
.
XIV. O ,iuiz federal, na conroc1çito que fizer aas eleitores
pa.ra. virem constituir as mesa~ eleitora.es, designari1 o loc~l em
que (•lles se devet•ão reunir a declarar.\ que os grupos indic!!.dores
dos mesat•ios ee comporão do> eleitorea da mesma secoão.
XV. A eleição começar-i il.s 10 horJ.s da. mauh'fi pela. chama·
da dos eleitores, na orJem em que seua nome~ eotiverem na copia.
do alist.lrneqto, e continuará. at~ que nlto baj<~. mais eloito1·e• a
v~tar, Jamais podel!llo s~spoador·se o re~ebimento das ccdulas,
a1nda. mesmo que nao haja cleit'.lres a votar, ante~ !lo Ohoras !la
ta.rde.
·
· : XVI. N<l f11Jta. de copia. do alistamento, ou depois de encel'r&tla
& chamada, os eleitores que a não ti verem alcançado scriio a.dmittidoa a votar á simple> exhibição dos seus titulas expedido3 em.
virtude desta. lei.
·

DC>S
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Art. 6. • T!•inta dias. polt• menos, autos da dattt de •1m1lquet~
eleiçfto fe<loi•a.l, o cidad;io, C!UO pwanto olla so apresentar como
candidato, se dirigirá ao Tribunal de Hocursos e, justitlcanclo sum 7 ·
mariamonte essa qualidade, requererá a expedição de tanto;; tituleos,·
quanto,; fo1•em os seus procumdoros oucarroga.dos de fiscalizar a
referida eleição dentt•o dos limites do Estado em Cllto esta tiYer
Jogll!'.
.
· r. Estes titulos serão assignnúos pelo pre~itlento 'do tribunal,
podem ralcrir·so a nm s6 ou a mais de um flsoa.l, podem ser sulJo
stabelecidos e reproduzidos em publicas fôrmas pelos osorivães do.·
alistamento, ou substabe>lecidc;s nas cópias, ficando os originaes registl•ado.s vetõo ad Wl'h~m cm li no especial que deverá existii' devidamente regularizado no r·artorio do referiilo escrivão.
·
II. De posso dos seus titules, os llscae~ podem: intervir ]Jrosencialmente na constit.ui(·iio das mesas e em todo o processo eleitoral,
reclamar e protestar linemonte contra quaesquor il•regularidades
que as mesas comrnettam, recusar a sua assigna.tm•a 1ls aotas das
el~icues, recJ~isitar :protecção ~ fo1•ça public.a, policial e ll!ilit~r 1 ·
seJa das autortdadcs tedernes, SOJa das autoridades e da .,Justiça
dos Estados, oro sua defoza, o gara.nti14 da liberdade o segm·an(:a ·
dos eleitores e da elfectividade das snas funoções.
IJl, Os Ji;;caos podem rerrnisitar por offlcios, por telogrammas,
ott por quakruer ouü•a fór•nHL, providencias directas.do presidente
do 'fri bunal ilc Recursos, o osto oi·denal-as-ha pela mesma fórma;
utllizando-se do.> meios de commuoicação dtL União o do Estado, re·.
quisítando a intervenção tia> autoridades e. o1•gãos do ministei'io
publico, federacs o estadoacs, inclusive a força publica.
IV. Os Jlscaos tet·iio as;ento nas mesas eleito1•aes c, uma vez
terminadtt a apura('fío das eodulas, o antes de ser lavrada a aot.a,.
ser-lhes-hão entregues lJoletins assignados pelos mesarios, contendo, .
os nomes dos Yoiados e a som ma dos votos imputados a cada um,
delles, sctldo .que nossos boletins assignariio tambem os llscaes í[U!l
ti verem comparecido.
.
.
V. Si o· pl'esilleut~ ~a mesa. ou cada nm dos !JlO&arios impedi:l'em, por Mtos ou omtssoes, quo a mostt da socoao so renna, ou sr;
<lepois de ·reunida, flutccione regularmente, ou si fi'ttudarem a apu-'
raç1io <las cerlulas ou a CX}JCdição dos bole Uns aos llscaes, ou si embaraçarem por qualqHer. t"órmrt o exercício das f':!_nc_gõos do~ tlscaes..,-.
estes, por 'lLtal•luer •los factos rloclnrados, podel'tto nnmodu1tamentc
<lenunciar os culpados ao ,iuiz federal, entregando i.lirectameute <t
donnnda ao e~criviío rlo alistamento.
.
. .. ;
\'1. A' denuncia ,i untar:\ o fiscal o ~eu titulo prtm a devid<.t.
autoagiio de,·ondo o processo referir-se a cacln um tlns me>rtrios,
~alvo si itou I' C!' na !Jypothose connexiio do delioto, sendo ortlenadu.
pelo juiz Jilder•al a audiencia do denunciwlo ou tlo.~ tlonuuciatlos,
cm um só prazo 1le vinte e quatro hora.~.
.
.

I
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VII. Findo este pl'.lZv, c mais nm do oito Jias para. a producção
de c1uaesquor provas, >ei·ão o.> ·autos feitos com vista ao :t,iudanto
do proc:urallor da Republic:t, e cünclttsos · t1.0 federal para sentenciar, em um prazo ~ommum de 10 dias ; e da sentença haverá. appcllação para. o Tt•i\mnal de . Reuursos, e.'l:·offl.cio na hypothew do absolvição 011 aouu\laçoã? do lll'ocess&; voluntar.ia 1 na.
bypotbciJe tle sentença con(lemnatorw, b:uxando os autos or•gmaos
ao cat•toJ·io tlo escrivão do ttlistamonto.
·
CAPITUL0. VI!
DA APURAÇÃO

Al't. 7 .' A apuraÇ"ão gora! dà eleição tle Deputados se fará. nas

:sédes dos respectivos districtos eleitoraos, c a da. eleição do Sena·
dores, Presidente e Vice-Presidente da Republica., nas c:tpitacs Llos
l!:stados.
·
- ·
Pal'Rgt•apho unico. A;; juntas :t.puradoras compor-se hão:
I. Nas séde~ dos districto:;, do juiz Jede!•a.L como pt•esidento o·
com voto, além do de C!tW.lidatle, e do; presidentes de todas as secções eloitoraos tlo mesmo distrlcto qne srJ tiverCJ!ll reunido e eJl'e·
ctimmcnte pra.ticatlo todos os actos da. sua. fuuc~o, haventlo um
vice-prc;idente, eleito por maioria tle votos, o um socret:trio rtue.
será o menos votado para o eargo •lo vice·pt•esidento c· encar..:
regado de Javra.t• a acta.
II. Kas capitaes dos Estados, do presidente do Tribunal do.
Recursos, como p1•esil:lento com voto, além do de qualidade, llo.
procuradDt' da Republica no E~tu.t!o, servindo do secretario, e tlos
presidentes, vice-presidentes o secrotm·ios das ,juntas apuradoras
• do districto, a aota. final sondo lavrad:t pelo secretario· do Tri~
huna! do Recursos, sem voto.
Ili. As juntas apuratlot•as da eleição tlo Deputados se reunirão nas suas sêdes, independentemente do convocações, no dia..
12 de março soguinte, llevendo cada um dos pt·esidentes da!!.
secções eloitoi•aes se a.pt•esenta.r munido 1le titulo que prove esta,
~ualidade, tanto naH ,i untas dist1•ictaes, como nas das capitaes elo~
Estados.
IV. As que apm•a~•em :L uleiçã•J de Senatlores, do· Pt·u.;idente e Vice-Presiilonte da Republica, ~e l'euuil•iio nas suas stldes,
ta.mbcm indcpondentomentc de convocaoues: pam u primeiro ca>o,
no dia 15 ele março, o pam I' segundo caso, no dh\ 20 elo me.>tntl
mez.
V. O presidente do Trilmual li o Recm•so~,.no. mesmo ditL orno
quo so pruceclet· tt eleição do Deputado.:; e Senadores, apús a tet•nlinação tia logislatura, 1Le:::igunrti poL· etlitaes publicados ua. imprensa..
os odificios publico~. um Lilte twlio lugaJ• as tttmraQlies do que tra.ta.m os nnmeros ttntecetlente~. e IJliC $Orvit•íto <lurante to1!11. a..
legislattu\t immcdiata.
·
.
·
VI. As .i untas apurtulot·as voderão funocionar rogltlat•meuto,.
clesde qne so ltche prcsrmto, pelo meno:::, um tet·~o 1io.> ~cus mem~
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llros, e o farão em sessões publicas, desde as II horas da manbli
atê a~ 6 horas da tardo, todos os dias, sem interrup~lo, até a
terminll-Ção da. apu!'ação.
VII. Perante ellas podet·ão comp:trocer os candidatas que tiverem concorrido á. eleição, intervindo, reclamando como tlscaes
dos seu> direitos o assignando a acta. llnal da a.pura.ção, podendo
cada um delles se Jazer represent:tr por um dos seus proprlo5
tlscaes da eleiç,ão, uesde que ao titulo primitiv J addicione a
devida outhorga de poderes, ou por noros 1'epresentantes com
títulos expedidos polo Tribunal da Recursos.
·
·
Vlii. Tet•.ninadas as apurações, as juntas farão lavrar as l't?Specti vas actas tlna.es, della~ extrahindo tantas copias authentlcas,
aasigna<las pelos presidentes e membros presentes, quantas sejam
necessarias para serem enviadas aos ma.is votados para Deputados
e Senadores, a.tlm de que lhes si!•vam de diplomas, e igualmente
para serem remettidas á sec!•et1ria do Senado, tratando-se da
eleição do Prcsitlento e Vicc-Prcsidente da Republica .•
IX. As juntas a.pura<loras cousiderat•ão provisoriamente eleitos
Deputados e Sena.dores os cidadãos que tire1•em recebido maioria
de votos, e a elle; expedirão os l'C.>pectivos diplomas.
X. Si houver .!luplicatas de copias authenticas de actas clei·
toraes com resultados dítrerentes, snbmettidas ao exame da. junta
apuradora, esta as remattcrá, deutro de 24 hora9, ao presidente do
Tribunal de Recursos do Estado em que o facto se der, e o referido
presidente, dentro do nwsmo prazo, transmittil•á ao juiz federal
competente, para o processo de que tratam os ns. V, Vl e VII do
art. 6•, capitulo VI desta lei, deixando de as' apurar.
XI. As pessoas que coJcorrerem directa ou intlír~ctamente
para a formação c funccionamento de mesas eleitoraes em c<>ntra·
vencão ao di ~posto no art. 5•, capitulo V, desta. Jei, assim como as ·
que escreverem, dictarem ou redigirem, ou copiarem actas dessas
mesas ou de qua.esquer outras, rea.es ou ~imuladas, finalmente as
que concorrerem directa ou indirechmente para que hes actas
ou copias dellas sejam !'emettidas ás juntas apuradoras; incorrerão
na pena estabelecida no n. II do art. 14, capitulo XIV, desta lei •.

I

CAPITULO VJI!
DA INELEGIBILIDADE

.

Art. 8.• A inelegi1ilida!le importa a nulliJadtJ dos votos que
recahirem n'ls pes.>oas attingidas por quaesquer dos impedimentoa
eleitoraes atleante enumerados.
·
Paragrapho unico. Sl'io inelegi veis para o CoogJ•es>O Nacional:
I. Em tódo o territol'io da Republica:
a) o Presidente <la Republica e o \'ice-Presidente que tiverem
exercido a presíd Jnda, os governadoras ou presidenteJ.dos Estados
e os vice-presílientr.s ou vice·governador~~ que tiverem oxer~ido
os' respectivos governos, prorogaodo-se estes impedimentos nté a.
ierminaoão do per iodo que seus suocessorel tiverem servido.
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b) Ol ministros do E~tado; os directores de suas secretarias, os
do Thesouro Nacional c os do Tribunal de Contas e Ol chefes do E>tado
Maior do Exercito e do Eshdo Maior General da Armada, os magis·
trados fedcNes c 09 locaes do Distrieto Federal, assim como 01
orgãos do ministerio publico do mesmo l>istricto Federal.
c) 0~ presidentes O directores de bancos, C·lmpaohias OU em•
prezas que gozem de garantias de jnros, ou quaesquer subvenções
ou au~iUos dadol por fó1•ma dift'erente, de privilegio plra emiss'Eies
de notas ao portador ou qualquer outra de titulo, ou que tenham
com a Uniiio particjpação em acções ou em lucJ•os eventuaes, pre;i.
legios de zo~ai ou de navegaQão, isen~ão ou reducção do impostos 011
taxas l'ederaes constantes de leis ou contractos, contractos •lo tari·
fas ou quaesquer outral concessões do Governo Federal.
11. Nos respectivos Est~dos e no Districto Fede1·al:
a) os magistrados etrectivos, os inspectores de regiões militares e os funccionarlos fedl3r.tes e estadoaes demissiveis independentemente de sentença.
·
III. Nas circumsc1•ipções onde exercerem as suas funcções, as
autoridades policiaes, os juizes federa~s e os ajudantes do procurador da Republica e o> promotora; publico3,
IV. As causns de inelegibilidade anteccdeoiemente enumera·
das, vigora.m até 90 dias precisos, a contar, inclusiva.ment~. do dia
em que tiver cessado a funcção,
·

CAPITULO IX
DA

1:\CO~!PAT!BILIDATJE

Art. 9. • Durante as sessões, o mandato legislativo é incompa.
tivel com o exercício de qualquer outra funcçiiopublica, considcran.
do·se como renuncia do mandato semelhlnte exercício depois de
reconhecido o empossado o Deputado ou Senador.
·
.· Paragrapho unico. Na di~posição deste artigo não se compre·
bonde o desempenh) de commi~sões diplomatic~s ou .c)mmandos
militares, desde que preceda licença. da. Garoara. a que pertencer o
represenhnte, e tamõem DOl casos de guerra oxteru o:1 na.quelles
em que ft ordem publica corra perigo.
CAPITULO~

DAS NUJ,LIDADE'

Art. 10, Sii.o null~s as eleiçõe::~ :
I. Quando !'ea\izada> em dia, hora o Jogar diversos dos bgalmente •losignados.
.
I!. Qua-ndo haja prova de fraude que altere o resultado da
eleição.
·
lll. Quando tiver sido opposb algum impedimento ou emba·
raço para mesarios ou fiscaes funccionarom.
.
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CAPITUI.O XI

·'

D.\ \"fi:P.!FIOAÇ:\0 llE POl>E!IR~

.\rt. ll. A Camara uo~ Deputados on o Senado não .podo r;!,
em cil·cum.;tancia alguma, reritlcar o reconbecct· a elei~ão de cacla
um dos seus membros, sem a prévia c off'ectiva apresentação, M
sec1•ctaria, de cada uma das clnas casas do Congresso Nacional, do
respoctiYo diploma expeelido cm original· pela. junta. aJlnradora.,
não sondo liCito suppt•ii• essa formalidade, asoim declarada ossen·
ela! por osta lei, po1• cummunicação telegraphica, ou por qualqner
outra rot•ma .de communicacão que não soja- a da prop1•ia nutheotica
a que se relerem o n. VIII, cap. VIl, art. 7'·, elcsta.lei.
I. E'se diploma serlt cnü•cgno ao exame ele uma commi:;s5o
composta de c.inco membros para o Sollllclo, e de novo para a. Ca·
mar.1. dos Deputados, commissões essas pm•manentos, eleita;. ao
princípio da legi~Iatm•a, o no do cada uma das sessões :mhseqneates, por listas incompletas •
. H. A estas commi,sões competo o oxame das actas parciaes
da> cleíç,;cs, afim de vm•ificarom :
a) :>i alguma ou algnmas deli as cleixar!Lill do ser cn riadt~s :1.
Camnru. dos Do}mtado~. ao Senado ou ás .Tuntt\S Apuradoras ;
l1) si a apumção procedida pelas .Tnntas e constante ele tliploma, coincide com a qno so prococler pelas actas parciaos recebidas
pela~ Secreta1•ias das duas casas do <:ongro~so ; ·
c) ;;i á Camara dos Deputados ou ao Senado foram rcmcttidns
ottt1•as actas não apnmclns pelas juntas apuradoras ;
à) si rh1. apuração dn.s actas mencionadas no diploma vet•ítkase o l'esultado diJfei•ente rlo apurado nas mesmas actas parciaos
cl!recta monte recebidas pelas Secretarias das dna> casas elo C011~
gresso, on si es:m dilfereuça resulta. tla a.de!ição ele· vota~ões constantes de actas não conhecicht> pelas juntas a.plu•adoras.
·
lii. Voriftcaclns es;;as dilferent;ms, ele modo-11 determiml.l'em a.
altet•ação da situação dos ,·otttdos, e em seguida honvor contesta~
~·ão do que til'er sido prejudicaclo, a Cmmtra. dos Deputados ou o
Senado mamlartl. procetle·r á nova eleição, na qua.J súmento pouerã.o
ser vott~dos os oanditlat.O$ que tirorem titlo maior sommtl do voto.i.
IV. A iuelegíbílid:.tde do votado para Soilador ou Deputaclo, e a
nullidntlc tlas cloioões, set•ão propostas sómente pelos interessados
etne tiverem sido canüi1lntos no pleito. como proliminar, ::\s commissões de poderes, e serão por osta.;: e pela re>~pectivn CtLmat·a.
votadas lH'eliminarment.c·.
V. A pl'imoira ~os~ão pt•oparntoria om cad" uma das Cillllat•as,
110 começo tht legislatura., tot·:\ togar no dia :l.de u.hr!l depois da.
clei<;iiu, a uma llora ela tnl'de, reuuindo-:;o toclos os elei tos IUlll!ídos
dos seus eliplomas, atiro de constituirem na dos Deputatlos, sob a.
pt•o.~iclcncí:t do mais v0lho, a mosa o a Cnmmissão elo Podel'e~. provisarias. no Senado, o>ta ultima.
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. · Yl. Nessa primai: a sossã,o proparaioria, os Doputados c:cgorão
o pl'O~idente, dons vice-prositlontcs, o o I•, 2•, 3" o· 4• sccretarlos,
votando cada um em duas ccdula8, cada uma •!estas contendo dous
nomes para presidente e I• vice-}ll'esidente, e dous outrqs nomes
para I' e 21• secretaries. Serão .Pt'oclamados presidentes, I• vioepre;;idcnte, I" e 2•• secretaries, os que tirarem a maiot•ia reh~tiva ..
de rotol, rJ 2k vice-presldcnto, 3• o 4• sect•etarios, os lmmc(\iatos
em votos.
VIl; D.e11ois do as>in~ constitui:Ja ~ mesa provisoria, se procerlerà <L ele1çao da. commrssã. 1 pro v1~orw. rio pn•leres, votando cada. .
Deputado om seis nomes.
· . Vlll. No Senado,. reunidos no referido tlia 3 do :thril, ós San:ttlores em funcção e os diplomados tb terço r~no vado, eleger no :t
·commissão pt•ovisor'ia de Poderes, votando cadtt um dos presentes
cm tros nomes. podendo a cleiçiío recahir inrlistinctament;o em ropresent<lntes dos dous gt•upos.
·
lX. A~ Commissõcs de Podoros, elegendo os seu; presidentes,
começarão os seus trabalhos ordinat'ios no dia immediato á su11
constituição, e assim sur:cessivamente, di:wiamentc se t'euniz•ão
Jl:tra lavr:tr pa1•eceres acot'cl de diplomas niio contestados, e
ouvir a contestação ou defesa, oral 011 escripta, cm prazo não oxce·
dente de 24 bot•as, a cada um dos contostn,ntos o contosbdos ; pre·
·cedendo t~ todos est.es actos :t llel'idn. communieação polo 1Jim·io do
COII91'1JS!O.

x. As contestações aos diplomas sü pudem ser :~,presentadas á.
:Mesa PJ•ovisoria da Camat'<t tios Deputados c ti. Mesa Jo Senado, e
serão desde logo acompanhadas dos documento~ om que so funda·
rem, sendo em seguida m:iviados ás Com missões rio Pod.ero.s ; . não
sendo licito a estas concede!' pt•;tzo algum p:wa n, apz•e.~ontaoão de
JJOYas pt•uvas. ·
.
.
.
Só pódom compat·~cot' perante a.s Commissõ~s doJ Pot!Ct'CS o~
proprio> candidatos que houverem publicamonto pleiteado a.
eleição pessoalmeutlJ ou pot' um· do.; seus fisc<Les que lao:tverem intervindo no ,pleito eleitoral.
·
·
XI. As duas .carnat•as farão sessões pt'tlpara.torias tod<JS o~ dias,
para leitura do expediente o pareceres •l:ts Com missões de Poderes,
os quaos, uma vez lidos pela respectiv.~ M•lsa, set'ão dadas para a
orJom do dia da sessão seguinte e publicatlos no lJim•ió do Oong,·eHo deste mesmo dia.
·,
.
· .
·
.
C<td<t parocet' nllo potlord. rell'lrir·sll tt mais de um;~ oleiçiio, deveado sot' Impugnado cJ sus ~ontado om tempo nfio exuedente do uma
hora commum a todos os ot•adoros; votando-se imm•3diatttmonte,
com ou som omend:1s, com qualqttet' nu moro de membro.; prosell·
tes á sessiio.
XII, A abertut•a do Cougresso Nacional tortl Jogar impreteri·
vclmonto no ditt 3 de maio do cada anno, tt um~ hot':t lin. tarde,
C·Jlll q m~lquet• numero -do Deputa<los o Senadot·e> pre.,ontes, precedendo communit!ação a.o Pro~iolente da Republicll po1• uma corn·
. missão co:nposta de tl'•Js Dn.put:tdos e dou.~ S•maoloJ'es. O Presi-
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dente tia. Ropubllca onviar<t a. sua mensagem pelo ministro· do
interior.
XIII. OCongresso Nacional f~nccionar:t sempre, nas sessões de
abertura, encerramento, apuraçao da elelçio pret~idE!nclal e posae
do Pl'Bsidente c do Vice-Presidente da Repablica., no edlllcio em
que commummente funcclonar o Senado, salvo combinação em
con~rario d.ls mesas das duas Cama1•as. ·
. · .
XIV. Em seguida; á abe1•tlta do Congresso Nacional as .iua.s .·
Cama ras, separadamentt>, ele~rerlo a.s suas mesas definitivas, as sna.s
commlssões permanentes, Inclusive a de Poderes. ·.
. . .
XV. Os Deputa!Jos c Sona.dcres s.ó vencerão subsidios, da data
de seu comparecimento J.lCSsoal em diante, em cada ~essão da legislatura. ; tendo ·em to ao o caso direito a percebei-os desde 3 de
a.bril de cada anno, si desde essa data tiverem comparecido taro•
bem pessoalmente, inclusivamente os que forem ulteriormente
reconhecidos,
CAPITULO XII
DA APURAÇÃO PELO CONGRESSO

Art. 12. A apuração daeleiç-lo de Presiden&e e de Vice-Presi·
dente da Republica. será feita pela Mesa do Congresso, auxiliada
por sete Com missões sorteadas dentre os memtiros qne tiverem
comparecido ás sessões de ambas as Camaras.
I. Cada uma. dessas Commissões so comporá de sete membt•os,
os quaes elegerlo dentre si um presidente com as attribuloões de
distribuir e dirigi!• os trabalhos e de relatar o parecer final, depois
que os demais membros apresentarem seus relatorios parcia.es.
Est;ls Com missões resolverão todos os incidentes e questões que
se suscitarem no correr do exame das actas e dos documentos remettidos ao Senado.
II. As actas das eleiçiles e as das a.puraç!Ses precedidas na.s
c:~pitaes dos Estados e no Districto Fodera.l serão distribuldas ás
Commissões parciaes de inquerito, pela fOrma se~ruinte:
A' 1• commissão as t1ct:1s do Amazonas, Pará, Maranhão e
Piauhy.
· A' 2• as do Ceará, Rio Grande tlo Norte, Parahyba e Perna.m•
buco •
.A' 3• as de .Alagô;ls, Sergipe, Bahia. e Espírito Santo •
.A' 4• as do Rio de Janeiro, Distrlcto Federal, Ma.tto Grosso e
Goya.z •
.A' !!• as de Minas Geraes .
.A' 6• as de S. Paulo.
A' 7• as do Pa.t•aná, Santa Catha.rina. e Rio Gt•a.nde do Sul.
, · III. Cada uma dessas CommlsslJes apresentará á Meà:t do Con·
cre&io, dentro de oito (8) cUa.s improrogaveis, contados da. da. ta. da.
pc.tSC e eleição dos seus presidentes, um rala.torio do oxa.me d~
a~as, expondo a.s sommas pa.roiaos dos votos a.pttrados e a.s irragg.

It
.l•

I·

- .•

~'

l
I

••

SESSÃO EM 9 DB AGOSTO DB 1910

!aridades havidas uo proces~o eleitoral, ~cm propôr conclusi\o
·a.lguma..
·
IV. Serão contempladas a~ votações constantes de authentioás
que não tenham si lo presentes e consideradas pelas juntas apura.·
dora.s.
V. Os membros do Congres>o que furem sorteados ptl.l'il. fazer
parte àa.s Commlssües de lnquerito, não poderão se recusar o
deverão compi!.recer todos os âias, rara os respectivos traba.lhos.
VI, A Mesà do Congresso, á proporção que fvr recebendo os
relatorios das Commissõo~. irá fazendo a apuração geral e, con•
cluida esta, formular;t e apresentará o sou parecer, que serll.
.publicado sem demora; bem corno os mencionados I'elatorios e as
contestações que forem t~.prcsentadas tis coromissõe.s de inquerito.
. Estu, publicação prececlerá pelo menos de 24 ho1•as a discus.iã.o
do parecer.
.
VIl. O parecer da. Mesa terá uma só discu:;~ão, quo nlo so
interromperA, e que não se prolongará tllém uo uua.s sessões sómente ; nessa. lliscussio cada. orador não podendo fallar roais do
uma vez, e por tempo não excedente de um" hora.; send(l_lioita.,
duránte a. discussão, a apresentação de requerimentos e emendas.
Vlll. Os cidadãos votados para Presidente e Vice-President.e
da Republica, e que tiverem Sido candidatos rogular•rnente apre·
sentados, segundo os usos partidarios, pouorão compa.recel' por
si ou por mais de um procur(lodor, com pode1·os o:tpresso>, perante
as Commissões de inquerito, e ftscalizar as u.puraçõe3.
.
IX. A secretaria do Senado, logo que for recebendo as actas
da. eleição presidencial, à bem assim quaesq uel' papei~ e documen. tos que á dita. eleição se referirem, comrounlcará tio Presidente
de ju1·e do Congresso apurador, a:dm de <1ue este faça em· sua pro. sença. abril• os envolucr·os, sendo estes. e as ãcta.s ou quaesqu·er
outros papéis e documentos deriõ.amaate rubricados por E'lle
presidente e pelo uirector ua Secretaria, e em seguida publicados
no lXario do Co!lgrel6o.
X. Uma. vez rubricadas as actas, a.~sim como quae.squet• outros
papeis e docum~ntos referentes d. mesma eleiQão, a Secretaria · do
. Senado os .iistribuirll. pela. ot•dem uas coroniissões de inquerito, o.
cujo exame serão submettidos na fórma. do n. 11, e progressivamente irlt procetlendo á apuraoão dos votos recebidos para P~esl·
.dente e Vice Presidente da Republica, oom as obset•va.çires re!atrvas .
a quaesquer irreguiarida.des e incidentes que accusarem; guil.l'dando os fuuccionarios da Seoreta.ria i!. mesma completa reset•va 1!.
respeito dos resultados encontrados por elles na confecção dG
quadro pt•ovlsorio.
XI. A n!nguem é licito obter vlst•t dtts authenticas e mais
papeis e documentos relativos ás eleições primarias e ás aput•açiJes
procedidas nas capitaes dos Estados e no Dlstricto Federal, seo~o.
porém, permittido, fóra. do recinto da.s sessiSes, o exame roais detrdo
por pat•te dos membros do Congresso, dos candidatos o dos seus
ftscaes, desde que o quadt'O provi&orio esteja levantado, dnrante os:
~blllhos das commissüos do inq1terito, até 4 disous,lto e appro-
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vaçiio !lo Jlrtl'ilcer da Mesa; cmutanto <JUC esse oxamo n:\o elllb!traco
o, proscguiment•J dos tl'a.ballws d:.t apuração.
·
.
. .
XII. Emquanto não fllrom :tprestlntado~ <t Mesa us Jlat•ecoi•os
!las emmnissões de inquorito, a ot•tlom do dia do Congl'<lsso será· o
tr•tlmlho das commissões, precedendo <t hora do expediente, na
'qual ci:; membros presentes porlerão~tratar rle assumptos atiinentes
;ts eleiçõ~s pt•ositlenciaos ~ómente; não podendo c<~da ot•ador fullar ·
mais de um:t voz em ~:aila sessão, c pot• tempo nunca excedcrrdo de
·um qmu·to de hora. ·
·
•
XIII. Apt•esentados <t Me;a tudos os pareceres das commissõe~
de inquerito, ainda que ella tenha iniciado parcialmente o seu pa.. r• cer na fôrma do n. VI, as sessões do Congresso se r,uspenderão por
uez dias, reabrindo-se de novo no decimo primeiro dia de~scprazo,
indcpondentemeiltc de convocação, }>ara ser lido o pal'CCOl' soul'O a
a}1Ul'aç~o final o impresso no Dim ia tio Cong1·esso do dia immedlato.
XIV. :li vori!lcar•se que os cidadãos mais votados obtiveram
maioria :l.l>soluta dos votos recebidos nas circumscripções eleitoraes
·da Capital Fr.deral, dos Estados o do Tert•itorio Rio· Branco, para
Presidente e Vice-PI•esldento da. Republlca, o Pt•esidonte do Congt•osso os Jll'Oclamal'á eleitos. ·
·
·
· '·
X.V. Si, porém, ·nenhum dos votados houver alcança!lo maioria
·absoluta de votos, o CongresRo immed iatamento olegot•á, por maio. ria de votos dos rcpresentant !S pt•esentes, dentre os mais votado.~. o
Presidente o Vicc~l'residente da Republica; procerlondo"sc a· essa
elciç,ão em dous escrutínios secretos e distinctos.
· XVI. A esta eleição se Jlrocedet'<t po1' uma lista nominal dos
· membros presentes do Congresso, e cad:t um· deste~. á pt•oporçãe
· •JUO fõr sendo ch:i.mado, depositar;i as 'suas duas ce,Julas em 1luas
· urnas Jechadas, que olevem estttr sobre a mesa..
. ·· · ·
·
XVIl. Antes de set•om abertas as urnas, poclor;í, votai' qu:tl~~uer
'·olus membros do Congt•esso, que porventura. ai11da não o tenha leito
JJa occasiiio do. chamada ; e, finda a votação, a Mesa .abrirá as urnas,
contará as codulas, fará a apm•aç1io e publicruá o t•osultltdo:i; de·vendo considora~•-so eleito o mais velho, em caso de empato.
XVIII. A acta desta ses>ão, além do totla~ as occm•rencias que
se •lerem na eleição, mencionará os nomes dos membros do Con. i!'l'esso que tivm•om votado, assim como os 1los que o não t!vm•om
feito por qualquer motivo..
·
· · ·.
XIX. Para regular a ordem dus ti•abalhos iotel'Dos do Congl'esso aptn•adot•, as attt•ibuições da Mesa o a' dos sou~ membNs, as
•liscussões, as vohções o o regímen e policia 1las sessjes, haverá
um regimento commum, app1•ovado em uma discu~siio omica, pelas
tlu:1~ eá~a~ do CongreR$0, o_·quo 1'<tr:t parto intof.(rant,o llc~ta I~i.

GAP!'J'ULO XII
DAS \'A<IAS

,\rt. !3. A' vag;1s •JUe se dot•om n;ts dua,; C~nHt.t•a,;, lJOt' Jil.Hc.l~
cimento, J'OUllllr:ia ou pm·d 1, d'J rn11Dilado, serão:pro•:nchida~ dentl•o
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de dous mozes contados da data em qtte ess3s factos tllrem conhecidos das mellas t•es~eotlvas, por qualquer fórma regular i expe·
dindo olias, ·dentt•o de tres dias seguintes ú sioencia delles, as de,·idas communioaçõe> ao prelidente do Tribunal de Recursos do
E~tado em que a vaga tiver tido Jogar.
Paragrapho unico. Recebida a communicaoão, o presidente
do Tribunal de Recursos,· den t,ro do prazo de tres dias transmiti!·
o·hl por oftlcios, por vias telegraphicas e pela imprensa aos juizes
federaes, designando o refet•ido tribunal o dia pará.· a reuniã'.o das
mssas eleitoraes e para o compat•ecímonto perante ellns dos elei·
tores e tl~caes.
·
CAPITULO Xlll
DISPOS!Ç!IES PENAES

· Art. 14. Além dos referidos no Codigo Penal, so!•ão considerados crimes contra o livre exeroioio dos direitos politicos dos
cidadãos da Republica, os factos adeante enumerados:
1. Deixarem, o juiz federal, o ajudante llo.prJcurador da Repu·
blica e o escrivão do alistamento de CJlmprtr e fazer oumpriL•
quaesquer das obrigaoões e attribulo11es que lhes são impostas no
capitulo II e art. 2• i capitulo V e art. 5• ; capitulo VI e art. 6• e
capitulo Vil e art. 7• desta lei: -Pena-de suspensão de direitos
)lOlitlcos po1• tres a seis annos, e perda da fuucoão, com inhabillta.ção de qualquer outra pelo mesmo ~mpo. .
..
II. Impedir qualquer autot•idade do E~tado ou do Muoiolpio,
pelo emprego da forca publica, ou por qu&lquer outro meio violento, que as mesas eleitor~s ou que os eleitores exerçam as funcoões que lhes ·slo presorlptns e asseguradas por esta .lei :-Penade seis mezes a um annn de prlslo.
.
. . ..
IU. Recusal'em estas mesmas autoridades, estaduaes ou muni- ,
cipaes, a protecoll:o e foroa publica, a que se. reRlrem os ns. I erU
do art. 6•, capitulo VI desta lel,-ou demorarem propositalmente
essa mesma pt•otecoão e foroa publica:-Pena~de quatro a oito me·
zes de prisão.
,>
...
IV, Deixarem os mcsat•ios de oumprirqnai<J.nor tias f.l.isposioões
dos na. II e III, art, 5• e do capitulo V desta loi:-Pena-d!!.seis a
12 mezes de prisão.
.
. .
v. Estas. penas prescre\'cm dej)ois de decorridos dous annos, e
0 processo para sua applioaoito póàe se1• requerido pelos tisoaes otL
por qualquer eloitol'. do Estado onde os crimes se derem, na fórmih
ilo disposto nos ns. V e VI, do art. 6• e do capitulo VI, desta lei. ·.
VI. O presidente do Tribunal de Recursos, por solioltaoão da
pt•ejudlcado, ou de qualquer dos Jlsoaes que funcoionaram na elei.ção, ou de qualquer eleitor do Kstado, por si ou por procurador, no·
meará c1uem Interinamente den1. substttuh• o .Tutz Federal ajudante
do proourallor da Republica c o escrivão do alistamento, sempre
lllle qualquet• destes 1\mcc\ónarios estiver impedido par.1 servir em
tt<es procesSll$.
_.,
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VI!. Os juizes foderae.i, com recuNo para o TribunflJ de Reeu.rsos, sib competentes para recebet• e deferir petioõe3 de 1141!~111•
corpus requeridos por eleitores o Jlscaes, para si mesmo ou em fa.vor de terceiros ta.mbem eleitores, sendo que taes petioõe; de la·
bsas-corpus e por essas mesmas pesso1s, poderão ser ta.mbem a.prosentadas directamente ao Tribunal de Recur.ios.
·
CAPITULO XIV

.

D;SPOSIÇÕES GERAES

J.

Art. 15. Em cad(l. um dos municípios em que se dividirem oa
Estados, inclusivamente na.~uelles que rorom c1•eados daqui para
diante, havet•á um juiz federal e um a.iudante do procurador da.
Repulilica; que servirão por q uatt·o .a unos conhdós da data do ter·
mo de comprom1sso que preshrem perante o Presidente do Tribuni!.l de Recursos; e não podcr::io ser oemittidos das suas funooões,
ou removidos para o~tro municlpio.
I. Os vencimentos do.l ministros do Tribunal de Recorao·l '8 os
dos tunccionarios, crea.t!os por estale1, assim oomo as custas que
competem aos eseri vii~s do alista.ment(), conatt1riio do ReglmeJlto
annexo.
·
.
H. As nomea.çõe> dos ministros do Tribunal de Reoui'SOa, são
da. livre escolha. do Presidente d11 Republica; dependentel, todavia,
da approvaç&o dJ Senado.
.·
·
·
As dos juizes feder.te ;, dos ajudanteJ do procurador da Repu·
bliea, do secrebrio d() rorerido Tribunal, assim como as dos esc ri·
vães do alistamento, serão feitas- por decreto do Presidente· da
Republica, independentemente, d'qualla approvaçi:o.
· .
· m. Ao prelidenre do Tribllual de Recursos compete a nomeação do adjunto· do secretario, do continuo e· a dos olltciaes de jus•iQa, que fuuocionarão juoto do mesmo tribunal e nos munieipit>S;
sendo licito ao mesYM tr;bunal duplicar o numero do! adjuntos do
secretario e dos contlnuos, dentro da verba votada pelo Con·
greiSo.
I V. O eleitor q11e exhibi t' o seu t.itulo, nã.o po:leri aer preeo,
salvo o caso de tla!(rancla em crime ln~flu.nçavel, oinco dia.s antes
"' cinco <lias depois de qualquer eleioão federal, estadu'l.l e muni·
oipalv. A ninguem tlliciGO descontar no ot•donado, vencimento ou
salario do eleitor, o tempo que elle ga.,tar plr.t ·exercer ·& sua
fnncQil,'.l eleitoral em qualquer eleição no Hrazil; sob pana do
do pagar em tl'es dobru almporiancia deduzida.
·
VI. A todos os candiuatus a qualquer eleição na. Capibl F'e·
dera.! e nos E~bdos, tl asoegurado o direito de hanr pela. aciçAo do
art. 13 da lei n. 221, de 24 d6 novembro de 1896, iudemnis~ção
:por perdas e damnos, das pessoas qt1e no cai'<Wter de membros
das mesas eieito.t•aes, de juiz JS e autot•iuade3 fe<iet•aes ou estaduaes,
procurador da Republica o seus ajudantes, fórem causa da perda
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das suas eleições por falta de àxac~lto no cumprimento dos de,·eres,
encargos e attrlbuições qne por esta lei lhes são Impostas. · ·
VII. Da. data desta lei em diante serão considerados insubslátentes os alistamentos de eleitores quo tive1•em sido organizados
anteriormente, e nullos para todos os atreitos cs \itulos delles ..
emanados.
Vlll. Todos os cidadãos brazllelros, natos ou na.turalizr~dos, que
souberem ler e escrever, não poderio estar em juizo pa1•a accionar
o aeu direito, ou para oonte,tar a acção do outrem, nem orthorgar ou aooeitar escrlpturas publicas, de qualquer natureza,
menos ainda trestar, acceitar tosiamentarias, exer~er tutellas ou
cur.1 tellas, ser lnventa.ria:1te de bens de casfll ou de outrvs espolias,
oontrahlr sociedades commercla.es, ou ser director de oomp:~.nhlas
ou sooiOLlades aoonymas, nern prestar compromislos de quaesquel'
funcoiles public~s. sem e~hibir o seu titulo ile eleitor expedido em
virtude de3ta. lei, dca.1do CJnsta.ndo de toJos os a.cto3 a.tra.z Nfe·
I'idos essa· exblbiQão-sob peat1 da nullHade 1lel!es.
.
. IX. O Podot• Executivo re~'orm 1r1L a divis:io a~tual doii districtos eleitoraes, para attender melhor ás exigencias da contiguidade de torritorios, d t unida1e dos mtlnicipios, e da igualdade .de.
direito para as populações d~ l~epublioilo: submettendo essa r~
forma. á approvil.oão do Poder Legisla.tivo, com o augmento a,cada
um dos gstados do Amazon1s, Pará, Piauby, Rio Gra.nde do. Norte,
· Parabyba do Norte, Alagõas, Set•gipe, ll]spirito Santo, Diatrlcto
Federar, Goya.z, Matto Grosso, Paraná., Sa.ot!lo Ca.tha.rina, de doua
Deputados a mais. .
.
·
·
Titulo unico

.. Do DIÍ!l'RIOTO. FEDERAL
Art. 1•. Todas as disposições antecedentes, desta lei, alto a.ppll·
1l&Veis no Distt•ioto Fed~ral, etn tudo quant9 não contravierem ao
que fôr especialmente ostabeleotdo neste titulo.unico.
:·
I. Aos preteres compete processa!' e julgar as petições de àlisi.
ia.mento de eleitoras, nos limites 1!11 sua Pretoria, segundo a''dlvislto
judiciari(\ aatu111, que. só podei'á ser alterada por lei, .oom as mes·
mas attriblliQõos 1los Juizes Federaes nos munloipios, servindo o
esorivão t•espectivo, e otflalanilo por distribuição os actua.ea Pro·
curadores da Republica, na secção.
· .
II. Sõ.o applioavtJis no Dl>trloto Federal as disposiQies do nrt, 5•
Cap. V desta lei, Os tabelliã.cs e escriv!es do toilos os juizes o tribu·
naes ex i~ tentes n:L Capital d11 Republica, sio obrigados, nos dias de
quaesquet• eleiçõe~ municipaes e feueraes, a permaneoer om seus
oarturios dosJe as dez· horas da manhií até ás seis horas da tarde,
aftm de receberem os votos dus eleitores (\Ue os procurarem, exhJ·
bindo os seus diplomas,
.·
III. 0> mes,uos b.belliães e escrivãos terão em seu p~dar uma
cópia do ali&tamento eleitoral por Pretoria, segundo. a olassiftClQão
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que fôr feita pelo presitlente do.Tribuual deHoc11rsos, de modo r!ue
todos esses seneotuarios possam funccionar t•ccebendo os votos dos
eleitores; attendendo-so, rruanto posslvol, á igualdade de.nurMro rio
elaitorcs por Pretoria.
.
IY. As cedulasdos eleitores serlo rubricadas pelos fiscaas que se
achat•em presentes, e, em falta delles, pelo notat•to ou escrivão que
a3 tiver rocebido,nssignando os eleitores um livro de presença em
seguida a um termo de abet•tura lavrado pelo mesmo serventuario
Os fhcae~. apOs a terminação do t•ece1)imento das cedula~, assignarlto logo após a assignatut•a do ultimo eleitot• ,que tiver votado.
V. A's i llot•as da noite do mesmo dia da eleição, todos os · ti.l.bolliães e esct•ivães se t•umlirão no editlcio a que se rofero o numero YIII. e procedcrTto ft apuração das cellulas t•ecebidas em.
seus cartorios, sob a presidoncia do presidente da. pt•imeira oo,.
mara da Corte de Appellação; lavrando-se uma acta por um doR
t[~belliães que fOr designado pelo refo1•ido pt•csidente, em nm doA
seus pt•opt•ios livt•os de notas, de que s~ extt•ahirão as cópias uecessarias para serem enviadas á Junta. Apuradot•a, e :\s secretarias
da Camarn dos Deputados e do Senado, quamlo se tratar das olt•icões do Deputados, Senadores, Presidento e Vice-Pt•esidente da
Republica.
..
VI. A apura~ãoda eleição dos membt'os do Conselho Municipal, de·D~putados, de Senadores, de Presidente e Vicr.·Presidente da
Republica, sot•á feita po1• uma junta composta (le tres Preteres,
trcs Juizes de Direito e tros membros da COrte de Appellação, sob a,
presi(lenoia do Presidente do Tribunal de Recursos.
VII. Os membros da Junta Apnra(lOt'a se reunirão indelJenden.temente de convocação, munidos dos seus títulos, em prova não só
da sua qualidade à f'uncç,ão actuaes, como tambem da sua antiguidade, e runccionarão o tempo ncoessario para a termina<;~lto dos
tt'[lbalhos da apuração.
.
. vm. o Presidente do Tribunal de RecUl'o)OS. vinte dias de}lois de
publicado o regulamento desta Lei, fará publlc:u• no Diario Official
a designa.Qão elo editlcio em que ordinD.t•iamente se reunir~ a Juntv.
Apura(lora, e os nomes dos Pretores, dos Juizes do Direito, e oa
dos membros da C6t•te de Appellação que a. deYel'iio compõr;. renovando e~ta publioaçiio, sempre que, por qualquer ca11sa le~al superveniente, se Ueva substituh• alguns aos. referidos membros qne ,i:i
tiverem f11ncciouado, 011 cujos nomes já tiverem sido publicado8;
respeitada sempre a condição da antig11ida~e.
Ix. A Junta Apuradora. se reunirá cinco diasdepóis de rtun.lquer
eleição, e ftu•á a. apuração. considerando somente as actas. que re ..
vestirem :ts foL•malida.des mctrin~ecas de um acto jul'idico, pl·ocedendo, si hotn·et• duplicatas de actas com restlltados dill'erentes, de
accôrdo con1 o disposto nos ns. XI e XII do art.7•, Oap.VII clesta Lei.
X. Dns apurações p't•oce(lidas pela J11nta Apurador~.. dtts eloiçtíes rlo Cunselho Mtmicipnl, have1•á recurso volnnt11.l'io pa.r(\, o
Trlbun11.l Lll· necursos, dent1•o do prazo ele tres llit~s contl1.dos dv, publicação tl(l. [i,pttrnr;ão fina.luo Dim·io Offioial, com af.feito Sll.Rpenslvo;
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~endo <1ue o Tribunal o decidi1•a dentro de cinco dias, contados da
dat.a em que o me.>mo tiver entrada na sua secretaria.
XI. o Conselho Municipal se considet•a constituído, independentemente da sua propria verificação de po<let•e>, desde
que, metade e mais nm dos seus membros se apt•esentem·
munidol dos seus diploma.~ cletlnltivos, expedidos pela junta apurador•• a <1ue se referem os numeras antecedentes.
·
.
XII. As vagas que se derem nas duas camara.s do Congresso
Nacional e no Conselho M11nicipal, pot• fulleoimcnto, renuncia ou
perda de mandato, serão preenchidas dentro de dez dias contados
da data em que· esses factos i'Grem conhecidos das mesas respectivas, por qual<1uer fórma regular; expedindo ella~. tlentro das 24
hor.>s seguintes ao conhecimento desses factos, as devidas communicaQõe~ ao presidente do Tribunal de Recu1•sos.
' .. XIII. Os mombrol do Conselho Municipal serão eleitos no
mesmo <li:t 25 de fevereiro, seguinte 1!. tet•tnina.ção da legislatura
fede1•al ("rt, 4• cap. IV), 1!. ca.da districto eleitoral de deputados,
cabendo elogel-os na t•azão da quarta pat•te do sou numero actual,
pelo voto accumulativo (a.rt. 4• cap. IV cit!ldos, o ns, H, IV, Vo VII
desta lei), com mandato por tres a.nnos, tomando posse n•l dia 3 de
maio, seguinte á apuração, e servindo até ao dia em quo os seus
succe.~sores fôrem empossados.
DO TERRITORTO RIO

BR.~:'\CO

Al't. 2. '' O' territorio> do Acre, Juruá e Pttrt\s, sob a denóminação gm•al Sltlll'a doclat•ada., constituirão tres districtos eloltoraes,
elegendo, cada um dolles, um deputado l'etleral, pot• voto unilwmi~
oal, 3.Jlplicando-se em todo o territorio referlilo, as clisposiçl!eil
desta lei e mlis as que, especialmente, forem estabelecidas nesta
parto do titulo unico.
1:. Na séde tle cad11 um dos distriotos, havet•á. um juiz l'edel•al,
.com as a~tribuições conferidas ao Tribunal ue Recursos em todo.~ os
capitltios desta lei, que a este tribunal se referem.
·
'
II. Este juiz federal, durante dous annos de exet•cicio etrectivo
tio seu carg.), na. ,referid:t séde, nã.o pocler;t sol' demittido d.t> suas
funcções, e meuos ainda, t•emovido, e, fiado esse tempo, sor:i tlocla-.
i•a<lo vitalício, o amovivcl sómente a. seu reque:-iment·J. ·
m. Com o juiz federal funccionarão nm secretario e um pt•o-:
curador da. Republica, com as· mOBmas attt•ibuiçõe~ c1ue a t'!lncciona!'io~. congenel'~s são confet•idas pol' esta o pelas leis vi~e_otes ; o
prm1eu•o será vtta.l!cio e inamovível nas mesmls coud1çues em
que sel-o·ha o juiz federal, e o segundo· ;;m•vh•á. por sois ·aunos, co1n
·prefet•encia p:w11 ser investi<Lo de fttncção sl3:nelhaute n·1 União, si
ao facto do elfectivo exercício durante aquello prazo juntat• a.
)ll'ova de ex1cçã<) no cumpt•imentl do; SBUS devores. .
IV. As nomeações dos funcciona.rios ct•eatlos na>tJ at•t. 2•. sm•ãl)
rei tas pot• decreto do Poclor Executivo.
~al:t das ;;essões, O <le agosto dn 1910.-F. G/yc,•r;o

ANNAES DO SENADO
ORDEM DO DIA
VOTAÇÕES

Votação, em discu>são unica, do parccilr o. 1!, de 1910, da
Commiasão de Policia, opinando pela. conce.<sl.o da licença que solicitou, para ausentar-se t.lo p.Liz, o Sr. 8onarlor Lauro Mllller.
Posta a voto~. é approva·la a conclusão do parecet•.
Votação .em discussão unica., do parecer n. 12, de i9i0, da
C.ommissão de Policia, opinando seja concedida a licença que soliCitou o Sr. Senador Ruy !Jal'bosa..
·
.
Posta a votos, é approvada a conclusão llo parecer.
MvDIFICAÇÃO DA LEI ELEITORAL VIGENTE

Entra em 1• discuss~o o projecto n. 3, de 1910, do Sr. Alvai'O
Machado, modificando, substitnindo e revogando diversas ·disposi·
cões da lei eleitoral n. 1.209, de 15 de novembro de 1904,
Ninguem pedindo a. pala.vra:eneerra-so a discussão.
Posto a votos, o projecto é approvado e passa a 2• discussão,
iodo antes á Commissão de Justiça. e Legislação.
LICEN'ÇA AO FUNOC!ONAR!O AUTO DA SILVEIRA FONTES

Entra em 2• discussito o artigo unico do prJjecto o. 4, do 1910,
da Commissão do Finanças, autorizando a conoes>ão de um anno
de licença, com ordenado, ao 2' escripturario da All'andega do
Rio Grande, Estado do Rio Gr.:~nde do Sul, Auto da Silveira. Fontes,
para tratamento de saudc.
Ninguem pe.lindo a pllavra, encerl'a-sc a discussão.
Posto 11 votos, o artigJ é a.pprova.do, e:n es:rutinio secreto, por
29 votos contra tre>.
.
· O S1•. Ooelho e Oa.mpo!J (1J6Ia or~m) requer
dispensa do interstício pa.ra. a .a• dlscussio do projecto. ·
Consultado, o Sena..lo concelo a. dispen;a requerida.
,,

o S1•. P1•elilldente - Nadtt maia havendo a tratar, vou
levanta. r a sessão c designo paro. ordem do dia da seguin.te:
S• discussão do projecto o. 4, de'l!HO, autoL•iza.ndo a concessão
de um anno do licença, com ordenado, ao 2• esoi•iptura.rio da Altan·
dega do Rio Gra.o1A, Estado do Rio Gra.nde do Sul, Auto da Silveira.
Fontes, para tratamento <.te saude. (Otferecido pela Commiwfo de
J'Vnanças 110 parecer n. t .1 sob1•e o reqiterimento n.. 9, de 1910).
1• discussão do projec.to 'o. 6, de 1910, reorganiza.ndo, sob novos
moldes cloitoraes, o Distrlcto Federal. (O!ferecido pelo Sr.Sd lil-eire).
Lol'anta-so :t S08$1ío ris 2 horas.
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21• SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DI~ 1910
PRES!D&NCIA DO Slt, QUINTINO BOOAYUVA, \'ICE•PRESIDENTE

.
A 1 hor•a. da. tar.:lo, presento numero lega.!, abre-se a. sessão, a.
que concorrem os Srs. Senadores Quintino Bocayuva., Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Candido de Abreu, :Sitverio Nery, Jooathas
Pedrosa, Jorge do Moraes, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonoaivea,
Pire l Ferreira, Domingues C:1rnciro, Walf'redo Leal; Alvaro Machado, Castro Pinto, Gonçalres Ferreira, Joaquim Malta, Oliveira
Valladão, José Marcelliuo, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Bernardino Monteiro, Moniz FreiN, João V1iz Alves, L0urenço Baptish.,
Sá Freire, Attgusto de Vasconcell08, Feliciano Penna, Fr.1ncisco
Saltes, All're~o Ellis, Francisco Olycerio, Braz Abrantes, Rodrigues
Jardim, A. Azeredo, üeneroso Marques, Alencar Guimarães. Fe·
Jippe Schmldt, Victol•ino Monteiro e Pinheiro Machado (38).
·
Deixam .de comparecer,com causa justificada, os Srs. Senadores:
Araujo Góes, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Paes do Carvalho,
José Euzebio, Urbano Santos, Gervasio Passos, Thomaz Aocloly,
Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Sigismuodo Gonçalves, Rosa. e
Silva, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho c Campos, OliTeir.t. Figueit'fldo, Lauro S:ldrê, Ber-nardo Monteiro, Campos So.llea,
·Gonza;;a. Jayme. Metello, Joaquim Murtinho, Hercillo Luz, La.uro
Müller e Clssiano do Nascimento (25).
·
E' lida, posta cm discussão e sem debate apprJvada a acta da
selslo anterior.
O S1•, 1' Secretario declara. que não ha. exped'iente.
O S1•.

a• lilecretnrlo

tura do segninte :

....

•

(&el'1lindo de 2•) prucedc ti. lei

PARECER
N. 18- 1910

I

.,

Acerca da pL•oposiQão n. 61, de 1~02, da Cama.ra dos lJepu· ·
tadus, que autoriza a abertura do credito de 3.000:000$, para OC•
correr ás despazas com 03 campos da ooncentra.çã.Q de forons a rortillolçõ's em Obidos e na !Jarra, uo l~stado do Par:L, a Commissão
de Marinha e Guerra pediu esclarecimentos ao Gover•üo.
·
O actual Secrehrio da Estado da Guerra, em officio que diriglll
ao ihonra•l() Presidente desta Commissão,sob o o. 32,.da 10 de maio
ultimo, e aproposito de>sas informações SJlicitao'las, diz que, c4
vista das nona bases da recente reorgA!lizaçito do Exercito, passou a opportunidado de ser a referida proposiçii.o convertida om
lo i. •

•

..
.

88....
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Do accô1•Jo com a opinião assim eJposta, a Comruissiío de Mal'inha e Guerra do Senado é de parecer que esta Ca.ma1•a não dê o
seu assentimento á mesma proposiçA:o.
.
Sala rias Commillilllas, em 9 de agosto de 1910.-Pire& Ferreira,

•'

-La!'ro Sodre, - AlooJ·o Machado, - Pelippe Schmiclt.-A'Com-

mlssao de FmanQas,
.

O Sr.

A..

·

Azeredo- Sr. Presidente, pedi a pa.lavrâ. ·

'

.pa1•a enviar á Mesa um . projecto da lei creando um consulado em
Boulogne-sur-Mer, <Jue ê um dos portos da França qu;o com•
.merolo com o Brazll tem augmentado consideravelmente.
Submetto-o 4 cousideraoão do Senado p11ra que solJre ello tome
a. resolução rJue julgar mais conveniente.
Vem á Mesa, tllido e, estando apoiado pelo numero dns a;;si.gnatm•as, vae a imprimir o seguínto
·.

11
I

I

PRO.TWTO
N. 9-1910

O Congresso Nacitmal resolve:
M•tigo anlco. Fica creado em Boulogne-sur-:\1~1', França·,
.um consulado simple;, com os vencimentos da tabella em vigo1•;
revogadas as disposições cm coDti'M'ío.
·
.
· Sala das sessões, em 10 de agosto de 1910.-A. A:e1·edo.-Fer·
.

·,•ei,•a Chaues.- Víctoríno ;llonteiJ•o.- PedJ•o Bo1·ges .- Canclirlo
Abreu.- S. Ne,•y,- Jonatha8 PedJ•osa.- Jo,·ge de .llc,·ae8.

ORDEM DO DIA
L!CEXÇA.

AO

!ld

..
•

FUNCC!ONARlO AUTO DA SILVEIRA. FONTtS. ··

Entra. em 3• discussão o projecto n. 4, do 1910, autol'izando a
eonccssão de um ano o de licença., com Ol'dena.do, ao 2• csc1•iptura- ·
rio da Alfandega do Rio G1•ande, listado Rio Gl'a.ndc olo Sul, Auto d11
Silveil•a Fontes, para tratamento do saude.
. . · Ninguom pedindo a palavra, enccrl•a.-se a discussão.
Posto a votos, é approvado, cm escrutínio sec1•eto, po1' 29 votos cont.ra 3, c vae ser enviado á Cama1•a dos Deputado~. indo antes â Commi~são de Redacção.
ltEORGANlZAÇÃO DO lllSTHIC1'0 EEDDH.U

•

·

1\ntJ•a em 1• discussão o projecto n. 6, de 1910, l'OOl'gt\llizando,
sob novos moldes eloitol'aes, o Dist1•icto Federal..
_
.
Ninguem pedindo a palavra., encerra-se a thscussno.
Posto a votos, •l approvaolo o passa a 2• rliscnssão, indo n.ntes <t
c~nmmissito •lo'Constitnição n Diplomacia.
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O Sr. Preieildente-Nada mai~ havendo a tratar, vou
levantar a sessão e designo para. ordem do dia da seguinte: · .
· · 2" dÍilcussão do projecto n. 7, de 1910, reconhe3endo legitima
n. .Assembléa Legis!a.tiva do E~ta.do do Rio de Ja.neiro,presidida P.elo
:nr. Joaquim Mariano Alves Costa e a.utoriza.ndo o Poder Executivo a intervir na.guel1e Estu.do, nos termos do a.rt. 6•, n. 2, da
Constituição Federal, dada a permanencla alli da (htalidade de
assembh~as Jegislativá.s,pertur'6adora. da 1'órma. republicana nomesmo Estado. (Offet•ecido pela Commiull'o de Con81ihtiçll'o e Dip/omacil!,
no pat•ecer n. l'T, de 1910,) .
Lev.tntn-8e a sessão á 1 e 1/2 hot•as.

22• SESSÃO 1m 11 DE AGOSTO DE 1910
i'RESIDENCIA llOS 81\S, Q'UI!>1'INO BOCAYU\'A 1 VIOE•PRES!DE~n;; FER•
REIRA CHAVES, 1° 8ECRETARI0j E PEDRO BORGES ,3• SECRETARIO

.A'. I hora. da. t!l.rde, preaaute · nume1•o legal, abt•a.sa a seslãó

a que concort•em o> Srs. Senadores Quintino Booa.yuva., Ferreira

Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Ca.ndido de .Ab1•eu, Sil vario
Nery, Jonathas Pedrosà, J&l'ge de Moraes, Arthur Lemos, José Eu·
.zebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalve~. Pires
'Ferreira, Domingues carneiro, Wall'redo Leal, Alvaro. :\-Iaohado,
Castro· Pinto, Gonçalves Fereil'a, Gomes Ribeiro, Joaquim Milita,
Oo.,Jho e Campos, Oliveira Valladão, José :\farcellino, Severino
Vieira, Be1•nardlno Monteiro, Moniz Freire, João·. Luiz Alves, Lou·
ranço Baptista, Oliveira. Figueiredo, Sll Freire, Augu>to de Vascon·
collos, Laura Sodré, Feliciano Penoa, F1•ancisco Salle>, Alfredo
]~li is, Ft•ancisco GJycerio, Braz Ab1•a.ntes, Rodt•igues Jardim; Gon·7.aga Jayme, Metello, A. Azercdo, Generoso ~la.t•ques, Alencar Gui·
ma.rãcs, Felippe Scbmldi,Jiercilio Luz, Vietorino Monteiro, Pinheiro
Machado (48).
· ·Deixam de comparecei' com causa jústiftca.da os S1•s. Senadores
Indio do BJ•azil, Paes de C~rl·alho, Gervasio Pa.~sos, Thomaz Accloly,
Tavares de Lyrn, Antonio de Souza, Sigi~mundo Gonçalves, .·Rosa e
·Silva, Guilhet•me campos, Ruy Ba.l'bosa, He!•nardo Monteiro, Campos
.Salles, .Joaquim Murtillho, L'n1ro MlHler e Cassiano <lo Na.scimento (15).
·
.
.. _!i]' lida, posttl cm discussão e .~em <ioh<tw approvadtt :'1 a.ctit da
.ses~ao antel'IOl',
·
O Sr. l.•· Secreta.l•lo dá. contn do seguinté
EXPEDIENTB
Otllcios:

Do Sz·. Fe!•nando P1•ostes do 6 do corrente, communicando ier
·pnssailo ~t adm.inistrar,ão •lo Ê~tado rle S. Paulo ao .pre.sido3nte Dr.
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Manool Joaquim de Albuquerque Lins, por havct• e>to terminado a
lic~nça de sri; mer.es, em cujo goso se achava.- Inteirado,
Do Dr. Mtnocl .Joaquim de Albuquerque Lim, da. mesma data,
communicand ' ter l'Cl8Bumido o governo do Estado de S. Pa.ulo,
por haYer terminado a lico~ça do seis mezos que lhe fOra concedida.
pelo Congresso Legís1:J.tivo elo mesmo Estado.-Intoírado.
O

Sr.~·

Secreta1•io procedo á leitura dos seguintes
PARECóRI>S
N. 19 - 1910

RedacçffiJ lfnal do projecto n. 4, tU 1910, auto1·i:amlo a concessão de
liccnra ao fimcciollario Auto d<r Si/ueit·a FonttJs

O Congressc Nacional resolve;

Artigo unico. Fic1 o Presidente da Republica autorizado a eon·
ceder um anno de licença, com ordenado, o para. tratamento da.
uude, ao 2• eocri[:tura.rio da Alfandega da cidade do Hio GraodJ,
Estado do !Uo Grande do Sul, Auto da Silreir,t Fontes.
Sala das Commissões, 11. de a~osto de 1910.- Gon:aga Jaym••
-

Wal(t·edo Leal.- S ti Ft·~ ire .

Fica sobre a mesit para. ser discutido na sessão seguinte, dcpoi1
N. 20- !010

Estudando, como lhe cumpria, a indicação n. !, deste anuo.
olferecítla á. consídera~ão do Sena.d•J pelo Sr. Senador Pires Ferresr:.~ c a.ssigoa.d:.~ ta.mbem por muitos outi'os Srs. Senadores, vori·
!l.cou a Commlssã.o de Policia, pelos considerandos que a precedem,
serem os runclameotos em que ella. ússanta. o> mesmos mais ou me·
nos que jâ tecm servido do basé a tleliboraçücs do s~na.tlo, identicas,
em sua nnt11reza, á que agora propõem os signatarios da Indicação
de que se trata..
Dada essa circllmshnc:a o est:.~nuo de inteiro accôr•do com os
pareceres 'llle· esóuda.ram aquellas deliberações, a Commis&ão de ..
Policia. consrdera. merocedora da approvação do Senado a alludida
inrlicação.
Sala das Commisslies, 10 de agosto de HnO, - Q. Bacayuva,
Pl'e:;idente. - Ferreim Chaves, l • Sect•et.lrio.- A1•aujo Gdos, 20 Se·
cretario.-Pidt·Q .1~g~~to Borges, 3• Secrebrio.-Oandido d~ Abroli,
4• ~eoretario.
11.

t

I
I

.

de pu blica.•lo no Dia•·io do Congrls8o.

lndicaçllo

.r,_

1, do 1910, a qv• se re{et·o o pat·ec~r supt•a

Considerando que o Senado, por ma.is de uma vez, tom modifl·
c&do a. tabolla !)c vcncimeot~Js ctos Cuncciona.l'ios do su:.~ Sec.rcta.l'ia.

1
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para equiparar esse; vencimentos aos dos funcoionarios da Secretaria da Cam11ra dos Depnta~os, entendendo, com ·acerto, que
a.quelles não pudem, noru devem ficar em situaçlto de inferioridade
com relação aos segundos;
· ·
·
.
Consitlerando que, ed'ectlv-amente, tal desigualdadade de remu·
neracão não póde existir, não só por se tratar do rapartições per·
feihmente eJUiva.lentes, como ainda, porqua, segundo determina o
Regimento ·commum, a Secretaria do S)na.do é a do CongrossJ, o
que· importa. pal'a ella. mal r amplitude de funcções e, consequen·
temente, maior so;nma de trabalho, como ainda agora se veridca
oom a apuração da. eleição prcsld~ncial, trabalho esse quo lhe é
muito mais oncros) do que o seria para a da Camara, atte:1ta a
fnferloi·ldade numerica do seu pessoal comparado a.o desta ;
Considerando que, si alguma do3igualda.de de remur.e!•ação
fosse justiftcavel, entro os funooionari:s das duas secrcbrias, as
vantagens de tal desigualdade deveriam c1b~r aos da do senado,
em virtu,lo da oircumsta.ncia acima assignalada e que oão lhe vale
por simples honraria, como ta do Já foi accentua!IO em parec~r não
multo remoto da honrada Commissão de Policia;
Con;ideraodo que, a:1te tacs oiroumstancias, a perfeih igualdade do romunex•ação n funccionarios da mesma categori:l o que
desempenha.m funcções identloas se· impõe, conforme repetidas
vezes ha o C,ngresso reconhecido ;
.
Considera11do que, da reforma por que passou a Seol'etaria. da
Cumara d03 Deputados, am dezembro ult.imo, resultou ficarem
alguns dos cargos oella exist.entes melhormente remunerados do
que os cargos ldeoticos que exlatem na do Senldo ;
Considerando que é diminuto o a.cc!·esclmo d~ despeza que resulta do que aqui se propõe o que, portanto, nio poderá. consti·
tuir emblraço a que o Senado tome a resolu~&o que se lhe Indica,
como niío constituiu lia~ vezes outras em que no seu alto espirita
de justiça tem tomado, pDr ju~tas, deliberaoõos semelbantel á. que
constitue ob~ecto da. pl'esente indicação, as$ent:lndo-a na.s conside·
rações em qao esta. se estriba.;
ConsidoranJo, tlnalmente, que a.~ va.ntagens que aqui se pro·
pugo&m para a.Jgnns dos fllnccioJarios da S3cretaria. t!o Senado lho
ae·vem ser concedidas a partir ria. mesma d&t& em que dellas come•
çaram a. gosa.r os t'unccionario; da Gamara. dos Deputados, pois só
assim não lnverá, om 1!esprov~ito tios pt•imeiros, n; de•ignaldada
que se viza fazer desapparecer ;
Indloamol:
Sejam equiparados os vencimentos do vicc-dircctot•, do archi
vista, do blbi~otheoal'io e do~ co:ttinuoa d1 s~creta.ria. do Senado aos
dos funccio!larioa du !_qual categoria da Seot•et:i.ria da. Camara. dos
Deputados, percebe~do aquellos as vantagens dessa equiparação da
data em que começaram a. gosar do~ ven~lmentos quo ora percebem os runcoionat•ios a quem s5.o eqnipuados.
Sula das sessões, lO dil mo.i<> de 1910.-Pirds Fdt"reira,- Ca1lt'o

Pit1to.-Augu1to rl~ Vascoucell~•~Anlon.io de Sou1a .•.,.- J. Malta.-
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Ribeiro Gonçalve!.-Jonatltas PtJdrosa.-Jlftnde! de .-1/meida. - Jo!ê
E!lUbio.-Birtlm'do ,J!ont6iro.~Â: illlpl'Ílllil'.
depof~
ultima~ sessõe~ do. s~

o Sr. F.1•auoJ•co Salle!Õi (')-Sr. PresiJente,

1la~ ligeiras considerações que om um;t das
nado eu aventurei a proposito de um discurso do nobre Senador
JlOr ~linas Geraes, relativo á. política desse JMa•io,' e .•taria di~
pensaüo de fazer mais ohservaoões sobre esse discurso, que .só
pude conbeoel', na su;t íntegra., pola Jeitul'a do Dial'io do Congl'el!o,
A ultima eleição realizada no dia 7 do col'l'ente, no 1• dlstricto
Jo Estado do Minas, correu, como eu annuncia1•a ao Senado, .com a
maxima lib•3l'dade, sem a menor pe1•tm•bação da ordem publica,
.~o mo ;~tllrmam tod. s cs jo1•na.es do Estado, corrobo1•a<1os pelas notida~ t•3leg!•aphicas publicada~ na imprensa desta Ca)lita.l.
lfoul'e, pot•tauto, Sr. Presidente, a confirmMio ilo rtue ou a;:.
.<~':;nrei no sena1lo, istil ü. a mazinv. liberdade, como sempre, na
m~niJ~·sta~ão do voto popula1•.
Não Jõra, S1•, Pl'e>idente, o dever qow sinto fio a,~har-mo bem
com a minha consciencia. Pt'e3taudo o mett f1·a.cJ apoio â situa~ão,
;>o governo do meu Estado •..
O S. FeLICIANO PENNA- o J!;stauo de \Iin.t~ e.,t;\ o3ntregue a
uma \'OL'<ladeil•a rtu(ldl'ilha. ·
·
O SI<. FrtNcrsao SALr,r:s- , • , tão mal julgatlo poJo nobt•e Senador <tne ac11ba de me honl'al' com seu aparte, não ousaria voltará.
est:• t!'ibuna para, <i falttt de (l.Utoridlde de minha p.\lavra, pro·
curar na. hi>tot•ia. da politica mineira o.; elomento3 com os quaes
possa oppôr 1orma1 I!JJJtestn.ção a algumas atlll'mações do honrado
senador, que. certamente teva o sou esririto intlaeneiado por inrorma~·ões menos fidedigna.~.
·
S. gx. atllt•motJ, tratando do Presidente do E.;c:1do de Minas,
•!uc, (luand•) :ts t'alões que expen<le 11ão pudessem t.ocal' seu esprito,
ainda tlevet•ia lembra.l'•se S. E~. de que a Atronsa Penn:J. deve os
ultimos .;;urtos da .>ota caJ'reira politica...
·
·
O SR. FELICH:\'o PE~NA-Irl.Jü•actamente,a!üm da sua trallíção.
O Sn. FnANClsco SALJ,ES-.,. pol•que si não 1'\lra. AJ!'onso Penna,
elle nií.o esiat•ia hoje n1 presidencia do Estado de :Mi nas, e pol'. conStl<!Uencia não poderia a!Iega1• a uni~a razão que teve para so achar
nos C(lF.Os de set• indicado S. Na.clto como candidato a. Viae-Presidenie da ReP,ublica.. ·
'
.
·
.
.
ilt•. P1•o.;;tdente, ê com o maior coJBtraugunonto (!UO eu trato
deste :1ssumpto, pol'<tue a. admiração, o resjleito, a veneraoão <tuo
~e;npre trihutoi ao illustt•c mineiro, ao benemerito ln•azileiro <le
saud0$11 nHJnlOl'ia, S1•, All'on~o Pennn., me írnpunbam O. deve1• rio
Jliio di.,cutil' acto.s <h \'ida poltica ;-.Jacionnl 011 E,tatlu:ol arruo •J
re'' nomo possa llsiat· ligado.
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Et~sa vonera~ão ainda maior é !tojo ú sua memoria, l'oconlto·
cendo o pt•oclamn.ndo os grandes sot•,·ioos pot' S. E)(. pt•ostado~ d.
causa. publica. durante longo;; anuo~. assim como sou grande patriotismo, seu desinteresse pessoal e sua nobreza de alma, por!tue já.
não existo parn me ouvir.
. . '
O que vou tet• occasião de referi!• ao Senado, vae sem intuito
de diminuir o g1•ande brilho de sua vidn politica; ten1 apenas por
ftm restabelecei' n ve1•dade dos factos, alguns geralmente conhecidos, outros talvez Ignorados, c sou obrigado a Y!r, abusando da.
attcnção do Senado, t'azet' essas rerellações, para que perante o paiz,
perante esta alta oorporaçi'l:o, não continue a pr.lral' a menor dtt·
vida sobre a elevaçlo moral daquolle que a Naçi'l:o detignou parll.
pt•esiclh• os tl•aba.lhos do Senado.
· ,
Eu poderia desde logo assegurar: que si estivesse convenci•lo
de que a. direcção de meu Esta!! o achava-se entregue a um mi~
neiro destltuldo das l!U!tldades a ttne se referiu agora e anterior·
mente o illu8tre Senador por Minas, nã•: obstante o pouco valor de
meu apoio, eu não o prestaria a um governo tão desmerecido.
. E', portanto, tam'6em um derer de oonsclencia !1ue venho
cumprir, sabindo do meu .>ilencio habitual para trazer ao conhe·
cimento do Senado· alguns factos que voem afflrmar que o ac.tnal
presidente do Estado de Minas, além de muito digno dessa elerll.diL
Investidura, não deve sua carreira politica, a alt!t poslqãc• que
occupa, 4 lntluencla do muito digno e honrado conselheiro Alfonso
Penna, de saudosa memoria. .
.
.
.
0 Sn. FELICIANO PENSA-Tenha V; Ex. em vista o •!UC eu disse·
-os ultimas surtos da· f'url carreira politica pam .os quaes concorreu grandemente o Sr. Dr. Alfonso Penna.
·
·•
O Sn. FllANCisoo S.ui.Es-Vott responder ao discurso do llon-'
rado Senador tal qual foi pronunciado: «Mas, ainda quando estilo
razão uão pudesse tocar seu espirito, ainda devia lembl'ar-se S. Er. ·
de que a A.ll'onso Penna deyc elle os ultimos su1•tos da sua cat•reira
politica, porque nl não tora Atl'onao Penna, não cstr.rla presidente
de Minas e por oonsequencia não podia allegar a unica razão que
teve para. se achar nos casos de ser intlicado á Nação, como VicePl'esiaonte da Rpubllcn•.
· ·
O que eu pretendo, Sr. Presidente,(· provar ao senado que o
actual presidente de Minas, na eleioão para e;to ele,·ado cat•go,.
não deveu aiJsolutamente nada ao ex-Presidente da llepublioa. ·
Dil•ei mesmo, refL•riodo-me a outra pn1•te .do !Uscul'li) do
honrado Senador rtue, !tuando s. Ex. rtttizesso l'eferiNe á opinião
do cx·Pl'OSidonte da Republica, colu relaQ!to á perda do oargo do.
Vice·PJ•osidonto, que Yciusubstituír o grande ropulJUcano Dr. João
Pinheiro, mosmo neste ponto, nenhuma. intlnencln, a não se1• por.
meio de violencia, por meio do uma inte1•vonç1io indcl>itu. mesmo
neste caso, poderia ter inttuido para r111e a successlio no l!~stado de
1\Iinas pasll!tsse ás mãos do Sr. Julio Btteno Brandão.
.
SR. St:l\'ERiNo VIEIRA-Podia haver algum cartão tle visitll. •.
O Sn. FnAFCISco SALLEs-Quando se tratou, Sr. Presidente, dll.
Huocessão tlefinitint do ex-presidente de Minas, Dr. João Pinheiro
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republicano mineiro le. mbrou·se do nome do actuai' presidente. Dr. Wcncesláo Braz; ·. Tendo de vil• tomar parte nos tra•
ba.I!Jos do Senado, !'iii encarregado pelos amigos politicas de Minas
de conferenciar com o Pre sldente da Republica, áoerca desja candi·
datura.
.
.
Logo que aqui lliieguei, p;·ocu1·ei o oonselheiru A.ll'onso Penna
o transmitti-llte o p~usa.mento !lo partido que tinha. tomado a
deliberação de Indicar o nome do Dr. Wenoesld.o Braz á. presidencia
de Minas.
.
.
s. Ex. respondeu-me que não podia do:de. logo dar sua appro-.
vação a ~ssa candidatura, porque já tinha escripto iJuas cal'tas a
dous amigos de Minas, lom brando outro nome para occupar. o
mesmo ca.rgo.
.
.
Pal'ecendo-me, Sr. Presidente, gue seria. muito prejudicial á
politica. de Mioa.s, naquelle tempo, a mais leve dlvergcncia entre o
pensamento que dominava no Estado o o que, porventura, manifes·
tasso o Presidente da Republica, e não desejando insisti!' com S.Ex,
para que, pelos meios que entende:~se mais acertados, proouNsse
harmonizar as duas COI'I'entes, dirigi-me a um amigo do ex· Presi·
denl.e da Ropublica,que, sem ter a mínima. comparticipa.çlto ua poli·
tica, gosava de sua plona oonllanoa. e pedl·lhe que exposesse ·com
tranqt1eza., ao Presidente, a grave situação que eu previa para seu
governo. Si insi8tisse no seu pensamento de manter o candidato
lembJ·ado por ello, r1ue o partidu em Minas não acueitava.
Tive a satisfu.çiio do verificar que S. Ex., animado do continuo
das mais nob1•es intençiíes, annui u .immediatamento, prestando a
sua annuencia á. apresentação do nome do Sr. Dr. Wencesláo Braz,
para p:e~idento i.lo BstadoA
o SR. F.eLioiANO PENNA.- Tudo isso já se deu no governo do
Sr. Bue:wBr,tDdã.J. V. Ex. nss1m niio me rcspo3de.
· . 0 SR. FRANCISCO SALLES -Chegarei lá..
0 SJI. FELICIANO PENNA- Foi Oadvento do Sr. Bueno Brandão
á presidenc1a de Minas que resolveu a questão em· ravor do
Sr. Wnnceslá.o Braz.
· .
.
O SR. FitANCISCll SALLES - Reapondendo a. outra parto do dis·
cur>o do nobre Sen~ lor por Minas, ·e ao apwte C) m que S. Ex.
acaba de honrar-me •..
· o SR. FELiorAKO PENNA-A primeira parte ficou sem resposta,
porque oquo eu disse foi r1uo bavht o proposlto de a.fastar o Sr.
Bu·eno Brandão da presldencia de Minas, e que se tivessem consegu\do isso, teria.m con~eguido o resto, que era· o afastamento do
Sr. Wenceslá.o 13raz.
0 SR. FRANCISCO SALLES - Jocidentemonte já. me referi a esta.
parte, da qual passarei . novamente a tratar. . ·
·. ,
.
lguora.va.q:te o motivo·do re;entimento entre o Sr. Dr, Bias
Fortes e o ex·Prc~idente da Republica tinha . sido a recusa por
pa.rte deste, de intervir no Estado de Minas para que a succe1~ão
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'(!residencial 11io pa.ssasile ao Sr. Bueno Brandão, vice·pre>idente,
por n4o ter este tomado posse ao wosmo tempo que o Sr, Dr. João
'Pinheiro.
·
· .
·
Sabia q11e a opiniã~ do eminente chofe de Minas o Sr. Dr. Bias
For~s era realmente qu~ o Sr. Juli·) Bueno Brandão havia. perdido
o cargo de Vlce·PI•eslilente do IM tdo, pelo facto de não .haver
delle tomado posse na. época. q~e .reputav.1 opportuna •. Mas,
sr. Presidente, era esta um<t o~tmao Individual, do meu em1neute
amigo e pres~igioso chefe Dr. B1as Fortes.
.
Muitu V<lliu8.1, muito I'espeit'Lvel, mas com a qual niio estava. de
acoôrdo o partido republicano mine1ro. E e muito nàtui•al, muito
commum que ijm um partido, sobre ponto determinado, não hàja.
unifoL•midade de vistas entre todos os seus membros.
·
A n!o rer, Sr. Presidente, por meios violentos, CJile não estão
de ar.cOrdo com o temperamento, com o espirito de tolerancia, .com
o patriotismo: e com o caracter do Sr; Dr. Bi·.:s Fortes; :1 não ser
·por meios violentos, empregados pelo Governo Federal, que elle
seria o primeiro a. repellir, era impGssivel impedir-se a posse do
Sr, Julio Bueno Brandiío no Governo do Estado de Minas.
··
· Essa po~~se dependi!~. exclusivamente do compromisso que e!Je
'devia pre;tar perante a. 'Jlelação do Estado ; e, pelo conbeclmen~
.:quo eu tenho da sua Integridade .moral...
·
O SR. JoÃo Luxz ALVES - CompJsta de juizes lntogel•rimos,
· O Sa. FRA.NOisoo SALLE:l- ... Ja sua imp.1rcialidade, pJSSO
alllrmar ao Sanado que esses dignos magistrados não se prestariam
,a. uma manobra politica ..•
'0 SR. JOÃO LliiZ ALVES - Apoiado.
, , .0 SR, F&A.NCJSCO SALLES - •." com O fim de impedir a. po3se do
·presidente Jeg<~.l no Estado de ~1na.s,
. .
. .
·
· Port·.\nto, Sr. Presidente, s1 algum serviço nesse particula.r é
devido ao ex-Presidente da Repnbhca, é o ue ter· sa.biilo cumprk
eom o seu dever l'espeitando a Constituição...
. .
· O SR, FEr.ICIANO PE:-;"NA - J!l. não é pe~ueno serviço, em úm~r
é,poca. em que já nlnguem cumpro com os seus deveres.
·
Q·SR. FR4NOIIOO. SALLES'7 ..• negando a_intervengão no Estado
de Minas, que tet•ia co:no elfo1to a. perturba.ça.J do exerci cio normal
· dos poderes constituídos do Estado.
.
.
_
. ·
Parece, Sr. Presidente, que outro s:rVJoo nao pó.le s. E~.. o
Sr. presidente do EoJtado de Minas dever no ox-Presidento da Republlca, si não esse.
.
·
Mas, Sr. Pre;i!{ente, ao envez de h·tyer o cx-Prosldente di!.
Republloa concorrido para a. ascenção do SI', Wenccs14o B1•az 11.
.Presidenoia. di) Estado, este prasiigioso e digno mineiro é que teve
mais do utua. opportunidade de PI'edtat• o seu conour~o em favor
da oarroira. brilha.ute e pt•oveitosa pllol'a. a Nação do Sr. Dt•. Alfonso
Peuna..
Ottandó se tratou da substituição do inolvldavel mineiro Dr.
Silvlano Brandão na Vice-Presidenoin. da Republica.·, por seu ral·
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Iecinwnto, sur•gjram varios nomes Jembt•udos pat'a crtndidrttos a.
esse carf.'O.
O hrHnilde ot•adoi', r1uo agora tem a honrr~ de ae di1•igir a.t
Senado, tfoh:t sido eleito Presidente dnquelle Estado.
O S11. SEVERINO Vmm.-~. - E foi um dos nome~ lembrados n&quella oocasião.
0 Sn. FRANCISCO SALLSS- Ag!•a.doço a bondade tle V. Fx.
Tive occasião, pa.ssamlo por esh Capital pm•a. tomar poslic
darluelle caJ•go, de set• procurado por alguns políticos 'eminentes
que me lembraram .a conveniencia de um entendimento a respeito
do nome r1ue tinha de succeiler aomallogrado mineiro Dr •. Silvla.nó
Brandão. Escusei-me inteiramente nesse tempo de entrar na apreciação do assumJ,JtO, porque não obstante em estado graYissfmo,
com suo. vida rumada por cruel e fatal enfermidade; entretanto·
ainda vil'ia o Dr. Silvinno B1•andíio. Depois de seu falleoimento,
recebi uma ca1•ta do meu prezado amigo Sr. Dr. Leopoldo de
Hulhõea, que consultava a op1nlão do· Esta.clo de Minas, por meu
intet•medlo, a respeito dessa successão.
Respondi-lhe fJUe a opinião geral do partido republicano era.
que deveriam lembrar o nome do. conselheiro Alfonso Penna, na
Ilrpothese do partido republicano federal l'Csolvet• que de Minaa
tunda de,·eria. Yir o suocessor.
0 Sl:. SEVERINO VIEIRA - Nonte que fôl'O. inrlicado tamhero
pelo D1•. Silviano Brandão.
O Sn. L<rt.\NCJsco SALLES - Entretanto, tomei a liberdade ·de
ponderar no D1•. Leopoldo do Bu!Mes que, tlevendo existir. a maior
harmonia entre o Presidente da Republica e seu substituto legal,
era natura! que os homens politlcos ouvissem prévlamente. a.
opinião do Pi•esldente eleito a· respeito do candidato no Clll'go d&
Vice·PreJideucia.
•
·
Foi então que eu, como Presidente do Estado de Minas, .pedi
.ao Sr. Dr. Wencesláo Bra.z, que tinha deixado o cargo de secretario do Interior do Estudo, a fineza de il• as. Paulo conferenciar
com o Pt•esidento eleito da Republica, o Sr. conselheiro Rodri·
gues Alves, 4oerca da oan<IÍilatura do Sr. conselheiro Dr. Alfonso

Penna .
. PJ•omptamente accedeu ao meu pedido o illustr~ mineiro,
tendo ido a Guat•atinguetlt e Já conferenoindo .com o conselheiro
Rodrigues Aires que com a maior satisfaoão acolheu a feliz .lembranl}a do nome de seu amigo ~ collega do academia Dr. All'onso
Peoua, para candidato á Vice·Presidencia da Republica.
.
O Sn. Fwou.NoPE~~A- Pe1•Ulitta V. gx, que o íutertomya
com um aparte : não xõi V. Ex. que pessoalmente, nessa occasiao,
se entendeu com o Sr. conselheiro Roürigues Alves 1 .
·
O SR. FRA!'iCisoo SALLES - Niío, aenhol'. A minb& visita ao
eminente ~.migo conselheiro Rodrigttes Alves foi anterior .
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O Sr(. FELICI.\NO PE:-<XA- Tenho uma vaga reminiscencüt do
que V. Ex. tinha si1lo o p01•tadot• da noticia de que o consellu:iil•o
Rodrigue~ Alves acccitav~t a camlidatura. 1lo Dr. Alfonso j>enua.
O SR. FJUNcrsco SALtEs - Terei occasião do ler· ao Senado
uma carta rtue tlirigi ao conselheiro Rodr·igues Alves, pela qual
poderá Y. Ex. compr•ehendor ttne foi posteriormente a isso qne
ficou n.•sontada ii candidatura do conselheiro Alfonso Pcnna.
-· · Não faço a leitm•a dil carta 11Ue recebi do [Jl'. Rodrigues
Alves, porque teul10 por· habito não u>ar· de um clocumer.to, não
obstante !le natureztt politica, som ter 11 per•missão prévia de liiCU
autor, Entretanto, oppor•tltmlmünte, poderei ter occasião ·de
apresentai-a ao Senado. .
.
Depois dessa conlerencitt 11lle teve o Dr. Wencesláo Braz com
o conselheiro Rodr•!gues Alvos, ~urgiram diiHculdades na politica
federal com relação ao 110me do candidato que devia substttuit• o
Dt•. Silviano Br·andão e, pela cai' La que vou ter a hom•a de ler. ao
Sen:ulo, se voritlcar·;t que estas· difficuldndes lbram resolvidas, ua
ptt~te de Minas, !tolo p:1rtido, de nccôr(lo com o seu pt•esidente,
sendo na parte 1la politica. fe1leral resolvida ·pelo Sr. conselheiro
Rodrigues AI ~·as. ·
Eis a carta que dirigi ao conselheiro Rotlrigues Alves :
• Só ho,je me é da.do responder ;t carta que V. Ex se dignou
dirigir· me, com t•elação <t substituição do Dr. Silviauo Bt•audão,
de saudosaima memoria, no cargo 1le Vicc-Presidenie lia Ro1m·
bllca, confirmando o t.elegramma que Ibe tr•ansmitti ii respeito.
Scionte de tudo quanto V..Ex. inediz sobre o assumpto, cau·
iiou~mo igtmlmcnte surpresa a declaração que foi teitn. a V. Ex.
da pos•ibilidatle de divergoncin. na representaç-ão mineira, ~i lbs.•o
adoptatla a candidatnr·a do Sr; Alfonso Penna p;o•a a Vlce-Presi·
rleocia da Republica,
· ·. Ho,je estou habilita1lo a a~segurat• a v .. ·Ex. quo não h[t nem
·haverá tll1·ergoocia napolitica mineira com relação a e~aa eandi·
&atura, que é a mais natural e a mais conveniente, si }:orventura.
fôr n~scntarlo que dei"OJ'IÍ sahlr rlo Minas o c·audida to. ·
·········.·······························~······················•·.••,
. Devo historittr a V. Ex. o que ha occor•r·ido com l'ela~5o uo

assumpto, pai'<t ·rruo possa julgar, com oonhecimcmto de causa, do
modo por que so tem conduzi(]o o l!l'Osidente do Minas, que ~e tom
mantido com a ma:s:ima reser\·a. rJ mtelramente atastoclo do clualcjucr iniciatint ou combina\,'ão sobre o assumpto.
·
· . Quando p:tssei ~~elo Rio, de meu regresso 1le Poç•o> de. Caldlls,
1\u }ll'Ocuraclo por 1tversos Deputados e Senadores. espe01aln1euto
pelos Dt•s. Seabra c UrJ.,nuo de GouYêa, este em no mo iJo Dr. BuIhõe;:, qua me rleclar:u·am ser do tudtt a conveniencia contl~uar a
S<lhir de Minas o c:andidat.o á .Vice-Presidencia,. caiO 1e ver1 tlca:;so
o fallrcimento ~~o sr•. Sil vi ano, ctnc OI' a infelizmente esperado, om
vista ilo e8tado melindroso de sua sande : e que, dada es~a llypo·
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thcso, ~crh do tcdü a. convenieuoia que so
didatura mi11 ·ira..

cno:~minhasso

'
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uma can.
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...................................................., ........... .

vonois rjur> :1qui <:l:c~uci, comcLei a. nular r1uc procuravam
agitar â. <pw>tao no Hio _e <L wedpitar o~. acontecimentos e om
torno do um nome f[lW 1mo mo parccm o ma.ts convenJOnto.
·
Foi nesta umergcueia que n:e p1rcceu conveniente ouvir ·a
opi nifto de V. Ex., toiJJando a deliberação de encarregar o meu
arnig,) IJr. Wcncesl:io de procurar V. Ex., expôt• o ostado dct situação o pctlit• co:t~elho:', S<3ndo meu principal o1jcctivo dat• ·a.
v. J~x .• conhecimento do occ.rriJu e w:iuilar a bouctlca intorfcrencia de V. Ex. no sc::tido .de impedi!• que cootiuuasl~m· a precinit:tr a. solução da qncd'Lo inJp;Jortuna.mcnto.
·
· l!a.cl:t esta ex;•licaçiio c satistilzcndo o de ~j > m~zJircsta.do plr
v. Ex. do conl.ocer lllinhas impr.'s~õo~. cumpre-me dizer que
·estou inteirawentc do accôrdo e sulitlal'io com o r1uo V. Ex. re·sol rm•.
Si ficar asscnt,lllo que a. c1nJ'daturn. continue a ser mineira,
parece-me que n n >m · quo surge na.t1n'almcnto ~ o do Dr. A1fonso
Ponna qnc, além de amig-o pessuaJ do V. Ex., é inc:tpaz de tl•azor
o monoz· olllba.raç.l, honc.;tissimo, desproocr.uparlo de politica local
OSO!'.lll01 :tUXiliar ]JI'CCiOm llél ::t•illlÍllÍ'(I'iiÇiiO, do Uma JCélltlitdO 11
toda :1 prova..; .ldóm d?s~~~s qu~lidat~s ]JO>SO.~es, g:os:t n~ Bstad~ de
grando pr.!'izgzo o nlllzt:t conszderar:ao polos mestJmav01s servtgos
que Jm lll'csl.n.tln ;l causa publica, muit.os dos r1uaes só são conheci·
dos pelos l!omc:l·; :tue i.~om r.olla.lloratlo dil•ccbmonto na. arlmiuis·
trn.~ão do Estado.»
.
Estas eram as considrragiies (jlle .eu apresentava. au Sr. conse·
lhciro Rodrignos Alvo; ; c, depois dr. r.xpl,cações relativas ao modo
t!e <l."Íl' ·d::t Convençiio. que, na opini:io do a.lguut>, r!evorh escolher
clent~c os m'neiros, ;.cm ;; ttrndr•r il orienllltão politic·a do Estado ;
depois de resolvido e>sc incidente, o conselheiro Rodrigues Alves
hou\'e por 'bem ampat•at• n candidatura. do Sr. Alfr ns·J .Penna e, de
accôrdo cum o ont:HJ Pre:;idente d.a Hepublica., pnra. que maiores
ditHculdados não surgissem a essa canuirlatura, resolveu que a
oloi~ãJ se fiz ~so, ~ssim como a ·pJ•opria indicação, depois quo assl!·
misse a l'r.:sidencta da Republlca.
.
Não tlescja va, S1•. Presidente, entrar nesses detalhes ; fa.ço-o,
porém, com o intuito de JH'ovar ao Senado que já .a esse tempo o
sr. Dr. Wencc>lá9 Braz, com a. maior lealdade e dedicação, pre.\ltava o seu concurso á eleigão do Sr. AITonso Penna 4 Vice•Presi.
·
dench ·~a llopublica..
Outt•o ponto, Sr. Prrsidonto, que tem sido objecto ilc acerbas
criticas, do apui~ona.ilas censuras, de injustas accusações, é o ro·
lativo :1. atiitude do actual preEidentc de Mmas .nn. qneotão das
ca11dida i uras á Pl·csidoncia -da Hepublica para o proximo Qn&•
dricnnio.
.
Teca nesse ponto, Sr. Presidente, porque tive uma grande
pat•to no trabalho de vencer a resistencia do S. Ex. á.acceitação do
cargo de Vlco-Presi•:ente ria Republica.•
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O Sn. SEVER! :>lO Vrwu- V. Ex. tom om mim um tostem unho
des!a su:t alih·ma~·ão. ·
0 SR. FBr.IC!Al'iO PENNA dá .UU\ aparto,
O SR. FBA~crsco Sc\Lr.es-Rospon~en !o :to nobr·o Senador•,
a~scguro que não conheci nesse tempo nenhuma n.tllrmação CJUe
me anim::ss:1 com relação á po'sibilhtado ria accoitação por parte
do Sr. Wencesláo B1•az. Dou o meu testemunho pessoal, porque
tive' occ"sião de referir aos eminentes cheios, aos qua.rs nesse tumpo
prettttv<t a miuba humiltlo collaboração; dou o meu wstemunho
peswal d!l que s. E~. sú prestou o sou assentimento <t candidatura
d. Vice· Presitlencia da Republica depois do cscoJiü,Jo pela Convonçíio
de 22 do maio. .
.
O Sn. Si!:VEIUNO VIJliRA-Apoiadissi mo •.
0 SR. FUANCISCO SALLES-Até O mome.nto em f[UO começou a
doliLerM' a Convenção, eu reo1Jbi tehlgt•ammas positivos de S. E'(.
recusando absolutamente acceitar ossn. candidatura. .
O Sn. PINimiRo :VL\ci!ADO-Apoiatlo. Tive conhecimento desses
telogrammas.
·
0 SR. FRANCISCO. SAL!.ES- Aptls a doliiJeração eolomno da
assemb!éa de 22 de maio, telcgra.phei. ao Dr, Weoccsláo Braz, dizeudo-Iho ctue niío lhe astiistia o tlireit:J, como chefe do Est:~.do de Minas,
de privar ~eu Estado do ter um 1·oprosentante na mais elevJ.da
magistratura do paiz ; que ora, portanto, dever de patriotismo
vencc1' a gl·a!lde resbtencia, a coutraricdauc que sentii.l,.pi'Ostando
·sua aunuencia á deliberação da assombléa.
Talvez, Sr. Presidente, dos membros da representação federal,
tenha sido cu o unico que ostoyo em desacéôrdo com S. J•:x. desde
que ~o ccgitou do candidaturas á. Prosidoncia da Uepubllca.
Achara-mo em Minas, qun.ndo recebi do Dr. Wencosláo, que
acaba vn. do ser eleito Presidente do Esta tio, uma carta commu~
nicando-me que tinha pt•Jmettido ao nosso amigo, conselheiro
Alfonso Penna auxiliai-o na diiHcil misAão do encaminhar a candi·
datu1•a do seu gran tio amigo, o Dr. D.IVid Campista. Respondi ilnmediatamonto p;n•a Itajubá, para .onJe o Dr. Woncosláo bavta
seguido,-lamentuudo que o amigo tivesse assumido esse compromi~so, porque, não obstantll as el~vadas qualidade> desse
iJlustre braziloiro. não julgava sua candidatura a ruais conveniente; cntrct:tnto, apezar de pensar a; sim e de ·Dito ter ainda.
motivus para modillcat' esse juizo após o compromisso, promettia não creat• diiHculdadc :t sua :~cç~o com relação a esse
assumpto.
0 SR. FEUCIANO PllNNA-E cumpriu 1
0 SR. JfRANCISCO SALLES-VOU provar a V. Ex. (jUO cumpri.
Vou dizer ao Souailo quo, por motives que nã~ so podem explicar,
essa 'candidatura não tinha a ~ympathia dos mineiros, em geral.
'EntL•e!anto, conservei-me silencioso até CJUO, cheq-ando ao Ri~
ile Janeiro, par•a as sessões proparatorias ilo Senauo, procureL
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conlweer a oriea ta~· ii o do Uovomo, ao qual sampro pre~tei o meu
ot•scm•o o humilde coJJClll'So, a respeito da.~ c1uestlic.;; CJUO 80 ag-i·
tamm nu ~onadu durante as se.~$Õüs lll'epn.1·ator·ws.
Não ~i r o o p1•azer de e~contr!ll' o 81•. P!'C?i!.irlon,te tia Rcpubliu:t.,
tjUO se achara em Pctropohs; ass1111 t.amlJem nao t1vn r, veuttu·a do
oncontrar o meu nobrJ amigo, o illnstl'e Sonarlol' por .Jliua~,
Sr. Felic:auo Penna. que estava o;n .luiz tle Fóm.
·
·- Encontranuo-mo com u.lil<L vusson. que dovin coulilJCf!l' a opi·
mau do GoYOl'.lO, porgrwtol·liJC qu~d Ol'<l o setl mo elo tlil pensat•,
com rotação ao roeonbcclmento lle potlere:s do Districto Federal.
He.~jJO!ldeu-mo fjUe o Govel'no dosintore:s~av.~·se tlesso I·ccenhecimonto, o repliquei então que uaturalmonte o Govçyno, mais do
t[\lO cu, qno':inha tlu iuFeri,OI', tin~·1 elemeJ;tos.para conhecer· rtual
!los duns canc!Jdatos havm s1do oleJto pelo D1~trwto Federal.
~~sse amigo. entretauto, continuou a atn !'mar fJ ue o Go wrnr1 et•a.
iudill'erento ao t•oconhocimento. dos tlous candillatos,
. Sentindo-me li rre de pronunci:u·-mo do aecÔ!'rlo com as !H'ovas
•1ue tivcs~Q colllirlo da eloir,'ão actui rea!iz,tila, pronunciei-me imme.
rliatamente Jlelo reconhecimento do meu nobre amigo, o i! lustre
Senador St• • Szí l•'J•oire.
· .J!ais tarlle, t•rJoolvcu o Governo tor uma discreta intervenQão
a ravot· do seu competidor. Era natural que. não podendo teE."
moios de conhccc·r sua or1inião sob1•e este assumpto o sob1•e elle jlt
me tendo vrommciatlu, quo·ou mantivesse iL minha. attitude.
Foi mo ti r o para q uo eu come~n~se a figUI'al' como ad versa1·io
ua situaoão. Não ob,~t:J.ute, continuei 11 pt•ostar :~o Gove1•no do consulhoil•o Afl'onso Ponna os e~c:larecimentos e as inlbl'maoõos que mo
pareuiam nccossarios ;i. oriontaQão quo llovia. dar uos negocios políticos do momento.
.
·
Naturalmente. por ser eJusidemtlo suspeito, essas inJpi'maçõ.:s
llllt'tidpava.m da mesma natureza, e não tive a VOJILUI·a de ser
ouvido pelo Governo, de motlo lJLIO, IHL provisão dos acontocimc>nto~,
conhecendo de perto o morimento que se operava na politica· tlo
paiz, pt•ocm•oi rYiln.r f!Ul1 as cousas se oncaminlms!em para uma
~olu~'ão fJUO, conlor·me o meu tomporamonto. a minha inllolo e a
minha tradiçi'to, drvoria sot• de <LCcôrrlo com a oricntação.governamontal, !lado o meu espírito con~orvador.
.·
P1•ocuroi cumpl'il' a pt•omeasa. l', resolvida a '}nostão princip<tl
ria c~ntlithltura, que agitou naquello momento o paiz, ontendi que
em tla maior coo rcniencia quo a candid<Lt JU'a :i Vico·P!•osidencia tl[;
RPpnblica l'lleahissc 110 vrosillonte rle Minas.
·
Nesse sentido empreguei os mnioi'CtS esforços. o tbi vencendo as
1n:LioJ>es t•osistcncins rtne o Partido ltepnhllcano ~Iineiru pt•urlo cott•
seguir :t <tnnno:1cia elo pt·~sidontc de Müras a cs~n ..andirlaturu ..
O ::.u. l'R~>Iul·:NTI~-Pet;o licença ao nobre ~enatlot• para oiJ·~erral' que a hora do expediente C>Shi ftnua.
O Su. JIE:Aro;cJ~cú 8ALLI:!s...;Respoii.o a ob.>el'l'tl\·ão que v.. Ex.
·acaba do fazer-mo e to1•mino estas con!:'itloraçõe:;, quo jll vii o lon:::ns,
. 110r ll1C\ pnrocor 'Jite so acha mn i;; ou me no> e;;cla 1·ecirlo e lll'ÍlHttlú
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ljue o <tcwal pro.,idente de llllna~ deve e.~clu;ivamcnto ú. espontaneidade do ei·JitorrMlo •hl E.,tado a posiçãoflllC occupa, e l!lle S. Ex.
proJcedeu eom <t maximtt col'l'eC(,lão o lcMdade don•ante os acont•Jcimcntn~ politico' que :t~itar,.tn1 o pair. nos uiHmo~ tempos. (.1/Hito

bem ; i•wito bem !)

Ol:DEM DO DlA
1:->~'ERV.I~."iÇ.i.O Jo'IWimf, NO L>.>T.mO DO RW Dil

.JANIWlO

·. Entt·n em~· llíSC\Issão n <tt'tigoJ unico tio projecto 11, 7, de l!i!O,
thc Commissfio de Coustltuir,ão e Diplom11cia, l'econhecmulo legitima
a AssemlJMl LogislatiV<t do Esta!lo do Rio d6 .Janeiro, pt•esidicla
pelo D1•. J ;aqnim i\! u•iano Alves Costa e autol·izaodo o Poder El•
ecutivo a intervit• naquello Eshdo, nos termos do art. 6•, n, 2, da
ConstituiQão Fe,Jeral, dada a pernianencia alli di\ dualitlade de
assellllJI,!as Jeglsl,ttivas, porturbadot•a dtt fórm>.t t•epuhlicana no
mesmo Estado.
.
O 81•. Jolôlé .lUarcellhlo C)-S1•, P!•e;;idorite, a ausen•

oia do eminente Senador o Sr. Ruy Barboslt, quo pl'iva assim o Sen:tdo de ouvir a sutt pal<wra autot•izada, repleta sempre de fulgores
o ensinamentos, ten:lo-se cm consideração a coragem civica com que
S~ Ex. s0c. encarar sompre .do frente n ilhtf!linar todas as !111~- ·
stoes pohttcas qtte se teem agttat!o cm nos~o pa1z, bem o>tá. mdt·
cando rtue ::ó moti>o extr•aot•dinario podia determinar o não com·
:rarecinionto .de S. Ex. á sessão rle hoje, parti iniciar esse Importante •lehnto, crue diz tão de po!'to com tts instituições politicas
que adoptt\mos, e uas quaes Júi o omiucnte Sooa!lor magna 1>a1'&.
· Poclia, pot•tttnto, dispensar-me, Sl'. J·>residente, !lo exhibil• do·
cument'l proba.tnrio do motil·o que determinou essa ausen'cia, si o
momento actua.lnlto fosse ele taJ'Ilanha gravi<la.de, não fosse de tn.manha impot•t:r.nr,ia, de moilo qw; a mlolr:t simpJe; pa.lavra não
basra;;so pam :t justillctttiva. dn. tmsencia do Sr. Senarlor.
.
0 SR. PINTmiRO M,lCIIADO- Pet•mittli-ID•l V. Ex, mas OS
antecedenie~ do nobre Senado!' Ruy Ha1•bosa, o seu c~:~racter,
dispen,ttm a cxhihiçi'ío de •tualqunt• documento. Hasta tt }Jalavra
de V. Ex.
O Slt. Jas1::. M.\HCEr.r.rNo-Perfeitameute; nns, .~i "o tt•atasse
de uma sessão commum ; no momentcJ, por•~m. depois dos illcidcntes politico~ por qne cst;t lJa~sando a Felo!'açlo Hmzilcll·a, não
no., podemos l~m.itrtt' a supposiçi5e>. c ao conceito que merccid:\•
mcutc i!'O"l. o tllustrc Senado!'. (.-lpowdos,)
Além disso, Sr. Presidente, o documento :1 que lllu acalJo do
l'eferir, •1no é uma, crtrta de s. Ex. rcccbidtt por mim poucos
momentos ante~ do vil' pllrrt o S•'l1:tolo, tom o grande alcance de
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-tlrmar a sua opinião do um mo~o claro c precisJ no tocarttcl ao
assumpt? que se discuto.
·
.Eu peço, portanto, porrn is~iio a V. Ex. para. ler a en r ta a que
ac!lbo c! c me referir.
.
«Meu Clli'O collclc(a s~uador José Marcollino.
.
,\meaçado, ha dias, !lc acccsso de gl'ippe, que dcst11 JJOite para
cá se declarou, ·trazendo-mo Jilbre e ()brigando-mo a estar de
cama, não posso, como tencionava, r•ompcr hoj~ o debate contra a
intervenção, que o Senado .vae votar, contra as conllcciJas opi· .
niões e t1•adiç:ucs do todos os seus chefes. De muito bom grado. faria
eu o saCI'ific:o de ir áquolla Camal'll, a despeito da. febre e da to$SO.
Infelizmente, pnróm, não ha lutar• contra a pro.,tt•ação caractoristica
dcs~a doenca. Mas quero, daqui mesmo, por sett íntormodio, meu
caro colloga, exprimir oncrgic:r.meilte o meu voto adverso a es>a
mcdhla, a mnis llOlust:l, a mai' desatinada, a mais iniustitlcnvol,
quo nesse momento so poderia adoptai'.•
'
0 SR. PINimlRO MACHADO-A mais patriotica.
0 ~·R. Jos~ MARCELLI:'\0 (COillili'IUtnÚO a l~iltll'o)-«'"ü a considero
como a tra'ção fina! á nopublica e á Frderação:o.
E' lt resposta ao aparte.
(ConliHuam/o alc:'tura} «Si um novo Monk so pt·opuzesw a r·e~
stabelecer outro nós a. monarchia, como andam tão ah·oraçados cm
crer os fieis dosso r<'gimom, com esse presente, cple de antemão o
do mão beijada lho fazemos,estaria aberta a estrada. para, pelo des·
monte da autonomia dos grandes Estados, se ir terá ecntr~tlização o
ao throno. O quo fazem rsscs Estadcs, os ainda capazes do !'rsistir,
não resi,~tindo com todas as foz•ç 1s, constitue um vol'dadciro sul·
cidio, cujo espcctaculo nos convence de que ~c baniram totalmente
do nosso mundo politico o civismo, a honra e o senso c)mmum.
Toda essa erudrção americana e suissa, argentina e mexicana,
a.monto:~da pat•a. servir os iutet•e se; de tão l'Uirn Cttusa., não valo
nada para o nosso caso. E' o que eu qner·ia mo;tra.r. Na Argentina
seria. talvez passivei, não havendo, a ta! rcs.~oito, escola ma:is perigosa: No Mt>xico, não menos. No~ F.sJ;ados Unidos o na Suissa não
haveria c1ucm désse a um Presidente <la Repubaca uma intervenção·
para 1\milar ou consolidar, em um Cantão ou em um Estado, o seu
dom:nio de se .hor foudal. Não (> da competenci:t do Congt•esso que
se trata pat•n autorizai' intervenl)ões, n<·m tampouco do caso cs·
pocial do Rio do Janeiro. Nas eircumsbnoias actuao '· á. vespera. da
situação que ahi vem, o que so vae praticar, ~reando o~ se prece·
dente, 6 instaurar a liquidação elo sysfnma ferlerativo e solapar as
institnicõos C?Dstitueionaos pola. maior da~ snas garantias.•
0 SR. PIXIIEIRO MACIIADO-E' manter a autonomia dos Es·
ta dos na Federação.
O Sn.· .IO>Il MAJlcgr,Lr:'\r.' (continuam/o a leitu,·a)- «0Utl'OJ fossem os tempos, e PU me a~imaria a supplical' a''S mous collc.,:as
não precipitassem :t teL·c~il·a dí<cussão, para me ouvirem, como
}lrr.cipitamm a segunda. Mas com a cxp~riencia do que ac:tba de
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aucceder· n11 cleiçiio prcsidenchl, Ct•m es~e wnto de inconscicncia. e !Jucura q11c ahi .~opra, nii)· me ú dado esp~r;LJ' lJIIO tenham essa.
complaconoin. pam com <IS sJus contmdictores.
Ass.m é que só me re;ta pedir tL Deus a terminação breve da.
min·ha cnforlllldatll', pal'a. que eu choguo aiuua :L tempo 1lo JHlrticipal' da terceira. discu~são. Ct~so, porém, tet·miuo cl:a. autes do·
meu· re;;tabL·lccimcntu, em qualqacr outra opporttlllitlade que o
Regimento tlu Senado me lil.cuHe, autes ole C•lcert·<Hlo o tleuatc tia.
outra C .mara, p!•,,curarei desempenhai·· ma des:;o de1·m•.
Co:n a m:Lior ostim:t, meu caro collega - SoLL amigo) obrigado,
Uuy Barbosa.»

..

Pa.t•a. iniciar e~\o r!elmto, j:i quo n5.o nos é <htrlo Olll'iJ• a palavl'a
tão cheia de attract.vc~ do eminootll Senador, e:;t 1. carta que a.uabo
de ler c n-stituiril.b um inicio de f'o1·tc e iuvcnci rei 1mpugnaçüo ao
pr.•jocto em disc11sSã1.
O Srt. Ar.FREDO E!.LIS-Apoiado,
O 3a. A. AzE rmoo-S[o, modos de ,VCl'.
O SR. Jos11 MARCELINo-Mns, St•. Presidente, a Fer!cra.ção
brazileira es!á a reclamar o csliirço e a coragem, tauto de seus
grandes homem, como das mediocrid,tde> como en, (nr1o apoiados~.
pois todos nós deYemos concorrer para <tfastttr do Brazil os dias
negros que se nos aflgm·am immincntes c de qne este projecto é,
sem dnvida, o trist 1 e depluravel cJmeço·.
O illustt•o relat1r da UommissãJ de Co:Jstitttiç'fio, n:t exposiçl()
de motivos do pro,\ecto, depois de histJri[lr o caso dú Rio de Janeiro, depo·s de a!llrmar quo o que se dá naquelle Estado é a dualidade de Camaras, clnc~itita da seguinte fórma: «dnalidade de
Assembl~as Legls!atiYas (• a dualidade 1!e Ol'çamcntos, é a. fixação
di1ferente de impostos, é a arrecadação revoluc'onari<l.de impostos.
do contribuinte que não p1~.le di;;tinJuir c~tro a ;wtarida.ue legal &
a. autoridade illegitima; aimittil-a seria s:tcriftcal' o Ngimen.,
O· SR. A. AzEREDo-V. E~. não e;;tá d<J accôrdo oom· isto 1·
O Sa. Ar.FREDO ELLJ!!-.'~bsolutamente,
O Sa. Jos~ MARCC:!,LINo-Absolutameute n.io.
O Sa. A. AzEnEoo-Si so dés;e uma cluplicat 1 na Bahia, .•
· O Sa. Jos~ MARCELtr.so:...v. Ex. s:mpte a to:at'. ntt Bahia •
.Aqui. se trata <le uma thes~..
.
O Sa. A. Ar.Entmo-A BL!tia. faz parte dtl }'eder:v;ão.
O SR ••Tu sÉ ~L\Itc~r.r.rNo-Garanto a V. Ex. que não tonho
tluas opiniões, u:n~1 ar1ui quant!o se tl'a.ta d1 direito de tet•ooil•os,.
e o:ttr•a. depois, quanuo se tmta do iutores ;es Jl!'oprio>.
·
EstJ ap:u·to de Y. ElC. vl3iu antocip[IL' a mnnite;taçü:o do u·na
vcr,taao.
o Srt. A. AZElREOO-V. EK. dll'.t.
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O Stt. .ro.>t~ ~!ARcEr,I.I:'IIO-V. gx, foz o lli;torico da. dualidade
ou duJllicnta 1!as Camarn.s, na Fo1!oml)iio.
O Sa .. \. AzEnEoo-E passou·mo a da Bahia.
O Sn. J,,~f: ~IARCEf.T,J:'ío-Esta dualidade callitt sempre por si,
lstu é, as Camar.t; caricatas, as cam•n•as arranjadas como· t•ecurso
d~i! .. ppoBição acabaram sempre dosapp<trecendo por si mesmas ..
O Sa. A. "\zEnr:oo-Nem sempt•e f11i assim.
O Sn ..Jusf: ~fARCEr.LrNo-1<: assim calm·ia tamh.em este c:ts•• do
.Ri•'· art'<lujado...
·

•

0 ila. Ar,FJill!JO Er.LIS-:\pi)Íitdo.
0 SR. A. AZEit!WO-Nào apoiado.
O Sa. .J os(; .lfAJWEr.DI No- ••• pt•opositalmomc arranjado.

O :'ln. PI:"I'IIEIRO ~L,crt.wo-Por quem?.
O Srt •.Josf: MARCELLINo-Si ém uma lmlath;á nào estivessem
a autonomia o os destinos de um Esta1lo, e na outra o chefe da politic.t nesse me<mo Esta lo, e que acturtlmou&e é o chefe da Nação ...
O Sn. A. AxEnErw-Na Balda foi sacrif!eada a Assembli!a do
Esta•lo.
0 SR. SEVERI:'íO Vn:IRA (!;L lllll iLpttl'te.
O SR ••Josf: ~IAJtCELLtNo:_Quando V. Ex. •illiZúl' alJl•ir um
debate a l'tJSpoito d•> caso da Ballia ...
O SR. SEnRJ;~~o VIEHtA-A occasião ê oppo1•tuna.
O SR . .Jos1~ ~!ARCELLr:;o-Pod.!t'ei chegar atd H, mas peco a
VY. l~gx. que me pet•mitam pt•osegttil• na minha exposição.
0 SR, SEVJlRI:\'0 VIEIRA-V. llx. é lmsbnte <!a! mo p<tl'it não
m p<Jrturl>at· na tt•ibuna.
•
o St:, Jos1~ M.\r;c~LL!No-Com osoa fuzilaria do apat•tcs, o
bem ~abem rtue c11 sou um obscm•o expo•itot• do meu modo de
pensar, nito estando lrabituado :w debato, po~so tomar um l'nmo.
dill'e1•ente, prejudicial ú. causa tio fJI.lll nos occupamos. '
O SR. SEYJl8INO VmmA-V. Ex. j(t adquit•iu os ha!Jitos du
Jntrdor. (/lisas.)
·
O SR ••Jost:: ~hRCELI.rNo-Sô si roi com o contacto
V. J~x.
c de ontl'o' quo me domm lições. (Jlilm·idade,)
. ·
·
111 começar pelo conceito eunocla·lo p~lo .iJ!u,tre J•elator,
quanclo rui chamado a o~tas digrossõ2s, q ne tourn relação, si bem

de

que re!llot:t, com o ,]ebate.
Pet•mittam-me. pois, os íllnstl'es Senadores, •JllO en pt•osig~ nn~
minl!as toscas e desalwha.vadas considerações.
Dir. S. t,;x, que dnn.lidu.de do Cama1•as é o]ualidade lle ot·ça'OllllltOô, é duali•la•le do cobr<tnÇ<1 de imvostos, etc.
:\ntos de twlo, sou pouco lido nesses assumptos •l só como dilo-'
· brri.•! do Dit•oi to Pltblico, do Dir•~ito PI' i mdo e poli o deYOl'IJIIe tenho,
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já Jlolos c:u•gos (jUJ uxol•ci, j:í polus minhas J'uncções de legislador,
procuro conhece1• c fazer uma npreciação soure o que so deve en·
tender por dualidu,lo de Gamaras. . .
PrimeiL•o devemos indagar o •1ue constituo o Poder Legislativo
tle um EstaJo.
·
ToJos sabemos rttll1 o l'Jder Legislativo não sJ constitue só pro·
priamontc~ dos Deputados ou Senadores fJleitos, e <Jlte· a; suas .tlcli·
b~t·a~ões tlepenlem ih intervenção do Chefe do l•:xncutivo com o
fhrlllto r1uc tem rl'J s1ncçfto ou fle ·veto.
·
P<treoo-mo que osso ti um pt•incipio não coutt•overtitlo.
Pergunto: ha no Estadu do Rio de .Janeiro do!tS potlerrs le:.ris·
lati vos?
·
O Slt. CoELHo E CA)IPOS- Duas C:uuams.
O SR, Jos:ê 1\tuw:LLI.IIO- Perdoe-me V. Ex. O Poder Legisla·
tivo do J<;staflO é exercido poJa Carnal'<~ Legislativa com a col!a.bora·
ção do Chefe do Poder Executivo •. Foi isto, pelo monos, o que me
ensinaram e rJne ainda bojo eston aprondmltlo, no t.ocanto a este
a~sumpto.
·
0 Stt. A. AZEitEllO- I: la. dua.lidado tio C:.Lma.ras. V, Ex. não
poder<l contestat•. A legal 6 aq uolliL quo Jiii pro~iditLL pelo pt•esi·
dente da anteriot·; <t outra é illeg<tl.
0 SR .•10'1~ MA.ltCP.LLI:\10- Estt!. V. Ex. cngan:ido. Pu:ltH' LogiS·
hltivo de um Estado é aquo!le tJUO é exercido plll' uma as~emllléa,
~om a colla.boração do presiuente rlo Estado, Nfto fura assim e o:tde
iri<1 11:mu• a Federação I
VV. Eb;x. batem-se contr;t a AssemM!a Legislati va qtul tliS!lÕO
da collabJl'ação do 1ircsidonte do E~tado, porqun es•a é conü•;u•ia
aos intoresBe~ rio choro do partirlo opposicionista e ao mos.no tempo
PJ•,Jsidente da Repnblica.
0 SR. A. AZE!tllDO- Que não esht em CitUStt.
.
O ::ilt, ALFltiWO ELr.Js- <Jne ost1 em causa, que é a machina
do toda ess .L tt•amoia.
.
·
O SR. Or.IYEIR,\ FIGuEmBDO- \'. Ex. está usando do .oxpt•tmões
inco:npativeis com a smt rcouobecida nduca~ão.
0 Sa. ALFRf;uo ELI.IS- l~stou usando de p LhLVr:ts •IUO OXIJI'Í•
mcm o '}uo é a oppusição ,lo Estttrlo do Rio o o mou peus:tmento.
O Stt. ·A. A7.BttEtJo-Que exprimem o sen pensttmonto, apoia1Lo;
não apoi:lll•.l, om t•elo.•:ã.o :t opposição do Est[l(l:l 1lo Rio.
O SR. Jostnl.~ttCELLJNO- Nlto cst.i vesse t) m c:tum a. possatt do
Sr. Pt•esillonte iltt Ropublic:t o o sen:tdo, do ;~ecõrrlo co111 os sou~
preceduutos, ltUJQat•i<t ao sou ut•chi vo a t•eprosontl\çfto d<L <tppat•ontc
C::uuat\L Le,.ri~lativa, como tom feit 1 com muitas Olltrns t•.,present:~
çõos i•lentica.s.
· O Slt, A. AztmEIJO- V. Ex. nst;í. ongaundo. O seúnd!].i:t tra·
tou deste <lssumpto. Ni1o ,; e~ te o lH'i moit•o •msn. f) Sena1lo .it'L votou
U!JliL intcrn1n\·ão ..•

.
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0 SR. ALFIU>DJ &L!ô- fJUC a.tbiu ll:L C(IJ!lal'IJ.,

''

I

O SH. 'A, AWR!lDO- ••. que cahitt llil Camaru..

O Sn. Jos1l M~RC~>LI.INO-· ~áriu·nho itl6a disto !<:' po:sirol que
VV. EB~. c te,iam cJm a l'nziio.
O Stt. A. Az~REDo- Já.l!:~ o.te precoJcnte.
0 Stt. Josf: M.\RC!li.LI.•;o- Dis,o tenilo cu ill6a., como tcn!Jt)
idêa do caso d:~. Ba!Jin, onrle IJOUI'C t1mbem um simulaaru do duali·
dade do Camat•a•; l'11prescntou-.:e pttN aqui, mas pJr inanição,
potqne ningucm tomava [L serio semciiHwtc ajuntamento, o caso
Jico 11 sem consdqucncL•s-c di,so dá tcslemunho o illustrc Senador·
pela Ba!Jin, 'JIIe ttgor.1 t' tão fol'1''J\>.<O a!lrpt ><ln intcrrrnção.
. O Sn:. A. Azmi!Du- Ellu tem J'azã•.•; •JU0ri:t ütml;cm á ottü•a
IDtOI'VCnQtLO.
O Srt •.Jostl MARCJ::LLiso- ~~·. PJ•esillente, burn vê V. Ex. que.
as digt•essõcs estão me al',staodo do meu motle;to trajrcto.
O SR. Ar.FREDO ELus- ~!Jdcsto, mas s~gut•o.
O SR. Jos8 )fARCELT.t!\'o- OJ·a, si nu JMtd"o do ruo não ~o tlá.
dua!i,Jalic ele po~e1· !egi.,;:ati1'oJ, nrs termos c·m quo dove ser c•nto.1-·
di da, c>s:t iutcrvoncio ll :una rol'dalloira monstruosidade. Isto f!:· ·
quet• se considct'.tl' poder legislativo um agl'Ltoamc.Ito de cidatl:ios
muito disLiuct,Js, rnu:to cstitlltLVeis mesmo ... ·
O Sn. A. Azeredo- E eleitos pelo pJvo do Rio de Jaocít•o,
O StL Josf: ~fAUOELLINO - ... que dizem e>tar legislaudo.
Mas pat'<t quem, p mt. set• execut.ldo pot• <1 riem.- pat·~ ser ~ancciouado
pot• CJUcm, Qlll!ldo ao Ja,Jo desse ag!'upaluc:::to. está t'uoccionando.
legalmente a CanHli'.L que ibl aberta relo PJ•esideoto do E .tado,
quo reéebeu a sua mcnsal.Wtn o estll.emro!:Lçõescom o outro podet•
<lo E~bdo, quo ú o Ju·ciii!iaria?
·
,
q G.ovcruo dJ Estado do Rio de Jaoeil•o C::ltá pe~fcL1amonte
con .tlt!lldo com (S tl'cs podol'cS harm~nic)& ootl·c s1- o Pudor
I.og;sJutivo, o Podei• J~~ccutiro o o P.:det· ,!:l(licíariJ. Sur;e. porém,
um ag!'upamo.lto e diz que c t:unbom Potler l.ogif!ativo. M~s do
mc;mo nvlo pódc amanhã apparccer um tcNril'o agt•upamento
tão at•IJitr,tr·iJ cJmo o segunJo...
·
O Sn. A. AZEI\~Do- t\l'bitt'al'itt é a o:tt!'a, que tem po1• si a
1\Jr·ça do E,bdo,
O SR. Jos(: MARCELLI~o- •.• tio a~·bitrario ser·â o tlll'ül•iro e o
quarto como é u segul!llo, dc~<le 11 11e ha um<L aijsemiJJlla leg-,L!rriente
1'uuccion:1ndo.
·
o ::0!:. 0!.1\'E!HA FI~lUUHEDO- A ll'g .• lidadc está na loí o não
01~. vontmlc áo guyot•na:lot· t!J .Esb<lu.
; o Srt. Jo;:i: M... RCELLtNo-Nell". na. do Pt·csideute da Repnblica.
E8til ll L lei; o que e,tou dizcut!o- é ut'flrlido pel:t Pl'dpria Constituiçi'I<J.
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Jl;ão so dá, portanto, s,•: Presidol)t~, no &tatlo Llo Rio tlc Janeiro, a. li ualtdad.} do poderes legisla ti I' os; nom se púdo dl\t' om
Estado aig"m, pot·que o Pútlet• Legislativo não ú composto stirncnto
pela c"mat·u. o sirn por osta e o cllofe do Potlor Executivo.
· Si amanbn. appareccr um cidad5o qualquet• llizenrlc-so governado•• do Fstado do Hio, 11m terceiro can•li<in.t.o, Y>óde-sc reunir
outro. Ca 11' ara e reconhccd-o como govc1 nador. Que devemos
fazer ent.5o I Al>rir procctlente para que isso se de 7
O governo Co E>t:do do Rio de .Janeiro, St•. Presidente, estd.
dentro da orhita constitucional do Estado do Rio, da Con>titulçiio
Fede: ai.
Como tdllr;~tal', pois, que ba dualidade .do Poder Lcgi:sb.tivo,
dull lm desordem, que ha perturbação, que lm ameaç·as no Estado
qo Rio? A HGllub:ic~ o n ·Fcd::ra~ão Gque >ito nmeaça•Jas.
O SR. A. Ar.EI\EDO-St'l não cst:í. arneaça.d:~. n. B~t 1 1ia.
O SI\. Josil MAucf:LJ,t:-oo-Emque cons:stcm ti do:sorJc.n c a
perturbação no E;tado do Rio 7
O SR. HERCILIO Lur.--:lfa intrrvotlção federal.
O SR ..Tos~ MARCET.T.I:-o.o- Funccion~tm, harmonicameate, regularmente, todos os roderr.s do Esh!o ; como, portAnto, fa.ntasia.l'
desor.lens e pm·ttu•baç·õcs par.t explicar uma intervenção !ndebita.,
annulladora. dJ né.sso regímen 1 ·.
No Estado do Riu não ha. ele ,ot•Jens, n:'io ha. pertur:1ações, !ta
sómcnte o prop::>sito de lomr a do.>ordom c a pcrturb:lção atillá, e
este proposito pa.l'te dos que promovem a intervenção, inter>coçã.o
esta, como dizia. eu, tloil.nto d:t qu.1l, atú lwjo, o CoogNSS.:l FeJcral
tem recua !o, tomado de ju,to receio o de .ittsto temor o que se L'•
virá apenas p:wa a··ahar cum os laços d t Fe.lcraç:ío o para solJar
os grilhões do capt.i•·piro dos l~,tacl ;s no Ue:1tro, ~tnuulla.ndo e fi1·
zendo d••sappa.t•ecot• completamente<~ FeLleraç-ito ura·,,ileira.
· Dualid~•de de m·ç:.mentJs, diz o parecer, contlicto de art•eci1·
dli.~ão do impostos, a;tplic~çi:io t•cvulucionaria de todas as lei.>. Mas
qual a razão, qn3l o motivo, qual a circumstaocia que levou o
parecer a aOirnu~ isto, si lá existe o governo le§ll do Estauo c
apena~ uml so n'tl'il de Ju:llidade de clanr.l, uma npparencia de
Cl\maN d .s Dcput:ttlo; innocua, r1ue tü:t ll.i.:e 11gir, cujos actos não
podem ser tomacl•ls e:n c Jas!Jo:'.l.ção e nem podem ter execução I
Afflrmo11 o parecer e.st11 pt•oposiçito, para assim justiRcar a necessidade da intcl'Vonç'io.
O SR.. A. Az.o.REDo-0 parecct• nffit•.nou uma \'erJ~ttlc.
O SR •.losll MArtcEr.I.J:-~o- Eu tambem cston amrmando uma
verdade. fnndah em fi1ctos, em princípios e em circnmst~ricias.
O :pa.rocer tle V. Ex. lil.ntasiou !actos e ci t•cnmstancias quo. não se
diio e nem se poJem tlat•, po!'qne ama.nh~. essa ctmara, como ttttl•
tas que so teom or:aniz:ulo na.s me.>mas c.Jn:liçücls, terá des:t.ppat•ccido pot• >i mesma..
·
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O empoulto <[IIC lw. •J de porturlur o l']>tit<lo <lo Rio, int<Jl'l'indu
nelle in•lcllitan_wnte. I~ '2_sta u!tervonr.:ão do lw.;e c~nstitu_irá precedente pn.1•a as mtervençoe~ rln a.m11.nha. que se •JXT.énrlet•:•o a todos
os outro! J~,tados. e a~sim. a prr.va.loc•n· e~sa inicrrenr,ão, o regimen
l'erlera.tivo vao se asphyxiando.
.
·
I,Ju;tl•[liCI' tle nós, IJUando se tPata do cidatl:i(), rh1 diJ'Oito sin-.
gulitr. do direito pat•ticulat; em face do poder publico, <leve ~o iu·
clinar sempl'O p:tra .a li!Je!'dade do cidadão.
O; listados gvzam de certos elementos de Ii bordado e a Constituição lhes gM•ante it autonomi~t e os seus meios proprios rlc a•~ção
aM certo pour.o indcpon<:lentos do 110tler centt·al. PoJI' isso toem
merechlo todas as attonçür.s do Cougt•esso, deix:.mtlo-s,l •tuo ineirlentes eomo o de <JIW tratrtfno~ sejam rosoh·ítlos pel:1s proJH'i<IS · cil'·
CUillStancia~.
·
~Ias vem tJ po<let· omuipotoute, pat·ao qual ha uma escola •!lle
Dnt.onde I[ !lO ttlflo lhe <leve sm· concedido-e é o ca~o do IUo do .JaJIOiro-e pel•mitte (t. intervcnçfío pat'iL decidir até sol,ro qun.l a Yel'<larleít·a Camara. e ru1:d a. ;.J,pOcrypha.
Pai'<L cbegarom ;L isso, cstabolecom esse a.xioma e thhi viío até
à a.pplicaç,fio tio§ 2° do u.rt. ti" ria Constituição. Não tl? (Dii'Í,IJil!dose ao 81·. A.. A;l'l'edo,) .

0

·

~IL

A. AZICREDO-PU.l'OCO.
0 Sll. Josf: ::\IARCICI,LI:'\0-Niio conÜtnllO fallal' lioJj!l, deixei de
estudar hemo assumpt.oJ,
·

V. Ex. bem sabe que c1uem devia estar aq<Li, Jwurautlo e illuminando c.;ta trilmna, era o gr:wde luzei1•o do direito pul•lico hr:t·
zileiro, sinão oltJ direit.•J publico nniversal.
O Sn. :\. Azrmrwo-A]Joiado,
O SI\, Jos1~ l\I.utcm.Ll:>~o-Só uma cil'CI.llllSLincia, (jllll todo!
lmnent.•tmo.>, explicn. a minh<t presença neat:L tl'ihuna, protestando
coilt t•a. css1 monstt•u<Jsa i ntet•venç•ão .
.-\•.tni tleveri:t o;t:tr esso eminente lJI•a,zileit•o, •:m quem todos nãa
saullln o que maí:': tldmil•:n•, si o talento, si o .~nh9t', ,:i o patriotismo, si o ch·ismo.
O Sn: ALi"ltEDO ELr.rs-:\!tlito bom.
O SR. Jost~ ·~I.\RÇELr.nw-gn sou um símple" aco!yto e iliJUÍ
esl.aria pa.!'a aprentlct• os seus erJsínamcntos. ~ho estt•anho, JlOl'•
tanto, v. Ex. •JUC eu lhe prwgnnte si fJ o § 2• <lo art. ü• •.tne ralla.
w1. manutenclio rla !firma repuhlic:tlln. fedot•ativa.
•·
Sr. Pl·.~si lente, não b:t>ta.m pala.vraR bonita;; e ~onora~. Olltlo
houve q uohr:t dn. J'ót•mn. l'e<lei'ai.iYa no J~statlo do lti1J !
O Su. OLtvt:li\A Fz,;ug!Rtmo:..... O prosltlente do ERt;tdo Hlz umH.
C~tmara :í, su .L i'ekão.
O Sn. Jost: ~JAJ(CF.l,LI:'\0 -I\ agoN o I'!'Csid 'IH<' da Hepuhliea
rtner maudar fazer umn. ;t l'c!içiío dolle! O mclhol' •' razm•mos ~~ore
forma 1la Constituição .
.Afinal, sou obr,~!Tado a 'igl\~,.:.: ..:(jo.~ n .1 dar t·t)l W...o: explien~·iJt!:'i.
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· \'otu ao !'r. Prcshlonto da Republica. muita.. c:ousitleração eMtimtL c sinto-mo rm~lmonte violcntatlo nos mons seut.imeutos para
com S. I•:x .• ao ter que vil· t!csc.u•nur estas cha:,:a$ flllO estão cor·
roendo o rcgimon federativo e thL cxisteneia tlns ·quar.~ (!S. Ex.,
int'olizmentc, o princip:li causador.
·
O Sa. OLtvEIJtA Fwmmumo- Não a}Joiatlo,
O Su. At.l'Rt1DO Eu.Is- O uuico l'esponsavel.
O Sa. OL!I't;lRA Fwuemgoo -Não itJlOiJulo.
O Sn. A. Az~aumo- Do que não ser:i elle respoua:wet' ·
O. SR .•Tos1:: M.\Ro~;r.r.I~o- Ma<, Sr. Prcshlcute, cu quizora que
o~ mestres ele cliroito constituoional, que em gran•lc numero existem
nesta Casa, oxpliünsscm o que é fo'ot•ma ropnblicanrt totlOI'atin.
O SJt, Or.IvJm:.\ FIGUJmtf:no- Porttn•baçií.o <la lei'oloitor:LI .. ·
O Sa ..Tos!!: 1\hRCEI.T.INO- Isto natla adettnta, pot··IUO não est!l.
provado rruo o regimon eleitoral fosso olimiuatlo. SI, pot•ém, não
tivesse havido eleição, então, talvez tivesse üitbimento o carinho
tle :'S. El\x. pela manutenção da ftli'mn repnltlicana fodet•ativn,
assim perturbar!!!;.
: .
.
Houve ole!çao, e admtttam..s •LHO tambem hon1·r.sse il.'atule.
Mas quem ignorará rpw om to1lo este paiz as olaiQões silo ft•nqtten·
temente ft·and:ula~!
0 SR. VIOt'Ol\ISO MONTEIIW-NtL Ballia. não houve J'rau<.le.
O Sa. Josli: M.utcJ~r.LINo-Quando digo-üo B1•azil inteiro-creio
não tet• exclui do a Bahia, mesmo porque niio me J>l'oponho :t modelo
ele virtudes,
Na Ballia, como em toda parte, entro os goverui~tns e opposi·
cionhtas lm bons e má os.
Estou, Sr. Preslclcntr, como v. Ex. VI', CX(lOJioio com dn.t•eza o
m Jll modo 1lc pens:w ...
O Sr:.. A. Azl!lRJWu- E muito hnm, dob:lixo de $OU ponto de
Tista.
O Sa ..Tog~ 1\hRoEI.C.JNO-, •• tlo nccl>rtlo com o bom senso rtne
Dons me rl<m.
·
O Stt. A. AzErumo-E com lllltittt intolligencia. com muita ha·
bilidade, com luibi.lidada e intelligoneia com qne V. lk saheiliri~
gir as cousas.
o St: •.Tosli ~l."ttCJ·:r.Li~o-Mrt~ cm rpw consisto, pergunto, a fórma
t•opnhlictLn:t tetlerntiv<t '!
.
.
·
Não a;sent:u·á essa fórma ropubtiúnn:t federatim.na dotol'mi·
naQão t:txntin •la loi !la.; leis tle cada Estarlo se organizar rle
accôrrlo uom :t Constituição Fedem!?
Em que consisth•:i, scnho!'es, esta perturbação d:~ ll\t·mrt ro1H1·
blioana tbrlerativa, tão forte que ,iustttlca. :1. intet•Ycnç1ío tio Congresso r
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. A~Ecntará, lJOr acaso, ~fm intctvc nçüo no § :z• do art. 6• du.·
Constituição republicana 'I·, ... ,
Grei" que mio, por•Jile,iuJclil.mentc, .:ti são um pcuco vulgar na
vida da Republica casos desta natmeza. Não é o primeiro que se
dá, e da n.normalidaclc, pcrmittam-mo o tet•mo, d(•S'as reiteradas
dnalidar!es nenhum p•.tnde mal tem surgido 1!., Republica. Funccionam duas camaras legislativas, apparentenwnte uma legal,
outra illegal, c, depois de pouco tempo, a il!cgal, a que não tem
com quem so co.·rcs;-onde;•, extingue-se tiaturalmeutr., mm nenhum.
barulho, sem neJJimma pe!'turbação da ordem Jlllbiica.
. .
M:.s, Sr. Pl'eoidonte, a JWr,;untt< que tenho feiio, por mais do
uma YOZ, sobre o CJUB consiste a fórma l'C:publica:l:t fccleratiya não
mereceu ainJ:\ a hom•a de uma rCSJlOsta.
O SR.,\. AlEHEoo- Simplesmente ni:;to: a assembléa legislativa legal sendo nqudla CJUO Joi I;re:lidida. J!elo Sr. Alves Co~t!t, a
outra deixa da existir e, con1 innando clia a. funccionat•, ha pertur.
bação no Estado.
·
o SR. Jo,Jl !vL1RCELLINO.- Onde está a pertttrb tção da or.Iem
publica 1
0 SR, A: AzmEDO- E' a eleição feita pelo povo O annullada
pela vonta<lo rio Govet•narlor.
·
O SR. Jos!l MARCELLINO- Mas ha a.té um accórdão a.mrnmndo
que o St·. Alves Cesta não roi diplomado. (Apoiados e nllo apoiados.)
O SR. A. Ar.EnEDo:-Perrloe-mc. V. Ex. não está com a. verdade,
O Su. Jos!!: MAttrELT.INo-Como não estou? Não ha quem ignot·e:
um accórdão baseado em lei.
·
0 Su. ,\, AZEREDO- O.nde está i~so W .
0 Su. ALFREDO ELLTS-E'uma lei do EStldO do Rio, n, 781,
0 !'iR. Ül.!VlliRA FIGUEIREDO dá UM aparte, ,
O SR. Jo,ll MARCET.T.IIíO- Isto i\ ontr;t phaso ou mesmo outra.
face da <turstão, na. qual não quer,J e'utra.r. Não ~stou mesmo habi·
litado a. isso; não tinha. tempo do manusear a lei eleitoral do Es·
tado do Rio e estudai-a como foz v. Ex.
.
· Estou ('tlla~·lo por ucscncat•go rle consciencia, P.l!:ra que não
passe em stlencw uma monstruosidade destas, um aleJJa.o.
O SR. A. A7.EREDO- Maior aleijiío é reconhecer o governado;
elo Estttdo, com uma. minot•ia.
O SR. Jo>ll MARCIILLINO- Sei, entretanto, que esse aloijão vae
passar tl'iumphante, como disso o Dr. Ruy Ba1•bosa em sua carta..
E' um facto consummado o isso só deve ser motivo de t1•iste~a, lllagoa e mosmo de surpresa pai•a nós brazileiros, principalmente para
nós, quo tomos a re~ponsal!ilidarlo da manutenção do reghnon qua
adoptámos, do sou prest1gio o não 4ovemos esquecer ncssos devo.
res, para agt•adar :to sol.,.
·
'
O SR . A. AZEREDo-Nlío soi a que sol,
'
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O SR •• Josr~. MAr.cELU:'\o-0 Presidente tia llcpublica.
O Sn. A.. lzEREDO-Mas este cioYerno o outros passa.Jos podem
ter a'}necido muitt gent.u; a mim, não.
O Srt. Josr~ MAncr:J,LJNo-Fsse ,üJ que nos traosful'ma. tanto, que
po1• f'll~ nus rosulvcmos n •tocar cm assumpto t,;,o grave, em ponto
ila-Const.ituiçiio tão melindro;o, quo tleante delle todos teom re•
cuado-o art. G•.
0 Sn. ALFBF.D l ELLTS-0 cora~i'ío da Republica,
O S:: .•Josrl MAncr.:r.t,J:xo -Agora S3 o •, ae apunlw.Jar. Do::culpe·
mo, r:ortanto, o lwnrado S3nailor, -r•o!a.tor da Commissii.o de Consti·
tuiçiLo, fJIIO não attcnda :1 soa aparto; fal·o-hei om outra discus~ão,
si outro mais tl:·mpetonte não o tlzor.
· .
O SR. A. AzrmEoo -V. EL ostá (aliando do t:1l modo, que
estou quasi ro:solvondo nttnca wais Jallar no caso da nahia.
,
O SR ..Josf: :-IARCEJ,T.INO- V. 1\x. tem tanh sympathia pelo
caso ila ·1:ahia, gGsta tanto de Jal'ar ncll(•, po1•que foi um poderoso
auxl'liar nosso caso.
O Sn. A. AzJmEt,o-E, si V.Ex. qum•, ea cxplir.o já os motivos
por quu fui auxiliar ntssJ ,a,so. V. E:;, comprehenJo, <1uando
ouvi mos uma invcrJade o tom<tmo:-a por Yord;tdcira, que se ha de
fazer si não are ci b.I-a ?
O SR. JooÉ MA.RC~JLLJNo-:::iio sympathias úo V. E<., que muito
me lison.]ciam, polatl<!fus:J. quo tomou <la caus.\ da Bahia o na qlti\l
collaborotttiiu offic;lzmootl.l.
0 SR. ;\,'AZEitE DO-Não collaborei.
O Sn. ·JosÉ :\fAua:LLI:s-.l - Collab.Jrou _com o sou apoio moral.
. O SR. A.- AZEREDO - h' verd:i-!o, fJU!Indo Ol'a ·Óhofo, consiclerado assim n:tquollo tempo, o Sr. s~!narlor Ruy Barbo~ a.
{) Sn ..:os,:; \IAnct~r.t,TNo-Como ai orla o (,hoje, quando, alem de ·
chefe do parthlo sittncionista da B:~.hia, é chefe da reacção brazl·
leira •.

·

O Sr.. A. AZEREDO- Si tivesse sido chefe, a BÍI.hla não teria.

adopta.do outra caniliLMitra.,
O SR. Jos,:: :\1.\RCELLTNo-Não L1 exacto ; e em outra occasião
ainda poderemos elo~cr o Sr. Rny Barbosa.
·'
··
Entretanto, devo dizol' rtue, qnando a Hahia apresentou unanl·
m·emento a candr!htm•a do sr. Ruy Barbosa, outros ERtados, que
divergiam dn c~ndidatn1•a do Citttete, recusi\r<lm acceital-a. E
na.quel!a occasião tudo raz crer qno a candidatura do Sr. Ruy
Barbosa soria victcrios!~.
· ·
.
Entt•ebnto, foi o St•. Ruy Barbou que s1mpre tave a isenQão
do nnimo ele anlepoP aos seus interesses os int!)resscs geraes, tol,
como V. Ex. sabe-, quom tomou a Iniciativa do promover um accôrdo ontt•e as opposições r.xisteotPs, de modo a se1• apresentada.
outra canclldatm•a conci l'ador•a.
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O SR •. A. AzJ::Iuwo- Antes mesmo t!esttt indicaúiio, a. Bahia
tiHllli aborto mão do Sr. Hny Barbosa.
'·
O SI~ • .TosJ~ ~lAJ:OELI.TNo-Não é exacto.
A Hahia tomou ossa inicia.tiva, e si não pc)de fazei' ·o PI'O·
si douto da. HopulJlica, ftll porque a.quelles que ~stavam em OPJIOSi·
ção, na!{Uello momento, não qnizeram accejta.r, e a Bahia foi oiJI'igatht a accGitat• outro cantlid;tto.
conselho !lo Sr. Ruv Barbosa.
O Sa. A. AzEaEoo-A
.
O SR ..Tost] i\lARCELLJNo-Do Sr. R.uy Barbosa.

.

O Sa. A. AzEm~oo-E <Lo V. Ex.

O SJt. .rosJllllARCJ::LLL"o -Meu'! V. l•:x. sabe quo ou ~011 um
simples sa tclli te 1lo SI'. Ruy Bal•bosa.
O Sct. A. AzJ,:r:J~w-Um satellito que anda mais depressa que
o sol. · ·
O sa: .losf: ~1<~RCELLINo •.:.rsto· é c. ntra as leis physicas e mo
ra•·s · e. llrlncill:tlmente, cm relação a um satellite tlio opaco
como cn.
·
· V. E.~. prolou,;uu t<uüo este incitlonte que cu quasi niio posso
ôl.pt~nh<tr a oJ•tlem das consideraçoões flUO viulm fazendo.
O S1:. A. AzJ~RJmn-Não d;wei mais ap:u•tes a Y. gx,
O SR •.TosULu~oELUJSo-V. l!:x. é tão amavel que póde continuar a tlal-os.
Creio que cu ind<tgava precis.unente elos factos matoriaes, palpa veis, a respeito !la. portJtrb:tção, por!tne a Constituição niio trata
tlt pJrturbaçãu moral, de lutas cleitora(ls, nem tlo pal•titlo, nem
do fJ.Jte ó clL~cutido pela illlp!onsa.
. ··
·
· Eu indagRra quaes as cu•cumstaocia>, fjllitOS os Jactos attentatorios da ll}rma rouerativa. do Estado do Rio, para cxpllcar essa.
extravagaocia-permittam-mc a expressão-ria rtuerer o congresso
Bmzileit•o, dop~oís de .22 manos 1le fedeJ•aoii·l, jnL.:lll', e1n gt•:ío <le re·
·
.
curso, das eleiçLíes -rio Estado do Rio. ·
Eis <thi uma portm•lJrtção 1la Ji.it'ma letlet•atl r r. •Jnu tlá e:<se·
direito rtu.i eleitores. ans eithrlãos residentes e qualiflearlo;; nn.qurllo
IMado.
·
·
A dualitlutlr: tlo oa.maras é cousa multo Jacil.
· coucmlidn os~a iuter\'Bnr,·ão, tlosloca·se completamente o ci:to
do nussc• regLncn, <JUG sa.he !las eollula.s democraticas, le.cdtimas,
IJ!Ie .são o Municipio t! o Est1~tlo.
·
. NatJJralmento o honr.ttlo relu.tor justificará. o seu parecer.
JJcsejo r1uo S. li:<. o taça, não um termos vagos, mas precisamente.
Estnmoo artni como juizes. QSenado esttt f'unccion1.ndo como
tribtln::tl dr rccln'sos. Oovomo.• julgar 1lenntc dos facto~. lla lei e do
direito.
Nito vejo que a Ca.marn I'[UO esttt Jimccionando noiMado do
Rio, tio acctirdo com os outros poderes, fo•se constituilla por pt·ouossosniio ch·termillttdos pelrt Constitui\·iio Ferleral.
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Lla.st:t essa. expl'cs~ão-fórma. Je"rlüt'::ttiv;t, Do Ol'a em dea.nto,
tutl<l >et·ti, lól'lll::t fe let•::tti va, m::tnntonçit.o <lit liirm:t ledol'::ttiv:L,
Ponanto, lá est:i no.§ ~" do an. li'' <t pol't::t :tbertn. pm•a todas
as <thsol'pç0os, para todas tts usut•prti}ões, p:w;t se implantar na.
Republica. em ve2 d:t J'mler;u;ão l't:<lel'a.ti nt, 11. autoct•acil1.
0 SR. AT,FltED>J 1\T,!,IS- ~!nito bom. I~' O- ~a.lvll·Se <(UOffi
pu<let·.
O Su. C01n.uo E u.~~IPOS-A rp1estão cl!nsiste em sa.ber o que (j
flil'm::t l'<)[lttblicana federativa..
·
O Sr: . .Tost; ~l.mceuxxn-A fót'mll. l'epublictttJ:t J'e<lel•ativa não
Cll•!Cl'l'll. m•uhum segredo, pois est,á c.Jeflnirla em rliversos :u•tigos d~
Constituição.
Cn.c.l:t Esta<!o deve ter o sou l'orlel' Legislativo, o SCLI Poder .Tu·
diciario, o sou P•ldGI• Exocntivo, a sua J~i Jll'occswtt!, umftm, ro·
grr·so pelo.~ gt•atldes p1•incipios <l:t Constituição Fedor·al.
O Srt. Or,Lvl,JR.\ Fr<;t.:LmtEil0-~[11.8 no Estado do Rio não houve
eleição.
··
O Srt. Josrl ~L\RCELJ,J:IIo-Houvo eloicão, com fraudes, natu·
l'almcnto, de Jli1I'te n parto, c 11 Jll'OI'a de que IJOuve oleiça:o está
no Jacto de VV. EEx. advogarem a lega lidado <le uma de,sa.s
as som bl1!as.
O S1t. S.i Famrm-0 Congresso está a.gindo como ,iuir., <JUO é.
··O Sn .. rosB ~L\r.cEr.t.l:'io-Sr. Pl'ositlonte, estou tli.~cutlndo a
qw•stão :l:Lltnra rla minha intclligeucia; a. questão juri!lica caberá
n outros. .Eu me;;mo, 11-~ 3• di~cu>são, si com isto não infringir o
Ro:;dmentn, oceuparoi uova.monte 11 tribuna.
: Sr. Prosidonto, ai guns dos meus honrado.,; coliegas disset•am
insist<.•nt~mentc que a· <tncstiio consiste. em sabrir o que é fórnia
t•epublicana fedet•at.i v:t.
·
Agora, pergunto ett : no Estauo do llio, por qu;ti<luer mo<lo,
;tttotltou-se contra. a !Ül'lll<L republica.na. fcdor::ttiva. 'I
· · · ··
· o S!t. CoEr.Ho E CA)!!'Os-Respondtt primeiramente á miulw,
pergunta, para depois l'espondor :i. de V. l•:x. ·
·o Srt ..Jtwí MAitctn.r.INo~Nus c11!amos ·aiscntindu ,j julg;tuilo
·~. no!'tauto, é uaturll.l a miuhtt pm•gunta.
·
· St•. Hrcsidente, est:t orrlem fetlet•ativa de lJUil est:i recheado o
::Jcwecor 1\ o prorltrcto do uma a.lta alchimia,
.
·
0 SR. A. AZEUEllll-Alchimi:t não <tpoiado,"
!) ~11 • . los(: MAncm.u:-~o- .. , ,[o uma composit)iio pllysicn- ·
eh i mic:t,

o Stt. :\, AZERimu-Alchimia,

é gentileza do V. Ex.
O Srt . .Jo.•1~ ).I.~ltCEI.l.INO-Sim, porque. que me con·~t.e, não
houve ncnhunu1 perturb:1ção ria ordem no IMa<lo •lo Rio rio Janoiro. ·
confesso ao nohrn l'e!:LtOI' •1ue não pmle C·llllPI'ell!ltHlor o son
111111 ino:<o p:tt'ecet'.
'o'ol. 11

~
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A. AzEmmo-Sinto muit.o.

O SR . .Tosll MARCELLr:->o...:.J•:xisto no E;tado elo Rio uma assem•
bléa legislativa, funccionando de.accôrclo com os outros poderes do
Estudo.
O f'R. A. AzEREDo-Mas que não é legal.
O SR. ,Tnsll ~LIRCELLtNo-Por que não <' legal 'I
O ~It. A. AZEREDO-P.or•qtw. embora do acrôt•rlo com os outros·
podoi•es do Estado. não se constit11iu legalmente.
O SR ..To<r~ M<~rtr.E:r.r.rNo-Não convém ao supremo gorern:r.rlor
dos gorc•rna!lore;.
·
O Srt. SA Fwmm-Um:t tias c:1maras é vcrdatlcira, 11 outra.
não é; qnal n jUiz para di zel-o 1 P<•de até acontecer que nenhuma
das 1luas seja vet•d atl eir1.1.
0 SR ..Tt.Sl~ MARCELT.!NO-Niio PO'SO entt•ar nesses detalhes,
O Sn. SA FrtEIRll-Isso não 6 dctallt~, é a qumt~o capital.
O SR. Jo 1~ MAJ\OELuxo-.Em mateJ•i:b tle intor1•cnção, · supponho não errar atHPmando cjuo a rogra do hermoneutica é ficar
rí'sfrictamrntc dentro dos termo~ restrictos rlo texto da lei.
J~ a mesma t'estr·icçiío deve gnr~rdar-se quando se trata de
competencins, Ho (]: qnaodo so trata de conferir attribniNos a
cer·tos o tlcterminatlos poderes.
..
. Ora, no.>sr~ Con~tituiçiío estabelece os cn.~os de intervenção. No
§ I• do art. ü' não .so púrlo encaixar ostn caso por n1_9.is elasticidade que se queira dar ao paragt·apho; no 3• tambem nao se póde ;
no 2• ll tam bem de arrombar o dito paragr•a.plro, como dis>e o meu
honrado colle.~a. E' ao que se propõe o parocot•, querendo, a viva.
torça, iuclnit• o caso do Estndo do Riu nllsse par•agmpho, isto ê, arrombando este paragraplw do art.. O" da Constituiçã-o.
A expressão da Constituição é a seguinto: para n1u.nter a fút•ma
republi•mna. federativa.
O Sr. OLIVE.IRA FIGUEIREDo-E' tweciso saber o que (] fórma.
republic•tn~t fedet•ativa.
.
O SR. .Tos r:; MARCELT.JNo-Eu já dis>e a V. F.x; o que é fórma.
federativa ...
•0 SR. COE LI!O E CAMPOS dei um aparte.
O Sn. .•rosr~ MARCELLiso-Essa pt·op!'ia rlualid[l.uO de Gamaras
não foi constituída por meio do uma cleiqão, quor urna, quor
outr.t f Podem dizer que a ontt•:L é nulla ; mas etn que tl quo
ost:l. a.qui ameaÇada a mrma federatim?
A Constituição foi feita, discutida. o vo~rtda madtrtamonte,
pelos mestre; de direito e pelos me~tros das cousas eloitor'.'IOS,
PGNUe .i4. conheciumos al~uma cous:t 1lo Federação, Me;;mo no
antigo r·egirnea, om que tiv:Jmos um cotno~o. uma nesga do Fe-

deraoão ...

O Sn.. ALFREDO J•:tus-E a pl'OYa está no acto nddiciona!.
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O Sa. José M.u~t:ELLINo-.Tustamente. Pois bem. Não cr.t desconhocilio ao legisladO!' constituiJJto csi:L du.tlid<Ltle c 011 li hoje em
um do; mais importantes o1•gãos da imlwensa quo, me~mo no 1'.:·
gimcn lla monal'cilia. o das a~;embléas provinciacs, houve tluali·
da.de de as~om bléas. ·
.
O chefe da Nação uuviu, a. este respeito, o Co.Jse:I1o tlc E~tado,
que responlleu que não havia romoJio e que nib ora r, cito substl·
tuil· o Poder Legi~lativo pelo E:<ecuti vo. Isto, ll!li!Uelle t~mpo.
Hoje, no regimen das 111aiorus la1•guez ~s. I[Utlndo a. tendencia.
mais forte é pat•a. alarga:· tt csphera das unidades federativas o não
do centt•o, hoje, é issJ o que se preteude fazm•.
O SR. ALFREDO_ ELLlS -Vencida o>ta quostlio, nlo ha mais
Felleração:
·
_ O SR. HERCILIO Luz-O Govor.JO Fodm•al poderá intervir cm
qualquer Esta~o da União.
.
·
O Sr. JosJil M.uwELLINo-BJm t•azão tinha o S1•. Ruy Barbo;a,
quando na carta quo li, dizht qao esta intervcuç~o er>a o i:1icio tlo
desmot•Jo:J.mento du gr,tnde templo da Fodora.çào Brazileira, da
qual foi ell:l um do> mais notaveil architcctos.
Todas as pretcnçõos das opposiçõ~J estaduaes para se apo3sarem do G::~verno, por meio da dualidade de Camal'is, tinham até
ho.:e nsbarrado dea.nte desses olJstaculos illvencivoi~. porque todoa
consideram como maiot• attentado á manutenção o ao prestigiJ da.
Feder>ação a iutervenção; e pedra por> pedra, bloco pJr bloco,. esse
monumento ruiria, como necessariamente va.i começai' a l'llit•,
desde que o votemos qua se p3ue, entregando-no;, do p.!s o mão•
atados, ao cher~ do Executivo para discrie~onat•iamente ot•ganizar o
gover>no legislativo de qualquer l•:stado. O Poder Executivo ficará.
senhor absoluto.
Mns os Est~tdo~ conculca•.los hão de reM!' ii'· cont1·a is ;o ai n;io
quizerem ver a.nnf,}uiL'l.das c algema1as a slia libet•dttrle e a sua
.
.
autonomia.
·
Falla-se muito nas oligarchias.
Sabemos que os !Madus podem alguma cousa, mas podum
po11co. Afinal ltuem tem mais attribuição é a Uni.'io.
.
UM Sa. SENA.oot~-Para as oligat·~hias ha re.ne.lio; mas p!U'a
esta. do meia duzia governando a Repnblica., não ha..
.
0 Slt. ALFREDO ELLIS-0 Sr. SenadO!' Rtty Barbosa diz t!Ua.l 'ê:l
basta. que nlio tenham o apoio do Governo central •.
·
O SR. Jos1:: M.\ROEr.r.r:;o-Do estudo que qualquet• póde fazer
do caso do Rio de .Taneil•o, vê-so que esse ca~o ost:t se transfor.oma.nJo· em uma crise rederal, om uma. crise nMional, .
lnrla.·~am todos que poder tão lill·to, que poiet• ti'io supet•iot· d
osse que estti art•astauio o P.JtlOl' Legislativo á convenção, á cooparticipação no .seu pNprio suicidio, send" os ombaixa.dol·es dos
Estallull, isto. é, os Senadores da Republica, arrastados a concor.Jar
no anni.quilamento tiOs ~eltS PI'Oprios Estados, quanJo o que lhes
cabe ,; ampliar as su~s attribuiçiSo>.
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Mas pot•quo adOJltnr;se os8e caminho tortuoso~ P<II'<IUe o SMriJkio da antonouHa do.~ bst<t•los I ·.:
0 f'lt, ,\LI'IWDO ·,,;LLIS-1<;' O ~JÍÓclio do m:.tgat•efe.
o S1: . .los1~ 1\L\RCJ,LI.INO-Don.!o a. origem,. ~r. l'!'csidonte,
dc•s>e desoj<i da sulmJis.;ão dos Estados?
Eu a conheço; essa. origem reside no desejo tio g:wantir os iuÜll'esses pm•tidarios •lo chefe ua OJIJH)Sição 110 Rio do .Ja.uoiro, (jlle é
ao mesmo tompo o Pt•esidente da Republic:t.
Mas !JUC ss. Elix. não se esqueçam do que hoje o Pt•eshlonte
da H.epuhlica é o ::;r. Nilo Peçanlm, o de f[UO amaulüi será o1ttro, e
I] no :.1 me•l:da 411e hoje se pede lliLt'a o Est:Ldo do llio ·de Jaueit•o,
sm·:í a.!lHJ.uh1i pedida para os · Estn.rJos 11, b, c, do acclir!lo com o prc- ·
·
·
cedente ora a.bm•to.
Talvez ontão, Sr. Pt•csidente, o Senador por Matto Grnsso soJa
c:~stig:ulo c sm•á um castigo merecido.
O Srt. St:VJmrNo VmlRA-:\'ã.o se ::tl'l'eceem disto.
0 Si:. ,José MAHCJ~LI.!NO-Pcrdoe-me o llOUl'O SonatlOt', ma~
cu, qlle convivi com V. Bx., •Jue apreu•li com V. Ex., me 11nimo
:tgdl'•1 a rlizm· que :t phraso •tuo V. l~x. acaba do Jll'O!IliiiChr foi
dita dos •l'llntos 1111l'a l'óra.
0 SR. SF:VEIUNO VIEIRA.- Não, sonhar.
O SR. A. Az1mrmo- .!Mamo~ todos satisli3itos.
· O Su. Jos~: MAtWI,Lf.IX<J- St•. Prosidoute, na intimi•hvlo, os
nobres Suua.!lores assim não pensam.
Quem quot• quo ausculto os mombros desüt e da outra Casa do
Congresso, chog>~.t•;i <l. conclu ão de (jUe <ttjuolles •1uc so lJa.tem pela
illt<Jrvouí•ão, estão montindn aos seus idoaes. Não l.a muitos iiin.s
<tinda, ouvi do illust!•o tmlitlco c p!•ocm·o o seguinte: c Não vou
f;tzor ;t tnillo qno pen•o, <trtuillo c1ue quJt•o, lt<JUillo quo mo acon-.
s;Jllin. a couseiencia, m:t~ al[uillo •lUC qnornm que ou friça, a<JUill•i'
que me ma1td.t111 tazm•. 1•
•
U~IA. vo~- Pai'OJe i!l1possivel quo V. l~x. tonhe~ ouvitlo is~o.'
O SR. Jos1l ~IARcru,r.x.xo- P<Jis é i~t.o mo>mo qn) t•Jtlo.;;scntom ;
P!'otendo-se intel'vir .nQ gsta•lo •lo Rio simple~mento para pt•estiil:tl' o chefe da oppos1çao.
·
O SR. A. A7.EJUW'J- V. J~x. nã.o tom r:tzã.o.
O SJt. ALFHIWu I~LL!S - Tom toda. 11 t•az1í•J.
O SR. A. Azt;tteDo - Está di,;cutin•lu :t <IUO~tiio ap:tixunaJa~.
mente.
O!SR, JosJll\LutCJ•:Lu:-.~o-.\p .lilwnatlamont~! Q11ando ~e 1liscuto,
n.tturalmonte se olova algumas vozns o •liapasiio natural; mas
entt•e isto e a. p:tixào l'au uum gt•antlo dist;uwia. E' vel'lhltle •1ue,
emb:tix:t<lor <JUC sou •lo meu E;;tmlo, estou tlel'endr.ndo ti smt nutonomia, Olli<JUanto •JIIO ontl\lS colloga~ o~tfí.o rn·ocm•a1111n oei'COfil'
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as proro)!ativa:; tle SOLIS l·;~tatlos, etiVttllrlrJ implicit.[l.inontu ,, tlerroC[l.!Uilllto da Fe,let'll\•iio Ht•a%ileil'l~ •.
O SH. Ar.VIll-!1>0 Er.r.JS- Corl;tm o laço fnrlomtivo.
O Sn ..rusJ~ M.,RCI,LLINO- St·. Pt·esitlentn, es:lu:;, o:; LJUO as~im
}Jrocetlom, são os adOJ.>tus ua occa.siii·J, são os enthnsiasta:; lo m•:·
menta, que não JlOrlem desmoralizar o Dt·. Nil••, qne tanto os
auxiliou no ca.so da cawlirlil.tm•[l. presidencial.
O Slt, A. A~J·!RJ'J>'- Alli csM o pnnt.o por q1w V, Ex. <ttac;t,
Foi V. Ex. mesmo· 1p1o se do.Jcobriu,
·
·
O SR ••TosJ~·Mt.ItCJ·:r.u~o- V. Jt::c hem saue rtuo minh;t con·
acioncia tle hoje tl a mosm<l tln hontem. V. Kt. 1em salJe r[UC e1t
então não tinha interesso algum; niío tinlw. nem me~mn a honra do
f[l.zer parto 1lo Seo:lúo; ttluiilha. conscienda rlc então ê ti ele o.gora. ·
Não :1taco u Sr. PJ'esiúonto tlt1 Rcpu1Jlic:1 p!rrtno clle se collocou,
nos~tl camp:mlla de camlidiltm•a;;, do laclo coJ\tra. coutt•a o r1u:~l mo
manit'ostei desde o p!'inoipio.
O SR. A. AZr:RrJJJo·- V•. Ex. (j quem trouxe os.;a questão; ~~
V. Ex. attribue esse pen;mnentu (L U.tmara o ào Senarlo ll porque o
attrihtw n Ri tambom.
O ~1:. .To~J\ ~l.,HCJ~T.LI:so- Perdão. Estou fazCJulo um estudo
,llS,I'Chologico dr> uma qnestilo 11110 começou no g~ta1lo (tO Rio· IJ c;;tú.
a.lfecta,nilo tod;1 :t na~'ão e Y. l•:x. bem s;1hn que no estud:1 psychoIogico se ó obri:nt,lo n. entNL' JHI.·apt'eliao1ío !\e cit•ctJmstancias particulares.
o SJt. OLIVJWt., J.'JGUNIIWJJO- o quo ll sempt•o JIOt·ig<.~so.
ó Sn .•Tosí: MAnern.LI:>iü - I~ assim chego até a jLJstiflca.r, isto
~. ,iustilletU' nft.o, ums :1 B'I:Jllica.r ·o· pensamentn rios cmlnixtulore~
dGs IM:l!los, qtw e~t.'io allantlo t\ m·ma pat·a rlitr J!Olp~ n1ol'l.al n:t
· autonomia do; IMa.dos. M<ts nem se vao l'azor· lllllll loi geral; vao
se f:tr.m· uma l11i pn.t•a o J.;stado do Rio, Porrtne, se di%, nfio volemos
(lespre>tigi<u• o Dt', Nilo Poça.nha; c!lo ó o l'hcfa 111~ Nação e de~
cobl'ill·SC qnu '11:1 dor•rottt ser<t tot;tl. sem nm meio 1le ~alvaçil:o, •i
nito lho !le~mos a. LlDle:t salva.çiio pos;i vol. !<:' nm tlorut• de grn.t.idito,
de 1on.Irla1lll.
·•·
O Sa. Or.tn:m..\ F<GUJ·::aJ-:r>o th\ um itp:tt•to.
O 81: •• ro.<J~ ~I.~nct:r.r.txo- J;\ di.~•o a v. 1\•. r1tw •>ttvi om uonr

vorsa.

·o
pe~~

SJt. SJ·:vmu:so V11·:l!U -

m.

Snt·i·l ho1u qna se

c'nhoce~se

·

tL

1'1 SI~. ,lo;r:; ).1.\!WJ·:LJ.l:\O - ~~~SiL tontaçii·r niitl mo alcança; não
·faç,r u;;o do.coiJOilc·ncia<, ontreta.uto gttt'.lnt·• a V. Kt. rp!O <>iJt:L
minlw apl'ociaç.iu estr~ calawlo muto no l'11ndo rio c10J'tiLS cuJt·

8cit•IICÍ!\S,

O SR. ÜLLYJmu Fwnmuwo -· Assim :monym:t, niio,
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O SR.,\, AzEHEDO dá um apai.'t~;
0 Sr., .IO:;Jl .MARlEJ.J.INO- V. Ex, ueve uar-me Jlboruade, eu

sou um upposiciOJII~ta. ~umo:< aqui uma patrulli.~ que só vale pelo
chefe. u1u dwl'o <lUC vale uma nação, e portanto, vale bem um
partido.
·
·
O Sn. A. :lzmmDJ- .E' nma <plestão de conscicncia, talvez a
·
.
minha c~to.;a dc(Jndo como a sua.
O Sr.. Jo .Jl ;\L\RCELLJNo- ~las d:z-:so <JUC nú.; não podeMos
despresti .;iat•. ..
.
·
o' Sr.. A. AzEnED3- E' questão de eon~cienuia.
O SI{, Jos1~ MArtCELLJNO - ~las uão ptdt!Dlos uesprestigiar o
Presidei:te da Ropuulico..
A cau~a ú do:lc c por sct• dcllc tornou-se UJl:a c;~usa nacional.
Dcante l!esta intcncnção todos toem recuado; ma~ é que
DOJJ]nun Pt·esidcnte da Republica t'ui chefe da politica <le seu Es·
tau o'' pc z ut balança o feu prestigio para conquistar as posições
perdida,·.
E r, intervonçiio do Sr. Presidente 1la ncpnblic:t é de tal fórma.
paten~ e, que ai::da hojo li, já tendo lido h ontem cm um dos mais.
autol'iza~os oJ•g1ios d:1 imprensa braziloira; li, repetido ror out1 o
orgão da nossa imprcn,;t ; li, choio de pasmo, cLeio do uma certa
revolta, clioio •~c vergonha, que um agente da mais immeuial.aconllanç:t <lo Presidente da Republica •• ,
Ú SR. ÜL:VEIRA fiGUEIREDO- V. Ex. não leu tambem a contestação 1
·
0 SR. ,\LFREDO ELJ.JS- Mas cs 4:000$ fomru distribnidos.
O Sr:. J, sll J'.LiRCELLr;~;o- ... tiniJa feito uma tcn1ativa de
·l!tlbOl'llO,
O meu pasmo é tama.nlto, a minha YCI';!Onha como brazilciro ê
tal, que duviuo que isto se tenha dado ..•
O SR. HER.CILIO Luz- Não é l:oa.to de rua, vem tra.nsc1•ipto no
Jomal do Comme,·cio,
O SR .•To~~; :\IARC~Lr.n•w- ..• e só espero que o Sr. Presídenie
da RepuLlica, IJUC de\'e ser o mais intere;satlo ém zelar a probitlade da idt:1 magistra•.ura q uo tão digoarneuto ext·1•co e dos cr.:•
ditos da Nação Brazileira, Yenha apresentar provas contra e sa.
insinna~ão, mandando procedei' a diligencia~ ror autoridades insuspeitas, afim tlc ticttr satisfeita e tranquilla a uossu. conliciencia
e livre dessa macula rtuc nos viria cabril' tlo vergonha deante dos
nossos prop1•ics LOncidadãos e em JiLcc da uo;sa his10ria ccntem·
poranea..
·
Os do;nwntidos partem do altos funccionarios accusados de suf
borna1dores.
O Sn. OJ.IrEIRA FwuEmED0-0 Jornal do CommeJ·cío·ostd. agora
muito prevenido.
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O SR .•Tcst: ~fARCET.T.JNO- Cada qual vai dando a sua excepção
de tncom]le:enCJa..
·
Trata.so rio Jol'nal do Commercio, o or•giío n:ais autorizado, som
otfen~a aos demais, na Imprensa ; dfJ conceito mais elevado dentro
e fórn do paiz. .
.
· Não se trata só do caso tio alto~ runcc!onat•ios a quem se attribuo a tentativa ele suborno, ind1cando-se o dia, o togar, o nome,
circumstancias que não podiam sor inventadas, pois nt.o se·tr::tta de
um l'Oilll111Ce.
.
,
Esse atten t;uJo envergonha-nos, pre.i udica a.roputa.çiio do altos
magistrados e aos quo teom uma parcolla do respunsaiJilida.ele poo

~®.

o

A opposição do Sr. Baclccr Joi para Pet.ropolis. Logo ajuizei

da!Ji que clla fui acoborta.r-sc com a garantia (!O corpo diplomutico.
·
Con~ta mesmo que um ministr·o inglcz procurou o nosso chan·
celler pat·(L inúa.g<t~· qual u mot1vo u(L 11rcsonça. de uma l'orça armt•da. •
. Desejava ,,(Lbet• o e1ue era aflUillO, pois tinha necessidade de communicar o f'a<:!~o ao sou governo.
·
0 S!t. 0L!Vll!UA FWVElRilDO- Niio pódo ser VOt•dado,· .
O Sn ..lo8J:: MARCELLrNo-- E tanto foi assim, que a' tal força.
dissolveu-su, mas antes chegou ao ponto ele reftUereL' habeasC0!1JUs,

0 SR. ÜLIYEIRA FIGUEIREDO- Foi pilhet•ia do governador do
Estado.
- O Sr~ ..Jos1~ MAR.CELLINO- Penso que esse ado deu log;Lr a. um
menoscabo ao Podet• .ludtciario.- E' rc;tJmente um c::tso digno da.
crise que atrave>samos.
O Sn .. A. A~ER.Eoo- V. J·~x. està llilhoriando.
O Sn. ..José MAR.CÉl.LINO- Não son ca11az de pilhcr:m• om a;ssumpto tão sCrio, no eptal r.st;l, cnvolvid!t a existencia da propria.
Republica.
.
Çrcio qu:J o Supr~m·J Tribunal recuban com~ meno;cabo á magnituele 1ht sua fnncção, esse pedido de ltabeaNOtjllts.
· Sii.ll fttetos de agot•a e oss, coujuncto •le circlllnstancias serve
· pat·a mostt•ar :\ intervcn~ão poüt!va, pes~oal, do Sr. Presidente da.
Republica neste assumpto.
Isto, Sr. Presidente, está na consoiencht tle todos. ·
E são os embaixadores dos Estados e1ue voem l'endet• preito, que
veem tr..ozor as ijuas oblaçõcs, o ~eu prestigio a esse. attentado, oon·
tentes e satisl'eitcs, como si estives;em contribuindo para um.
grande IJom.
Engan&tn•se~ Sr. Presidente, porque o que estão.J'aze:~do ê
apressar• a ll10I'to da Fede1•ação, attran•l·J·a. ao abysmo rnsondavol
das revolu~õcs e das liesor•uens.
' ·
No final da m1rta, a cuja leitura pt·ocot!i no comooo do meu
di1curso, o honrado Senador• Ruy Ba.rbosa. manifoata. · o d1sejo d~
o
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dizer ao SCWttlo tutlo. qmtnl•.> pons.:t •. tudo •1uauto ""'he no toca.nto
f[llfJ nií.u p~l·mittirh
a morloatia de!". Ex., dirr.i •tuo osp~·l'o que o Senu<lo Ott(la a }J<t·
lavra rlo grantlc embu.ixadol', porque si é wrtlade que aqui todo~
sio oguaes. não podamos tleixm· de cshlll·lccor nma corta. gra·
dnação, do gual'tbr umtt cot•ttt con,;iúct•ução, um cet·to l'ospei(o
:t magestadu do talento. •lo ,;tlloor, do civismo. (.ll11ito b~m ;

a. e,t:t questKo,. E eu. por miulm !Íarto, o

muito /J1m.)

o Sr. Olh·eb•a li"ig·ueh•edo (·)-Sr. Pl'csidonto,
nós, os l'Opres<mtantcs rln E~tttdo do Rio tle .Janeiro nesta Ca~a. o
meu presado companheiro do bancada, Sr.· Lom•en~o BaptiPta o eu,
estav~mos resoiYidos a n'iío nos envolvermos uo.dehate sobre ü'})flrocOl' rla illustrarla CPmmis;;ão rlc Con~tituição e Diplomacia, para
afastar de r.ós as cen~nras e sn~peitas. porque, ile facto, esta.
questão Yentilar!a no pn.rcccr nos alrecta directamente, Mas, a direcção q no o nohro Scnnrlor pela Bahia imprimiu ao debate iez-ma
· mudar• do prOI>osito. Não pu~so deixar rle vir· úizet', em noss,) nome
··ao Sen:trlo, n q no se tem pass!l.rltt no Estado do lllo (lo .Janeiro, coilocando-o cm cii•cillllStancia rio nftn flxistil· alli um goyorno republicano, ma~< 11m goYct•no n.trtncmta,
Tuda 1~ pm·tc thcol'ica ria r1uost~n fni abandonada pelo nohre
Scunclol' peh\ Bahia, porúm o\la l'oi tito oxh:wstivamonto tratadtJ.,
quer no otllcio que tiO ~r, P!'csidonto ila Republica enviou o ~!·.
Alvo' Costa, quer no lunlinoso pareclJr dn, Commis>ãó do Constituição c Diplomacia, r1nc é inutilnella tocar.
São punto;; o~tabolcchlos, prim~it·o, que a (hmlidado do Camariu~
Legislativas o rio Govel'I!O.> auto1<za a iutorvençiio do GOVOl'oo Fctloral, para dil·imit' o ca>o; segundo, r1tto costt intm·,·cl!ção compete
'es110oiailllonto ao Congro.~·J, sendo sua execução oonl'et•ida a, cheTo
do Po•.lol' Executiro. São pt•iucipios e.sses quonã~ eo!l'rom mais contestação e r1ue fort~m JH'Oclamalio> attí pelos mais decididos amigos
.do actual presidente o Estado do IUo de Janoil•o; tendo·se, porlim,
som1Jre o ouülado do afflrmal' r1ue a attt•ibuiÇ'ãe~ nito pMe sor do
Presidente ria Republica, mas sim do Congresso, Diante disso, que
fez o Sr. Presidente da Revuloliua I .Mandoa ao Congresso nma
monsagoom, muito rli;:na o siruples, na fl!Htl teve até o cuidado (le
não Sllgerlr metlidt~ algumtt. Do110is dis,;o o IJHe vimos?..
·
A attenção dos amigo>~ du govJrno do E:>tatlo do Rio Yoltar-sB
p:ua conto.>tar totmltem ao UotlgNs;o a Jaoultlttdc da intot•vellQiio,
Janr::~ndo mão rlo at':!llTI10ili.O de tet'l'OI' do's~ ~utttusn horlia miM ·
oras libi, t(UO nã.o lJú:lo fttzor o1'ltJito soht•e homens rtuc t''em con. sciencia rlo ~en,; dOI'O!'i·~ !
o· Slt.

S.l. l•'ittWti·:~Apoiarlu.
O Stt. ÚLtn:u:,\ FWU1mu:uo-~Jus totltl ess1L <tne"tão u~ttí abnl!·
donatla; trata-se de s:tlJet• o 'filO so tem pas;·a tio no 1;-t.ndo do Hio,
11a1'a s:1bor si o Gorarmo devo int.orrit',
('")E~!

e d;,-;,'lll',...u Jliiu foi

J'u~iato

p1,I•J orador,
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o peio1• inimigo tla HepublktL não é o Gu1·eruo monarcltico :
é O gOVOl'llO <Llltucratico - pO!'t}liO, CllgttUtL O [lOYcl, !101' .jUO tvrott

!órroa do todas as lihct·lla·le> o anniftUiht totla,:, do moJo a tirar
ao cidadão BOIIS p1·imei1•u:< tlil'Oitos, u de voto e o de !i!Jerlhttlo
pessoal.
·
·
O St:. Coi·:LUu E CA)!l'OS- ~:m geral, 1\ o 11110 ha n:Js Estados.
O St~.Ouvmtu Fwn:mNIJo-Uma situação dost::t8 cm um ~~~tado
portul'lm rt vi!l::t rlrt propria nação, tormt ttssim impassivo! o regimom
· . ·
·rop1tl•licano.
O govurno tLlltocmtico ti a, negação dtt propri<L libc•rtltule o
dosdo qLto o governo de um Estado c:lwg<L a os,as irrognlari!lii.dcs, o Gúl'úl'no Fetleralt!ore intorvir l•llra garantit• ao oidatlfto
o grso 1los !lireito' princ:ipr~es que a Cbostitni<;>ão Fcileral lho grtt•ànto.
:-Ias comu sabor a vct•olade no ca3o 1las duas <Lssom b!lla.s du I•:stado do lU o t Sühra esse ponto, permith o honraclo Sena<lor pel:t
Bahia !lizei..lhe fJUC partiu l!e um principio laJso.
Por sua tbcol'ia, o gove1•no de um lMa1lo l1ódo escolher seus
!leput11dos, abawlouar o.re.>ultallo tias urnas, chamar JIUI'il. IIJ•epre•ent'IÇãu, como memlJI·os !lo Po1ler Legisla ti r o, aq nclles q uu 1l10
sito a<llto:os, mas não recobm•a.m ilo JlOYO o titulo desse poder constitucional.
·
·
<~ue se segue tltthi! Que o PotllW Logisltttivo fica continuttmento
sujúito ao Pode1· E~ecutivo, constir.uin1lo um su podm•, com pertul'baçilo de toda. <t or1lom no lMatlo c, translllt•mamlo-so assi11t cm uma
C>pocie de governo de Fraol:ia, llOdorli SOl' desloca,lo por meio tio
uma reYo.lu~·ão, mc•io oxtt·emo só ;wonscUmtlo em ;lesespero 1lo
causa.
·
lMIIllemos. po:s, os J'actc.s c1ue so lim•am no Hio do .Janoh•o, do
modo a. ver como se formaram as !luas a~sembléas que i(< existem
tuncclon:tndo, c fa~~tmol· o com um crite1•io: estullttn!lo <I org:.miz<Lção clossas tlua,; a:ssQmbh!us.
.
·
. Do resultatlo lias eleições, rt <iUtJ ae Ill'Oc01leu no 1~sta1lo do Rio,
voriflcou-se que <L n~somblé:t prosidhh•. em suas sossüos prepa•
-l'lttoritts, pelo Dr. A!Yes Costa., foi enas tit ui da [lO!' llO}lUtrulos
di:vlomados pol' tres ilistt•lctos oleitoraos o pc·lo 4" om cotlllições CJllll
passarei a ex llÔt'.
..
Duss!J. apuração parcial do uada di:;triuto re:mltou CJIIO o governo
do E~ttulo tlo Rio nüo oonsoguh•ia maioriu..
.
A a pul',lÇ'ão 1los 'i \U\ tt•o Jll'i moiros distl·ido:s fui Coita mui to anto~
da do 4' !listt•icto.
Sabido <rue <L oppo:siciw uão poJitt conseguir <tlli resultado
que lho t'os:so favoravel, por<ple as apura1,,uos parciües, j<t l'o:tliza<las tinll~tm aprrsontlt1lo o vor1latleit·o resulttvlo dtts tu·nas, todo
o esl'ot·ço do presiileuto tio lMtulo consistiu om impo1lh• CJUO a j unt~
cl~iwral, coustituitl:t cGm todas as formnlid:ules e:~;igilla:> pela
lei ~leitoml, chegasse a ~o reuni!• e tra.balhar. ,\ ju11t<t da apura·
ção gürai lie cutla f!htl'ictu tt•m, como presitlente, a mais alta. au•
toritltule ,itllllúiaria 1la cc•m:lr,·tt um quo funcdona, e, como mem·
/
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br•.s, os presillontcs das juntas pm·ciae;; o,;ta junta não se pódo
reunir p:tS.:lttclos 30 dias dtL apuração parcial. .
I<'oi mat·catlo o <lin. 17 de 1'ev'ereiro para a reunião lia junta
tio apur.tção ueml, tlUd devia ter Ir gat· em Petropulis, no eilillcio
Ja Camara :Muuicip•l, tendo sido t<tmborn desigoathL a hot•a Ilat•a
es.;a reunião. No;sa occa;:,ião comp<>rocoNtm sete presitlento.~ de
juntas parciaes, do entre do1. que 1!evíam compor <L j unt<.~ geral.
O presideute tleJl,L, que pola ld et'!\ o juh do direito tle PeLropolis,
á ultLna hura, deu parte tle duente, declarando que Linha obtido
uma licença, tio que, entretanto, seus uollegas só soub01•am quando
deram pi!l<t .ua t'ttlttL e nuu11laram chanml-o, ade:~.ntando mais o
juiz ter entregue os livros da npuração a oeu oubstituto, que et•a.
o I • suppleute da comarca.
A jnnia reunida m:1ndon então procurar esse I" supplontc', quo
não l'oi encontra:lo, apczar dos esfot•ços empt•c!,'ados para isto pelos
offi.ciacs !Ir. justiça, e ne-to caso prowguiu nos seus trabalhos, pois
era o ultimo <li.l. parJ- a ap•n•;rção, c esb não podi<t ser adiatla.
Constituída por sole mom bros togcdos, sob n. prosidencia do
juiz do dil•eito d<t com;,rca de Iguassll, que er.•. o substituto immedíato do ,;niz r~ c direito de Potropoli.,, ;t junta vi u-so em embaraços
pela J'aHa de livros, pois todo; ellcs cs'avam e:11 potler do 1° supplento o sondo· cu tão proce1lida a apuração <loante úas certidões
authonti cas das apura~ucs parciacs, cumo preceitua a lei eleitoral,
portanto, com obset•vaccla lias t:mnalid<trlcs da lei,
E como procedeu ella 1 :"ommantlo religiosamente os votos
constantes da; actas das juntas parciaos, do motlo que a maioria.
verificou que o;; r.leitos oram os cidad:ios cm cujo numC'ro ostav:t o
DJ'. Alro> Ctsltt e a e.~t"S expediu os uiplom:t~.
Nos te!•mos da ioi eleitoral, o diploma é a cópia da acta devi·
damente auth~nticaua 1·ela maioJ·ia·uos mewbr .. s d<t _;twttt.
·
Ora, sete jub.es, dos dez que deviam compür a junta, <tssigna·
ram es:;e diph·ma do Dt·. ,\lves Costa, ficando, portanto, a As,.embléa do E~tnilo do Rio cc~mpwsta de 16 deputados amigos do prcsi·
dente do JtH:ttlo e i: Oopposicionista J.
Cumprohondondo o prmidcute do Estado que não podia mais lu•
tal' com assombllla desta. ordem, eon vcrgiu então o seu plano para o
acto de in~pedil·a do funecional' <\ para levai' a eJl'eito tal attontauo, considerou o tliploma do 111'. Alves Costa como um papel
nullo, JlOI'tiHO tinha sido expedido, allogort olle, por uma junta. que
não pus:mia a meuo1• le~alidado, esquecendo-se que os~a. junta ot•a
compcsta por set•J juizes togados e, mai~. que a su·t reunião tivera.
l~g<Ll' na Cu.marn. Municipal, onde e>tivero.m presentes diversos
c1àadãos da cidade d" PetrJpolis, entro os quaes alguns completa·
mente alheios 1\ politica, como, por exemplo, o St'. Vioente·de Out•o
Preto, que niio ú politico militante, ,1uo tão se inte1·essava absolu·
tamente pela eleição t'o um ou do ouLN lado, mas que pot• dever
da verdade firmou uma dochlracãu, q110 tle1·o estar junt<t aos do·
cuJJJentos apresentados, e por onde •O ve que ullc se achavtL prosente á reunião da juuta e verificara tel' sido esta pl'"sidida pelo
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juiz de direito da coma1·ca de lgua.osú e funcciowmt <1te alta. hora.
.
Pvi'tünio, nos~o li ia não foi possivol que a junta esquiva, presidida pelo supplonlo da con.aroa. do Petropulis, rnnccionasse na
Cam::mt. E si alli não funccionou, então reuniu-se em log;tr cxcuso
não mencionado no edital, a hora.s que todos ignoravam, em qual!
quer C3Sa. particu'a1·, vorillc<J.nt:lo·se ,,opuis c1ue se Jàziam meinbros
t:lessa. junta o me,.mo .iuiz supplcr,to do juiz de direito do Potropolis, p~ssoa. quo não laz p:crte tia mag,stratum do E,tado, e tros
supplentes ele juizc;, que estiveram ausentes.
E·sa junta tem, pois, alg1;m cat·acter do lc~alida.de para. o seu
diploma. set· val.do 1
·.
· · Nii.o ~n. quem, refiediudo com calma o ~s~id!.o d~ since1'iJn.do,
atll.rme i.-so.
.
.
Entl•etan to,· forn.m esses diph,mas expocliuos por tal junta que
o SJ'. presidente do E>tado a.cceiwu con:o !egitilr.o~. excluindo
complctn.mento o diploma do Sr. Alves Costa. Fot• qne?
Porque, .,ogundo o Regimento da. Ms•~ml.Ma Legislativa doEstado do !Uo, o diplomado que tenha sido deputado na !egi~lação
ante!•ior sorá o designado para pJ·esid ir as ses~ões }Jt•epm•atorias
da no va assem bléa.
Nos~as condições se aciHlYa o Sr. Alves Costn. Não et•a possível deixar do combatei-o até l!UO, constituída a Assembléa., elege~se seu pl'esidento Jollnitivo.
'
Nii.o conviuha a1Jsolutame11te a presença do Sr. Alves Costa. na.
prcsidoncia da Assemb~éa e então julgou-se sem valor o seu di:ploma.
.
Nem a.o 111e:Jos o considei·:.tl'am c.. ntostad. 1, porquP, si o fos>o,
ainda assim teria de ser acceito como pn'sidonte, segundo cliiposição ex:pt·es<a do Regimento.
P111•a levar por dmnte o eapricho do Sr. presidente do Estado
organizou-se mnn. asssem~hla pre>idida pelo i• vicc-presidente,
Dr. Modesto do ~!ello, que de fórma alguma pod.a a·sumtr a cadeila. da prosidencia ,.
Mn.s, como so fez isto á ultima hoJ•a 1
Um accordão do Supt•emo Tribunal de .lustiça. concedeu lulbeascorpu., a 20 dcputad0s ost,tdo;tes para tg!O pudessem penetrai' na
.As>embhla c deJbn,let• seus di~.Jitos. O Supremo Ti•ibunal de Justi~a _
não estendeu a medida. do llabeas·COI']Jtts <it!Uelles que tinl1am seus
diplon;ns contestados, pnl'que e'tende.u que se dev1a r·ximir desa.a.
questão, deixando ao pOtlet• compctcmc, que om <\ A>somblén., liquidar quaes os Jcgitimamonto ole1tos.
Posso 1lat' clisso testemunho, porque conheço hom 1\ fJUestão:
acompanhr,i-a. de perto, sendo até o encrtl'rega.do da delesa dos pa·
eieutcs. Além 1!0 tudo o Senado sabe pei·feitamento fjUO eu seria
incapaz tle clizor uma. cousa por out1•a, de 11\ltn.t• ú vel'ua.do.
O Sa. HEam,Io Luz-O Supremo Tribunal Fodeml, perdoe-me
V. Ex., nego11 ltabeas-coi'JlU! aos diplomados poli!. junta. presidida.
da noiLe.
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pelo juiz de Igu:1sst1, b;~8canclo-so não no facto do ~orom cllo.> eontostado.,,.mns n;,;; illegnlilla<le úa junta,
· .,,.
Yo7.1;s- Não apoia.do.
. 0 SR. ÜI.IVElJJ:.\ FIGUEIHIWO-Si !lU SOIIbü:lSe IJtll' Y. Ex. ÜL ;,Oll·
testar-me neste ponto, teria tl'u.zitlo o accortliio,
I
O Sn. ALFREDO Er,r.rs-Tenho-o aqui.
0 Srt. Or,IrEIHA . FIGUEIREDO-Rogo a V. EX. 11 llnez<t 1lll m'v
em}1rost:w.
.
0 SR. AI,FitEJJO ELLIS-Pois uão.
O Sr:. Or.I\'lmtA l?tc;ueiR!Wo-Po!'úoem·me VV. EEx., mas i~so
IJUO aqui ostá ú o voto singulaJ• do St·. Ribeiro 1lo Almeilla.
.. :
Não servo p:wa o caso. i"ã') ·fui isso IJtW o tribnnnl cl'ecidiu.
o Sr. Ri boiro de i\lmoi1!11 pútlo to r fundamont:tdo sou Yoto nc>tr•s
r:tzões, mas o tril•tUHtl não o l'o%.
O SR. HEttC!Lin Lu%- Foi voto Yoncedol'.
O 81:. OLI\'EI!U Frnuenu:oo - Não, sanhm•; toi 11111 voto ioo·
lado.
0 SR. AT,FI: '"I>O l~r.T.Icl-A ,i unta pre~itlirlit pelo juir. de Igna><,ú
não Cl'll leg:tl.
· .
o Srt. ÜLII'Im:A l<'wtJNn:two-Aignns ,iuizes cutowleram quo o
tríbuualn:lo deria Oittl'ttl' no julg<l.monto d:t rtnostão.
·
O Srt. ALI'tu-;vo Er.r.is-uomo u Sonatlo bmhem não pútlo.
O Sn. OL!YI~II:A FIGUJ:JU:J;IJO-hso é outt·o caso.
O S1t. Hll&cu,ro Luz-O Yoto a quo V. Jo;x. ~u l'l'l'oro 1i do !Jt•.
Amat•o CavalcantJ, porquo hou1•e .discus8ão.
O SI~. Or.tvt:m.\ 1-'raut·:rr:~;oo-En conheço a disctJ.~são. Dou> nã·J
conhecoram do ha/Jeas-coi'Jllls, tlous o negaram e cioco o cuncoderam o habaas-corpus.
o fia. S.i. F!'.tJII:I·:-~~s ruuda.mont.os do um não podem r:tlm·
como decisão.
O Sn. ALFRI~Do l~r,J,rs-M;ls t1•ata·s~ 1!0 um voto ronccdot•.
O S1:. Or.II'I~I!U l'iGU."!RtJDO'-St•. Presidente, o Yoto do St·. Hi·
boiro de AI moida não póde decidi!· da IJHOstão.
·
O Sn. AU'I:I·:oo Er.LIS-:\las, o ca;o ú que <t junta pl'.sitlidtt
pelo juiz tlc lguassll era nu lia, nnlla 1.le accôt•1lo com <L lei. · ·
O Sa. Or,m·:IRA FwuEI!tlluo-Vu.mos ontl'ar nos.>a questão.
E' nnlla ll junta apul'adot•a rio Potrotlolis, pot'íJUO não l'oi ]l!'O·
sidida peiJ ]ll'ímeiro supplouto ...
. 0 S!l. ALFI:I-:DO ELLIS.:_Polo juiz COil1llGtcnto, que l[l,VÍ:t Slll' uiio
u juiz do Jguassll, mas o jui?. do Pctr•opotis.
O Sn. OJ,II'IWU Fwu~IItEDu- Ot•:t, St•. Presitlonio. n. junta não
tel'o a lton!'a do cotnpn.rocimontu desse juir..
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O Stt •. ILFR.Eoo I~LtiS~Ello ost.rwtt p!•esiclindo <t ontrn. jn~ta..
o St:. or.I\'Jm:! FJnUI·:IJtl~l):)- Niio ostttra Jll'Osidin.Jo t.:OU::«t alguma.
E' preciso tet' uma cot•ta sincerhliule.
o SR. AI.FREDO Er.trs-Pet•dã!J, Eu niio. tenho intm·e~s<.J algum
no caso, nom morro tlo amores pelo Sr. Backet•; não tlis.:uto como
politico, discuto ci1mo Sonadot•,
O Stt. Or.IVEIR,\ FJGUEJRJWO - .Ett n1io estou discutindo rt con.
veniencia tla metlida, estou discntindn os !'actos que foram llitt•rado•
com certa parcia.lüla.tlc- e~tou cm•to que involuntaria- pelo honmdo Senmlor pela. Bahia. A junta apuradora ele Pett•opolis não foi
pt•elidida pelo juiz que tt devia presidir, JlOL'<IUe e~se nii.o l'oi enconh•a.do; convidado, niio compareceu 11 Camat•a Muuicipal de Petropoli;;, :t hora marcada, e, no ultimo dia em que se podia. t1tzer <t
apumção, faltando tres,iuizcs, os sete juizes pt•esentes não se podiam
deixar menosca.b:Ll'; t•eunil•am-se o apuraram a vcrda.t!e •la. eloição,
H11 n i.lS', irregularirlade I
.
o ~R. !Ir.Rcn~IO Luz-g~so f<tcto mesmo do dcsapparecimento
:í ultima hot•a, do juiz que devia presidir a junta ...
o Slt. OLJVJ~ta! Fwuenown-Na Gamara Municipa.l Mio í"uncciunmt outra.iuat11; isgo ú publicou not.ol'iO. Diga.· aJo que ~e quizcr
•l<t jnntil. claildestina, mas não que olla t'nnccionou na. canuu·a ~ln·
nicipal do Petropolis ....
O sa. :\J.PH"J'o gy,r.rs-~:1 falt<t •lo juiz l!c. dit•oito de l'ett•o}Jolis, tle aecôt•do com a lei, qual devia. ser o juiz cruo devia presidir
a juut:t?
O Stt. OL!I"Jmt! ~'!GUEIRE:no-Vou dizur a, V. gx, Vou nxpôr··
lhe a minha opinião sinceru, pois não costunio eedct• das minha;;
opiniões 1101' J'a.!ta 1le sincm•idadn.
o ~tt. AI.i>RJmo Er.r,Js-Sou o pt•imoit•o u rendei' a V, 1\x. o;ta
Jwmeuagem.
· ·
· O sn. OLinmu. I•'IGUJmumo-Pat•a ·mim u juiz do rlit•oito que
devia presidir a junta ora o de lguass1l.
.
O SR. Ar.FnJmo Etr.rs-A ·lei tliz que, qnan!lo falt<tr o ,jui~ de
t!it•oito da comarca., o su!J.~tituto será o 1ht comarca mais pt•oxima
e neste caso dovi<~ ser o de ~Iagê.
0 Sn. ÜLII:EIR.I. FIGUEIREDO- 0 PI'OSitlento da ltoiação Ú t}UOID
estabelece a ordom d:t substitukã.o. Pela trtlJtJilu. do posidente elo
Tribunal da Hohçiio, o Jll'imeiro substituto do juiz tlü dit•eto de
Pett•opolis ê o jui~ o.lo direito 1lo Magé, ~[:ts Jl01' lJllO niio foi o .i uiz tle
direito tlc Nf tgé'l
Por.IUO, peln di visão eleitoral ilo Est.:ttlo, o tert•it Jrio •lo :\Jngli
·ficou ioduhlo nu !" <listl'icto, cuja juntn se J•ouuo em Nithe1·o.v. e
dessn iuntn., p.n·tani.o, deviR faztJt' pat•to o juiz .to llit•eito tio :1\Ittgé;
)Jol'tal)t,,; eleitm•almente, ello JlOL'tOIII:i:.l a outra circumscripçiio,
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tinln ontt•os direitos a cxot·ccr o não podi.t ser o I• subsl.itnt.o do
juiz do direito de Pctropolis, quo fórma o 4• distt•icto eleitoral.
' Quando dr fendi o ltaboaNOI'Jllt.< a que me refot•i, pemn te o
Supremo Tribnn:d l~cdcral. f!(jit•.•i <tdmit•ado do ver esta raz1io
fazem· ln parte 1las inrorma~·õeo prrstada~ p~lo presidente do Estado
do Rio fLquolll' tl'ib11n:d.
Cunfesso ao> meus honrados cullcgas que isto me causon multa
cstranbc7.a, porque vi qno o preddcnte da.rJnelle E>tado. não guar·
dava para com o ~npremo Tribnnal a. ~ravidado nccessaria desde
guo pr·estava uma inf.H·ma('li'. P.erfeit<lmOr)te falsa, pu is ~. Ex.
sabe perfeitamente qt~o aqu:•ll? JUIZ ri~ dtrot.t >, exot·condo runco3es
eleitomes em outra cu·cumsct·tpção, lUtO podm exercei-o.~ dr modo·
diverso c, portrwto, a sub;r.itniçiio compBtia ao .iuiz de direitn de
Ignasst't.
.· ·
Cunfe,sJ quo ostra.!Jh:;i quo o presidente do Estad<J 'hnçasso
mão dessa informação, qne ello s:tbia sor inexacta, P'l'quo
S. Kx. s<tbo mais duque nos o que se passa. naquolle Estado em
materi~t cloitora.I.
o SR. PrNttEIRO M.\CIIAD3-AQui esttt o accorJão, quoir:1 ter
a bondade de lêr.
0 Sit, ÜLII'Ilfltr~ FIOUE!REDO-Acabo 1le l'CCebet• o uocor•dão e
vou lel·o:
c Considet•ttndo, pro:imina.rmonto, que o Suprem.:~ Trihnnal
Federal ú co np3Ülnte, do co Jfot•mithile com sua pt·opr•ra jnrisprudencia c o <Lrt. 23 tlrt lei 11. 221 <lo 1~94, p.tt•a eonhocot• da presente
llctiçii.'> ori ~inaria. ;
consideranllo •ttw <M pa~i•;ates p<.~llem que se lhes assegure por
mciu tio unn ordem de l!abeas-coi"pus pt•eve11ti ma sut ltbar•Jado
inli vi dual, ameaQ 1da pelo prcsirle~te do Esta.(b tl.J Rio de J,meiro,
de moJo que !lOSsam_ untt•a.t•, o pt•rmol!'(~, m~. CJnalida(lJ de presidente da ultima. s :~sao da. Assemuléa Lcgtslatmt do Estalio e tldpU·
tado eleito e diplo:nado pa.t' '·a nova legisla.tttr.l, o os segundos, na
qmt!Ha_le de 1l0,9.u~ados dtpl ..nnados p~la.s .t·espcctiva.s juntas do
apt!r.L~'ao, nJ e.ltlwto da. Assemblóa Legt~lattva. do mesmo Estado, e
ahi exorc<lt'em li vt•amente as suas l'uncooes;
Consider•ando qne 2G lios . pa.cio.!tes foram diplomad•)S de
acoôrdo com as normas logaes, pol11s Juntas a.puNdorail do L•, 2•,
3• o 5• districtos cleitol'aos;
Coo 4irlet•anllo que em fac~ tle seus titulus, não contestados, não
se lhes p:~olo t·~o.rs.tt' o ,liNito de assistir e toma:• part!l na verifi·
caçã.o tio podet•e> do3 metnbro> da. Assemblé ~Legislativa ; ·
CousiderJ.ndo que se t•enniu cm Pett•opolis, Mde do 4• districto
eleitora.!, no editloio da Ca.mara. Municipal. em dia. e hora .designa.
dos peht lei, uma junt.~ do apuração das oloiolies reallzadai neste
distl•icto, prosidilla peiJ juiz de direito de lguasst1 e compJsta. do
juiz do direito de Vassonr'ai o dos juizes munici::>:Les de Ita.guahy,
.Pir,thy, Sttmido uro. Thm•ozopolis e Sapncaia ;
; :consiclorantlo <!UB t<tmbem se reuniu em Potrop)lis uma outra
jtmta ele apnt•acio, prnsiditla p.llu Dr. Ratli da Silva Antt•ao,
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l• supplonte do j1tiz uu direib de Petrupolis, e uompust.L de quatro
·delegados 1le juntas parciaes de apuraç·ã.> ;
.
Cunsiderando que ao Poder Judiciaria escapam a afll'Ociaçíio e
o exame da dUJllicata dos diplomas expedidos pot· aquelas juntas ;
Considerando que a conccs,ão ou denegaç~o de uma· ordem de
habeas·COI"JHIS níi·1 tem a vil•tudc tio impedir ou excluir a vm•incaçiio
de poderes do.; membros do uma assemblétt legisltl.tlva, porque o:~sa.
funcção soberana, reguladtL pelas respectivas con~tituiçõos c regimentos, é privativa da mesma assembléa;
Considerando quo bastam, no caso de ameaça do constr·angimento i ilegal, segnndo o art. 4G, lottra b, do decreto n. 818, elo 1800,
para justificar um pedido de /,ab~;cts-co!-pus, raztíos 1\mdadas para
te;nel' a coacção ou a violencia ; ·
Considerando quo os pacientes diplomados pc:bs r·efuridas
juntas do :t]lm•ação dos 1', 2", 3• o 5° dbtrictos eleitoracs aiatla demonstraram com a .i u,tiflc'J.ção ue II~. !27 usque !56 v.. rcvestid<t
do !od:1s as fot•malidados logaes, que são justo.> os receios dos tjU&
se queixam:
Accordam conceder a ortlBm petlida par•a gar•antir•, aos vinte
pacientes diplomado; sem contestação, a suá liboi•dade, para que
possam penotrat• no cdificio design~!lo para as sessões da. Assembl~a
Lcgisl:ltim do Esbtdo tio l{io du .lanoirc~ e ahi exet•cm•om livremente, sem coacção ou constrangimento, as l'ttnc~ÕJ~ dec01·rantes
de seus di p1omas c d<mo;;al·.• aó~ outr•os oito pacientes por ser da
exclusiva competencia 1la Assombléa Le.trislativa coohocor• da duplicat:l de dipfoma8.
.
Pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Ji'erleral, 15 de jullto !le !910.-Pindahilnl
de Maltos, pr'elidonte.-Godo{l·edo Cunha, relator.-.4, A. Oa1·dos()
de Cast•·o.-Aildl'i Cavalcanti.-Ribeil'D de .1/meida.,

·

E' um caso bem singuhtr, Sr·. Prc~idcnte.
Esses 20 1liplumu.dos que obtiveram habeas·COl'Plls do Suprem()
Tribun Li J>'edoral foram, na Assembléa do Sr. Bacl;:et•, complet<lmente oxc1nidos da sua l'uncçiio, exc)pção ·unica do Sr•. Dr·. Ft•óes
da Cruz.
·
Pe>nso !jue te:1lto provado d. evidencia as razões por.tue sustento o par•.:cot·. O Sena· lo ha de apreciai-o sem outras prooccupaçõos llUB nlo as do cumpl'imento exacto do clovor. (Jlfuito b1m;

muilo bem.)

l~llis-Sr. Pt·esidento, o rolo.!!'io da
n1s dú. apenas meia hora para a continua.oii.o da. sessão. Si
V. Ex. se· digna>se fazei-o, ou requereria. consultasse o Sena.1lo si,
attendendo ao facto do estaram -as b:t·lca.1a! quasi desertas e 11.
fadiga. dos colloga~ presento~, concede o a!llamento·lla discussão,
ficando eu com a pala vrrt para n.manb!i.
.
0 SR. PRESIDENTE -Não liOSõO defel•ir o peilidl) de V. Ex.
porqne' ain:la falhm 25 minutos p:tra a tet•mln tção da hora. da.
sesslto. Dad 1 a hOl'll, é IJ.Ue V. Ex. póde endereçar rt Mest\ o seu re-·

O Sr. A.lf'l•edo

Ca~a

•

128

A!'\NAES DO SENADO

<JuBrimento, rrne agora não p1\do sot• aoceito por tt isto se oppul' o
nPt. !1R dtJ Hegimento.
. ..
_ O Sn. ALl'Hl'J•O EJ.J.Is-Sr. Presidente, <levo olcdttt·:u• :t \', Ex.,
auto; do iuicL.tr <rttaO"[Ilel' col.Jsidera.;üos solJ!·c o projecto em disettssào, •JHO, exact<1monte, se dá c:ommi::;o o •lUO >o dou com n meu
JJultre colle~t•t pela llahia, •rue me Jll'0ceclctt na tribuntt.
_ AgnarJavamos a pttlana rntilantc e incompat•avcl desse gonio
tJUC >C ch:tma H.uy Bttrbosn, •Juando soubomo,, (t ultima bOI'<t, •Jue;
}lu!' motiv.J tle molcsGi::t <tgurh, ()Stwa illl]lOS.>ibilitndo de 1'il'
rle~ompeuhar :.t alta missão tlo tloJcndor, com o escudo das stm.~
crenças. com a vibt•::tçfw do sua alma de super-homem. do constitu- ·
cionalbttt omerito, de ex.imio jul'isconsttlto-o <:OR.\~·Io DA Ju:Prnr.JCA-condomna.•lo ao punhal d:t politica. n"l"asüt e c::tpt'idlO~:t do
St·. P!'OSidcnto t!:t ltepublica.
·
Não •1, )lOl'tanto, do cxtranlmr que, tanto o meu honrado amigo
e· col!ega eomo eu, cmnpa.rer..amos desprevenidos o tot,nJmonte
de;provhlos dtL argumcnLaçã.o jurltlica, que •.teve elucitl.:u• os te ca~o.
;\ lll'i11leil•a vista. intrineado .. quando. entt•etanto, Sr. Pt•osidente, se
me aflgm·a. cla.ru o .ltiminoso como a propri~J.luz mot•idiaua, si
Hobro olle tivésse do dir.er a consciencia republicana o nli.o o mes·
qninlt• • interesso partillariu e a chil'ana politica.
Devo, Sr, Pt·csitlcntr, fazei' uma. t!ecl::tr<1~•lio e ospero qne o·
Sem1Llo <la Rcpublic:L a l'eeobtt Ctlm o mesmo acatamento, com a
tleJ'er~uci:t e gentilor.a com quo rccobou a •lo mou nob1'u o distincto
amigo e •lollega, a •Juom muito respeito o eonsider<>, Senttdor pelo
mo de .Janoiro.
O SR. Or.II'Jmu FIUUJmtEDo-C!'Oia •rue. e~ses sentimrntos são
l'Oci lll'OCO~,

O Sw. ALl•'REIJO ELL1S-l•:ntro ne~t.o deb:tte sem, pa~•ti-pl·is, sem
11t'lluccup:u;ões •lo Ol'<lom p:•s>ortl, nem mesmo. tle ordem politica,
pOl'C!Uttnto -llHnea vi o St•, Dr. AIJ'retlo Jlacker, lllllltllt tro [llOi com
s. Ex. uma unica, pa.lavJ•a. Pal'a mim, trata-se elo um11. simples
questão. do princípios. ·
Motivos dr:: consitlorJtcão ptlssoll.l ou ue amis1tde qutJ, pol'·
voutura., trihutas~o rt e.iso illlt <t.t•e l•omem publico, não me obri·
g.u'i:Lm a t.oi•cm• minha convict;ão, a motlitlcar minhas idéas no
senti• lo· tle líworocol' s, Ex. ou fJUOm qum• •JUO fosse. Não,
SI'. Prosident.o, ll11111tonho nesta ca.deir;t, o manterei sempre,
mutt trinchei1•a do defesa dos grn.ndes princ:ipiil~, •1ue nos tempos
tln. pt•op1.ga.lllla orientaram mo11 espírito <le mooo ; gnat•t!o minhas
tt·adir;õos no sacrario de minha alma com o mesmo ctu•inl!o~, com
o me>mo :Llfecto, não <lesanima.ndo jtllll:ti.i dtl l'tiLitt•o Ja. [{oyublica,
n1\o ohsttnt.e ::ts lutas intestina~, as hnt•as lu>:ubl'OS o sinistl'as, <[UO
tem atrrtvossallo nesta trajoctot•ia ini.:iatl:L 11() dia 15 do novembro
I!e 188!) ttté hoje.
Não seriam os meus sentimnnto~ pes>olos que me f'ol'Çllt'i&m
a toma.r p:trto ne~to dobnte. Sa.bom tnflo~ os 8rs. ·,~!Jnadoros qnn ni'io
sou jm•iscnn.<ulto.
.
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· O Sn. OLlniRA FIGUEiREDo-Mas esta discutindo com muita. '
su periorid ade.
·
·
O Sn, ALFit!WO ELJ.IS-Obrigado a V. I•;x .. ,
.
Isto só ba>taria para me entlbiar o animo, doantc de colle!J:as.
· jUL'isconsultos eme1•itos, cujas opiniões eu acato. Ncoh occasliio,
. ne>ie dobnt<>, ler-rne·hia mtlit.o mais agradavcl limitar-me a. ou~
vil-~s e faria si não contrariassem mlnlws tradições, todo o meu
pt\saarlo, e, tlnalment~:~, minha conscilmcia de republicano.
.
A proposito l'ecordo·mc de ter visto, ha muitos anDo1, um
quadro de Detaille. Não me lembro si o titulo era So11ho de 1Jfctmlla
ou Vigilia das m•mas,
Um vete1•ano das guerras napoleonicas sonha com a bata.lha,
qt1e se vai ferir, e com .a victoi·Ia do dia.seguinte. Vê no cro~usculo
do somno e atrarés do fumo dos oanhlJes, seus velhos generacsamadllll c queríd•oS-á frente das divisões e dos regimento~. rarea·
dos pelá metralha inimiga, mas vencedores.
·
,Esfauapadas e tremu'a.nte$, rubras e c.rgulilcsas, :pas;am, com
a rapidez do !alo, as bandeiras victoríosas. da Patrla I
Sr. Presidente, e;oc!lndo cote quadro da Vigt'H<1 da' armas,
estranho uão ver os meus velhaHhefes a f1•cnte dos batalhõe8 sa.grados da RepubliCJI; empunhando a nosoa rolha blndeira de
guerl'a, mostrandc·nos o caminho da víctoria.
.
Ao contrario, St•. Presidente, sinto n'alma um t~rofuntlo dWi•
alento, porque a dere:a do ponto mais importante, mais ~agra!!o,
para a vida da Federação, está. entregue á. fraque1.a de zoldado ião
humilde e do capacidade tão obscura. (Ntro a}loiados . .) A mim,,
Sr. Presidente, so me afigura eote momento con1o o mais perigü9J
para os destinos de nossu Pa tl'ia.
.
Não é só o coraçlfo da Reptiblica o art, G• da. Coustit11ição, 6
mais, ·é a bulbo racflídiar o que vamc.s entregar á choupa do m~tga·
rHe, JilOl'que, si um Presidente da Republica não quizct•, ou ·não
tiver mteresse em abusar da medida que vamos conceder, sem
poder fazei-o, utnguem sabe, ninguem póde prever si, para o futuro, algum outro, mais de~abusatlo, nio p11ssará por esta poltwque o ~enado lhe esoanc-âra. A nutonomia dos Estados de>r~p;;Jareoerli t
·
Ao contrario desse (1uadro da Vigília dlll arlí:lll, eu ·acho malff
significativo, mais opport~mo e de. !Uals actnalidadp putro que
tambem me l'ccordo te!' vtsto, h<t nnutos nnnos.
Napoleão, rodeado de seus velhos generaos em Fentatneble~~X,
desarmado pela defecQão de Marmonl, discute ~ sonha a alma da·
quelles legíonarlos, tentando despertar nos peitos dos heróos u •enthusiasmo, o patri(Jtt;mo e o ardor para a u1tima dr.tcsa da.· ca.p~tal.
da F.r.ança .
.
· .
· .
.
·
·
\'endo, porém, o desanimo no l'oato dos gra.nJes generaes, quo
haviam levado tl'iumphantes as agulas da Fra.nQ[L até Moscow,
baiKou a ca;beca e assignou a. sua. abdicação.
.
A pl1rBse htstorica que, nesse mamento pronunc:ou foi a se.o- ·
guinte: cEn~elheccstes nos comb:1ies e n~s batalhas, - Não preat..
v~.u

t
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110 ;rlorí:t I Acabou-se o entbuslasmO-<(llel•eís o repouso ! As
comrnoditlarles tia vida e os interesses congelat•;tmo vo~;;o ~angne!
Eu me "ntt•ego. Sejilm llllizes !, . , »
g· maia semelh;mtc os.~a situaçlto á uos~a ]mra :!e fl\zer o con·
ft'ont.o do momento actual.
Tra.íaodo-so do :ut. 6• da Consiit.uíçfto, nfio devem votilr sxr.ENC!OSAMEN1'E os meus :tntígos chefes, o nobre e honrado :':enador
polo llío Orando tio Sul, o Sr. Pinheiro :Macltado,. e o Sx•. general
Gh·cot•io.
· Nosta trilmua ~uu :tpP.nas o íntel'Jlret.l3, fiel o vivo, olo p.LsSatlo
Jwlitito do ambos esses chof.JS.
.
. ·
.
Xã.o tenho mais :.tmor, maia eariuho e lllttis l'08puito, 11or este
:u·ti~o da L'onstituíçlto do que ss. E!!:x,
.
· ·
Si 8ubstituisscmos o nome do Estado do Rio pelo du Rio nx•ande
do Sul, não sei si u ilJustre general, que não poupou sou sangue,
nem snas commodidaúi.'S, nem o seu e.>forço para. defender <t Repul!lícu. nas eocbilas do IUo Grande, Não empunharia, novumente, as
:trmas pu.ra dM' com·bltte neste roeinto, cont.wt qtlalqueJ• íntervenc;lto
no sou quel'ldo Estado.
B' preciso uão osqueccx· que dos l'resiJ.cote8 da Uepublica, só
Prudente de l\Iu!'aes, c0mpu!sando a. Constituição do Rio Grande do
Sul, foi o unico que jui!JOU, conveniente e necessax•ía, a regula·
mouta~ão <lo art. B•, JUStamente para modificar a Constituição
daquello Estado no sentido de poJ-a de accôt•do com os dispositivo8
claros e expressos da Constiluíção Federal de 24 de fevereiro.
O Stt, PRESIJ>J;NTt:-Poço }let•missão pax•a lemhrat• ao honrado
Sen:ttlor quo a hora tia sessão estct finda.
O Stt. ALFR"uo Er.T.Is- S1·. Px•csidento, z·oitero o muu
tUdo. V. Ex. vê que as bane<tdas estão vazias e o Senado sente-se
Jat.igatlo. Na posiçào eon que estou, não posso recuar de.tnte tio
meu sacríficío, mas muito ma.iol' é o dos mous illustl'es oollegas
que mo fazem ll gentileza de mo ouvi!·.
'.
.
PoçJ, pot•tanto, 11. V. gx, que, lel':tntad<t a sessão, mo consct·v~3
a }Jitla.vt•a para a de a!llaDhiL. E' tão .justo o pedido que, pax•ece-me,
deve set• 'lofet•ido peht Mesa om a,t.tençfio ao~ illnstres Senadores
pt•esentcs.
Qua.uto a mim, uào .JlllCO titvures.
81\CS

pe·

o S:t•. .Ped:a:•o Bo:a•a•es (pela o1·d~lii)-Sr. Presidente,
l'cqueíJ•o a V. Ex. que consulte o Sena.do si conctide prot•ogaQão dehora a.té t(UO o nobre SenMlor conclua..o seu <lilcnrso;.,
'
· Cnnsult:úla a Clt~lt; 4 concedida .a. pt•orogação por duas horas.
'

'

O St·. AH'J.•edo Elll.;. (contillllatlclo)-Sr. Pt•eaideute,
• .
·
C!'eio mesmo !lllC é A PJtlliEift.\ vEz tlUO o senado, sempre dto
gentil, nega um pe•lido tão justo como o que acabei de fazet· .
. , Disstl, St•. Pt•esidt)nte, que niio só o Sono.do tlomo o paíz inteiro
&i}JCI'II.lll 11 pa.Ja"J'a, ([O nobre ~on:Hl01· pelo Rin Gra.tlllt< do Sul e (1,

l!ubmetto-mc ao arrocho.
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lialavra não menos nutoriz<ttla. •lo .velho elwfo republicano, 'lUC
tá.ntas responsabilidades tem, não sô u:t organiznçfio, como n:t
deJ'esa. do regi men <1 uc tlllopt:lmos.
.
.· ·
O ·sR. ·A. AzF:REno.-0 voto expl'imu o peu~a.mentn do ss. El•:x.
.• . O Sn. AJ,FREDO Eu.Is-Tacs ~ão, S1•. Prcsidonto, :is l'esponsa~
bilid:tdcs tle SS. EI~x., bom como a tio nobl'c Prooiflonte du Senado,
o velho patl'ial'cba. dn. Republica, que p mto, ;;implosmcntc, não
bast:t parn. satisf:tzor a justa anciedade das nmsae holltos l'epublicanas, que ouviram sentp1•e os ensinamentos o as affll'm<tçijos do
ss~ Ellx.' isto 6, «9116 o M't. G• r.llt Con8tituiçl!o t!e.~ia sei· in~iolavel e

•

,.11

."iutm1givel, }Jot'ytw na~uel/es quatl•o pal'aumpho.t ellaua · !f<H'ctlllidà a
atttonolllia dos Estados e, pm·tanlo, a (drma rep11bli<•ana fer/BI'ativa e
ond 'J"e fli'Cifde o.1 '20 Estados d Unil!'o». ·
' . 0 Sn. A. AZEREJJO-E cootintmm IL ostat•.
·;
O Sn. :\ t.FR'~oo Et.Lts-0 ro~peito s<tgratló que n Congrc~so
tem sempro·mnnti<lo, cvifaudo n. rogula.n:ontação oln· :u·t, 6•, pro:v~m justamente, Sr. Presidente, do I'eceiu do sm• J'm•ido esse prin·
!lipio, •1ue 6 o pi•lncipio ';ital; porq~o .~ó a dootriD!t coosagl•a.ua no
art. ti• ga1•a.nte "· ·establlHiado 1la t;mao B do.~ 20 Estados em torno

della.

. . Póde :tlgucm PI'OVCl', St•. l'l'llS:tionte, a.; COOSeljUOillliiLS diJ~se
'lUO so Pl'<itender.oncerltll' ao E~oentivo '? PM•:t mim l'Opi•oscnta
um <tttontado. Pi\dc t\lguent prover qua.cs o~ resultados funestos
do a.ttentado que se 'ae pl'll.ticat• ?
·
. · Todos nós sabemos que llil ortlem physioa., como n:t.ordom
mora. I e na o1•dem }lolitlea, nada se perde; que todos os movimento~
são productivos, totlos os actos, todas ;~s idtl<ts se p1•opa.ga.m, ora
)lit1•a o bem, ora pa1•a omal o atrazo, muitas vezes da evolução
·social, ·<tssim como o obóque produzido por um seixo lançado á su.
Ji.erftcie do um lago se e~tendc, se alarga, se l'az sentir até as miJ;i~
remotas plagils.
.
.. g• certo que sú admittimos a · intel'Venção P<U'a impór :tos
Eshtdos l'edera.dos o cumprimento das ob1•igaçõos e devores con·
slgnados na. .nossa «Magna Carta~.
·
.
. · Fóra dos casos, ·osta.tuitlos nos ~uatro p<ti'agr&pltos do art. G•,
nlo admittlmos, e nem podemos admlt.tir, •1ue so conceda. á. União
a ractildado de intervil• nos Estados. . · · ·
.
. .
Nem nós-Pode1• Legislativo-o podemos lazer, :!ttlvo· ~i tivessilmvs poderes espociaos pat'il alte1•ar · o reformar n. Coustituioão.
· Desejaria te1• a visão pi·ophotica pnra ponetra.r o a.lcanco dessa.
Pol'igosa e funestll. medida. ltUO iuijo IIII VOill, ÚS lll'eBsas,. l'eolamal'
do Pode1• Legisla.ti~o da Republico.. Nãu lbsse, Si•. P1•esidente,
o J•avor tJUB tenho . dos abusos,. da porta 11bertil ll prepotenala,
ao eap~i~ho, n.os intm•ess08 politico~ dos futuros presidentes da
Re11ll ilhe.t ... .
. .. ..
.
·
O Sn; A. AZEREilO-An t.!ong1•esso, lls dolihoraglios ,(o Congrc~sti.
0 SR. ,\LFR.JDO ELW!-. , •nilo ost:ÍI'i:t nesta tl'ibnna cansttD!IO a
Mteno;-ã:o de meus honrado~ collt1gns. ·
·
·
.. ·

·~t~to
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Sr. Presiclcnte; paz•a. melhor orieutação· e clareza, antes de
entrar, positivamente, na parte constitucional e jurldica da que~~oo
tão, devo fazer um retrospecto de ordem politica.
Para mim, o actual Presid011te da Heuublica ê o negr.:gadG
rcsponsavel por esta situação.
·
.
.
O SR. Or.tVEIRA FIGl!ElREDO- Nesta parte V. Ex. não tea
razão.
·
·
0 ~~~. ALFREDO ELtis-Já declarei que não conheço o Sr. Backer0
nunca me ímmíswi na politica do Estado do Rio de Janeil:o. Prestá
o meu depoimento neste· plenai•io tl'(tzundo, não a minha, mas &
palavra. do proprio Sr. Presidente da Republica, desde que o hon•
rado Senador pelo Rio de Janeiro declara que eu não_tenho razão•
Nunla th·c relação c!c ordon'i alguma com o Sr. Backer; portanto, eu sou um insuspeito. um Imparcial, a questão para mim d
de lntervcnçlio do Governo Federal, rasgando, v1olando a autonomia
dos Estallos. Pouco im~orta que e.,toja em causa a do E~tado do Rio
de Janeí1·o.
Podia ~er a do E~pil•ito Santo, do Rio Grande do. Sul ou do
meu proprio Estado. Não olcdeço a sentimento algum de ordem
pessoal, que po,sa inquinar de suspeição minha palavra ou meus
conceitos.
Sobt e politica do Estaco do Rio, quanto sei devo, ~xclusilla
m~mle, ás conftd~ncias c nanações feitas pelo ~r. Prestdente da.
Republica ao obscuro Senador.
·
O Sa. A.. AzEREDO - Confidencias e conversas não servem de
argumentos.
O SR. ÀLFREIJo ftus -Creio: que não infrinjo absolutament.a
:reg1·a alguma ou preceito de disctíção ou de ca,·albeirismo :repetindo o que S. Ex., po1• vttriaa vezes, sem pedir resel'Va, n:e com·
munícou,, quando presidia o Senado. E si o faço .é porque ess.M
confidencias foram feitas tambem a. outros.
O SR. A. AZEREDO- Então não eram mais confldenoias.
O SR. ALFREDO ELLIS - Não tenho razão alguma pa.ra supp&tmerccer de S. Ex. confidencias mais íntimas do que outros Senadores, com os quaes até S. E:t. e~tv,va. mais intimt\mente ligado elo
que commigo.
·- ·
.
·
' O aparte do nobre Senador· por Matto .Grosso me taz crer qu~
si o Presidente .da Republica, naquella quadra Presidente do Se·
nad:o, d\stribuia. suas confldencias politicas a todo o mundo, o t'aili&
por .iactancia ou por leviandade.
·
Assim, á falta ·de compostura, e até de bygíeneo, para tão eleva.: ·
dos cargos, ha a accl'esccnto.r a de criterio e d!st·riQiio, porque oa
tactos que vou nar1·:u• são conhecidos de todos ou de quasi todos oa
Srs. Senadores.
· No. e:tposicão, sobre politica do Estado do Rio do Janeiro, disseme o St•. Ntlo cque havia collocndo o· Sr. Alfredo Backer na. prQo!.
sidencla, llorquo este era homem de sua inteira confiança:..
'
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Illde.ganlo ou então quem era este seahor, porque na. pjlitica.,
este nome n·mca. havia surgid•) com brilh() ou evidencia. tal que
lensse o eleitorado do Estado tio Rio a co!loca!-() na. presidencta do
E!tado, o Sr. Dr; Nilo Peçanha. de~Jarou-me que, al•lm de ser um
homem de sua m~xima confiança., havia. sido seu mini~trJ, e que, si
o havia. collocado na presídencía do E~tad.J do Rio, era. justa.ment~
· :por a.quelle factô.
.
·
·
O sr. Backer ~eri1 urn prolonga.mento do seu governo.
Censurado por mim, nessa occasião, a propo3ito desse acto de
autoridade que reveJa.va. desconhecimento e desprezo, pelo menos
desobediencia. aos fundamenta.es preceitos democra.ticos, privando
· o povo do Estado do Rio da. escolha. de seu presidente ..•
~- 0 Sa. 0LIVE!R.\ FIGUEIREl>ll -Fvi um:~ el:icão liberrima..
~:at!
•
.
O Sa. ALFi\ED) ELLB-•.. respondeu-me S. Ex. que o ha.via.
apresentado e o havia eleito•, plrque ellc ficava sen lo, em•1ua.nt·l
s. Ex. vinha pua o Senado OC·lU,~>a.r a presidencia. c.J:uo Vice-Presldeute da Republica., o seu subst1tuto na polítíc \ d l Eita.do do Rio
e quõ o Sr. All'red·l B:1cker seria hL um prolong•mento do seu
governo.
··
Nesse momento, o Sr. Prasidence da Republica. e.dernou ta.ea
conceitos sobra o Dt•. Backer, que cheguei a pensar que este h1Jo
m.em e1•a o unico M mundo, ta.es e taniM eram as virtudes e qur
ladades qu l elle :possuía..
·
Diz aqui, Sr. Pt•esidente, a meu lado, o illustre Senador Alen·
ca.r Guimarães 4Como estava illudido !» - mas, que culpa. temos
nos- que S. Ex. fosse illudido 1
·
Depois, deu-se a. luta., c o Sr. Pt•esidente da Republic1, dizen·
de>-se trahido, inventa.v& accusações e imj)roperlos para atirará
cabeça des;e mesmo homem tão nota.vel, tii J virtuoso, emqua.nto
estava lig.\do a S. E(. pel•ls laços da sub;nisslio, mai tão R.erverso
e criminoso, deade que procurou 1'1vur-se dessa submiss~o. des>a
degrad<tnte e;cravidão.
·
. .
O Stt. 0LIVE RA FlGUEII\EDO- v. Ex. está e:t LggeJ'<:~ndo.
0 Sa; ALFREDO ELLIS - Qu .\ndo entende~ q•te d<:!vla S ICUdir
o jugo, pas.>ou e. sor um demonio, um tra.h!dor.
0 SR. OLIVEIRA. FI,JUEIREDO - Qual fui O m•)tivo 1
·'
o S~t. LOURENÇO B.\PT!ST.\ - SeU8 actoa niio corraspondiam a.
essa con1l.tnca. .
.
0 SR. ALFREDO EI.r.ts -E agora. o St•. Dr. Nilo Peç&nha.,.p'.lra
matar um camondon~o. qMr que se incendeie o paiol. (Riso)
0 SR. A. AZEREDO- V. Ex. comidéra o Sr. B:~.ckel' como
um camondongo 1
·o Sa. Ar.FUDo ELr.rs- V. E~. sa.b3 que eu empreguei o
~rmo porque nlio tenho as luzel do meu nJbre a.migJ e nem a. sua.
dlalecttc:~. p&ra. a.menizlr a. oração. Servi-me des>e termo para.
ezempliUc 1r, p:1.ra. materializar a. questão,

134'

.

. At~;NAE5 DO 1'1'::\ADO.

'

'J'r·<tt<L·SO, tleliLcto, du um caruondongo e o 81'. Prc~ideute da
Republica exige. petulantemeJlte, e quer, l'~r·a ma.tal o, porqiw o.,
intuito i'• esse, é liquidar o Sr.. I:lacküi', que teve odosaforo de eu·.
1'renta1• o Pre~idento da Ropublicn,, A JNTERYENçÃo no Estado do Rio
de .ranelro.
·
·
·.
Nilo conheço o presideoto do !J:stado J() !tio, mas devo dizer,,
IJUe, após essa luta, ~uo tem a m1nha admir•ação; e eu, no Jogar
dello, não me curvaria a imp(1Siçuo> iuconstituoiouaes que o Con·
gl'es~o se disQnzes:>e a vrota1·, o nem a. inter•renções indebitas ;·só
sahiria do palacio, ruor·to, sim, mas ctn•to de que o golpo !1ue me.
pl'ostl'asso rria fbl'il' do mo1•to a Fedm•açito. (Ha djvcl'Bo8 11part~s.) · ···.
Clttt•o estti que, por mais que se mascare; po1• mais que se pro-.
cure illudir a opinião, todos sentem, f111;o justiça. aos Srs. Sona!lor·es, •1nc o que so lll·etendo t1 en~regar• n .J•;sta.!lo do Rio ao Sr; Prc,idente·da. Republica.
. O povo, ''11 rekwlw, foi supp1·imido, u razão tiuha. um esta-,
dist1t aruericallo rtmtndo, ao }la.ssar po1• estas plagas, adruirtul1i da
nossn natureza, da aroC·a desta Repu.l:ilica, disse sobre· a nossa. poli·
tlca republicana, con!'t·ontando~a com a do aeu paiz: Não ha dnvida; sois um g1;andc poYo, de grande futuro, mas estaos ruuit"
longe ainda df,ssc· caminho, que leYa ao templo da n•rdadeit·,,·
domoc1•aoia. A vo.!sa republica é uma I'Opublica do meia duzin.;
o-pooo foi t;rocluicfo. Es;:a meia cluzílt substituiu ao }Jovo e governlt.
1'\AQ II.\ R"PUBLIC.~ sr,:~I POVO ! , • ,
Vivemo~ a h1·adar contra as

.

oJygaJ•chia:; dos Esta1los, ltttando ·
li{)Ste rcuinto oxi:;t.c· uma oln,mrchia ferrenha. !lorhinamlQ todr1s as
outras!.,,
o Sr:. A. Azr.:t".:O(I - Da I'[IJa,l v. Ex. raz paJ•te.
O fltt. ALI•'Rt:JJ) I!:Lr.ts- \'. Ex. sa.l!e rttle isto não L' vertlade.
O 8t:. A. Az.r;rttmc• - Como não I' 1
ÓSu. Ar.Flt~oo Er.us - O que V. ~~~. tliz. Sou um. solitEu•ío,
neste Senado, por·ttno sotl um 1'1•aco defenso!' dos dil•ei to:; du pobre
pOI'O OXJlOliaúo., ,. ·
· ·
·
·
Mas, Sr. Prcsu.lcnte, ílll<mt ~~ ret•dade e;so cidadão a.moricruro
quau!lo d!zia que !la,. ittmos ongelldJ•ado uma republica eliminando.
~ pOI'~. como si fo.>se po&slvel exisl.it' ropuhllc<l s· m poyo, Dahi a
mstabtlidade q.uo Im en1 tudo.
O Sn. A. Azrmr.oo-l•:sso ostadi~ta não conheceu bem o flrar.il.
O Sr:. ;\LFREL•O Ilr.Li~- Oh ! si o conheceu ! Apanhou, com
Ju~tcza e precisão mat.lJematicas, o defeito !lo nosoa organizao;~o
c engrenagem pr•litica. Diagnosticon pet•feitarncntc, sciontifioamonte, a caus:t e <t origem do nosso ma.J.
Fez mais: imlir:ou o r~medlo.
E' uma pVI'amille invertida. e emrttmnt.u c·s;<L pyL'.LLUide n~o tt1l'
ftx<tda ao sú!o'pola ~tia b:1s0. nvil não tet•emos tt•anctuillidadu, l< não.
<&temos de facto, IJUC·r nn or.lem llOlitica, •tuor ntt ot•dem ftuaucei!·~;
qm•1· nrt or·!lom cee>nic~.
.· . :
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Fiuanceil•a•nente, somo$. um jlOI'O 'II.W não tem moetla r: ·rta.,
,que não trJm, port.:Lnttl, nem modiila e nom metrn euctus: !tojt> .é
maior, amanhã é menot•, conlí>rme o ca.pricho úo mini~tl·o, ~tuo
uutt•e e am1lenta o pt•c•posito ahsurelo •lo valoriz:tr a . moeda :trt•ui·
nando e verscguiutlo o Ill'oductoi'. Fimmceirament.e, Dito sa.berno~ a
~uantas andamos. Só uma cousa. lu~ no espirita do.< chele:; .tios
Estados: faber si ha. q11cm emJli'Oste dúthei•·o,
.
·
0 SR. ÜLIVEIUA FWU111RlliD[)- F. O augmonto Cjlle :;e OjiCl'Oll O
semestre passado nas.rondns publicas I
.,
O Sa, ALFREDO Er.Lts - J<:sso augment•J rept•csentrt u accre;;·
oimo de impostos o não foi isto o fJ.llO promettemos ao p.•V•J !Jttant.la
prega.,·amos a Republica.
.
;
· · O quo ú verdade, Sr. Presidente, é que conforme ia tlizendo.'·o
Presidente da Retmblica veiu lnocttlar o vírus, llOl'que si o Pre$.i·
dente da Re}lUulica não Josso interessado no caso do Rio do Janeiro,
não esttn•iamos aqui dlscntindo o pnrecor elo meu nobre amigo
Senador por Matto Gro»o.
O Su. OLJn:'mA FIGUfJU:t:no- Defoilolen.to a o~culha •lo um
beJ•mistn parasou ;m~cossor.
·
·
O Su. ALFREDÓ ELr.JS -Creio quo <tmbos os ca.udidatos são !teumista.~ .A Isto vem a pello pnt•:t tleclat•ar, IJue son insuspeito, não
t~n_do pt•ererenqi::w e julgando qualttum• !lellos muito digno tla po- ·
_StQao que almo.1nm.
· . ·Mas o que é grave., cl •!IIIi o St•. Presicl~nte da ltopnblicrt, a•sim
como collocou no poder o Sr. Baeker (jllOl' agora c(Jl!ocar o Sr. D1•.
Oliveira Botelho, seu amigo, porfJ.ue está certo o convicto de qur,
si entrar· o Sr. E1lwiges de Queiroz, S. (!:~; ~erá um homem lieflti·
daelo;
·
· ·
·
~;·, pol~. uma qncstiio ele vida ou de morte pam s. ~:x. P aqui
~ c1ue estti o crime tJttO eu denuncio ao paiz, isto é, •I'.!C sendl) uma
. questão de melindre e pt•estigio politico, sl> POl'<IUO t11fceta os do
Sr, Pre~ideute da Republica, ellll julga-se uo dit•oito de tmif'or,ni2ar uma questão loctil -de canctel' pessoal -1•estl-ict.o, portanto,
em uma outra naoionnl, disJlooto a. ~omper o rt~•rombar o dispo·
sitivo constitucional, o§ 2•, llo 11rt. a•, CI)Jutnnto l(Ue rossa SC>l'rateira e capciosamente, encttixar naquollo para.gt•apho, a monstruosa.
e impatt•iotica intel·,·ençtto no Estado do Rio de Janeiro.
·No texto constitucional, Sr. Presidente, não so !.'ncoot.ra t•àmedio ou solucão pBl'a o caso do Rio de .Taueit·o.
•
E' preforive\, tt ferir o nosso pact.o com ·a approvt~oiio <leste
projecto, :mtoriz:llldo a intel'Vençlio c t'et~onhoeendo ll•gitima uma.
dn.s r.ssembll!ns-lal,e.; 11 falsa-sem prova~, sem documentos e ~cm
a antlieccia eht outrtljla!'te interessada, (• prol'erivcl, repito, raz()r a
revisfio tla. Constituição. Por mais .ltt1!1 <1 casui~tica r1ue seja 11 in·
terpretnção, 'tne se queii•a dar ao § 2• do art. Cí• .nellc nã'l ca.he
a conelusão do pnrecet• do nobre Senador por.Matto Gaosso.
·
Intervenção. como es;m que :;e pretende fuwr· no EstMlo do Rio
de Ja.neil·o, St•, Pre:;io.lenie, nunca passou pelo.espit•ito Llo leglsbdor•
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constituinte! Ao con:rarL, o pensamento, a cog:taçlo dominante
era fechar to .las as portá.~.nos abusos e impedir a ac-:ão caprichosa
e despotica elo> J'uturoJ Presidentes da Ropu1J!ica. V. E~ •• meu
nobre amig '• sign1ta.rio da Comtituição, sabe qua, quando avotámos, l1av!a uma preoccupaçAo extraordinaria, um verdadei!•o
pavor de intervenções semelhantes a e~h.
Presidia a· Republic.l um nobre g.,ncral de caz•acterlconino,
que já. devia ter sua figura marcial de· guerrairo fundida em bronze,
e:n uma das praças de,;ta Cappita.l (apoiados), porque- a elle deve-·
mos principalmente a prJclamação da Uepuhiica a 15 d J novembro de 1889, e V. Bx. não pód"l ignorar que e:lta questão - a. da
autonomh< dos E~tados - base principal. do regimen federativo,
p~·eoccupava extraorJiiH<riamente. o espiz•ito do IegisJ.ad,Jr colletltuint J, que pl'ocurou res.;:uardal·a. o ma.i> possível, cont!'~. q.uae:o· ·
quer t ;ntativas desse governo militai', cercaan.lo·lhe a. faculdade
de intervil• nos Estadvs, e fechando a. porta.. dos a.busoa possíveis
desse ou de futurvs g.:.vernos.
. . .
Fvi semp:·e o alvv, o escopo do legislador eonstituinte, acau-"
tt'll.1r, por t0dos os meio>, a autonomia dos Esta.clos federados.
0 SR. COELI!O E CAMPOS-E ai:! da co:no uma garantia da Constitaiçio.
. .
O Sa. ALFREDO ELLis-De facto, 81·. Presidente, o art. 6• tem
servido até hoje de garantia-à•' jaula-contra esse monstro represent.a.do pala intervenção pr~potente do centro contra o regímen
.
federativo.
Sr, Presidente, qtzero uma patria gr.Ulde·- querJ a pa.tria
como nol'a legaram os ·noss·js mawres-e; si fa:llo c·;m veh:'mBncia,
com cal<Jr, n ;ste momento de tmgustia, neste moment? em que
talvez estejamus decidindo dos destinos da V nlão· brazileira, é
:porque nã;o quet•u ser o gage;ro sinistrJ, denuncii\•lor do nautra:gio
da. nvsa1 nacionaliJade, lançlndo o grito de ala!'ma: - SALVE-BE
Q:Oii:lll

PUDE~

! !. !

Des.Lbu,a·lo, se ll cscrnr•ub;; e amb!cioF.o,

C'OnlO

Peça.nl!a .•.

é o Sr. Nilo

0 StL A. AZEREDJ-Niio apoiado.

O Sn. Ar.FREDJ Ettrs-... trata de promover a pa.;;sagem deste
pro;ecto, exdusivamente, com o intuito p~ssoa.J de salvar seu prestigio aniqnillad J.
O Sn. Or.JrEIRA Fr•JtEIREDO- Mantet• a ltb3rJade d·e seu
Estado. ·

O Sn..

·
AtFRF:DO

Er,r.Js -Sr. Presidente, não é pos>ivel nera.r.

O' q;ue afflrmo nã. J póde a.bsolutaJUente ser co~testa.do• pelo h~D

···,1
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ra.tlo Senador. Nã.o fosse o interesse que o PresJdento da. Repubhc~
tem no Estado do Rio de Jan<~iro, e eatatiamos a.qul discutindo·es~e
projecto 1
O Sn. A. Az:n:nEDJ-Certamente.
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· O ~R. ALFREDO· ELI.ls-Uin projecto que manda o Smado da
:Repo:bhca. 1'dConhec~r uma. a.ssemhléa'
·
·., O Sa. A. A't.ErtED0-0 se~a.Iojá discutiu es;e assumpto.
,
O SR. At.FUEDO E1.L1s- Como 'I! Que estamo> nós fazendo ?
Arvorados em poder verificador, pret~ndemos decidir de pleit.o
pu•a nós inteiramente eüra.nho e que esca.pa1 por completo, ás
noll!as delíbera.çõ~s. sem. uma acta, sem um aocamento, sem um
titulu, que fuud·~mente a noss 1 prdrerancla, ou justifique o nosso
arésto. I~to é sério 1 Isto é decente!
O SR. A. A'I.EREJ>J-V. Ex. está enganado.
O· SR. ALFREDJ ELLts-Infelizmente nã~ estou. Temos uma
decla-ração do St•. AI vea Costl, presidente de uma da> a.ssembléa.s,
por jovial euphemísmo, subtilmente empregado pelo honrado SeJi&dor por Matto-Grosso cm seu pal'ecer, E N.~DA MAIS ••• Com essa.
declaração, veridica ou não-v.Jr,ladeira ou falsa- o Senado VIl.?
JaV!'ar U!lla sentença. O Senado não tem competencia paras~ ar.
vorar em .tribunal raviHor de eleições ! I
.
. O SR. HERClLIO. Luz- Julgou sobra o allegado, m1s n1i.o iuigou
sobre o provado.
O SI{. OLHE IRA. FlGUEIRED)- Naturatmeate. O que a Cúmrnissão f,,z é d;w pn.t·eccr. E' sempre as:;,'m que as commlssões
COBcluem.
0 SR, ALFREDO ELLIS-P<lrguuto a0 nobt•e Senador pelo Estado
do R.io de Janeiro, pJrque o relat·n• nã'l p !dlu esclarecimentos, não
requisito11 todos os~papeis e as authenticH das eleições, dos podarea
competentes 1
.
.
.
Basta,. plra. a consciencia impat•cial dos Srs. Senadores, a sim·
ples ·declaração do Sr. AI vos Co ;ta cqu3 é elle o presidente da a&o
sembl~·a, Jegitímantente, e!eita• ? Porque o Senado nã.o quer ouvir
a parte cont1•aria ?
·
O nobre Nlator, descr.;vendo os f<ICtos allegado;:, littoa com
~r:a.ndes difflculdadtls Plra dar, como provad<l.i o verdadeiras, as
aftlrmativas doJ Sr. Alves Costa, partlj interessada na que>tão. _
, s·. Ex. pr.,cedeu como si tivesse de fazer a perigosa ascençM
ao cum:J do Pão de Assucar. Agart•o·.r·so á; urze•, rai!es e arestas
do rochedo, pam poder• subir...
•.
Nã.o dtsse, porém, por qn.) fórma " duplícat 1 de a.;s ;mbléas
affech á fórma republican!l. rcleratl\·a, maxfme,qnando uma.della.s
.fá está norm~menle funcc!Jnando, de a~côrdo C·lfil a Constltlli~
ao Eehdo, lcg1ahndo apód haver receb1do 11 me::sagem do prest·
dente em exercício.
A duplicata de c 1ma1'as n:io quer dizer modi'1ctção ou al~era
çio d 1 fórma. rapublic~na federativa, menos ainda. a tnstituiçlo de
um governo de~potico, monarchíco, coutrar\.) em eumma. ao ragt·
meu em vfgor.
Não pOde, port 1nto, c»ber dentro do §2• do art. 6•, o sopbisma.
engendr.odo paN justificai' a intervenção.
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Não hOílitou o nob1·e I'Clatol' do pamcel' em dizer •ttlú •PAltJ·

que as al/egações tra:.s'das pelo S1·. Al~e~ Costa ~~ro l!~rda
dm'ras. pondó' de. pm•le a CÔl"Jiil!'litl(li'!'a que naltu•a{men/e inoa/ida a.
vemcidade e8/tic/a.•
'
•
.
Nesse p,\RECE•m:, prOCUl'OU o nobre l'Ciator resgutu•dal'• se coutra.
futuras lucrcpacõcs. S. •:x. não endossa, com a sua. palavra· honrada, ns allegaç-ões fo1•muladns por uma das p:trtes 1nteress1das.
Accei !!t·ltS, entretanto, c sobre essas allegações cqve lhe p,,,·ec~,om
ve!'dl!dei,·a.o:. Ia nou o seu pnrccer cooc!nln!IO por um . proje!íta
autorizando a inte1•ven~ão.
·
'
Não so està vendo, com a maior Cl'idm1da, que S. Ex. viu·
!ento11 a sua consciencia de jm•ista para dar ganho do uausa [LO
mte~·essc politico do Sr. Nilo Peoanha, CJ•ystallizado n:1 ·mensagem
t>tnnnda ao Senado 'I Pódo haver duvida 1...
~
. No pnrecot• tlc S. Ex. ha erros de traducciio •lu texto ingb;z
crtado.
·
·
o Srt. A. Azt:R~D0-0 livro a que mo rotlro ou mo reUOI'toi,
.Y ..Ex. quizer, est(t. 1í suadispoaiçllo na Sect•etat•ia do Senado. V.1\i:,
qu~ 6 litlo nestes as~lmtptos e que viveu tanto tempo . nos Esta•lo,s
Unulos pódo tradu7.11' methot· do que qualquer ontro.
·
O SR. ALFRFaJo ELL!s-Ha erros de traducção.
·.
.
Diz por exemplo V. Ex. co JWOpl·io GoveJ•no:o tratluzindo a pbra8&
Jngleza-1/te p1·nr•e1· f.IOt•ernm~nt-, quando devia dizer- o ,qovetno
Ol·)lE

si

compel~llle.

O Sr'. A. AZJ,Jiti!:DO-Atlue ou tt'ilduzi, p:u·ece-mo fJUO o~UL eút

livros portuguezes. V. Ex. não precisa proctu•m· em pa,cal. gn.

contrm·fl em he,;panhol na EIICJtclopedia Aíll~,·ica11a.
·
O St~. ALFREDO ELLrs-Mas, Sr. Presidente, como ia. dímndo,
o S1•. Nilo Pe~anlla, para salvar o seu prestigio no Estado do Rio,
para eonsorvm• o Esia<lo como fazenda da Loanda, depondencia &ua.
(nt1o ap&iado~). inoculon o mal o agora nos vem pedir o remcdíó.
Mas o remedi o indica.do ll poior do que tt molestla, p3t•quo,· si agot·:c
o mal aft'ecta a. uma circums~l'ipção da Republica, firmado este lll'liuedento. oste bot•t·il·el c pess1mo precedente, qunl 1los Estatlos da
União tiearlt abt•igado poln, Joo~tltui\'ãO Fedo1•al 'I
·
..
Ois;;c o meu uobt•o amigo, Senadot• pela Hahia cque os repre~
~ent.antes dos Estado~, nesta Casa,· estavam concort•endo para o
propl'io suieidio.» .E' um fttcto,e a prova do que o St·.Presidente dtt"
Republica tom intm•esse }JoUtico imme1llato ligado ao .Estado do
Rio, podemo• tel-a com a maior fncilida!lo, analrsan1lo o pequen~·
passttdo' da Republica.
.
v. Ex. sabe, sr. PJ•csillouto, que as olrgarchias pullnlltl"aD1.
uos Estados, em quasi t01los os IMadus, mas ])r!ncipnlmente no:~
IJI!e fo1•am denominu.dos-e8CI'avi;ado~ pelo Jol'llal 1fo Comml!l'ci~··
v. Kt. sabe, Sr. Presidente, que desdo·o Amazonrts ate a.o Rw
Úl'&D<tc do Sul o~ abusos t.cem sido constante.>, dualidade do go·
vernos, tlualida!le <lo Cama~·M, <luplicn.tas de :;o1·orno,dores, at?
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substituição de um gOYOL'JÍatlor, i·eg,~lm·mentB eleito, emqu;tlltv em·
tJitlegialtll'll JlOhL EUt'ú}J:t.
.
·
i>ois bem, a.pezm• do todos CB$CS. abusos, illegalhladcs o a.t"'.
crimes, nunca houve tanto açodamento, tanta. solfregahlão, corno
agol'a, para moralizar o rtlgimcn deturpado. Ninguem se lembrou .
de cincaital' no § 2' do art. U' a faculdade moralizadora, encon.. ~
traudo nellc .o 1•emedio sal va.dor }lll.l'a. o~ dos,·ios das facç(\es politicas nos Estt~dos do. Fcderaoão.
.
Neste curto espaço de vida da Republica, tantos c tantos facto~ .
teem rwlamado tt mtervenção e jtimals o Congresso Nacional (iuiz
concetlel-a, justamente po1•que suppoz, com ra~ão,. como· stt.Pponho; que remedlo, pára esses males eveutuaes, do inicio da vi1la.
republicana, onde o povo não tinha ainda educação democmtic<t, ·
que o le,·asse a defender os seus direitos, seria pelor dn que o
proprío mal.
·
·
Nas~e sentido o Cuugre•so a.udou muito correctamente, muito
patt•loticamonto, porque, acima de todos es1es eventuaes desvios,
ha um grande perigo pah·ando sobre a. nossa. pu.trht. Bttsta. lullçat• .
as vistas pa.ra o m<tpp!t do B1•azil. Es~a immensa área tom como .
la9os do união a mesnm liugua. a mesma religião, a mesma lHte~
ratura, o mesmo s~>ngue, ·mas não tem as mesmas aspirações.
A homogeneidade ethnica csttt se modificando dia a dia.
Pa1•a queb1•ar a unida.ilo nacional, basta o pet•igo tltt inc11mp:..ti~
bllillade de interesses.
·
·
·
·
. Na Amm•ica do Not·to, a. lição foi tremeritla
tleyemos ttpt•o.-;
vmtal-a.
'
Não foi tanto o caso da escravidão, nos E$t.ados Unido~ ;la Am.e- ·
rictt do N01•te, _que produziu a ~uom~ da Secessã~: · l'ol'am os i_ntcre;scs economtcos, foram. os mteresses ftnancetro;;, en,·oltos n~. ·
9uestão do pt•oteccionismo, l.JU(•, si JlOl' um lado, em•iguccia o norto
mdush'ial, pot• o~tl'b empobl'i!cla o suJ,_l'Cgião agrícola. ·.
.
Aquella na9ao passou pot• essa prova deixando seus campos.
regado& com o melhor sangue dos sons filho•, e apó8 a mais trc~.,.
meuda guerra civil que tem haddo no mundo. E si não fosse· 9
grande e alto c1•iterio de Ab1•u.hão Lincoln, talvez tivesse soadl) !!ultima batlalada da União e hoje, em Jogai' de uma nttção poderosa, .
era bem po;;slvol (jUe exlstis~env rarias t·epubliltttetas naquelle ho·
mlsphol'io.
.
·
· lim dos lll'gumeiJtos que tenho ouvido a.prosental'Jlara ,iusti11oar-se a nefastti lnterven~'ão tlo S 2• do 11rt. o•.- é o oelellert•imo poder, ou faculdade mrLIClTA, de resolve!' e legislat• sobt•e um facto,
quawlo a Constjtulç.ão não o fez, e nem delle cogitou.
··
Di1.em que o Congresso tem poderes implícitos 11ara t1•ak·u• de
as~umptos quo escaparam ao legislado!' constituinte.
Considero pe1•igosissinu~ semelhante doutt•ina.
. .
.. . F'acil sel'IÍ, por :;c:melhantc.processo, dm•t•ouar tod<ts a:> grH•an·;
tms estatuidas no .nooso pacto 1\tndamental.
.
.
· A adoptltl•·sl' semelbante c1•iterio, melhor ser:i ot•gunizni·mo:;:
uma outra Constituição,tle poderes implícitos ao lado des"t outra. de
deterUlÜll\çilo erop/icita.
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· O Presidente d!l.Republica nãJ tem & coragem da iDtArvir DO
Estado do Rio de Janeiro, mandando, por Jbrças federaes, depor o
Dr. Backêr, e só porquil''S. Ex. não teve e>sa coragem .. ,·
· OS&. A. A?.EREDO- Foi uma garantia contra a depoaiç·lto do
Dr. Backer.
.
,
O SR. ALFREDO Er.trs - ... re.!orreu ao CuDgre3So, esquecido
de que, quando subiu as escadas do palaclo do Cattete, PvR ·DEsGRAÇA E PARA DESGRAÇ-l de~t·3 plÍZ .. ,
. : .
0 S&. A. AZEREiiO- Entretanto, não pensavam assim,- quando
chegavam at.é a lembrar o nome da S. Ex: para a presidoncli\ da.
Republica.
.
·
O SR. Ar.FRE no ELL rs - Resp~nderai a V. Ex.
O SR. A. A~EREDO- Póde respon lei', mas é facto.
· . O Sa. ALFREDO ELLJS- Posso fallar sobre o facto p)rque,
si não fosse a morte, accidental e imprevista, do Sr. Allonso Penna,
· S. Ex. não teria galgado as escadas ilo p:~lacio do Cattete; Dós não
estarlamos discutindo um projecto que fere de morte o laç.) federativo.
ToJos vós que me ouvis sabJis que s. Ex., o St•. Prasidente da.
Republica, durante o governo do Sr. Alfonso Penna; dizia. ser« .u:r.t:
VENCIDo»; que o Sr. Dr. Alfonso Penna,lhe tinha cerce.td•J completamente todo o pl'e ,tigio no Est tdo do Rio de Janeiro.
Era um desalentado, e muitas vezes levei a espet·ança e o
animo ao espírito ab:~tido e deSlnimado d•l S. Ex.
·
· Ma>, como o honrado Senador me distinguiu cvm o seu apat•te,
julgo·me obrigaolo a dizer ao plit, que tanto S. Ex. se julgava um
aniquillado que, por o\loasiã•J do infausto falleciment•J do filho do
Dr. Alfoos(l Penna, o Sr. Dr. Nilo Peça.nba segu!'oU pressuroso em
uma. das alç \S do atalide do pobre moço o, dia.1 depois dizia-me que
uem com es:la demonstraçao, com essa homenagem por S. Ex.
prestada ao til ho bem amado do fallecido Aft'on ;o Penna, havia o
Presidente extincto a.mollecido o coraçlo, que continulva duro e
impedernldo, negand~lho tolos os meios de gar~ntla no Est~do, o
seu prestigio de chefe politico.
·
O SR. A. AZERE:Jo-lsso nada tem c liDo meu n.parte:
· O SR. ALFR>:Do EtT.ls- Já tive occasião de t•eplicat• a um se)llalha.nte, o vou abrir um pat•enthesi~ para responder ao do nobre
Sena•ior.
·
·
. · Logo após o acces•o de s. hx. ao palaclo do Cattete, em uma
sunples visita que lbe tlz, desejaudo-lbe um !Jom governo, em oon·
versa, sem estar autorizado absoluhmente por quem quer que
bse, muito menos pelo partido que tenho a honra de repi•esen·
tar nesta Casa, fallei a proposlto do velho p:~.trlar<Jha da Republica,
o meu preclaro ·amigo, o Sr. gener.1l Qulntlno Bocayuva .
. Rememo1·an!o su11. acç3.o nr~ propaganda, lamentei que,; tendo
prcàta.do tito relevantes e ines ti ma veis serviços á P<~trla, antesj
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dut•ante c após a proclamação. da. Republica, nunca tivesse tido a
opportunidado de se sentar na ourtll presidencial.
. .
Lembrei então, em ligeira conversa, que S. Ex. niio teria tetnp»
para promorer a execução de um prog1·amm~. oooupando a. posioao
aurante dezoito mezes a~enas.
·
· ·
Teria sido melbor, disse ou, si S. Ex. p:\ssasse o G·n·erno ao
gonet•a.l Quintino Bocnyuva, e se apresentasse candidato pa.ra o
qua1ricnnio seguinte.
.
.
Não sabia então de qnanto ora caplz o oreadot• dos arrozaea
mangu~s de Pendotiba..
·
Suppunha-o um admlnistt•ador hona$to, .e acrcditu.va nas
reclamos da imprensa, proclama.ndc-o como mlvador do Estado
do Rio.
Dizia-se que S. Ex. encontrára, ao assnmir o Governo daquelle
Estado, a fa.Uenola e a ruina, tende-o deixado, em curto lapso lia
tempo, prospero, com as rendas angmentl\das e em plena riqueza.
~O SR. A. AzEREDo- Vê v. Ex. que elle não é tão desgraQo.do
asstm.
·
O SR. ALFREDO ELus -Reoot•dc·me haver S, Ex. dito, nessa.
occasião, que tinha Hrandes planos de governo em elaboração, e~
estudo.; mas que nao teria tempo snfflciento para pol-os em exe•
cn~lo.
. .
A essa observação respondi o que ha. pouco expnz, suggerindo
o alvitre de passar o Governo ao Vico-Presidonte do Sena:do, para
apresentar sua eandidatnra ao tnturo quatriennio. (Soam 01 f!lmpanós.)

O SR. PRESIDENTE- Não ouvi :L expressão de qne se servia
o nobre Senador reforiudo-se ao Presidente d:t Republica. · . '
Creio que não seril. pl•eclso recordar a V. Ex:. que o Regl. manto probibe at.tribuir más intenções ou nsn.r de linguagem pou<»
respeite sa em relaç!o ao Presidente da Republioa.
. ..
·
0 SR. ALFREDO ELLIS- Desejaria que V, Ex:. me dis>esse qur.l
o vocabulo usado por mim que melindrou a susoeptibllldade do
Regimento.
.
O SR. PrtESIDENrE- Par~oe que v. ElC. usou de uma. tspi·aasão um tanto aspera.
·
·
.
0 SR, ALFREDO ELLES - Set•á isso talvez deTido tl'O meu telltperamento, porém desejo, e a. isso provoco .V•. E;t.:. que. ~eola.re
francamente qual o. vocabulo que melindt•ou a. nrgtnal senstbüidad,e
do Regimento.
.
o SR •. PRESIDENTE- Pareoc quo V. Ex. u~o~;~ da. expressão
d~1graçado, em retllronoia ao Presidenta da Republtca.
.
O Sa. ALFREDO ELLIS- Não, senhor, o men honrado amigo
Senador por Matto·Grosso disse (QUE O PRESIDENTEl DA REPUBLIOA.
NÃO ERA TÃO DESGRAQADO COMO BU PENSAVA.•
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· O Sr... PRESIDENTE....: Neste <~a~o J•otiJ•o a mlnbapondora~ã.o,
, . 0 SR. ALFRb'DO EL~IS-:- Sr~ Pres!dcnto, quando IUO l'OSOI,vu a
empt•ega.r termos aspol'O~, nunca o de1xo •lo fltztJr o as~um•J a in·
'teira. l'esponsa.lJilida.de.
·
·
:.
., Não ê meu PJ.'Oposito- nunca o l'oi - a.ggredil' desta tt'lbuna,
mas hei de p!•ot!iga.r, hei do verlJer.w impltterwelmente o pro·
cedimento politico rio Sr. Nilo Pocanha, e a stta nefasta. e l'tmdosa
. atlministraçiio.
.
.
.
· · \'ê o Senado que niuguem, nó gozo do sua's facuhla1es 'meu·
.taes,podel'ia sobre essas pht•ases de rnéra. e banal córte~i:t aréhitectar
tão hem a.t'l'a.n,jado oa~tello do crtl'tas.
· ·.
O SR. A. AzEttEoo - São a.s ta.es coutldencias. politica~ ..
·
O sn. ALFREDO ELLIB -A suggestão politica era tambom
· ap1•opria.da e opportuna em face da candidatura militar combatida
·por meu partido; Seria; para IIOS outJ•os, }lreferivel ti. militar
uma candldatut•a civil que fosse fa.voneada., sustentada pelos elO·
.mentos cl vis, pelos chetes do partillo republicano 11ue .apoiavt~m ·a
cantlidatura Hermes,
· ·
· ·
· ·
.
Não por11uo fosse pessoalmente inJon~o ti individualidade do
m~t~•echal Hermes da Fonseca, mas, porque, sondo civilista; pre·
1eria, em these, nm candidato civil a. qualquel' outro militar.
Repito, em tb~se, pl'&firo e PI'efel•lrei' sempre um candidato
·
civil, entendendo que, so dO}lois ilo abe1•ta a fallencia do elemento
·civil, nosjnlgariamos obrigad~s a recorrer a um candidato perten·
1 cento a; uma classe nobre, Jlao , se contesta, mas que nlo tem
. a 01lucaoão ncceasat•la. e nem o preparo. para a adminiotraÇão pulJlica de uma grande nacão como o BraziJ. ·
.
. ·
,
.~hl estd. a resposta a meu hon1•ado amigo, Senador por Matto
Grosso. Não havia, portanto, t•epito, motivo para o sr .. Presidente
da Rop!lblica al'Cilit.ectai', sobre essa ligeira paldstra.. hi8torias da.

· c«roclattllla.

.

.

··

·

..

·

·
Chegou a dizer que eu havia sldo emissa.l•io d•J gove1•no de
S. Paulo, pa1•a. oft'orecer a S. Ex. a. candidatura. !1. Presidencla. da.
·Republica.
·
0 SR. A, AZEREDO - V, Ex. fallou de moiU•fli'O)li'ÍO,. · .
O SR. Ar.mEoo ELLis-Jd. tive occa~ião de dizer desta trlbuiia.
·;...g11id inde 'I ainda mesmo que eu tive•se olferecido 4 S. Ex. a.
candidatura á. P1•esldeacia d11 Republiotl, .iii. tlcclaroi que s, Ex.
81'11 uma o~•lh.a tra11sviadà,
.
.· •
· · O SR, OJ,IVEIRA 1-'lOUEIRflDO - Quaes os !'actos l!lle tem pl'IUi·
· cado para. il61lllci'ecer ·no conceito 1le V. El, t . ·
.
. O SR • .\U'REoo EI,LIS-V. l~x. e~ta.va. presente, assistill a tmlos
·os meus ttiscui•sos o accusa9ões ao Prosidcnt~. :
.
.,
O Sn. A. AzEREDO - Ali Docas de Santos ·1
0 :-iR. ALFREDO E!.WÍ- A llUCStão da T.ilO)lOldioa, :tinda. ulti•
mamento, a ~ uo~tão do Moinho ln~lez.
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. O Srt. A. Azt;REDo-J•:m Qlle estes tactos desdouram o sr. ~esidcn1.e dR HtlpulJiicrL 'I
·.
.·
·
. 0 Sn. AI.Jo'REDO ELLIS :- Além das qücstõos do Ol'tlom admiuis•
tJ•ar.iva, tra.ta.-se a~Ol'a 1le outra, dnort!Pm politica: o Esta.1lo do Rio
fói invadido pol' 1.500 homens.
· ·
' o SR., LoU~FlN~O lhP'riS'l'A - Que oxercei'U.Ill aili llllla :\Ct)àO
benfJilca.
· o Srt. ALt'R~rio !<:!.tiS - V. Ex. s:1be que o Sr. Prositlentn .la
Ri:!publica nomeou juiz a nm polico intl•ansigente. ·
. , o 81:. OLrn:uu J?fGUt:tREJJO- 1<:' um ma.~isÚ·ado muito distin..,to.
·
· · O Sa. AI.rut:oo ELLIS - V. ~:x. sabe 'que delegou a um· rnembro tl.a. sua casa militar u, lncumbcncia de pe1•tnrb&r o Estado do ltio.
Sr. Presidente, sobre .o pt•ojecto n. 43, de· 18!14, •1ue dispõe
~ob1•e os oonll ictos resultantes das duplicatas 1le assembléas e. da
· eóntestil.ção . do ltigitimidabe do el(ercic!o do Gove1•no, J'allaram
neste recinto, os St•s. Leopoldo de Bulhões, Campos Sallos, Ramil•o
J!aroellos, Coelho e-Ca1npos, Quintino Boc1yuva, Gonçalves Chaves
~l' outros.
· ·
·'
O mou illu;tre eolloga, Senador por S01•gipc, na discur>o•
que pronunciou a 13 de agosto 1le 1895, dis;o que «no caso de liuaIídatle do assomhMas legislativas, competli\ ao Poder .11111!eiario
resolver a questio». ·
·
.
.
Q Sn. CoELilll J>. CAMPOS --:- Com pio to o discurso. ·
o sa ••~LFREno E~JLIS·- comprehende V; ~Jx:. que ~~ ou ti·
vesso deler O> Amtadl, .ob1•igaria. o nobre Senadot• pelo cea1•á a
.. .
·
pedir novas pl'Ol'.:lffações da lior&... .
Desviado, po1• &.llartes, do assumpto em debate talvez nfio possa
ler as opiniões foi•muladas por vat•ios autores o constituclona.t!stas
imet•io:mos, que n<tn! tenho· á miio.
.
.
· o discurso do honrado Seua.lor é de 13 tl.e agosto de 1895.
s. E1,; emlttindo o seu .lulzo, ne~sa. oocasiii.o, disse que no c 110 de
dualidade de assemblt'!a~ legislativas, competia ao. Podet· .Ju.tidarlo.
resolvei• à questão. : ·
.
·
.
· · •· ·
.. O SR. CoELHO E q.ÚIPO~ .;_ Não é possfv~r.
.·,
: : O SR. Ai.I·'REDO ~;LLIS - Dia1-io do Cotigr~1!o, Jlag. I, 0!!0, ·
Q11iz o Sr; Qilintlno Boeayuva' que a ·nóssa pt'Opria · Coastitui•;ão
1-éSOlVOSSil a que~tão tii.O·debatida., pois nella se congrega O princi~
pio tle da1• ao Po1ler Judiolarlo ·Federa.! competencia.para conheoet•
e resohel' todos os confllot.os indivlduaes e politicas de totlos os ba.o:
bitantes 1la Uai&o.
· ·•
·
. ..
·
·
0 Potlet• Judioia.till ê nesse é:liK>'UIU intei'VOutor pel'IUB.Jiallie c.
legal. que. se interpõe, s~m odios e t•ecriminações, rostabclocendo~ vm•tlade l·epublir.ann sem tJ•opeQos e Jlrocillitações •
' · O Sti. A. AzlilHEDO- Pódo lfit• o discurso
.
. do'St•. tlll.llljll)~ !i<Ül•~~·.
.,
.
'

'
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O Sn .. ALFREDO Ei:.us-Lcmbr~ V. l!:x. muito ·bem ; o Sr, Cam•
em. um longó'~iscurso, CLmbateu o projecto e 1olM •

St1lle~,

qlllilqur sd«s snterr,nciOIII6Ia.

s. Ex. foi

.

.

semprtl infamo lL regulllmeut:oão do al't. 6•, decla.rando que o ronsiderava o co1·açao da Rspublica, porque o per~o
da de,aggregação dos Estados, peln. quebra de sua autonom1a, ·
· ·
·.
estavajustamcate naquelle ponto.
Estou de accôrdo com S. Ex,, lamentando a sua ausencia nesh
momento e sentinde que. em meu logar não. v~sse o velho chefe,
com a sua palavra de ti•Jbuno, levar a conv1cçao nos espíritos doa
meus nobres collegas.
.
.
Lastimo não possuir LS rer1uisítos precisos para imprimir os
meus receios e temores no animo dos meus illustl'es collegas.
A questão, tal qual foi lançada, deve se dividir em quc,atiio
cons\itucional e em uma ouu·a referente ao exi.IJlle da legalida.de
da a>sembléa, t:igamos para distinguir- bac1rerilta.
Entre muitol ~eo~rll>, peço lict:noa. para. Je1• ao Senado a
exp.:.siçiío que vou fazer ; synthetizo. bem o meu ·pensamento,·
evlta.ndo ser mais prolixo na tribuna.
.
Pedia expor o que aqui está escripto : mas para poupar a.o1
meus illn~tres collegas e mesmo po1•que jll. me sinto fatigado, pre•
firo let·. MSim sel'il. mab fadl., mais concisa. e mai:~ ~ynthotica a.
discussão.
·
c Sobre a questão constilucionaJ, Sr. Preaidente, pergunto:
Como poderlL o C011gres;o intervir para resol'ver prt~ticamellto o
ca.so do Estado do Rio de Janeiro 1
Faze.ndo uma loi que passasse pelos turno> constitucionaes, de
accfu•do com o parecer, subindo d. sa.ncção •. Essa lei ou !
a) autorizaria. o Presidente da Republica a intervir, dando-lhe
a faculdade de declarar qual das duas assembléas é a legitima. ; ou
b) decla.rarill. legitima uma das asaemb!êas.
Mus essa lei seria casuistica e inconst!Luclonal, como passamO. '
a. demonstrar.
·.
.
. Os poderes constituoiunaes teem as suas attdbuiçiies dotlnida.a
na Constituição e uas leis organicas • .As attl•ibuições priva.tiv·as do
Congresso estão defluídas no art. 34 da Constitui~ão. .As que tam•
bem lhe Incumbem, mas não são priv<.~tiva~. encontram-ao no
art. 35. Alt!m destas encontram-se· outras nos arts. 4, 27, 28 § I•,
45, 46, 47, 48
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n. 16, 54 S§ !• a S•, 55, 57

§ 1~. 58 8 2•, 71 § 3•, 72

a 17, :::5 a 27 e.30; 73, 77 § 2•, 81.8 1°, 6r&JO, go ;.DlspjjsJçiles
Transitox·ias, a.rts. 1•, ~·. 4• e 7•. Quanto· aos podex•es implicitos,
não póde o Congresso Ir além do a.rt. 34 ns.• 33 e 34, estes poderea
.nio são eo1retanto illimita.dos ou discricionai'ios .. cFóra. dos· obJe•.
otos I!UO se acham meniJiona.dos como .faculdades suas nos. diversos
arügos dt\ Constitui~&o •. o Congresso. Jl&da. ma.is pOde.., diz Jqio
Barbalho, escudado em James Bryoo,
.
Em nenhum dos artigos supracitat!os se encontra a attribuiçio
ou faculdade conferida no Congresso de intervir . om negocloa
peculiares aos Estado~. para declarar a legalidade deste ou da.·
§§ 11
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quelle poder eetadual, ou a legitimidade de presidentes ou deU·
aembléas, em caso de dualidatfe. Si a Constltuloi:~ ou lei oraanla&
lhe nio contere essa faculdade, chro é que a lnterveaoio conBtltul·
ria acto inoonsUtucional, ll:&oosso de póder; que a nloguem obri·
aaria. Para esse acto dlatatorlal haveria ainda o recurso para a
Poder Judlclario, o qual deolarai·:J-hla sem applloaoão na. especlB
por 1er dictaclo por lei ineonatltuelonal.
· · O art. 6• da ConatUuloi'> ainda. nlo foi regulamentado. o Go~
Terno Federal só pôde intervir nos quatro casos a.lli definidos. •
··
.
O SR. CoJLHo E CAMPOII ...., Essa opinlilo é de alfum autor .f .
O Sa. ALFR~o Ews -·Não, senhor ; comquanto eu nio seJa
jurhooneulto.. .
·
. O Sa. PLtVEli\A FlG'UÉJRÉDO- Queira. perdoar. S. E~. nio
eabia, perguntava sl ·e1•a. oxpJsiçito de algum autor emittindo
parecer,
·
0 Sa . .Al,PREDO ELLii- O Govarno Ftlderal, l'epit~. só pMe
· Jntervir em quab'v caeos alli doftnldo~. (LI.)
c João Ba.rbalbo entenrle, e sua opinião é gaulmeut·J acoeitiL,
que a Jocuoito~Govarn.>Federal- éeluipJiente a- UniiJ....Ju a
- Poderes da Uniiio - ni'l a. Poder lhecuti vo tão sóment'l. ·
Ieto posto, devemos considerar ainda que, seu !o a autonomia
dos Estados a. ba.se ou essancia. da org~oizaQlí<:~ repablica.1a fe.ierativa a regra ~ a ntfo lnfllf'DM~Ifo plN gara 1t!a da. autoMmia.
estadual; os casos de interveaçã.o do a.rt.6•, ou que forem eshtu!dos
em lei regala.menta.r, con>tituem •zcepglfo 4queUa. regra,,
0 Sa, COELHO E CAMPOS- Apoiado;
O Sa. ALFRBDO ELLJs ~E' e1prassiva a relaoQã.o do artigo em
questão :
· · ·.
··
cO Governo Federa.! n.ro poierá intervir em neJocios peJuliaraa
aos Estados, salvo.,.:. (Apoiado&.)
· Ora, o art. 6• distlng118 a int.ervençi.o que tem p)r objecto
a.cautola.r os iot~resses da t'ed 1ra.çio e a quo se retera ~os interessel
· estadua.es;
·
No·§ 1• do a.rt. 6•, o interes;e é teJerJ.l, quaudo o GoveL'no
tem de intervir para repellir invaaio estr&nJeira ou impedir a.
lnvasiio de um Es&a•lo em outro, evitandJ n~sse caso a. tuh.-ou
auerra Intestina entre os Estados,
. ··
No caso do 8 I!• a Uniii.o prJolsa. int9rvlr par~ manter a fórm~
· republia.cna teder.Ltiva, porque cada Estado, sog,mdo o pacto de
24 do fevereiro, deve organlzar·se politicamente âe aco~t·do com as
· normas a. IIi estabelecid L&, p;Lcto a que se obrig.wam todos os E~tadoa
que constituem a. Naoão Bt·azilelra. ·
·
. ..
Ahi ta.mbem o iuteresse tl ainda federal. Si cada. Estado ado·
ptasse a. fórma do governo que entendesse, se <n. ser obrig<Ldo a. ter
a. sna Constituloito de aocôrdo oom o estab .1lecido na. magna. carta,
a Constltulo'lo Federal 1 compreheqde-se a anarc!lla que NS!IItaria,
· quebrando-se os Jaoos aa
Fe. teraç.io, a harmonia do todo, di vldindo,
Vol, II
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em· 8tunma, <t N:tção Br•r\zilei1·a . em . pe•tuenas republica.". indopeu·
dentos, sobm•anas; Tel'iumos Mste caso nm:t cont))dera.ção e· nlto
uma. tederar;ão. .
·o SR. CoF.r;no g . c., ~tPos - Y. Ex. está exp,.•nd•) n ma. liçiio
:tdmil•avel.
O Sn. ALI'REoo ~!.LI~- Estou.dizcndo u que penso sum l'ecort:er
.<t qwtlquor argnruento c:tsuistlcu. Esta é a eX}}l'es;,ão real. t!o qu.e
sinto.
·
A e.tpressão - mantel'lt 1o1•ma republieana federa.tiva _; quer
dizet• que 11 União póde ol.trigar o Estado 11 JlÔI' 11 sua Constituição c
as leis fio accôrdo .com o t»rincipio e systomn da Re1mblica F~derativa.
·
~i h:t um caôo de ·iutere;so estadual 1•m qurJ a l'nlão pódc intervil• é o tio § 3•. Quando o Gove1•no estadual se julgat• impotente
J.lal'a restabelecer a ordem o a tmnquillidatlc 110 seu te1•rjtorio,
pôtle então requisitar o auxilio da União; .SO'. A' .REQHSlÇAO DO

o

GOVERNO ESTADUAL,PÓDE ÜOYEUNO l•'EPERAL liSTERVJR E, AINDA.
ASSIM, URA RI~STAIJELEOER A ORPE~! E A TRANQUIL(JIDADE PUBLICA~,

·Portanto. como ia dizendo, fóra destes casos, fóra. destas quatt•o
excepções . CfUO constituem os§§ do art. G• da Constituição, fú1•a
de~tas CjUllt,ro excep.çlíes, muito claras, muito. ;precl,as, é illicit:o,r.
inconstltilc!onal, a mtorvonçito federal, a.utorrzada... .
.
· .No pacto de 24 de fevereiro as antigas provincia~ ~c IJbl•igal'am
a ser Estados i!implesmente autonomos. A mq>res~a:o: c Manter a
fórma republicana !'ede!;at.i va» rJuP.l' tlizer a Fniiio 111\de obriga. r o
Estado a pôr a sua constituição e as s.uas .leis de .acoôrdo com os
principioi e o sy~tema da fórma de governo J'epublicano federa tiro,
estabelecido> na Constituição do '?4 ile fevereiro.
De :tccôr1lo com o§ 4' do aJ't. 13", a intel'Vonção é necessal'ia
!JOL'Il ue as leis e sentenç·us fe1lemc~ devom ser cnmpridas cm todo o
terriiorio d1t União c por todos os Estados. O intm•osso é 3.•1 ui
tambem federal, mantenllo a autoridade da União,, :i. qual o~
E$tados se devem suhmettcl' !lO! o pacto a qtw se obJ•igm•am.
Só ha um caso do inte1•esso osta!lua.l em quo a União póde inter~
vir, .E' o caso tio§ 3'. Quando o govomo estadttal so julgar impotente para l'ostabelecel' a· ordem e a ti'anquillidade em seu territorio, púdo t•equisitar o auxilio d1t União. Sd a l'equisiçr;o do gorc1'11o
!~tadtwl pMo o Governo Federal intervir o, ainri1t assim. pn1·a
?'e$tab6lccm· a o;·dem e a lmll(!Uillidade publicas.
·
· Portaut.!•, IÜ!':t deste;, casos, t'óra desta> quatro exool>çlies muito
·olnras e muito precisas. Gillloita, é inconstltuciomtl, é t ictatoria.l·l,
intervenção federal, por rttmlqum•. tlo seus ot•i!lo~. seja pelo Presitlente da Hepublica, Sl.'lja pelo Congl'O<so.
·
· O interpreto de animo tlesproviniuo, tlo probidade protlssitHt&J,
.que não tonba intere~so ou paixfto partidll!'itt (oU d('l momento, hn do
comprolwmlor forçosamente quo --:- restabelcc:cr 11 or1lew e a. ti•:J.ntgli!lidrtdr publicas em um Estado :t l'oquisicão fiO l'úSpect.ivo gove1'·
. .o:tdor - n:lo é intervir puro. declarar a legitimithtdo ele' tnl assem:~

SESSÃO Bl\1 11 DE AGOi;TO. DR

1910

--------~------------------------

. bléa. ou de t~l presidente, ·que seus competidores devc·m ceder• oa
· loga.t'el! aos escolhidos pelo inte1•ventm•..
· . ..
.
Ora, si só é licita a Jnterrenoão nos quatt•o ca~os definidos oo
art. 6•, Hão figu1oando entro eUes o do duplicata de as,embléas e tle
.. presidentes, deve sempre resolver-se em favor da autonomia do~
. Estados, porque essa é a base e a essenoia 1!0 1'6gim6n republica~ o

-

[6derati'l!o.
·

0 SR, COELHO E CAMPOS - Pul'qlle n5o o é nc·s E•tll!los Unid JS ..
da Amerimt do Not·te ~
0 SR. ALFREDO Er.us-Vou 14.
' ' O SR: CoELHo E c.urpos-V. Es:. encontrará um exemplo igual
ao de (llle se trata. ·
O SR. ALFREDO ELLJS -Estou perfeitamente preparado jl&ra.
!'('Iponde!' a r. Ex., tanto mais q_ua.nto o honrado Senador nao «!
capaz de apontar um Eó facto de IDtervenoão cut.te8 do e8tudo minucioto, antet de um. l'igDI'Oso inque1'ifo.

•'

·

·

Nã.o t1•atarel elo caso do Rhode Island - logo apú~ a Indep.·a·
denota - porque o riobre reL'ltor do parecer não se retel'iu a elle.
· Citou o da Lulslanla.
·
·
Deyo dlser que não ha paridade com ó que no' occupa a
attençã.o, neste momento, referente á. duplicata de assembléas no
Estado do ·Rio de Janeil•o.
· ··
Eis aqui Burgess.
Vou lei-o no original. Não l'aço a. injur·ia de suppor que o~
uobrcs Senadores nã.o conheçam o inglez. ·
0 Stt. CoELIIO E CAMPOS-Traduza.
0 SR. ALFREDO ELUS-A lingua.gem é a mais cl<trtl IlOSsivol.,,
I

'

.

.

' '

(Começa a ler.)

.

.

Nem neste, nem no caso tle lthodc lsland, se deu ·a inter•veoçã.o porque houvesse tentativ;t de mudan<·a 1le túrma. d(' Go·
Yerno.
··:.
N:"w ha portanto semelhança alguma com u do Rio de Janeil•o.
O SR. ALFREDO ELL!S (continua a l~itul'a em ing/eo~) -Além
dessas oitaQÕes poderia fazer outras, mas estas, si as fiz, foi par"'
atten<ler no .aparte elo Sr, Senador pelo Estado elo Rio de .raneiro•.
O Sn. · OI.IVEIRA FimJEIREDO - A condusãoj ustitlcou o meu
apal'tc.
·
· ::
O SR. Ar,FJU.lDO ELLIS- Mas provou 'lue o Presldonte da Repil·
bliclt tlnlla de assegurar oa interesses financeiros e economicos da
União, evitando a conflagração e a guerra civil entre as duas par·
cia!idades politicas. que disputa 1·am o Poder.
· · ··
.
Y. E:t. sabe ![llll no Estado de Novct York 111iste uma quadrilha
dà sn Iteatlor•es chamada Tamanny·Ball, contm a rtual tem sido
i mroterltC ·o proprlo gr.verno ílo listado.
· ''
· O.Sa. A.•\zEr:EDo-Mas ll uma fiUadrilha politi('n, Y, EX._i, llit).
concluiu. Um:~ quadrilha com intuitos politicos.
'•

I
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· · Q SR. á\U'UIIO ELLIS '..;,. Uma fju&driJba Pt<Jjtic& que dJilpõe de
muitos mil!Jões de dollars. ··
.
.·
·
Vou .concluir a :parte consiituciOllll.l da. questão.
Em q1111 wn!iiste a &Dtonowa dos Estlàoe I
dm ilJrpniza.r .seu appe.relho admini.strati~o. de accóllio omn
.s uses funilameflt"-I!B da CoDBtitufeão, sem peiu, livremente, 1Je1n
depondencia.s do Poder Federal•.
.· ·
.
0 &. ·Co&LHO E ·CAMPOS- Respeitando os principias da Con•
stituiçã.o Federal. ·
0 SR. ALFREDO ELJ,JS - ~ã.o dU&S fSpbe~s ooooentricas, · Uma.
se contém na. outra : ·a. estadual se contém na federal, mas gyra
11em peiat~, sem attrictos.
·
0 SR. COELHO E CAMPOS - Mas respeitando OS princlpios da
Cot~stlttlipãJ Federo.~!.
·
ú .SR • .AUIIEllO ELU> - E~se é o prjncipio coDeignado na Coo·
btit'lição que V, Ex. <ISSignou, q·~ilu assl(fnei .. ,
0 Sll. A. AZEREDo-(lue nós 'II.'I!Signll.mos.
0 SR. ALFREDO ELLIS-Que é 11 CODStituicão de 24 de -feve.reil•o,
e .a. qu.e este pro.Jjecto vem atacar em sua :propria essencia.
sr. Presidente, eu ,poderja ana.lysa.r .c.s primorilios da organi·
zação federativa nos Estadcs. 'l'enbo aqui o F6deraU814,
o SR. A. AZEREDO - V. Ex. encontraria Hamilton defendendo
eeia di' posieão consti tucionaJ •
o SR. ALFREDO ELLIS - Terei de discutir as tbevrla.s de Ha·
~l~n.
·
O SR. A. AzEREDo - Está 1lSCJ ipto no F~dmlt~ta, onde vem a
disposição do capitltlo 4•.
· o· .sa. ALFR&DD ELLJS- Os oentraliz.adllres, &müton. 4 aua
frente, queriam a. união· forte bastante, como o centro da. conatella·
-oão para arrastar os Estados ; uo passo que Jell'el'.son, por outro
lado, queria, pelo menos, salvar uma grande parte da. soberania
du an~.lgas 1'3 colanias,
'No ·antigo reg'lmen a centraliza~ão era ferrenba. Em torno da.
antiga C6m, veget'IVII.m as provlnclu, gero !o miníma autonomia,
ao passo ·qlle nos IF.stados Unidos a tederaoao !DI Grg~nizada J:Ol'
18 colonlas independentes - apenas confederadas pelo inte-~
oomm.um de .!'omper os JaoJS que aa prendiam d. metropJle.. Não
tlnb&m obrigaç(les re~i.grooas entre .si.
Diaaolvluo .o l~o. ~ue .a.s submettla â mie patria, não iiah&m
llga.oão politica entre s1, o nem pre11tavam obedleoola. a um }Iodar
aeatral. Havia. uma. convenQã.D dirigindo o movimento nacionalista,
, ClOII~iDida pelos repreaent•1ntea dali coloalaa. 14 era preoi110 ceniN·
1bar, aq ul era preciso dtiiCIIRtf'dlbar,
.
.
,
Po1•tanto, sr. Presidente, no meu esplrlto do patriota, receio
· ~e voltemos ·aos 1lJltlgos molde&, abrindo esta porta, porende todos
.os presidentes pOdem JDteTvir nos Estado$, art·anjando facilmen1e
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duplice.tas do Poder Legislativo, que, oaturaJm~nte, cseolherá ·o
eleger~. o prcsiiente do E!tiUlll ' sw.. feioio.
·
0 SR. 8A FRE'I'RE: d4 um a.pa.rte.
0 SR; ALFREDO KLLIS.;... Nã.? 1Ugo que é perfeito o DOSSJi)'it-.
terna.. Como me clico pos 10, exa.minando, dizer que o organismo de ·
V. Elt. não é perfeito, posso mesmo encontrar u.ril. dcteit.o phJiico;
Jlll\8 isto não é motivo para que eu oconselhe a. am.puta.Qão de um ·
b~i\QO 011 du alguma. perna. Aqui, por causa. de um piUe;~~. pencll'ana,
se quer. cortar a perna.
.
O SR. SA FRiillltB - As conclusões não estão de ac~ôrtlu com
na premissas . .
O SR. ALF!IEDO ELLIS - E' como eu disse, p11ra matar um ca·
mondongo põe-se fogo no pa'Dl. Preciso conclui!• elsns consfdcx·açõ~s.

·

·

O caso du E~t.Ldo do Río, que é jushmentc o qu3 sut•giu agora,
pelo facto de estar em .iogo o pre ltigio do St•. Presidente da. Republ!ca (~ao apoiadas), o c11so do Estado d:J Rio, da dttplicata. de assembléas-, não tem solução por plrte dos poderes centrae&, do
aecõrdo com as pran)issls que a: Gonstituiçiio cshbelece •
. Uu Sa. Se~ADoa- Não de ac.:l·)rdJ com a; prami~s:u, mas. d&
accôrdo COID: a conclusão. . .
·
..
O Sa. ALFRBDO ELLis - O nobre Seudot• pala. 13ahia referiu-ii&
a um facto,. mais ott meMs: httmilhante, o~corrido no tempo do·
Imperio.
.
.
. .
O imperador r~uuiu o conselh> de estlrlo para sobt•e cllo delii·
bet•ar.
Rellllido o conselho, os cDnselheiros declararam, uriaaimemente qua et•a preferível tolerar o mal, a. violar a Constituiçiio,
que não cogitava e· nem resolvia o problema.
. Arrumenta~se ás v.:zes com o abuso. As>im como o Pr'*!idente
da, Repub:ica. ma~dou invadir o E;tado do Rio ~om 1.500 soldados ....
0 SR. O~lVELRA. FIGUEIREDO - V. E~. osttl oxaggeraido; fól'
npens.s um destacamento..
O SR. ALFREDO ELLB - V. E~. quer ilizet• apenas uma brlg~da.
.
Varios dostacamenbs, ininterruptamente, segrtiram · p:~.ra. o
Estado do Rio, segundo annunch va.m os jDNae'.
·
Dei credito a. essas noticias porque SJU 'm11Lto irtgenuo.
0 SR. OLIVEIRA. F!OUEIREDO- Não craio i V. Et. é muito
perspicaz. .
.
.
0 SR. ALFREDO EL!.!S- Si O fosse nã•> daria. credit() a OO!lle•
lh~ntes noticias, sabando como todos nds sabemos-que o Pl·e;idaate
da RepubLica tom ENORI.iE maioria no Esbdo do Rio. As tropas
seguiram pa.ra pt•oteger o~ •.• a.tlversariDs, os su>t•mtl<lore.l. do
Dr. Ba.cker.
Feoh<tda o~sa. loogo. digressão, continllo.
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· RepitLl a pe1•gunta.
., ·
.
'
cEm que con;iste a autonomia dó Estado r Conliste jusua.mente
ent ec orr\nizarem e tuucoion:i.rem os poderes constftuoloua.es estadu:tes <lo ac~ôrdo com a1 lei1 e C•Jnstituloão estadual, livremen'Ge, sem dependencla dos podet•es. fedei•aes. Podemos rlgurar
duas espheras conoent1•icas; a. e~tadual se contém na federal,
l'orém gyra sem pelas, sem embaraços, dentro da fede!•al. Esse é. ,
o regime11 decorrente do pacto. cu.i:\ esaripi.ura solemne é a Con~ ·
stitnlção de 24 de fevei·olro. Os Estados se ub!•igaram politicamente ·
11or meio daquelle pacto e o Governo !~ede!•af, canstrangindo, sab ·
quttlquer fOrma, o E'ltado, em sua autonomia; rasga o ·pacto esisteuto, attenta. contra a. Ol'deru constitucional da Republica, !'e.re de
moi•te o regímen 11orque o a.taca em 8Ua :prop1•ia essencia.
Rm ~onclu~ão: o caso do Estado do RIO - duplicata !le assem- .,
bléas-nao tem solução po1• p1u•te dos pode1•es o:•eotJ•aos. Nem a duplicat1 lbi incluída nos casos de inte1•vençiio, nom o a.rt. 6ó elt4
regulamentado, incluindo-o.
O qongres~a deve respeitar a aut~nomia. do.J!}!tado. Não póde,
por mmo de lei, declarai' l!Ue a. assembl•\<t legitima ê a de Alves
Coeta e não a outra, si não dlsericionariamente, p:ll'a favoreoe.r a
111ma facçio politica em detrjmento de outra. E ·o Cougregso, poder
constitucional da nação bt•azileh•a, não póde r:;solvet• ca~uistlca•
mente com espirita ([e partido, com a n.ggrava.nte de sujeitar um .,
Jt~siado da Fade!•ação ao interesse de um ch•)fe do pa.1•tido, que no
momento occupa a. prosid9ncia da Repu\.llica, é chefe do Poder
Jljxecuti vo, que ti tambem porler coi1stit•.wiooal com attrlbuiQiíes
detlnfdus n~, Constituição.
.
Ac.::rcsce uma seguintü cil•cumstaocia. Si o Congres,o so dts:puzc~· a cumprir a sua alta missão legislati n1, sem espirita de
:part1do, qual o cJ•iterio para decidir sobt•e a legitimidade de qualquer das as.iembM;ts, si ello não é vo1•ificador do pOd81' estadual, si
nio toma conhecimento do processo eleitoral, ~i não está portanto,
!Ja;~ilitado para decidir qual da.~ asseml.tléas é a eleita pela maioria
do eleitorado f ,
.
~astam essas coosider,tç::ies p1ra.mo•tt•a.r· o 'ab>uJ•d 1 da iateL:vençao nos termos em •1uc clla tl pedida. na mensagem do Presl•
ucnte da RepubJi,Ja, trausmHtiudo a. J'epresentaçii•) .~lves costa.
.Tá ni? r1ueramos considerar o perigo que ~troeaça a sit>taçã'l
uomi!lante e.m.outt•o Estado, si ficar lh•mado o P.l'ocedente da, inter- . ·
vençao castusttca do oavet•oo Fade1'.1l nos negociO~ esta.lrta.es cinde· ·
·llendeutemenf,e da t•r.gula•nontaçã•) tiO art. •)• pela assomblé;t espo·

1
·~

··~

J1ada.,

Não póde.
· O SR. ALFRrmo ELLB-Podc, p.n·que é uma ilas attrlbuiçõcs do
Podui' .I udieiat•\•).
ll:wA voz -

O ~R. 0L1VE!l\A FJtJUEIMoo-São diNiuos indil'iduae~.
0 SE, ALFREDO ELL!S-Porq ue não púdll f

,rn·oclllli·8e nwitor apartn •ntl'e os Srs. Oli\:eil•<! FiqHtireào, Si!
Jo,·m·t, Coelh'i e

C'llliJI08

e (ionçalws Ribeil'ú.)
),

}'
'

j
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0 SR. ALFREDO ELLIS-Os nob1•es Sellidores, como O illustre
relator do pai•ecol', que é- chefe politióJo, podem te1• .interel8tl
~uttos que não eu; a .minha mls8ão ê aquella que cabe 4 eentinella
1solàlla.; ao soldado ·1•azo: ·
· .·
.
. O SR. 0Ltn:IR.~ Fwmmu:oo-V. Es. taliil1o3m é 'chefe politico
cm S. PJ.ulo.
·
·
··
.· O SR·. ALt'Rt:no I<;LI,J,-Eu r Onde descobl'iu V. Ex. essa· minha
chefia. t
.
·
. .
. .:
~ngauou·se o meu nobre collega; não passo de um simples
soldado, jamais co~ltando de accesso. E quer uma8rovaf Em rerra, os chefes pol!t1coa teem llnt grupo de amigos. Sr. Dt•. Cam•
pos Salles tinha em Paulo os seus amigo.~. oe camposallilltas;
Bernardino de Campo~ •. o emiDente repuhlicano, tinha os seus
a<leptos, os bernardtufstas; P1•udente de Moraes tinha os pruden·
.
..
tistas, eu nada absolutamente tenho.
O Slt, A. AZEREDO-Tem até bahlhõe~.
p SR. ALFRt:Do ELJ.Is-:Sem siquer litço parto do directol'io do
partido.
.·
:.
..
.
0 SR. ÜLIVEJIL'. FIGUEIREDO-V, EI, ê cbefe politico fl muito
··
dignamente.
VozEs-Apoia(lo.
.
0 SR. ALFREDO ELLIS- Agl'a(lllQO a opinião (llle OS C•lliega.s
fazem de minha humilde pessoa e da minh:.t · ca.pa.cidade, mas· con·
tinno a re}letir que absolutamente não sou chefe politico ..
O Stt. HERCILio Luz-E' general 'tuo com manda nos dias'd!l
b~talha, não é gone1•al do paradas.
.
.
. . .. ·
O SR. .A. AzgJtEDo-Tem at<!
bata.lbõos; eomma.nda ~m chele'; ·
.
. 0 SR. ALFREIJO ELLis-Obrlgado a. V. Ex. Combato u aomlJa·
terei sempro em prol da Republica, obedecendo aos comproníisilos
tt•adiJiimacs o aos grandes p1•incipios democra.tioos. que serviram
ue base .<1, minha estt•uctut•a politica. Já é tarde pat•a remodelat•
minhas idt!as. MOI'l'erci' com olla.s. Sac!•itlen.r·me.hel por ellas.
TJ•a.tando-se da autonomi:L dos Estados era de espo!'al' <rue, neste
l'.J0iato, se .fizessem ouvil• os enthusia~tic0.s protestos d·Js velhos
chelllti cm sou fa.vo1•.
·
· . . .. :
. · A b.tndoil•a, que dotando, •levet•a set• lovauttda po1• mios mal.'!
robustas, mais habois e mais virorosas que as. minhas. . ' ·.
O SR. HERCJLJO Luz-Mas V. Ex. estt\ discutindo com .. muito
hl'ilho,t•JC<Uldll t;m todo8 os ponto~ e r.ncaJ•ando t.odae as l'e~ces da
quc~tiío.
·
. .
O Sa. Ar.FRJ::DO Er.Lis-Nlio tenho ill us1íes. O .p1'oje0to será
votado por grande maio1•ia. Discurso~ não mot!itlcam votos, que
jrl· estão contados. Va.e set• sact•iflcn.do o principio rodm•a.tivv pelos
representantes, que devot•iam go'r' mai8 ir~ta1·e8sados em dllfendlll-o.
'

~
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Sinto verdàdeiro desanimo. Gertameate JJÃo te~~ei vld& ·longa- ba.to
wte para ver realizado osonho de mlnh1 mocida.de,
·
o Sa. OLIVEIRA. FIGUEIREDo-Não ~t~ja. pessimis~a.. ·
0 SR. ALFREDO ELL!S-Após 20 ~Dnos de lutas política.~, é real•
mente desolador o facto de nito se ter ainda consolidado o reglmen
republicano federativo. Não sou pessimista mas abate-me o espl·
rito a ldéa da. instabilidade que envolve~ nossa evoluçio.
.
Um simples capricho do Chefe da Naoão armnca. dos séus 1'6•
presentantes o \·o to fa.vora vel a. uma intel'pretaçiio, fatal e peri·
gosa. para as nos~as "instituições.
0 SR, OLIVEIRA FIGUEÍREDO..;..Mas um combatente não deve lei'
pessimista. para :er viotorloso.
O SR. ALF!UI:DO ELLia-Não ccnfunda Y. liK. peaiiimisma cam
desalente. Attribuo este sentimento á de;eroão doa antigos chefea
em un:a hora que reputo solemne pa1•a a manutenção do edll!clo
levantado á custa de tantos eacritlcio~.
··
E' slnccl'O o terror que manU'eato deante do attontado monsiruom que se vae praticar contra a autonomia. dos Estados SO' E SO'
pata. satisfazer á vaidade e ao capricho puei·il do Sr. Presidente da.
B.epublica,
·
· ·
Esse golpe funesto-ferindo e dc·stl·uindo o que os Estados da
Fe,lcr·ação tcem de ma.\s melindt•oso.:...pódc de.aggrega.r a noesa. Pa.tria. Quero uma patria grande!
0 SR. COELHO !l CAMPOS-Como deve SOl' O Brazil. ·
O SR. ALFREDO ELtrs-Desejo ver mini: a Patria rivalizando
com a gr·ande Republica do Norte.
·
Permitta, Sr. Presidente, quo volte ao asdumpto a.pós essa
longa di gressiio. .
·
· · E' ou não um o.bsur~o pretender o S:enado votar utn pro~eolo
de lei attentatorio ao expresso e te1·minante texto constitucional,
obedeco!ldo apenas a uma represcntaoão -verdadeira ou l'ctlea. em
seus fundatr.entoE-dirigida por um düs interessados no pleito too
Sr. Presidente da Repuollca ?
·
·
Sem outro documento comproba.toric-tondo simple~mente uma
representaçãr, cujos allegaçcos :{>Odem s~r fu!Jas- póde o Senaco decidir, sentenciar imparcialmente ' Como 1 ! í!i não reêlamou e nem pediu esclarecimentos aos. poderes eataduae~, 111 não
apurou eJeiçõeP, si oiio tomou COllhecimento do rrocel80 eleitoral,
sr não Cttl1 portanto habilitado pai& decidir qua daa assombl6as é
a. eleita. pela. n:aior!a do eleitorado f Basta ettQ, con~idert1 çii.o _para.
·mostrar o absurdo da interven~ão nos termos em que é· pedida. na.
··mensagem do Presidente da Republico., transmittindo a represon·
tação Alves Costa.
.
Já não quet•emos considerar o perigo que ameaça a.s sitllaQões
dominantes nos Estados, si tlca.r firmado o precedente da intervea·
c;lo cnsutstica do Governo Federal nos negocias cstadua.es lndopendenternontc do rPgulamentação do art. 6•. Sob qualquer preta.:to,
I

~
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oPresidente da. R.epublioa, .tendo uma. maioria. subserviente no. COil·

rr8180, 'póde mudar a.s situa.Qãeã nos Estados, entrerando a.s PI!Si·
Qões aos seus pa.rtldarios. De então em dea.nte, desa.ppa.reoer' a.
a.utonúmla. dos Es!a.dos, oujoa governadores ou presidentes volt&rio
4 aituaQiio de p1•esldente de provinclr. do regímen monarohloo.
· · Del1emos de pa.rte estas oonsideraQI1es que a.lids muito impor.• .
tam á soluç!o da quesUto, e concluamos:
.
· . A intervençii.o do Congresso por uma. lei, por inoonetituciona.l,
não resolveria. o caso do Estado do Rio ; a a.ssembléa espoliada.
poderia ainda recorrer para. o Poder Judiciario, o qual, reconhe-cendo a inconstituclont~lfdade di!. lei, poderia dar provimento ao
recursJ, annulla.ndo-a.. E n. decisão. do Poder Judicia.rio teria. de·
ser re.peitada. e cumJirida. porque ~ssim o determina. a. Constitui·
çlo Federal. A questao n!:> morrer1a. no Congres JO: ha. um ter·
cefro pJder tão Corte como o> dous outrc.s.
·
·o SR. SA FaEIRE- Não póde annullar a lei; dei1a de dar·lhe
applicação no ca>o.
.
· O SR. A. AzEREoo- O Governo tem respeitado o Supremo
Tribunal.
·
· ·
O SR. ALI!'REDO ELLIS-Já l! uma vi1·tude nos tt•istes tempos que
correm;
A decisão do Sup~emo Tribuna[, mt~nda.núo suspender a. execução da lei, de a.ccôrdo oom a ju1•isprudenoia americana., teria de
ser respeitada, porque o Supremo Tribunal é um dos grandes poderes da Nação e a.asim o determina a Conatituioão Federal.
A questão, pois, não morrerá no Congresso,. foiizmente para
minha. consciencia de rt~pu blicano, que pugna pela ,PUrezil. do
regimen.
.
·
Ha um teroeit•o poder, para. o qual podemos e devemos appel·
lar, e esse, felizmente, tão forte, tão llem armado, como os <ious
outro8, como o nosso, como o Poder Executivo.
. Bem, Sr. Presidente, tt•atei como pude, com as pequenasluz8il
de que disponho, da questão juridica. Felizmente, ao iniciar a
minha oraQio, pedi venia para metter a•m&o em sE·a.ra alheia.
Devo agora !liscutit• outra questã•!, a Iegitimidade.da.s as·
1embléas. .
·.
. Vae me tomar muito tempo; entt•etanto, devo decltn·at• que m~
mantenho na ,tribuna, devido á dec~ii.o, 4ue reputo inju~ta., d•
Mesa, obrira.udo-me a tomar a palavra quando já me sentia. fr.ti·
ií&do e quando o Senado já se senCia exhausto.
Não sei como agradecer aos pouco3 collegas ~ue me dão
a . honra de ouvir no adeantado da hora. Sou trreductivel,
Sr. Presidonte; o aresto, por m&is inju$tO que se,la, não me far'
a.b&donar esta tribuna, não porque conte com a.rgraentos convin·
cante@, oom reeursos ext,raordinal'ios; mas pela grandeza da causa
conservar-me-hei nesta oa.deira, para desencargo ·de minha. consotencia. Não quero que na minha vida politica., bem como na de
medico, pnire tt mais leve, ou tenue sombra do remorso. Fallo com
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Jl'sinceridttdo de quon; falla perante a :Pl'OJll'ia coilsclencia. Volbo
republicano, s~1ntil•hu•emorsos si não t1ve~se empregado todos os
recursos, que. são pequenos e fragels, pa.1•a detendor a auto~1omla
dos ~;stados;·contra a~ Investidas o caprichos do Poder.
Sr. Presidenté, attendondo·ao muito que tenho a. dizei·, I•enoval'el opedido'l]e conservar-me v. gx, a pala>ra para a sessão de
amanllii .
·
·
. :
· 0 SR, PRESIDE :'<I TE - V. E.t, póde 1•eq uot•er ao S:nad,l para
conclui.!' o .9eti 11iscurso na .~essão de hoje, ou si pe.:>mltte couclnil·o
amanha. ·
.
· ·.
. 0. Sn. AI.FREDO ELLIS-Roqueil'O a. 'J. Ex. tJUO coustllt~ ao
senado si consente que intel't'Ompa.· a mmha ornçn.o, c a conttnue
na sessão de amanhã, pot'•tue ainda niio di.;~cuti a legitimidarle iJM
assomhl~ae.
·
O iiR. PRE&lllENTE - o Sr. Senador Alfredo Ellis requer ao
SeJJado qtJc lhe seja coucodida porntlslão p:tl'a interrompt~r hoje o·
sen discurso e termiual·o amanhlt. Os s~:~nllore.~ que aJlprovam
q twiram lovnnia.Ne. (Pausa.) Foi concediila.
c ln Loui~iania the events were Jill' lllOl'e extNordina!'Y :tnd
'Violent.
· War moth's ruJe was appt•oa.ching its end, ahd his t•epublican
enemies, what was Jtnown as the Custom Houso faction, the
United St!ttes olllcials were f<til•ly pa.ntlog to get at him.
:
To foi! them, ho went ovet• to the Democrats and p1•omisod to
give them a làir chance to elocte thoh• candidate for Governor and
their candidates l'or the legislatura.
·· ·· .
. · Fot• this he expocted protection fl•om them against the CI.Istom
Honse gang, to wllom he ha.d deuieli what theY had oonce!veHo
be theil• propor sbare of the puhltc plunder and· who, in possession
of the cState» govet•nemont would malte him answer t'Ol' it.
Wa.rmoth supposerl be was a.ble, witb l1is election macbinery, to gwe the stat·J to the Domo.Jrats wbetbot' the voters should
d.o .~o or not.
Pf!.f!. 271-But to tho surprise o!' ovm•y onc concot•ned ;tnd oC
tlle wlwlo éountt•y, in the mlddlo ot the nigilt i'ollowing, Jt1dga
Durell issucd an order to the United Statos Mru•sllal, S B~
Paokat•d, to take pos;essioll ot' tho ca.pltal and hold it at tbc
:P.leMut·e of the .ludge against ·ali u~lawful bodies attempting to
convene tbet•ein .
.The Judge olaimcd tuu.t Wa.t•moth had <mnmlttod a. contempt
agmnst his coat•t in the Returnlng Boa.t•d procecdlng. ·a01l be
ucclared tbat the Lynch Hoard was the legal body. .
·· ·
. His orde!' fui•thei• more relj,llired the comma.niier or t.lH~ United
Sta tes tt•oops to ful'nish a dctacluuant or i:ioldiGl'S to SliStain thll Unito<! Stat9s marslml in taking posses.iion orthe capital ;iud in onrot·~
ctn;! tlte I.ynüh Boards canvass :t.n(l deciBioa.
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A.more pa.lpa.ble outt•a.ge i.liOD tha Jn.wful powers of a. «Sta.iet ·
could ha.rdly bave been ooncon·cd. The Judge bar! nota scintilla
of. autllority upon whloh to t•eat hls pt•oceefing. · · · .
.·
.· lt 18 clalmetl tha.t be. was drunk when he made tbe ot•der. But .
this c&n hardly have been true, thn.t Is ho could D•>t hn.ve been any ·
more tha.n ot•dinarlly drunk, alnoe the order was not wlthdt•:~wn
when he beca.mll oltcnalbly sober agaln, but toa! made ll1e b:t!i8 ora ·
proceedlng whlch Jasted through many d:1ys, a.nd the r~sults or
wbioh wet•e the eouutlng ln. ofKellogg a.nd of a Republican lcglsl&o
ture by tho Lynch Board, the immedlate iosta!mcnt ottbe Lynch,
legislaturo, tlíe a!jllost immedlaie lmpeacbmont of Warmoth by lt •
n.nd llis remova! from the governorliblp. The lnstalla.tion of the
Lieutenant-Govet•not•, the negro Plnchback, in bis soot, the reoognltion of tbe Lynch Board leglslatut'fl aod of Pinch!Jaok by the President of the United States a1 the Jawtlll leglslatlll'~ :i.nd oxocutlve
of Louislaoia antl the inauguratlon of Kcllogg as Goveroot• at the
~nd of the Wat•motb-Pinchbaok term.
. lt this w.\s ali the work of a drunken spreatl, it musL havc been
a vet•y long one, and iberJ mu~t. bave boen many pat•ticipn.nis io U
besides the Judge.-Bil1'96!! .
. · 0 S~·. :t>resldente-A' ViBttL do que O S~natlo <tcaba de
l'esolver, vou levantar a sell8il.o e designo para ordem rlo rlia tla
@eguinte:
·
·
. Continuação da ~· discuHsã.o do pt•ojecto u. 7, de !910, l'euoubecendo legitima a Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Ja.
no~il·o, pro.~ldida pelo Dt•, Joaquim Mat•iano Alves Costa e a.utot•i· ·
zaodo o Poder Executivo a.lntet'YÜ' naquelle. Estado, no> termos
do art. 6°, n. 2, da Conetltuioão Federal, dada a permaneocia alli
da d11alidade de Meembléas lerlslatrvas, per•turb1tdora da .. fórma
mpublicana no mesmo Estado. (0/fel·ecído pela Commiutro de Co11s·
tit~tiçlf'o

e Dipla~nacia, no pa!•ecel'll, 17, de 1910.)

..

J,evinttt-sc a sessão ás 7 horas da noite.

23" sgssÃO gM !2 ])~; AG03TO Dg l9lil
I'HESIDJ,SCU. JJO .!R. QUISTJNO BOC.,YUY'A, VICE•PRESIDEN'rJ~, E
FERREIIU CHAVES, J• SECRICT.\RIO

. A' 1 hora da tat•do, pt•esente uumet•o legal, a.bt•e-s~ :1 so8siio, a
que concort•em os Sl's; Senadores Quintino Boc,•ynva, Ferreira
Chans, ,\t•at~o Góes, Pedt•o Borges, caudido do Abreu, Silverio
Nery, Jona.thas PeLit•om, .Jorge de Mot•a.es, Al'thut• Le:uos;Jos j Euze·
bio, lJI'bano Santos, Mon1les de Almeida, Ribeiro Gonoalves, Pireg
FeJ•reil•a, Domingues Ctt!'Jleit•o, Walt'redo Leal, Alvaro .H:Lcha!lO,
Castro Pinto, Gé•n•:alvos F'ort•oira, r.om•J.~ Ribeiro, .ftlaquim Malta,.
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Coelho e .Campos, Oliv~ira. Va.lladlo, JO!JI! .M•roellioo, Seyerlno
Vieira, Mo11iz ~·reire, João Lui1 Alves, Lou.renoo Bo.p.tlsbr., Olivelta
Flguelrede>, Sd. Freire, An!luato de Vas~oncellar, F811cinno Penna,
Franclsao S&lles, Alfredo Ellis, Fra.ncisco Gl:vcerio, Braz Abra.n,cs,
Rodrigues Jardim, Gonza.ga Ja.yme, A. Azeredo, Geoeroao Marques,
Alencar Guimarães, Fdippe S(:hmidt, Hercillo L"uz, Victàrino Monteiro e Pinheiro Mnohado (45).
.. . .
Deixam de comparecei', com c1usa jltstiftca.da, os St·s.Senadoréa
Indio do Brazil, Paes de Carvalho, Gervasio Passos, Thomaz
A.ccioly, Ta.vares de Lyra, Antonio de Souza, Sígismundo Gonçal·
ves, Rosa. e Silva, Guilherme Campos, Ruy Barbou; Bernardino
Monteiro, Lauro Sodré, Bernardo Monteir.1, Camp:>sSalle..q, Metello,
Joaquim Murtinho, Lauro Miiller e Cas•iano do Nascimento (18),
E' lida, posta em di8CIJSsão e sem deb:t.te a.pprovah a acta. d&
sessão anterior.
O Sr. 1• Secl'etario dechra que nã:o h(), expediente.
O Sr. ~· Secretario declara que não IHL pareceres,
Entra em discussão unica e 6 8em debate appt•ova:la a reda.ccão
fia:. I do projecto o. 4, de 1910, autoriza.:ulo a. concessão do IUll anno
de licença ao funccion(Lrio r:e Fazenda Auto da. Silveira Fontes~
E' lido nov(Lmente, ·apoiado e mandado a imprimir para entrar
11a ot•dem dos trabalnos, o projecto o. 8, de 1010, de reforma. elei·
torai, que se achava sobre a mesa para pt•eenohimonto do triduo
regimental, e jtt publicadqna acta da. sessãJ do dia 9 do corrente.
O S1•. Sevei•Ino Vieira(') -Sr. Presidente, boatem
quando orava o honrado Senador pelo ~st!l.do de Minas, prodqzindo
uma brilhaote defesa a accusações que tinham sido injustamente
reeditadas contra o digno governatlor daquelle Estado, Dr. Wenceshto Braz, no ponto em que S. Ex. alludia. aos t!Obilisslmos esoru·
pulos com q11e o hon1·ado mineit•o re3istiul1 indicação do seu nome
para o alto crtrgo de v!ce-Presidente da Republica, e fez referencias
do tr(Lballlo r1ue teve p(Lra (!ecidil·J <L aoceital' e;sa indicação, ru
intert•ompi s. EK. com um aparte, que não foi apanhado pelaste.
nographia, bl como pl'Jfet•i.
O ap:u•te que vem no discul'so de S. Et. póde pr~sta.r·se a.
uma intet•pretação que não est:i de accôrdo com as palavras raal·
mente proferidas, nem com a modestia d:t minha posição e lia
minha attitude nesta Casa.
.
.
O aparte inter<!allado no discut•so tio nobt•e Senador e :1 mim
attl•ibuido é o seguinte:
(V. E:r:. ldm em mim um te3temunho desta affirmaçtJ.o•,
Tal como está o (Lplrto, poderia p(Lrecer qne en e atava iniciado
nos segredos da. alev(l,ntada. politica mineira.
·
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o que eu. diese, Br. Pre>idente, foi o 88ful1lie:
c v. El. tem Jllllumeros 'test.emuohos deua aJD.rmaçio,.meuapa~ oran;~turalmente

o roll010 do que commígo JJO
·pu10a, por ocoasiiíio da. memora.vel lll!lemblt!a politica., celelírada
:neste reillnkl, 110 dta 22 do mato do aono ftlldo.
:
Convcrs.tndo com o dlstlnctlsslmo companbeir., de r~preeeo- .
iagio do Bata4o de Minas, o meu emtoente ooll<'g&, .Sr. Dr. BernarJo Monteiro, sobre a indiaaoio do oidad3o .que devia ccoupar. o
alto IJOIIW de Vico·PJ'esklente áa . .Republloa., 1:>•. Ex. teve.agentl.lcza iteintormar-me que estava md!JIIo'la. a pessoa do Sr. Dr. Weneea14o Braz, emborc~. alo~ a .nio .tivesse .sidO possível C·Jnsegulr o
assentimento de s. Ex. para easa indiO\!)âo.
.
Foi tambem nos>e preeupposto que, de muito boa vontade,
·.racDnbeeendo .no Dr. Wenoeel4o Braz to:las as qualidades mais
rlrorol!~mente eziJiTeie para desemp1nbar-se no posto para o qual
fof Indicado, Jbo dei, muito eonsclieneiosumelltil, o meu Vll\o,
Reetitlco wim t1 ·a.pal'te que dei ao nobre Senador por Minas:
c s. ii. t9m lnnumeras testemuobas dessa sua amrmação .-•
. ..
· .
·
.
. Foi o que disse. · . · .
. · ·O

ORDEM DO DIA
IN~ERVEN9ÃO FEDERAL 1'10 EITADO DO RIO DE JANEIRO

. . . · Continua, em 2• discusoãÓ, o artigo unlco .do projecto n. ;, ·de
1910, reconhecendo legitima a Assembl~a, Legislativa do Esbdo do
Rio de. Ja11eiro, presidida pe.lo Dr. Joaquim. Mariano Alves Costa e
auwoizaodo. o Põder Ex JOUtiVO a fnter:vir naquelle Estado n.os termos da art. 6•, n~ 2, da Constituição Federal, 'dada: a pet•mano.aOla alli h dualidade de as;embJ~as legislativas; per5urhadora .da
· fõl'lila republicana. no mesmo Estado. (Ojfer~cid.o ·SJI!:a Commlsa4'o
il11
Conúillllçtro e Diplomacia, 110 parece1· n. 11 d11 1910,)
.,
. . .. 0 8r. Alfredo Elli•-Sr, Presidente, reencetando
hoje as oonsider~oõe.; iniciadas na sessão de hantem, a· proposito
· do projecto do inter>ençio no Estado do Rio de Janeiro, devo Iom
bra.r•a V. Ex. i)ue, fui frequentes vezes, interrompido e desviado do
l'Oteiro, que me havia proposto ~eguir, pelos aparte.;~ dos ·me as il1118\res collegas. Não teve, portanto, Sr. Presf,lente, a mlnba oravlo o nexo, a ooncatenaoão 'QUe,sem elles, teria tido.
·.
Antes, porém, de reatar o llo das minhas ponderações, devo
deo!arar a V. Ex., Sr; Presidente, que só agora, depois de entrar
]1&1'& este l'eclnto, foi que recebi o Diario do COflgre"" e que, cor,
rendo os olhos, rapidamente, pelo resumo ahi publicado do meu
disoui'IO, encontrei, logo no principio, uma mOdirlcaoão do meu
·peneametrto, que não posso di!i:ra.r passar, nem mesmo em resumo
não revisto por mim.
·
Dizia 811 bontem que o art. 6° representava o coraç4o da RIIJ)II.
blica, na phrase do meu illulltra.do amJgo Senador por S. Paulo

·-

I
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o Sr. C11mpos Salles,..mas <1ue eu entendia e entendo, •lUO é mai~
que o cot;ação da Rep.tibllcn, é o bulbo raobidiano, o· nó vital da
nossa vida federativa', e, então, disse que extranhava vêr os representantes dos Estados mais justamente interessados na manutenção e salvaguarda desse ot•gão, necessario á vida . do. regímen,
irem, tle motu pl'opl'io, espontaneamente, entt•egal-o á ououPA .Do
MAGAREFE.
.
" .
.
. Sim, á oboupa do magarefe no matadOUl'O, como :!i fosse' o tle
uma allmaria destinada ao açougue.
.
. .
Em Jogat• de cohoupa do magarel~,. disse <1uem se incufubi(l.
de litzet• o resumo do discurso «choupo do galé•. lsto moiliflca. de
fórma tal o sentido de minha Jlbrase, que eu não ·podia· deixar. ·de
vil· Jogo, no principio da sessao, fazet• essa rectificação.
St•. Presidente, feito esse reparo, devo dizer que entL·o ne~tl!.
questão-como hontem · a.JDrmei-em plena paz de espil'ito e de
accôt'llo com as injuucoões de minha consciencia, sinto-me bem,
'porquanto estou na mesma l!nba de combate, na mesma trincheira,
ã sombra da mesma bandeira sob a qual tenho combatido desde
minha mocidade, E, durante esse longo lapso de tempo, não tive
ainda um só momento de besit119ão, um só 1nstantede duvidai que
me levasse a modlftcat• o juizo que sempt•e tlz a respeito do art. 6•
e seus quatro paragmpbos.
Hontem, SJ•. Presidente, analysei :t questão constitucional &
creio que, si não levei a convicção ao esptrito de meus ·collega~.
em todo o caso, fiquei com minha consciencia e com meu espirito
tranquillos, llot· ter cumprido meu dever de velho I'e1mblioano
nesta Casa .
·
· ·
. Si aind:t venho occupm• a tribuna, não .é J>or vaidade; ao con·
trario,fl por extrema necessidade,porrtne a maos mais babeis devera
ser essa taretll oommettida; e só _pam não deixar abandonada nossa.
velha bandeira, rojando pelo _chao, mo anl~e! .a descer á arena
para levantal·:t e dlzot• :to patz que os pt'lllOIJllOS <(Ue nós . p!'é·
ga vamos outr'ot•a ain1la constituem, paru. alguns r·epublicanos, a.
summula d~ JJOssas com•icçõos .e as esperanças uos fjllt;\ ,ill. ~.>nertnocet•am na vt!W. pul!lica. ·
.
. .
..
.· St•. P1•esidente. houve um momento na historia de l<'t•ança. em
que o delirlo popnlm• (•ntrou pelas portas das duas Casas do Parla..
meuto, arz•astando o;; membros da representação nacional a •lcclarar, impensadamente, a. guerra. á Prussia. Foi.~.>m melados i!e-u170.
A Fmnça niio se achava preparada para n luc.ta. Dedarou, entre·
tanto. a guerra. .
. ..
. . ..
..
.
· lh>un uni homelil que se oppôzao enthu~iasmo e ao dellrio.da.
multidão. Um homem houve, que fullou a verdatll.' ·a. ~eus .concidarlãos.
·
.,
., . , : .·. ·.
'fhi('J•S, O gl'&nde patriota, SOb uma CbUVI\ tiO sarcastUO~,
CJrguett·sc o da tribuna verbet•ou a loucura filie pt•etArídiam
pratlcat·.

. Em lin"nagtlw, c~lma e retlectitla, disse, ~obranc.,il·v
apodos e ás in.iurias, QUfl A OUERRA. f:l\,\ UK ormm. ·

ao~
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I•im meio do tumulto, iucapaz do dominai-o, elle 111flQOu este
l•oriceito: Quus !Ujliter perd;111'e vull pri·us demt~ntat;-.

................................................................
························
.......................... ............. .
- ··Os lhotos postel'.iOl'éS rlel•am conOrmar as prophecias tlaquelle
;

nobru velho. Mais tal'de foi elle quem procurou snlva1• um pedaÇo
da Loremt. em cujo seio .estava encrava(la Relfort. rtue tinha bom .
merecido da PatrJa.
· ·. . · :
·
A situnoão actual, 81•. Presidente, é bem semelhante. Nlnguem
póde pre•e1• as consar1uencias da approvaQão de. semelhante . projecto·; ninguem póde prover si, approvado elle, .alo. será . a se..
:mente dtt disco1•d!a on, ainda mais, a porta ube1•ta pa1•a futuras
aggressõos á autonomia dos Estados.
·
. . .:
· O que admira, Sr.· PJ•esidente, é que, depois tle un1lapso de 20
anoos do vida l'epublicans, em qne toem sido infructifel•as .todas a.s
tentativas ~a1•a se regulamentar o art. 6•, havendo, entretanto,
casos na n(la federativa e na ,·ida organloa do paiz que, mais do
que csto. solicUa.vam a asslstenola, a · vlgilancla e intervenção dv
Governo Fedm'al, ninguemabsoluta.mento se tivesse apressado em
ir dar ao Chefe do Pode1• Executivo a. faculdade r1ue a Constituição,
.peremptoriàm·ente, lho negou, salvo em determinados casos, exara.dos nmJ <tuatro pal•agraphos··do art. 6' da nossa Constituição.
..
. E', Sr. Presidente, para revoltai' o espírito mais calmo assistit•
o desdohrn1· <los acootectmentos tal qual se verifica com este.
·
. Hontem citei vat•ios factos om que seria muito mais justlftca.vel, talvez, a inierven~ão do Governo Federal. No caso do Amazonas, ·nos !lo Pará e do Cea1•á. no do Rio Grande do Sul, reformando
suàs constituições, alterando, po1• assim dizer, o espirlto da Constituição Federal, infenso a re-eleições.
·
· · · Entretanto, o Senado, do braços úl'uzadús, >omnolento, nunca.
se ·emocionou qmin.do viu governadores de Estado mandarem, pam
occupar est:ts oadeH•ns, filhos, genros ; nunca se rt~voltou quando·
viu goYt>J'nadores desabusados mandarem substitutos tompora.rios
guardar ,uas _ca.doims. emi}Uant•l occnpavam o~ cm•ucs prosidenciaes cm "eus Estados. ·
O Senado uunoa se meliutil•ou, nem deant~: de liwt0s vergonhos0s
que illlP?l'tam em verdadeiros o Cl'lleis vexames para a nossa
patt•Ja. · ··
·· · · ·
· . ·
..
· Pois bom ; este Seliadoiudiiferonte, <tuo j<imais se emocionou;
que ·jdmaià sentiu l!lll fremito do angustia ou de repulsa deante de .
fuctos doloroso.B, aliás tão frequentes, qtto ,·eom so desenrolando;
infelizmente, ria Yl!ln ria Republica, agom, neste tlm tle govel'JlO, se
apressa em entJ•egp.l•, como alviçaras ao Presidente da HepulJI!ca,
ci premio do se u·esfurç.o, do seu serviço c da sua· collabol'açlio. na
eleição presidencial 1le 1 tle março, autorizando-o rt intervir no ~~-tado do Rio de Janeii'O.
· ·
· Quem conhece, como nós couhecemus, a histol'i~t politka dtt Rovublica. niill pMe deixar de extr·anhtu· que o mesmo que, por inlillioidarlt• 1!esta patria. so acha empossa1lo do Govc•t'no . implul'ando
do Congl'esso esta !\\nesta autorização.,.
.
.
.
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0 SR. OLIVEIRA FIG.t!EUU.:PO-.Nã.o apoi&do. .
.
... O SR. ALFREco ELLJB-.•. quando governador uo Estado do
Rio, assetteaBBe com os maiores improperios. e· dirigisse a.s .ma.is
dolorosas affrontas. por intermedio da lmprenu, ao nobre ex-Presidente daRepublica, o Dr.Rodrigues Alves, porque oactual Mini~
da. Fazenda, zelando os proprios nacionaes, havia. enviado uma
torça de 20 pra.ças para guard &r deposltos de areias monazltlcae,
situados naq uelle Estado.
. . ·. .
·.
E' o mesmo homem, porque o determinismo etbnico ilã.o o dei·
:aar4 mudar. E' o mesmo moleque que, em mooo, ap.~onhava tle1.as
de rojões na cilada de Cu.mpos; o mesmo homem que nio trepida,
inv.Jrtldt\s as posições e occupa.ndo o alto ca.rgo · da magl~tratura
supram& do nosso paiz, em mandar invadir o se11 proprlo Estado ·
por fol'Qas federaes para abaf&r o voto popular .• ,
.
0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Não apoiado.
O SR. ALFREDO Et.Lrs-... para. amedrontar esse,.q11e fóra seu
amigo do peito, emquanto curvára o peicooo 4 canga .do despoh,.
Não conheço o Sr. B.1cker ; não. tenho, porta. ato, sympathia,
nem a.ntipatbia por s. Es. Pelo contrario1 devo dizer, com mwma
Jioa.oqueu e sinceridade, que não.approve1 o actO de S. Ex. quando
foi, na.turalmente, de accôrdo com seus amigos, escolher um ca.n~
di dato a.migo do Sr; m~rechal Hermes, julgando que assim ftca.va.
escudado das aggressões do P1•esidente da. Repul!lica. •.
. Não, Sr. Presidente, elle deveria dar amph liberdade aos seus
a.migos.p:~ra a escolha de seu successor nas fileiras civilistas ..Pa.ra
ser ooherente, deveria. Ieva.ntar uma candidatura civil.
Nio o fez. Entretanto, si de um lado censuro a s. Ex. por
este acto defra.]ueza, por outro louvo, e quero que este louvor ftque
oonsignadJ nos An1la111 do Senado, quo ft•1ue consignada· tambcm,
Dos Amla61 du .Casa, a minh<J. admiraoã.o. pela estruotura mor.J de
S. Ex. ,,porque, Sr. Presidente, é preciso aquila.tar a.s dUDculdades
com que tem Jucta•lo o Sr. Alfredo Ba.ker pa.ra. se m&nter, ftrme e
erecto, naquel~a posição: S. Ex, e um fo~te. S. Ex. é um bomem·l...
,
.
Qua.ndo, por desgraça deste paiz e da Republica., feclióu. os
olhos o saudoso Sr. Dr. Affouso Penna, o Dr. Nilo Peoanha, que se
confessava um ·uencido, um desa.le.1ta.to, sem pre;tiglo no Estado,
t•1nto que aqui, meze; antes, dizia, que· nlo pretendia apresentar
· cha.pa, nem para disputa.r o terçJ dos Deputa.dos Federaes pelo
Estado do Rio de Janeil'o, S. Ex, teve como que um deslumbra.•
m~.

.

.

.

E' preciso não conhecer a. S. Ex. para não se saber qr1o o alvo
exclusivo de suas cogrtacões, o centro de sua.~ ambiQÕes •.. cifravam-se na depotiçi!o do Sr. Alfredo Backer !.
0 $R. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Entrntaoto, como PJ,'esidonte da
Repubirca, não exerceu uma só medida vexatorla. contr·a o Dr. AI·
fredo Backer.
0 SR, ALFREDO ELLI.~-V. Ex. ainda q11eria ma.i.~Y
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O SR. OLI\'l:llRA FWUfliREDo-Não exet•ccu uma só •.
o SR. ALFIIEDO ELLIS- Vou fazer justi~a a v:. Ex. Niuguem
ma.is do que eu conslderu o caracter integro do meu nobre amigo
Senador ~lo Rio de Janeiro. Pois bem; .tenho certeza de que
si o men illustre oollega, ,POr fortuna deste paiz, fosse o Yice-P.re·
sidente da Republica e ttvesse assumido o Governo, em logar 4o
Sr. Nilo Peoanba, o Sena.do não estaria discutindo ess~ projecto,
po!'tlue s. Ex. collocari!l, acima 1la• su1s paixõe~. politicas, o inte.
l'es~c e harmonia do ptuz.
0 SR, 0LIVEUU. FW Ufl!REDO -E foi o fllle l'cr. O Dr, Nilo Poçauba.
·
'
. . O SR. ALI•'nfl!IO ELLiii- Os Jhoios demonstram o cõntrat•io e ·oJ
faclvs si'to brutaes, meu nobre coUega.
0 SR. OLI\'ElRA. FWUfJI!'tEDO- Isto, ditt• sem Pl\>Va, é muito
fac!J.
· O SR. ALFREDO l~r.us- M 1s V. Ex. negará; IlOrventura, rt ué
0 Sr. Dr .• Nilo Peçanha. tenh!l enviado tropas ao Rio de .Janeiro r 1
O Sa. Or.tvEIRA Fwu&IREDO - ;E;ta é outra guestii'.>, S. E~.
mandotl força par-a o Eshdo do R10 de .Janeiro, lato é, pequonos
destacamentos, C(•nt o intuito de gua1•dur collectol'ias, forças quo
não tlvera·m a menor interferencla nas ele leões alli realiz~das. , .
· · O SR, ALF!tED3 Etr.ts - V. Ex. tem t•azio. Até 'ila qu~m
afllrme que, em Jogar de ouoheto~ de munioões, os soldado~ p<~.ra.
alli enl'iados, levaram b.llas de ovos e sortlmontos de oonfeltos.
(Rsw.)
.
... .
.
· o SR. OLtv.erM. Fwu.etaeoo-A YÓrd:.tde é que, si levaram mu·
niçõ~s.

••

não se serviram dcllas. .
.· .
..
. .
· o SR. FEr;louN J PESNA. -E o aesassinato de Maca h é '!
O Sa. ALFREDO ELLlS- Pergunta multo bem o meu nobre col'·
lega; E o assassinato de Macabé?
. . 0 SR. OLIVEIRA FIOUEinEDO.-: Este facto nií•J tem ligà!)ão alguma com as eleiçlies,
O SR. At.FREDO EtLis -No tempo em que o St•. Nilo P.rooopio
era Presidente (lo Rio (le Janeiro, as collectorias não precisavam
de ser guarda1as por tropa federal; foi sO nas proximidades das
oloições, p!ll'a a' organizaÇão dó Estado, que comeoaram a correr
risco-exigindo os taes destacamentos. Como t! dílflcíl a defesa d~
'

'

'~'lhatlte

homem!! I

·

.

·

.

No caso 'de MllcaM, constou mesmo gue fot•am as senlaoritas,
c1ue se dtvertinm no brtilt>, ctuo tlroteiara !l1 contra a tt•opa. de
linlll~.
O Sa, OtlVErRA. FiotiElP.ElDO- Y. Ex. e;;tá equivocaM: as fur·
~as que estavam om MMo.M sempre alli existira.m, e si houve
VQI, Il

tl
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contlict.o. nello não póde b~ver respousabllida !e do. Sr. Prcsideuto
da Republtc.l.
·
o Ea. ALFREDO ELLis- Eram 'oldados commandados poz• um
r~rlll!riro d& Leopoldina.
·
.
.
·
sr. Presidente, a proposito do llecantado processo da celeber·
rima Mmc. Steinhell., disse um dos juizes: «el/4 Mmt. St.mlleU
menle como re,pira,:.
·
Applicaria a phrase <lO PN~idente da Republica e {)iria que (l
sr. Nilo Pecanha é a Mmt!. SteinhelJ deste regímen, si não tive~se
'a. cert<·za de ser chamado á ordem poz• V. Ex, ·
Por muito menos do que is;;o, na minha oráção de bontem o
iJlastre aubttituto de Y. Ex. dignou-se de ler o d!spoaitivo regi·
mental, r, ue prohibe phrases ou termos descorteze1 ao primeiro
mag!strJdo da Naf,'ão.
· .
· Os organizadores do Regimento, quando o confeccionaram·, não
podiam prerer que teríamos por Piesldente um l1omem como o
Sr. Nilo Procopio Peçanha.
· .·
0 SR. FERREIRA CUAVES-Perdão, })Or muito menos, nã.o. Hon:..
tem pareceu á Mesa que V. Ex. se .tinha servido de epitheto bastante a.speroJ.
0 SR, ALFREDO ELLIS-Mas V, F..x. l'econJJeOeU que ouvira mal,
porque a.ttribuira a mim a phrase pronunciada, aliás, por um
amigo do ·Sr. PrC'sidcnte da Republica. Por abi se ,.ê.a prevf::nção
com que me chamou á ordem .. ,
0 SR. FERREffiA CuAVES-Prevençã.o alguma·.
0 SR. ALFREDO ELLIS-... porquanto depois, &pontll &ua, declarou qua não havia motivo para isso.
.
Sr. Presidente, vou recap1tuhr: .emquanto viveu o Dr. All'oDMO
Penna, o Dr. 'Alfredo Jaoker viveu tranquillo, poude administrar
o Estado do Rio de Janeiro. A situação 6 n mesma; não·houve modiftcaçio alguma. O uoi:o factJ que sobreveio co;n o fallaeimento
do·nr. Atl'onso Penna foi o Dt'. Nilo Peçanha ter assumido a. Presi·
dencia da Republica. Desde esse momento desappareceu a traOflUil·
!idade no Esta;do do Rio de Janeiro. O Presidente da Republica, sequioso de vingança, não poude despir a tuni~a do Nessus, de cbete
politico decahido úo Estaào Jo Rio àe Janeiro. Adoptou como sym·
bolo a .:t!gura de Eólo, sapraudo diariamente, tempestades e furacões sobre aquello mlsoroJ Estado.
.
E' chC4faâa a occasião de colllignar aqui, Sr. Pros'dento, miohl
~miração pela astructura mo1•al c 1lrmeza de caracter do Dr• .Al·
tredo Eacker. s. Ex. est<t defendendo um principio, deve ma.nt.eN1e
.nossa. posição e, daqui d•'sia. tribuna, sem ter o direito de lhe dar
oonsellios, direi a s. l!;t, QtiE RESISTA A BALA, e mantenha a posiçlo,
que lhe fci dadr1 pelo eleitorado do Rio de Janeiro, até ao ulttmo dia
de seu governo, custe o que custar o haja o que houver.
.
Si, ponentura, ti-ver de sacrificar a Tida, salnrá, entretanto,
& priooipio por cuja defesa empenhou sua. honrn. e a honra do
Estado ao Rio,
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0 SR, RIBEIRO GoNÇALVES- Estou quMi a ap0.3tar que o COD•
selho não será bem recebido.
O SR. AI.FREDO ELLIS- E si elle cahir na luta., os velhos republicanos hão de honNr sua memoria ... O Sr. Dr. Alfredo Backer
com e~ta luta subiu, ímmortalizou seu nome no conceito naclo~al,
ao passo que o Sr. Nilo esta enlameando o seu.
··
Sr. Presidente, como disse, extranho a quasi unanimidade do
Senado BrazUeiro a favor de uma medida, que.alfecta directamente
a autonomia dos E'>'tados da Federacão, e o que mais udmira é a
là.cilldade com que se procura., ataba.lhoadamente, votar um projecto de tão alta gravidade.
Questão lle vit:tl interesse para ·OS destinos da nossa Patria,
questão que não podia nem p6de ser resolvida sem a regula.mentaolo do.art, 6•, vae entretanto nassar por este recinto quasl Bel!\
discussão, com pouc?s dias de deblte. Ma.s os Srs, Senador!Js devem
ser coherentes. Si querem entregar o Es!a,lo do Rio de Janeiro,
como premio aos serviços ebitoraes do S!'. Presidente da Republica, acceitcm ·o tacto ati! ás ultimas consequencia.s, declarem que
ê necessario reformar a Constltufoao, que é neces38.rlo re,?ubmentar o art. 6•, porque, dentro doS 2• do art. 6° não é possível caber
o mon1tro desse projecto que se vae votar.
Parece que ha uma fatalidade a pesat• sobre est L pobre Republica, como nas prostituiçl!es prec.Jces o apodraclmentó vem antes
da ma.trtridade.
O Jegis'ador constituinte procurou msguarda.r a. autonomia
federa. ti va., estipulando naquelles pa.ra.graphos, as unicas razões, os
unlcos fundamentos da intervenção federal.
Nós sabemos, Sr, Presidente, que nos Estados Unidos, como
citei hontem, a interven~ não se dá. e nunca se deu á vontade do
Congreuo e multo menos do Governo federal.
·
.
No caso da Louisla.nia, cuja descríPQio eu li bonbm, feita por
Borges>, veriftea-Je isto ; em outros coastituctonalista.s a.merica.nos
o que se ·vê ê que, referindo-se ao artigo da Oon,tltuiçito que resguarda a autonomia dos Estarlos, o constitninte americano ~ve
tanto ze!J, tsnto cuidado de evihr que o poder central atacasse a.
vida. organlca dos Estados, modificasse a, sua politica, <tUO empregou até em Jogar do verbo-intervir-o verbo-proteger-, 11 requisição doe governadores.
O SR. A. AzEREoo-Proteger e amparar é o que se usa noa
Estados Unidos.
O SR. CoELHo E CAMPOs-Protecçio supplle intervenoão.
O SR. ALFREDO Etus-Eu sei que ha duas especies de interveooão: lujliwa e coercmwa.
V. Ex., que e classico, sabe a. di1ferença. que ha entre-amparar, proteger e intervir.
O verbo intervir siguidca. positivamente autoridade, exercic!o
de toroa, a,ocar a 1i a q«~lli!o para ruol\Jer corno ent,lldw, a.o pasao
que-proteger, amparar, V. Ex. comprehenrle e. elltá ao alcance de
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todo~. ~ignitlca-pl'estigiar

a autoridade (fllll solicitou'. amparo e
·
·
·.
o SH. CoEr.JJo 1·: CA~tpos tl11 tim aparte.
.
o Sn. ALI<'Rt:oo J~u.rs....;A intet•ven~ão deu-se 'durante o regim<•ll
m:tr'Uialtlop~is da g~ot•t•:~; tlo Seccessüo. A e.xpoii\·ão 1eitrt por Bul'"
gess é completa e tmnucwsa.
· ..
· . ·. ·
POtlct•ia, si não f[nizes~o fat.ig<H' o :::euado,ler .trechos de autoJ'C$
t[UC Llf[lli tonlw. Si o meu nobre collega CJUÍY.el' lorói, mas: .• ~l!f
ingle;.
··
. · · · . ·' • .'
.
O Stt. Uoer.uo E VA)II'OS-Ha do lol~o.~ em portuguoz.
· O SH. ·ALFREI•O Br,L!s- Os ·meu~ ttobre:-i collcga~ conhecem o
iugloz .e potlem acnlllJJanhat• a leitura. O que tl certo é que o nobt•e
relator do parecer não pódo •. nbsolutamonto, :t}JOJitnr•. uni 'só f~wto
de itttot•ven{lão do Governo I<'edct•al americano nos negocias pnl'l.i·
Í.H.ll~ll'8S dos ~;s tados.
·
Não ha paridade ont.l'O o caso tlo Rio do Ja.n!!iro o o tltt Louisia·
1tia-men~s ainda com o tle Rho<ie-Islantl, logo após a ~uerrà lia
Indepeiulencia, Sori:t cousa ridicu!n. um~ lntet·venção, ·como esta,
•1uc pretendo autorlzat•, pa1•a tleuJdu·, som documentos, sem pro·
:vas, som informa(•õos, ([11111 <ias duas asscmbléas é a legitima, qual
a falsa-.otual omthn :t •1110 1lovo i'uncciounr como potlct· legislativo
do Bstado.
.
·
· .
· · ··
O.Stt. A. AzeHEno-' Et·am _tlous go,·ot•uos o tluas assembléas.
O PJ•esidente da ROJHihllc:t uptallllo por um tlollos optttva Ptll' uma
<las assomblêa•.
·
. O Srt. Ar.mwo liLLIS- V; E.~. relere-se ào caso tia i.ouisi1t11i1i;
mas V. Ex. não <li7. •tuo o pi'OSidcn!e Warmoth J'oi deposto pelo ge·
ueral S. B. Pacltal'd, tJOI' ordem do juir. Durell. Stibstituitlo o pt•esitlcnto llolo vicO-Jll'estdent.n Pinchbaclt, tt•atou· este, sem llomora,
<le ot•ganiz:H· o ·governo, t•ocónhecer. conio legitima a as·sembl<\a
feita poJa junta illogal proshlhla por Lynch. Constituilla est.a, seu
tn•lmOII'O l'as~o foi .vota!' o .impcaokment de Warmoth afastandc-o
tio governo. O Congt•osso Federal o o Pt•esidento da Republica llomololtlll't.liil o liwto cousummado, mas não promoveram inter1·enção
1t1gu"ma. No caso Jli'OS611t~ tlo ll'stado· do Rso ~o PresidMJt~ ela Rlpublioa. q11c;;; tli'DIIIOve a perturbaç.ro, que não existiria si S. I;;lt: niio
tivos;;o por escopo sntistít~or ~ua~ lll'Otonçõo~ o ambiçvos pessoaes
do clwfo politico no sou Est:ulo.
s. I~x. rtuor ')ngar·so do Ur. All'r.e<lo Bac 1\et· .pOl'illlO c·sto nlLo
se. ~uumottou e nao se .subortlmon :to o1to 1ln. I.oan<la,
Jlo;;so o caso •lo tluplicata. om outt•o qun.lquer .Estado, e S. 1\r..
não podil'ia lto Congresso somolhanto metlitht attontatoria aos sãoR
:pl'inei}Jio~ reguladores tia vitht tedot•:tt.iva. R' o odio pessoal - (l o
mcsr111illho od.io v~ssoa.L-:-o sentimento que levou .s. l~x. a t:eel:unal'
tio Prulor LcgtslatJvo e~ta absm•do. e YOJ'gonhosa.. wtcrvençmo.
Si t\ tlcprimontc isso para S. E~., ê· avilt.ante pat•tt o ~fHlttr.!o
concl<~iul'·lho a ·fl~('lllti~vlo do legitimar ~~ f:t!S[I as~omhlér~ _pt~or:•, efl).·
protecção.

·
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polgar o ]<;stado do llio o recluzil-o ao t)aptifoh•o de sua politica
.
odienh e nefast,a.
Diz Bm•gess á pag. 271: <i .-1. IIIOI'e palpable otlll'age. I~JIOII the
lmoful po1oers o!' a «State• could ha1•c1/.!J have bee11 cot1ceíred.
The Judqe Dm~ellltad not a ~cintilla of' authcwit11 HJIOII uutict.. to
rut his p1·oc'eeding. »
'.
. Em portu'gllCZ: «n<io se ;Jddc concebei' mllÍs Jllllpao~l afft'OII.Icl n_os
porlet•es COII!Iit·uiclos de ttm Estado.
·
··
O ,iui; Dtwe/l 11rTo · tinha " ·mini ma Jlarcs?/tl de cwlat'idadr.
iusliflcm· se" Jlt'ocedimento.».
.

jlm'a

.
Dizem mosnu que esse .iuh, CJuando Ol}lediu a ordem ao ge·
n•m1l Packal't!, estava completamente embriagado.
.
,
S. Ex •. não •li~se tão }louco que s JUlolhanto t:wto vm·gonboso e
UNlCO.nos .-ltmaes dailUOlle }laiz, se den clopois da treme111ht gucr1•a.
civil, no perlodo de l'Ocooatrucc;oão, quando ainda havia occupaolto
miiitar.
S. Ex. não disse CJUe não lm uma lllllca consciencia limpa •Jne
não condenme osso acto de t'or·~a o de prcpotoncia milita1•, con\t'a a
autonomi:t de um Estado, vencido o sujmto ;1s tl'isti~sima~ oontingencias do uma occupação millta1•.
A<tui o caso é muito cli1fet•ente.
Iht um Estado pot•l'eitamente organizado, com os ~ou;; JlOtleres
fnnccionantlo I'Ognlarmente, .21•e tl<io Jwecisa ~~em pediu ,,u.vitio, m1·i·
paro Ott pt·otec~"io, ao chefe da. Nação. Pois bom, a.llozal' disso, p:1l'a
satisfa.zer o Pl•csidonte, ao Congresso vac votar, conscientemc11tc,
um p1•ojecto ten!lentc a pertui'Iiat• n vida ot•ganica do Estado, sa1lendo que não tem 11oderes pm•a praticar scmelbantc dislatc-cJue
considero mais do que isso-um crime I
A Constituioiio do Estaclo tlo Rio Grande do Sul não f.\~l.lt tle
accô1•do com a nossa.
Po1• que o Congresso não auttll'iza a intm•vcoQão J~tra nbrignr o
governo claquello Estatlo a ret'ornml-a. ?.
·
No J<:stado do Rio Grancle tio Sul ha um s,·, podo!' ~ '' 1\xccutivo,
·
. · Nos lMados Unidos, como acabei do dizm•, o Pre,:id•mte •l:t Republica acl,eitou os factos como consmnmatlos.
.
Errou nesse ponto, mas não promoveu a •leposiçõ.o de\V<tl'moth,
·nem concol'J'eu pa1•a a a1fronta. teit~ :l autonomi:t :da•tnello IMado
por um Juiz obrio o um géneral inconsciente.
O Sn. A. AZilREno-0 Presidente da Republica intervoiu anto!S
do Collgl'Ci'SO.
. .
O SR. Ar.FREDO Er.Lrs - De CJUO fóm1a 1
UMo voz - Só de}lOi! dos factos consummados; t!cse&}lOl'ado, foi
que loJvou os acoutocim0ntos á conside1•nção cio CoJngres>o.
O SR. -~LF!lEDO Er.Lls -Isso não nltet•a, ao contt•ario conlh•ma
o IJUil vunbo dizendo.
O Sn. A. AZEREDO- S. Ex. ostft lauornnclo) em erro.
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.
O Sn. ALFit~oo ELLIS -A expo~lção que flz niio t! m!nbacltei o autor c tenho aqui tt obra de que me servi para historiar o
facto. .
,
O Sa. A. AzE!tEoO - Nio é Jlrociso, trat~-ec de obra co~

nhecitltL,

.

O Sa. ALFRE!Jo ELus - Mas o que se póde doduzit• dos apartes
do nobre Senador é que •J exemplar tle V. Ex. está em d~saccôrdo
com o qtw posouo·c que hontem li desta. tribuna.
·
. O s~. A. AzEn.Eno - Nio está, nA;o senhor, tanto mai8 quanto
a h1stor1a 6 nml ~6.
0 Sa. ALFREDO ELLIS - Mas o que é facto, Sr. Presidente, é
que: ?ão ha semelhnnçn entr-e o caso d::t Louisianin. c do Rio de
Janeiro. . .
·
0 Sa. CO&LIIO E CAMPO:;- 0 CiUe é certo é que ha dualidade
de Ct~Il!lll'as no J::stai.!o do Rio.
·
.
·
. O Sa, AIFHED:> ELr.rs ·- ... e que em tal caso fallece comp~
tencia ao Coagre~so para inter,·ir ou l'egulamentar o assumpto.
Em hypothcsc alguma., ncs ter·mos tasativos da Constituição
Federal, que é n no~sa lei magna, nem o Governo, nem o Congresso
Feder~! teem competencia para resolver o probLema.
O Sn.. Anruun Leuo> - Quem é então que no caso a. interpreta1
O Srt. ALFRE)O Er.us- Qualquer póde interpretal·:t.
O Sn. ARTIWR LEl!O• - Mesmo na cspecie apr·esentad~ ao conhecimento do CC'ng-resso?
·
O Sa. ALFREDo EJ.LIS- Mesmo quando se prctenic intet·p~
tal· a no se:Jtido dc não se fJzer nada.
O ~a. Anruun LEMos - Mesmo em casos como csto?
0 SR. ALFI:EilO ELI.IS- 0 que é facto, Sr. Pre~identr., é que
temrs interpretndo a Constituição, com a maxima latitude e
elasterio; o tanto isto ê vérdade, que ha constituiçõe~ estaduael
que não estão de accôrdo coro a federal.
Não é preciso it• muito longe para se aaber que nos proprio.l
~uoicip!cs qc determinado~ Estados não ba independencia municrpal, J;lor~unnto o presidente de Estado póde nomear intend('ntes,
e os nc•mew. t.!c facto.
·
Estndcs b onde não existe Podct• Legisla ti vo, pc.rq ne a assem·
bléa, que tem e~~e rotulo, nrtda mnis é do qne mra camttra orca~
mentaria.
Nlío legis':t. appro,·a orQamentoa.
· .·
. . Fstado ha onde a Crnstitui~llo deixa ao Presidente o direito do
~nà1;ar .s~u substitnto, co~tr•arbnrlo r.isct'ralment/1 o espit•ito da
,,on~t;tiiiçao de 24 de fevereiro.
. I• ntretnnto, nunca o r.spiritn dos honrados Senadorel se emoCIOnou, so melindrou, para vir reclamar uma mcdidn, uma lei,
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que obrigasse essas constitulçõ~s. com pdncipios tão oontrarlos
aos dispositivos expressos d~ nossa Co~stituição a se roromusrem
de accôrdo c?m a. nossa.
Nunca. ! Entretant •, como a.gora se tr~ta. de 1lualidadc •te Oamaras uo Es &ado do Rio, simplesmente porqu~ d:L cscolla de qma
dellas depende !L salvação do prestigio do Sr. Nilo Pe.;-a.nha,. como
chefe de uma parc'a.lidade...
.
. 0 Sa,' 0LIVE!l(A FIGUEIREDO - Não ap?iado.
0 SR. ALFREDO ELLIS -· ,·,, }lOrque de 11ma. dellas depeitde O
reconhocimcnt•l do snccessot• do Dr. Alfredo B:J.c!,;ct• ..•
O Sa. A. AzEREDO- Por is-so é que s~ precisa sabet• qual é a
legitima. ·
·
. O Srt. ALFRED~ ELLIS - .•. soam as trompls de ;iuert•a, os
clarins cbamam u, combato, e vê·se a qoaei unanimidade do Senado vir, p1·essurosa o disciplinada, otrere;et• ao Sr·. Presldent·l d&
Republica o Estado do Rio de Jan~iro. em l~ol·!causto ao 11811
prestigio ..
0 SR. 0LI\'EIRA FIGUEIREDO- Não· apoiado.
· O Sa. ARTiiUR. LE~ros - O Senado recebeu uma mensagem do
Presidente da Republica..
.
.
O SR. A. AZERBDO -· O Sena.do informa-se. cst11h e resolve,
· O Sa.ALFRIIDO ELLIS- Nós sabémos como o Senat.b info,·ma.,,
tem documentos, estuda sem actas 011 attthenlicas 8 l'esolve sem
peltincia !
·
O Sa. A. AzEaEoo- Deve mesmo sa.ber, porque é Senador,
O Sr:. Ar.FREDO Jo~r.Lis - Estou affirma.odo, sem o mi11imo laivo
de il·onia.
·
. O Sit. A. Azt:REDO ·Nem caberia, por<1ue. entã.o, seria. PI'OCISO voltar ao passa.d.o.
O Sa. ALFREDO ELLIS-S1·, Pl'esidente, ea comprellenlo a sol!da.rieda.de politica ; preciso era que não fo:se um ato mo d:J velbo
pa.rt.!d() rcpub!ica.no de S. Paulo, com a qnal ma.nto:~ho e hei de
manter, sempre. a. ma.xima solidariedade, par,t de.:conbecel-a ;
acho, porém, c hão de permittir meus illustres collegas que f1oa
essa. declaração, que os Jaç•s de amizarlt>, união e atfeição, teem.
limites i compt•ohendo c3ses laços. mas acima da solidariedade politica ha os nossos tlevet•es para com a patria. i e nós vamos resolver nessa p1•ojectu os dt!otinoo da Republica. A soliJarie,ladc politica. t! tlimoil de romper, mas ha um caso em qttil r.lla n.lo é obrigatoria-1!. solidal'ieu ·.tle 110 crlme. E t::>Sl intervenção é um crime.

com-

(N<To apoiado.,,)

0 Sn. ArtTIIUlt LE~lOs- Não ttpoiaJo. E' uma a.t~!'ibuiçã~ tio
Congt•e:>so.
O Sa. ALFREuo l•:r.Lrs-· Sr. Presidente, Deus' queira que daqui
<t alguns <tnnos não peso, lb.ta.lmonto, sobre os l!ombros dos illustres
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Sena. Iwes, a. t•esponl!la.bilitlad•J trem onda quoJ vamo> asstunit• ·ve·
ranto •J pai1. e pamnta a Republioa.
· O SR. A. AzEREDO- Eu dizi11. Isso aqui sobre o caso de ~Iatto
Grosso.
·
··
O SR, .-\f,JIHEDo ELLls -81•. P!'C8idente, Soct•ates, oondein.nada,
injustamente, como chefe dos sopbistas, pOI'•tue era Cl'tillllllaquelle
t•!mpo ,.,et• che(~ do3 80phi81as •• ,
·
0 SR, FJlJ,[Cl.\NO l'ENN.\- lloje é'tÍma. vll>tudo. .
O SR, AU'REDo I<~ow-lloje ti uma vil'hltle, tliz V. Es. inuito
b::m. Sopbisrna-se, ho,ie em dia, at•j a honestidade. Desappat•oce·
ra m os escrupulos,
·
' Socrates, o grande atheniense, stthintlo do tribunal, após tt sua
condcmnação <I morte pela ci()uta, consolando seus discípulos, desOla.dog e l'ovoltados con~t·a a ini<Iua. sentença, disso, M ver passa••
.Anythos, principal instigado!' da cruel sentença de mot•te: repal'lm
cOliJO Áti!Jt/!os ~~~e OI'Q11lho8o com o 8eu ll'iumpl;o, ma1 mal 1ah1
triumpllo firtal SE~IrRE dOI 1Jom~111 de bem.»
·
.

e

fJ.U~ tJ
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O SR, A. AzEREDO-Não htt npplicaqão na. sua pa1•abola.
0 SH. ALFREDO El.LIS- Nio sei, nem procuro pl'OVal' tt appli•
oação do conto ao cago n.ctual. Ha. .iuizes hL fó1•a: o povo póde tc1•

logica diJfercnte o achar cabimento c opportunitlailo n11 citação.
Repito: o triumpho final é sem1>re do homem de bem. A tt•ajcctor;a ·humana, iniciada no fundo das cavernas dos troglodytas, e pro·
~eg11ida, att•av6s dos seculos, ati! hoje, contll•mv. e assegura a victot•ia llnal da Justiça, do Bem o da Verdade, ·
·
. O SiV Ft;LICI.\:'-iO PENNA- 0 que é do lastimai• é quo V. Ex,
nãoJ seja, nesta campanha, acolytado aqui pelo illustt•e Senador o
Sr. Cam110S Sa.lles, que, po1• motitlvo de molestia, não tem, uatm•a.l
mente, potlitlo Til' dofendot• o coraolto da Republica.
· .
·. 0 SR. ;\.LFREIIO ELLii- DCftllltlo OS pi•incipios t•cpublicanos,
E1lot1 com elles e mol'l'~l''i com eUes, Si não estou com os cbefeB- o
que muito me penaliza.- e~tou com a· minha conscieocia. Isso me
ua~t11. e me consola.
0 SR. FELICIANO PENNA-V. Ex. Sabe quo S. Ex. tem oompl'O•
missos nosso tet•t•r.no e niio porlia tloixnt• tle vir . dar.Ihe miil) forte
ne.,t~ lut;l, e ne.~ta occa.siiio.
. .
·
I
•
O Sa. At.mr.no gr,us- Lá diz o tUctado: Strbc cada 11111 de s1'

'])~us

de Lorlos,

l~nfl•eotei a ~tuestã.o, nfí.o sooolo jut•isconsulto, .iustttmonte pol'
isso. Com menot• autot•idade o muito menos compotoncia tct•ia de
hom g1•ado rne cOJJsot•va•.lo silencioso na liça; mas, :.tnte o aban·
dono úos velilos clieJlH, ou niio me podh con;;ot•vat• calltllo, tt•atantlo-sc, como se trat·.t, de princípios fundamenta.os t.!o t•egimen l'epu·
blicnno t'edet•ativo e do velhas tradições tio antigo Pa.r.titJ,J Republ!·
t•:wo Jo S. Paulo. Acho qnr. o.~ illustl'CS chefes dtWUtlll vh• :t tr1·
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buna pa1•a dizet• ao pa.iz, e, priocipo.Jmente, ao povo paulista, pot•
que motivo moditlcara.m suas opiniões.
·
. HomellS de grande responsa.bilidade, directot•cs de pat•tldo,
eva.ngelis.ias da ldéa victorlosa. em 16 de nove1UlJro de 1889, não potlem ali,ia.t• doutt•ina.s, princípios c tt•adiçõe~. em dado momento,
como bagagem incorumoda. e fnutil, sem vil• dat• os fundamentos,
as razões, os motivos, que justlt!quem o silencio, o cruzo.1• do~ bra,.
ços, quanilo não o seu concurso na luta. travada. com o fim de anui·
quilar es~as mesmas doutrinas, c.sses princípios e, llnalmento,
e~~as sagradas e patriotica.~ tradições,
· .
.
. .. Os c,wpet baggers, cheti!s de politica utilita1•ia, mos<fUIIIha e
rá~teil•a, podem fazei-o. SS. EEx. !I'Ão E NÃO !
. .,
sr. Praside11te, ainda nllo cheguei á a.naly.ie do paNcot• do meu
lllust!•e amigo Se'nadot• por Ma.tto Grosso. Ho:Jtam t'lli fo1•ça.•lO a.
Interromper meu discurso, por s·3 haver extinguido a ho1•a da pl'QrogaQão. Jnieia.t•a a analyse da questão, tendo dividido o assumpto
em .quedcfo cotllfituoional e legitimidade das ll11116 assembl<!cts, crmta!l.o
fui intel'l'Olllpido. Vou agora.lor algumtt~ con~iderar,ões que servem de 1•esposta. ao discurso do meu uoht•c amigo, Seuar1or pelo
Rio de Ja.neiro.J.
·
.

L~galid,.de das rluas Asseuibléas

. . Determina o Regimento da Assamhl~a Legi~la.tiva do E~tado
do JUo do .Janeiro que as l'euniões prepa.ratorias ila. pl'illleil'lt sessão
de cada legisJatu1'a sejam presidida~ pot• uu1 dos membros da mesa,
na sua determidada hierarchia, da ultima sess1io da ultim:~. legis·
lrttura, o (1ual haja sldo di11lomado '(pt•esideiite, 1' e .2• \'ice·presi•'entes, !• e 2' sec1>et!lrios).
Dos membros da me$a da nlthn:t legislattu•J., um unico ohteve
di111oma-o Dr. ~Iodesto de :\Iello; a ollo, tilo sómonte, cabia pre~idil• as sessões p1•epa1•aioria.s da nova legislatul'a. Em sua lhlta, só
o mais velho dos candidatos diplomados poderh assumh• a pr·esidencia, do acc•il'llo com o mesmo Regimento.
Todos os domais membros da antiga. me~a, c1ndidatos pelo
4' tlistl'icttJ, não ll:ll'àm diplomados e, po1•ta.nto, nenhum tlolles podia
a8snmil• a Pl'OSi<lencia da nova. mesa i e~tá. ncst·) numera o Dr.
:\lves costa.
Eutt•e diploma con,estado e diploma nullo a oliffel'Cn•)(t é
r;ulical.
·
. As juntas a.pura.dol•as, pela lei, niio ent1•amno !Uul'ito das aota.s
oleitoraes •lUe lhe são a.p1•esentada.s; não ve1•itlcam o pt•ocesso elei·
toral i sommam simplesmente os votos conrm•idos nos candidatos i
: aos indivíduos mais suft't•ag.ldo.9, legitima ou !Ilegitimamente
isso pouc~ importa. á junta, olla envia uma acta do.~ seus tra..balllos.
Essa olocumento é o Jiploma.
,
Bsse diploma 11fido se1• contestado, isto ll, pócle s~t· a.Uogado clue
clle não expl'ímc a vorolade da~ urnas, lfue a votttção 1'61\lnão é a IIi
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con>ign1.da., que. taos e tlel nuthe~tioas são nulla.s.• qrw t:~.cs outt•u
são falsas, etc.
Dessa contesta\'ão só vao toma. r conhecimento, sobre ella M vao
dizer, só póde ella ser .lulgada pslo p·;der vorlftc~d•Jr, que 1.1 a propria assembléa dos diplomados.
. · .
Mas a junta apuradora se compõe de individuas determina•los
pala lei, funcclonando sobre regras e formalidades tludas. .
A renniã•l de outros indivíduos que não o; que a lei doterinlna,
aejam elles o que foram, não podem constituir junta apuradora t
qualquer diploma con(erido por escajunta é nullo o não p}de pro·
duzir nenhum e1feito legal.
··
Sobt•a a legalidade da junta que conferiu o diploma ao Dr. Mo-.
de.; to ele .Mollo, presidente da assambl~"' que apoia o presidente do
Estad'o, nada ha a dizer nem fúi allegado.
·
Quanto ao diploma de q11e toi portldor o Dr. Alves Costa, pre~
sidente do ajuntamento q_ne se diz Assembléa do Estado, que apDia.
o Presidente da Republrca, já. o pt•imeiro tribmltll do paiz o de·
clat•ou nnllo, nlto o:.rstentr, porque conforfdo pjr uma, junta. constl·
tuida por individues completamente fút•it das determinaçõe~ legaes.
Indivíduos outros que os apontados pela lei e, 11inda. mais, funccionando sem as formalidades e ~cm os documentos exigidos como imprc:;ciudiveís.
E não foi ~or palpite (ltte aquelle· honrado tribunal -assim o de·
clarou, mas deant~ de·& dccnme:lto>, dos te-xtos de lei, de argnmen·
to.~ irrefutavcis.
Facillima é á pt•ova.
·
. Con1tituiçtro áas ju111as (a. q uo concedeu diploma ao Dr. AI vos
Costa e demais an:lgos do Dr. ~ilJ Peoanha o a r1ue concedeu Iii•
plomas aos indiyidrtos realmente sutrraga.dos).
.
Diz a Iei:

.c A Junta. Apurador..t será. 1'ot•mada pelo jtliz do direito da
comarca como prcsldent,•, ou seu substituto ctl'ectiYo, na falta ou.
im{ledimento do prillleiN, e dos presidentes d'!s junta:; dos muni·
cipws do distr·icto l'e.;pectivo, ou de nm tios membros delegados
pelos outr.;s. ~
·
Els o que se deu.
Ach:llldo·SG doente, o juiz de ditei to da comarca de :eett•opolls
p:1ssou, PJl' otllciJ, a vara ao seu mbstituto etl'ectív~>, que é o
1' supplente Dr. Raul Antran; com esse otllcio remettia·llw as
autllenticas das eleiçüca.
Foi esse o pre3idoote da. junb que diplomou os candidatai
sull'ragados .. Quem p1·esidiu a ,junta que diplomotl os :1mic:o.; do.
Dr. Nilo foi o jui~ de Igrrasscr.
·
·
0 SR. 0LIVEIIU. F!GVEI!lEDO - CJIDO 'I No caso de Petropolfs,
em que, om uma junta compo;tt'l de 10, estavam pN.:;entes sote
'juizes togados?!
·
O SR~ ALFREDO r·:tL'S- Qua.lquer• ,uptoma conferido por essa.
juottt é nullo, não podendo produzir nc·nhuru e!l'eito logal. E;sa.
'junta niio tinha competencia para expe,lir diplomas.
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Si a. junta é !Ilegal, i Ilegal e nullo I! o diploma. por .ena. expedido.
.
. N!nguom de boa. fé dirá que illegal era. a junb que expediu o
dtplomn do Dr. ModE'sto de Mel lo.
O Sa. OLIVEIRA. FtoUEtREoo- Direi apdnas quo ella. não exlsti11
e que si Bc reuniu foi cm loga.r es.,uso e não conhecido.
, . :
O Sa. AaTuua LE~tos- Lembr.> a V. E~. o Regimento da
Camara. dos Deputatlos, que defino o que é diploma. Diploma, se·
gundo esse Regimento, é aQ.uelle que é expedido pela maioria de
membr~s da junh apttr.tdor.l.
.
.
O Sa, OLtVt;tRA. FtoUElRI~Do-E a lei eleitoL•al U.o Estadv estA
de accõrdo com isto.
.
O Sa. ALFREDo ELLts-VV. EEx. o~tão apena.s aittecipa.ndo o
que desejo dizer. Chegarei lá.
· . ·
_ O Sa. OLtVEUtA Fro UELRI!:DO-V, Ex. é o chefe dali. sophijtas;
nao sere~os nós, ontrotanto. que lhe offereceremos a ctCllt:l.,
O Sa. ALFREDo ELtis-Estou certo que não me darão uma.taoa
apena.s, porém, um póte, talvez. Felizmente, tenho uma certa.
immunidade pelo facto de .s1r metlico. Jtt me nmutelei, tom:~.ndo
um a.ntidoto.
Mas volte~1os.tl Jega.lidade de diplomas.
O SR. HERCIL!O Luz-Qual toi, perJunto, o fundamento tl.a ne~
gação do habeas.,·orpus 1
·
0· SR, OLIVEIRA. FIGUEIREDO-O fu.ldamento foi que O cago não
er,l da alçada do tt•ib:lDa.l.
VozEs-Apoiado,
·O Sa. ALFRED~ ELLis-Este onthusiasmo d'>~ Sra. Scuádot•es
está revelando claramomte o interesse .... Llura.t•á n Por quo.nto
tempo f Leml.wem·se qfle cstt.To manob1·ando com pun'•al de dour

pumes.

0 SR. OLIVEIRA. f'IGUE!REDO-Dl verdade dos factos.
· O Sa. A. AZEitEDO ·- Estamos interessados na questão como
V. Ex. Em tudo que so fai: no mundo ha. sempt•e um fundo de
interesse, disso Spencer e disse m:1ito bem.
.
· O Sa. HEaotr,to Luz-Não ha duvida. Ha os que se interessam
pelo bem, e os que se interessam pelo ma.l.
·
0 Sa, ALFRED~ Et.LIS-Tenho interes;e, Dii'> ha duvida., Dilo
!J.UCStão: A. DEFElSA D1S sÃo·; PRINC!Pt:S. Si não houvesse essa dua~
hdad.:- tle asseomblé:ts nã0 havoria. essa questão.
0 Sa. A. ÁZEREDO-E' cla.ro.
O Sa. ALFREDO FLLis-Res;,londo a V. Ex. Si di~cuto a dualidade de a'sembléas é justa.meote por11U~ quero demonstrar que é
de extroma con VPn ienciit t\[lnraz•.se a verdade. Ningnem pódo conwstar o illtC!'!'ú$SO do Sr. Nilo pcça.nha ·em turval-a.
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.Tendo ptll'.lido as elel')ões no listado do Rio, quer veuccl·as com
este projecto de liitci•veol]ão,
'
Hao <lo relevar o.i meus honm•los collegas que cu t()nha. uma.
opinião com.pletamento diversa. dafJ.UOllll que é 08posadapo.r ss. EEI.
~ que lembre ao Senado a pu blica.ção qU(l hoje t'oi feita no· Jo1'flal
d_o Conm~ercio, subs~ripta por tun nome que I'O!Jl'csenta .uma ti'adi·
çao glor1osa. na politica IJrazllo!ra. .. ,
. .
O Sa. OI.lVE•R.\ Jo'wuEmEno-Muito I'o.;peitavel.
o SR. ALFREDo Eu.tg- ... l'espeitabllllsstrua.. A publicacão é do
Deputrulo Feda1•al pe:o Es~udo do Rio de .T:inch•o, St•. Dr. Paulino de
Souza. Junior, que, como ss. EEx .. rlere ccnlleccr o as~Ulll}Jto.
s t. Presidente, não ba. razlto pll'a se e1tranho.r o mterosse
'l!ltl me mo~e nesta questão, po1'•1ua.nto só uma das pa1otes ê ~u
vtd<t, attend1da o aca1rula. aqut no Senado; que mal <1 'lue ~ur.Ja,
nm ou outro, llleiteanclo a tíwot• du. pa.1•te •1 uo não fo1 ouvida.1
O quo não deae.1o é que o meu nobre llomigv, r1ue me conlloee ha
ta.ntos innos, ve,ia nas minhas pala.vras int(•t•csse algum, quel'
tle ordem politica., quer de ordem ttll'ectiva. Para mim o ponto
pringipal li :t defesa rlo at•t. 6• .
.0 .SR, COEr.JIO "C.,)IPOS-B r) esse o polltoJ,
O St~. -~r.numo Er.LJs-Si esse projecto não rútentasse conwa fl
rliS}JOsitivo expt•csso do ttl't. 6', ·não estaria eu nesta. tribuna fati·
gando o Senado (»!To a11oiado8) e fatigando-me a. n1im proprio, por·
que ,iã sei de a.ntemão que serei vencido, c isso concorre, muito
mais, pa1•a. fa.tlga.r o OJ'a!lor, quando na tribuna tem a ce1•teza de
que s_erá Yeucido, sendo improftcuos e lnuteis seus esfo~çoo ..:\Ias
t.'l.tls sao os compromissos, taes os meus dove!•es pa1•a com llllDha.
propria consciencia de Yelho republicano, que não hesito em
~~sumi!• ess1 breCa mesmo dmtnte tia co!•tez:t t!e rlstar J';tf-igando
meus lllustres collegas.
·
O Sa.. COET.IIO ~: C.4.l!POs-Nii;J ttlJ::Jiarlo. E~tá. no axe1•cicio rio

um <li roi to.
·
O Sa. Ar,mEno Er.r.rs-Qua.ndo nii•J tivet' mais um unico m•gu·
mento deixarei a tribumt roncido, mas não conl'euci!lo.
«Quanto ao diploma de que foi portador o Dr •.~1 vos Cosr;a,
PI'êsidenie do u.,iuntamento que se diz Assernblê<t do J<:stado do RJO,
•lu~ ajioi~ o Pt•estdente riu. Ropultlica, ,in. o primeiro Tt•lbunal do
pa1z o rleclarou rntllo .••
o !Õil\, OJ,JViiHA r'lGUF:IRF:DO.-Não :l.llOia•lo.
O SR. AI.FRI!:DO Etr.I.s - 'l'enlla paciencia; !orei depois o u.t•·
tigo do Sr. Paulino .Junio!', o o voto do mini~tl·o Sr, Ribeh•o de
Almeida, na sessã•J do Supremo 1'1•ibuna!..
. ·
«:.. nul\o ~ ~ã? existente, porr1ue c•Jn.ferido por um~ Jll~ta
constltn!d&. J?Ol' JDdtV!!luos completamente t'ortt J.~s detel'nunaço_es ·
l~.gae~. llldJVJduos outros que os apontados p!ll;L !e1 n, ainda nuu~,
frmcctonando sem as fo!•malidatles lr:>gaes e ~f.o111 os rlocumomo;; Cllgil!o;; como imprescindi\'llis.,.,

I
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0 81\. 0L!VJo:IR.\ FIGUEIRJ.:OO- POl~!IIC OS snpplentes OS tinham
1ubtraht.lo.
.
.
. . ··- _
O sa: AL~'REDO ELLI!- V. Ex; atftrma;· e eu aoredito·mesmo
!JUC o th·ossem sido; mas, meu nobre collega, a allegaqão de tererri'
sido subtmhidos os documont.•>> não modifica· o caso, e · nem lega·
liza o diploma nullo expedido ao Sr. Alves Costa.
·
O Sn. IIERCILIO Luz-Si essn. allegaoão preraleoesse, como se;,
riam apui•adus as eleições (te l de março e ott1rns?
O SR. A. AZflREDO-ApuNu•am os bo~etins,
O Sa~. ALI•'REDO El.LIS ·-Não podiltm aJlUt'a!•, a loi é clara.; s~
podem ser apuradas as autbentlcaH. ·
·.
:· · O SR. A. ,\Z~~REDo-f>etás juntas paa•ciaes.
·.:':
, O SR. ALFREDO F:r.LIS (conlitwando a leitura) _c .. ,l'uncciona.nd~
som as fot•malidades, som os documentos CJUO sao as .authentloas
exigiüns como imprescindíveis.•
·'
.
«Não foi por Jlttlplto que o SUJlt'emo Tribunal assim se decla·:
l'OU, foi deante do (locumentos e dos textos da lei; de: :argumentos
irrefutarefs.•
O SR. OLirr.mA FiúUEIRED0-0 Tribunal não declarou isto.
' 0 SR. ;\LFREDO ELL!S-Concedeu llabeas•COI'pÚs aos tliplomados,
e não·o.fcz aos portadores (le diplomas nullos; o tribunal não podia
acoeitar· as duas pontas do dilemma,salvo ~i SUllllUzermos que os sens
meml.n•os haviam perdido o juizo o o semo commum.
· · ··
:. O SR. OtiVEIUA l<'IGUEIREDo-AnteJ>onho 4 palavra tle ·qualquet•
pessoa. a minha, pois fui pnt•te nesse julgamento •. :. .
. , ·:
·'. O SR, SA' Fit~mn:-Eu tambem estivo prosente e assisti.
·;,
. O Sr~. HEROIL!O Luz-Lá está no accórdiio: Si o t'undamento nOCci
foi a nullidado da junta, então VV. EEx. dirão (IUal foi.
·'
· · o Sa. VIoT.oRtxo MONTEmo:....Quer que prevaleça o roto i.soli~do,..
(T1·ocam·se. Val'IOS apart1s.)
·
. O Sa, ALl•'REDO ELLlS-0 q110 é rordado é ,quo o Sr, AI ves Costa.
e seus comll!\llheiros não conseguh•am o lut/Jeas-corp!!s que ba viam
impetrado .. · ·. . . . . ·
·
:
· O SR. .A... AzER~oo·
dti um
ttpat·to,,
·· ·
. 'I
.
.
.
.
O SR. ALI"REDO ELLB-V. Ex. diz quo foi um voto isolado, miJ.~
o quo é facto, repito, é rtuo o Sr. Alvl'S Costa e seus com1>anheit•oR
não conseguiram o hobeas-co1·pus.
,.
O Sn. S.\' FREIRR-0 .T1•ibunal conheceu da ospecie Pill'a conce~
•ler habea$·corp~ts aos legalmente 11lplomados. (Trocam·'8 V!lr'ios
apat:t~s. o St•. Pl'esiiiOIII~ ra: .SOai' os I!JillJli!UOS.)
. 0 SR. ALFREDO EU.IS -Vou concluit• a loitlll':l; Jiwillima t! .a
prova. Vamos ver como se constituo a ,iunt11..
·
0 SR. A. AzEREllO-Vtí derttgllr nhi,
'
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O SR.

Costa.

.. , :ALFREDO ELLIS-

A que concodeu.diploma ao Sr . .Alves

·
o SR. A. AzEBEDO - Leia primeiro as disposições d~ lei
eleitoral.
·.
. . .
.
0 SR. ALFREDO ELLIB-VOU ler ; aqui estl1 <\lei, ·
· Eu já. di~se que entrei neste debate com animei aeepreve·
nWo,
·
·
O SR. A. AzEREDo- Como eu. 03 nossos animos·são perfeitamente identicos; V. Ex. de um lado e eu de outro. ·
.
O SR. At.Fll.Eno ELLIS- V. Ex. é·sempJ•e o autor do pro:eoto,
portanto tem o dever de defender esse filho, tanto mais quanto
tem J.lOI' padrinho o Presidente da Republica, ao passo que eu estou
na tr1buna defendendo apenas um principio, e, por essa razão, sou
forçado a discutir a legalidade das .Aesembléas do Estado· do Rio,
pois justa.mento sobt·e essa questão incide o projecto do nobr!l Sanador, projecto c1ue fero o § ·2· do a1•t. 6•.
·
Diz a lei:

I

DA APURAÇÃO GERAL DA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS

Art. 87. A Junta ApU!'adora de séde nos dl&trictos eleitoraes

se l'eunirá. no edificio da Cama.ra. Municipa.l e. será. formada JlE!IO

juiz de direito da comarca. como presidente, ou seu substituto ell'ectivo, na falta ou impedimento do primeiro, e dos prusldentes das
Juntas dcs municípios do districto respectivo, ou de um dos membros delegado pelos outros, e fa.rd. a. apura.çã.o geral dos voto~ eon~
sta.ntes das a.utlíenticas das apunções parcla.es da. eleiQio ~a deputados. dentro do prazo de 30 dias, depois destas apurações. S'er·
viril. de secretario o tabellião que for dosignado pelo presidente da
junta.
.
Mais claras são ainda as disp Jsições do art. 81 §§ I, U
mo~.

.

Art. 81. NJ dia annunciado, ás lO horas da manhã, reunir-se-lia.
a junta. no edificio da Camara. Municipal, .
O presidente tará' abrir os otfioios recebidos e, mandando contar
u a.utlientical!, designará um dos membrvs da junta para- proceder
á leitura, e dividirá por lettras, entre os demais, os nomes dos oi·
da.daos votados, para que, com toda a regularidade, se ell'ectue &
apuraoão, ~uo será em voz alta.§ I. • Nao se realizando a. reunião da junta. no dia marcado, o
presidente designara. o dia lmmedlato, fazendo-o publicar. por ·
edUa.l.
1 2. • A a.pura.çlo das a.uthenticas será feita. pelo mesmo modo
que a. apuraQão dos votos pehs mesas eleltoraes. A junta se liml·
fa.rá a tomar os votos constantes das autbentioas recebidas, devendo, todavia, mencionar gua.lquer duvida que tenha sobre a organização de alguma mesa eleitoral, bem como, expressamente, 01
ntos nella obtidos :pelo3 candidatos.
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§3.• No caso de duplicat~ de alguma eleição, a junta apuraril.
sómente os votos dados na eleição que tiver sido 'feita no Jogar pré·
'lamente de~~ignado e com as formalidades preseriJJtas neeta lei.
· i '6.• Na apuracão, os rotos que, segundo M autlienticas, tiverem sido tomados em seJlarado pelas mesas eleltoraes, nllo serão
sommadoa mas especi11caila.mente mencionados. na. acta, . , ..
E1tou lendo apenil, seru modlfica.r cousa . alguma.
O SR. A. AZEREDO -E eu estou acompanhando V. Ex. com a.
maxima attenc;ão.
.
·
0 SR. ALFREDO gLLIS - Não ha. duvida, aprecio muito a. amavel companhia de V. Ex., tanto que me rrosto, de ~om grado,
a servir de Telemaco ao meu nobre amigo, que desempeDõará o
pa.pel de Mentor.
O SR. A. AZERF.DO-Agradeço muito a. V. Ex. t~nta gentileza
para. commigo.
·
·
0 SR. ALFREDO 1\LLIS-Eis o que SC deu. Acband0·-~8 doente O
juiz de ele direl•o de Petropolis...
·
.
0 SR. OLIVEIRA. FlGUEIREDO- A' ultima hora..
O SR. HERCILIO Luz- Pouco importa.; podia até morrer no
momeJto de assumir o exercício.
.
O SR. ALFREDO ELLIS- Nio sei, porque nlto exeminei o
. ..
homem. ~las 1sso nlto influe no caso. Diz a. lei :
cA junta. a.purador.t será. formada pelo juiz- da. comarca, como
J)resldente, ou 1eu sublfifufo e{f,ctivo,. na {alfa ou impedim1nto do
jlrlfllli,•o,-. Na falta·destes reca.bia a presidoncla. da junia no juiz
da coma.rca. de Magé ..•
.0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Licenciado.
0 SR. ALFREDO ELLI8 - Por q UO 7
0 SR. 0LIVEIIU. FIGUEIREDO - Porque O presidente do Estado
lhe deu licença .
. 0 Slt. ALPREDO ELI.!!I- Naturalmente porque elle i pediu, e
pediu por a.lgnm motivo. Por essa razão ê que digo que foi por
aoenie.
·
..
0 SR.. A. AZEREDO- A questão este!. em saber qual o substituto
e1rectlvo.
· 0 SR. ALFREDO ELLIS-0 ,iuiz de Petropolis, por doente, p&S•
sou, por ollloio, a 'illra ao seu 111blliMo •lf.eotluo, que é o primeiro
supplente ...
o SR. A. AzEREDJ- Ie3o é que desejo que V. Ex. a.ccentue.
0 SR, ALFREDO ELLIS - •.• Dr. Raul Autran e CO!ll esse ofllcio
remetteu·lhe a.s autbenticas ...
0 SR. 0LtvElRA FIGUEIREDO- Que elle abafou.
0 SR. ALFREDO ELLIS - Nilo sei j V. Ex. 1 atllrmando isso, ool•
loca-me em uma. posição dllllolllma, porque. não desejo magoal·o.
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OSa. OLlVEII:,{"F'wu<:taRl>o-Pot•que as ~~utno,ntica.s não app:~.recel'il. m na junta .
· ·
,
O Sn. ALI<'REDO ELus -Fazendo o llonl'ttdo S"nador· essa alie~
gat;;ão if~iuriosa, força-me ou n negat• o íacto, ou n. silenciar, pa,ra.
o não otrond01·.
:
O Srt. OLiVEIRA. FlOUEIRI!.f)o...-V. Ex. estudou a. questãoe aa.be
perfeitamente C!IIO esse juiz não eompm•ecou â Junta convocada
pelo juiz etrcctlYo,
·
··
O SR. ALFREvo Er.tts -Analysemos apenai a lei ; 111ío sei si o
juiz foi ou deixou de ir.
·
Não sei abaolutamente da :wqão pessoal do juiz substituto,
assim como não sei $i ollc aba.fou ou nao as authentlcM.
'
O ponto em discuslão é salJer-se qual das duns junta, e1•a a
comp6tentc pam e;vpedi1· diplomas, si a preaiuida pelo substituto do
juiz de Pett•opolis, si a outra pelo ,iulz de Iguass1' ; A J.Et t cLA.RA:
a pl'i1Hei1•a e1·a a competente.

A outra, positivamente NULL.~. }JOrqne a lei n4o autot•izava o
,juiz de Iguass\l n. presidll-a.
Ot•a, si a junta era NULf,A, os diploma~ etpedido3, por ella.,
eralU Íjl80 {ucto NULLOS :-- 1\"ULf,JSSJMOS ! !
.
E~tou refe1•indo factos. E, referindo factos, vou tlrando ali
minhas conclusõe.>. Enio o estou fazendo aereamente, Sr. Presidente, pois estou tomando por base a lei n. 781, que t; a lei eleitor·al do F~stado, que estiptifa fJ?Iaes os ,·~qui.•itoa exigidos pm·a ~uq

uma junta

s~ia

consid6radalega1.

· O Sn. OLIVEIRA Freu&IREoo -E por r1ue V,lix. não Jê o art. 82
desta lei ?
.
.
•. ·
O Sn. ALFREl>o Br.us - V. Ex. attenda. Hontem V •. Ex. fez a.
sua exposição, aXJlOSiçiio r1uo eu podia, de,dc logo, contestar, porque
tinha argumentos valiosos o de sobra.
Dei~tei, ent1•etanto, que V. I~x. se oxternasse, sem cort:.r· o t\o
da sua oração.
·
·
. ·
. Por que não liavet• para o collega c1ue est:i na tribuna a mesma
deferencia t Desejarão, porventura, que eu leia ta.mbom o Velho
Testamento 1
O juiz da. comarca do Petl•opolis pc(lia ser ~~~ bstituido llOlo juiz
de Iguetssit ?
. . . .
O SR. OtiYJmtA FlGUEII\IIDo - Perfeitamente, tanto m<~i~
quanto não era natural que em um junta dê 10, sctejuizes ficassem
ad libilum dos tres que não comparecet•am. ·
..
. .
O Sn.. ALFREOO ELw -v. Ex. não tem razão. O facto da junta.
illegal ser eomposta de seto juizes niío d~ nlidMle. Poderia ter
iO ou 100. Et•a illogal !
O sa. A. AzEREOO- O !Jl', Autz•an era rea.lluenta o Jtüz suhgti·
tu to do juiz do dit•eito da comarca de ·Potro polis?

0 SR, HERCILIO [,UZ - Er:~ supplcnte.

I
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O Sn.. A. Az11an.:Do -Então não pJdia substituir o juiz, pot•quo
o substituto do juiz do direito é o seu sub~tituto ctfcctivo, o o li'Ub·

atituto etrectlvo não é o Dr. Autran. Ahi ostá. em que consiste a
dl.treronQa. quo existe enr.re as palavra.s de V. Ex. o a lei eloltor!ll
do Estado do Rio de Janeiro.
· O Sn.. ALFREDO Er.u~ - Vou ler a lei o depois V. E~. mo
resp'n lerá.: c Poderia. fazol o o juiz do IguassL't f •
0 SR, OLIVEIRA FIGUEIREDO - Podia, porque ur<i O m~is
proximo.
·
0 Sn. ALFREDO ELLIS- Pois, ou declaro qu~ 1111'0 o podia em
hvpolhm alguma. Mesmo que o proprio Dr. Autrau fa.ltaliae, o
juiz de Iguass11 nic podorla. ser o subs,ituto.E não o polia porque a.
· lei 6 clari~sima.. Na !alttt · do juiz de direito de P~tropoli~ c se!JS
substitutos, a. presidencia. deveria reo~hlr so1Jro o iutz tio Magé,
·comarca mais pt•oxima e; R·l falta deste, sobro o de Thorezopolls.
E' preciso, Sr. Pre;idente, que o INTERE -s~:: soja GRA.NDE pa.ra.
ae ter a coragem de deturpar a lei c nc~at• _tão ttuda.c!o>amenell
a verdttde de factos ao alcance do todos.
O quo'não for isso não passa Je um_t Mstot;ia que o Sr. Alvo~
Costa enviou ao Snpt'OIUO Tribunal, illudindo-o.
·
O SR. OL!VEl!U. F!OrEIREDo - Ma.gé não Jlortenoe ao distt•ich.
·.o ~R. Ar.FREDO ELLrs -V.Ex. nãoJeu o artigo do Sr'. Pauli~
.Tun10r '!
.
.
.
O SH. A. AZERÉDo -O St•. Pauli no não 6 interventor hoje, mas
foi hontem.
·
O S1~. ALFRI::IIO ELr.1s- c Por lei dei Estado quem dotarmiaa.
a. substituioão dos: juizes é o presidente do Tl'lbunal dtt Relação em
uma lista publicada para vigorar no a.nno S.'guinte. ve::~mos &
ltst« plU'a 1910, 111. esta no expediente de 28 da dezembro ae 1D09 :
- Tabella da; ~ubstitUio&o .tos juizes a vigorar em 1910- Co:na.roa..
de Pfltropolis, os supofentes pela ordem. Ot•a, o juiz do Petropol.ls
tem supplentes, l• e ~·. Portanto na ta.lt& do Dr. Autr!Lll dovcrta
presidir a jWlta o 2• supplente e nã.o o juiz de lguas31l.
.•
O Sa. A. AzEREoo-Isto ê a lei para !910, não é a lei eleitoral,
O SR. ALFREDO' EL!.IS - cMas ainda na falta dos dou~ aup;.
plantes, segundo a mesma lista., o substituto ;oria o juiz de Magé.~
0 SR., OLIVEIRA FIGUEIREDO - 0 de Magé? ! Ma.s este esta.:va
presidindo outra junta do outru dlstricto:
·
O Sa. ALFREDO ELLIS- Mas assim não 6 possivel di&cutli":'Se•
Eu J:r trouxe. muit'l propositalmente, uma parte da ~xpostoio
·I!SorJpta. suppondo que a.s-im ganhasse tempo, e ftca.sse tsento da
interrupoõea.
Vejo que pez•di o meu tempo e o meu latim...
·
O SR. A. AzEREDO -Si est:l. escripto, v, 1-:x. não póde so perturbar.
:.
. .
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o :;x~. AU·'REDO ELLis - Não ú porq uo mo perturbe, é porque
quaudo discuto a illcgalid;~de da .Junta,' VV. gE~~. pedom"mo
para Jcl' n Jol i qua.ndo _leio a loi: VV: E~ss. podem-me 11ara lot•
taes n ta.es ;1t't1gos. :\ le1 tem 14 > a1't1gos, Jn·est;L·se, pol't~tnto, M
pr..,posito, ali(Ls claro, dos unbres Senadores. ·
. . . ; ·
• Na falta. do Juiz •lo Ma:;t\, sel'ia o •le Thtjl'Oznpoli~.». ·
0 f'IL Üi.IVEII\A FIGUEIREDO- ~laS llOI'•JUC ?, •

O Srt. :\. AzEitW>O- Thm·owJlO~is •i cabeça do eomal'O:t,
O sa. ALP't:noo l~Lr.J.~ - A~sim não 6 pos~ivol contimi;U'. (Soan;
os twnpanos.)
.
.
· . cO jull. de lguassl1 era o que estava ;t mão e o ~u1ico quo se
prestava. ao papel .. ;:.
·•
·
. 0 SR, ÜLIVEinA FIGUEIREDO~ g• UIU. jt!ÍZ muito tllstluoto, !!.lho
de um contot•raneo de V..Ex. o amigo 1!0 pae do V. Ex. ; tem as
melhores •Jnalidades.
·.O Sa. Ar.I'RRDO ELLIS - :'i'ão duvido,
o SR. Otrmnu r'IGUEmEoo- Ma~ V. 1~1. diz que elle era' o
unico !JU8 se prostava. ao papel.
O Srt. ALFREDO l~r.m - V. Ex. ha pouco disse i1Ue o .supplente
havia abafa tio os doo11montos.
·
·
O Srt. OI.IvEIR.\ Fwurmu:oo - E' um facto publicD.
' · O Sr:. H~:acrr.ro Luz - l8to ê urn regimon de· suhtt'aC\•ão de
p:tpeis e acbs eleitm•aos.
· O SR. Ar.mE»o EÜIS - V. Ez. t1.1mbem il•rogou uma ~t.ccusaçllo gravíssima ao Presidente.da .Junta..
.·
,
o Sn. OLII'EIR.-1. Frol'EIRIWO - E' um l'acto publico. oescri.vão
designado ma.ncommnnou-se .com o supplonte. e :os. papai~ tleea.ppa-

reoeram.
·
O SR. AL•'RJWO J·;LJ.Is- Ainda mais. Di~ a lei «•tue sgr•virá
tle sec1•etario da ,junta o bbelllão que lor nomeado pelo jlllz de
,•lirelto.• Quando o juiz de Petropolis, p:~.ssando a .vara ao seu
.substituto, enviou-Jbe as autlleutloas, tamb3m lha comJUunicDu (!U•3
nomear•a tal tttbelllão p:u•a. sor\'il' como SOOl'etai•l.o d~t junh ...
. · O SR. OJ.tVEIRA FtHUEtREllO -O lM$1UO t}ue fogiu· com <J
111ppleute.
·
·
. · ·· · ·· ·
O Srt. AM'REDO ELf.I$ - •Foi e~de o socretario <1ue soi•\'iu Jta
juuta. ~egal <1ue diJ!Iomou os amigos dó presic.lef!te do F..stado. ···
.. · A1Dda mais. D1z a lei· (IU't. 88, 8 i• da.le111, 781, em vigor).:
cSi niio pudm• te1• togar• a apuração. no dia •le&íJil&.do uo . eCfital,
por uão terem silio recebidas as autllentieas ou nao terem t~ompa
recJdo os membros da Junta, o p1•esitlente ~a1•carâ novo ·dia, •Jue
uão poderli pa.sMar dos dez dia:! subsequentes. • · ·
· ·
Pois •1 na p:·opl'ia neta. tia junta que se ,.lec1ara : Não tendo
.compar11citlo o pt'roRidtJutc, nem l!a vendo au thenl,i.:as, .'lsperou-so
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até ft8 !lua~ e meh• hoi·v.s da tard1J e tez-sn a. npnmr,iío po1' boletins
ll cortidves !
. . Pvr esse motivo o ~U11romo Tribunal ,julgou 11ul/os os tliplom'às
expedidGs por essa junta.
Espcrou-~a at1í :í. ultima hora o foz-so lt apurn•:ão p01• ho!oti n~
e C8l'tiJücs.
O SR. OLJYF.lllA

Lei

I<~leitoml.

·

Fwu~o:rREM

-Como pt•ocoitria

•J

art.. 82 da

0 SR. ,\.u'REDO. Jo:f.I,!S ...;. 0 art. 87 di r.:
· c A junta apuradot•a da ~édu 1los distl'ict•Js olcitot•ao3 ~o i·e·
unira no odificio da ca.mara MuniciJlU.l c set·d ftmmuJ,( pt•lo jui; da
comw·ca, COMO PRESIDE:ST!!), Ot" S~;U SUJISTITUTO EFFECTJVO, etc. 1
etc. E FAR.-.' · ... AP!:HAI,~AO (iER.U, DOS VOTOS CONST...:STilR . MB

AUT!n;NTICAS'D.~S Al'UIU~:õr'S I'ARCIAES
'TADOS,l>

IJA

l~I.I'I~:J.:o PAR ... nt:P,U•

Ot•a, Sr.· Pl'o•idenM, a junta i/legal, tn•oaidid:t u.u:oAJ.m:srr'
:[loio jniz elo Ignassll, não apurou AUTHI\NTICAS PORQUE NÃo AS
?'l:'i li.\ •

Apezar 11isso

o Senado vae reconhece!' essa assr.mlJ!éa como a

t11na. •III
..
.
I eg1"'
0 ~lt. 0LII'ElllA F!Gl:EIREDO- Agora leia. o at•t, 82.
O Stt •. AJ.FI\EJJO Er;LIS.- O :~rt . .ll2 diz- AU'riiENTICAs, Não

falla em boletins. Qnando permittisso a<::ceitar bolntlns, aind:t assim
a Ju. .. ta· tl'a illegal.

·

·· O S1:. OJ.IVEllt.~ FwuEuuwo- Mas o a1•t, 82 permitte •tne 1o
apuraQão seja feita p~l' cópia de authenticas ou boletins.
•. o· Sn. Ar.FREDO J<~~r.rs - S1•. PI•es_it!ente, 'eu quori,, conch&ir as
minhas olJservações, ma.9, doa.nte da Inslstencia dos nobres Silna~
dore~. pe<;>o licença para ler O m•t.igo IJUO roi hoJe llllblic:.vlo 11010
Deputado Panlino Juniol'.
.
"
· o artigo ê co:npleto. R.llsponde c&balmente, categoJ•icamente,
ii todas as ob,iecoões levantadas aqui }Jelo illustre Sen&dor pelo Rio
ele .Janeiro. Uma dellas consistiu em dcclat•ar que o juiz do direi~
tle Magoí ntTo porli11 {am· pa1•to da Jrm!n apUJ•adora de Pet1·opo?i1,
pelo tacto de Magé llOI'tencora outrn.·oircumsoriPQiio eloltoral'.· · · · ·
. ReSllonde com grande vantag.1Dl, esmagadoramente, o nobre
aJ•ticulistn, Deputado pelo Rio de Janeiro:
.
· · ··
c:Não lll'Ocede a objecção de não se achar a · coma.t•ca dú Magê
no .t• distt•ioto eleitoral. Si o juiz de direito de Magé é, no caso do
§ l.' do art. lO da citada lei n. i40, substituto do jui~ de direito de
Petropolis, E' r.r,L•: TAliiiElLWTORJDADE .TUDiCI.\RlA 1m PETR.OPOLJS,
c.cón1o tal perl~11c~ ao 4• dislriolo. Domai~. a lei ·não dlstlngain ;·no
m•t: 87 da lei olcitoJ•a.l, tlh simlllcsmente qne ·a junta apuradora
soJ•;í presl1Jida Jltlo jui; de dir~ito da s8de do tlilll'iclo :ou ltll
'ub.~tituto ~lfeçli,o, ua (r1lln 011 i11!JledimtMto do p1imewo, e o citado
art. lO, ~ t•, da Joi n. 740, solJt'e OJ'ganizaoiio jw.llciari:t, diz· que
'

'

'
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ena falta ou irnpedlmentcidostes (.iuizes munioipaes) a subJtituiQiio
St!rá. feit<L pelo juiz ele direito da comD.t·oa. mais vizinha, na ordem
e.stabelecid<L por este artigo, tendt.> em vlsta a faoilidade de communíca.ção:..
Não nos é licito distinguir• onde a lei não distinguiu. DiJ·:.,~

lla clx·adverso:.. Te11do o jui: de Magl}_de tomai' pa~·te na Junta apurafiara do Jo di!tricto, et·a·lhe naturalmente impo11ivel presidir d de
P11!•opolis. Resposta: Nl!o era impos!ivel, pol'fJilC a Junta do fo d18•
ll'icto se t'e?miu, muitos di1s ante8 da do 4° distt·icto.
.
Quando coincidissem, porem, a8 duas apu,•aç!Jes, de,e1'ia o .fui: de
direito de .l!agtJ ur 8ubstituido jlelo seu substituto le.qal, que 8 o iult:
municipal de Thet'IIJOpoUs, como se pdda ver da tabella ·de s~tbstl'tui.
,Jis acima Jll!blicada, O jlli:z de Jguassie d que t~lfo podia, em. 11enhuma
llypotllese, atsU»lir tJ pt•esidencia da ,iunta, porque nunca substituiu
11em pode .fubstituir ao Jui: à e rlir~ito a~ Pelropolit. Sinl!o, j«lltll1tt
os que 110s colltesta»f~ .iuntem, desafiamo.f, u1lla cerlidúo ou mem10
declararão do jui.a de direito de lguauu, atleltando gue alguma "~-~'
em algum p1•ocesso es.fe di!J110 iui.:; substituiu ao tle Pel!•opolis. N6o o
farllo jdmais,
'

Ainda ha poucos dias teve Ioga.!' em Petropolis a apuração
da eleição pt•esidencial, rea.liz:tda cm 10 de julbo · proximo passado. A dispo::iição da lei é a mesma, porttUI:', segundo o at•t. 79 da
citada lei· eleitoral, a presidenci.t JD. junta cabe á autorida1q juàiciat·ia da mais elevada categOI'ia ou ao se11 substituto legal.
01•n, si, como dizem os nossos contra.dictores, a apuração nl'>
é um simples acto de preparo, mas de julgamento; si, como afllr-

mam ainda, u supplento não tem jurisdicçlo plena, não. podendo
julgar, o sttb~tituto legal dessa autoridade judiciaria da mai3 ele·
Tada. categoria (que outm não é $inão o juiz de direito) é o juiz de
direito da coniat·oa mais vizinha, e si esta é Igtusstl que for. o digno
~uiz dessa. comarca que ~;A:o fui pre>i'dit• essa. junta ou, no c1so de
JmpJdimento, não mandou o seu substituto r
. A verdade irrefutavel é que a presidencia da. Junta apuradora.
do 4° tlistricto eleitol'al do Estado do Hlo oa.bia ao l • supplente, de·
pois ao 2•, Dr. Figuoit•a de Mello, que j<\ n:~quella época tfnba.
:prestado o compromisso; finalmente, na Mta ou impedimento des.tes, ao juiz lle direito de lllagé ou a seus substitutos.
·
Conseguintemente ao documento apresentado pelo Sr. Jolquim
Mariano A1 ves Costa fa.lt!t a assignaturJ. do pr.:siiiente da jun-ta,
não poc!cndo, só por esta faltr~, ser cousidcrndo diploma, nos termas
dos j' citados a.rta. 88, in fine, o 90 da. lei eleitoral.
Falta. a.ittda a assignatnra. do secretario.
Referinclo·se á constituição da Junta apuradora., diz a lei ele!·
tora! de 4 do novembro de 1906, art. 87, i11 {lrt4: cServirá. de secl'et!lt'io o tabelliilo que for designado pelo presidente da junta.~ E O·
art. 88: cA c11ta &puração precederá. annnncio por edital e aviso
aos membros da junta, pelo menos 10 dias antes da :~.puração, com
declaraoão do dia, hora e logar da reunião• sendo o secretario
membro da junta.
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O Sn. A. AzEREoo-V. Ez. póde act•editar que nós tambem
.
lcmoe o ;u•tigo.
O ~R. Ar.FREoo ELLIS-·Depols,·Sr. Presidente, veem outNs escla.rccimcntcs relativos d. convoc.1.ção da junta eleit.ot•al e varios
motivos de nnllidadc; ma<, porque não quero ra.tigm• a atten~ão do3
meus U:u~tres collegas e porque já me sinto b.Lstaote fatigado não
os lerei, rogando a V. Ex. que se di,::ne ordena.t• a pu'blicaoão · re·
·
llpectiva n-> fi .n do meu discurso.
Sr. PJ•csiclente, eu pode tO: a terminar agora a anJ.Iyse do parecet•
do mou nobt•e amigo, Senadot· por Matt;-Gros?o, pJ.t•ecer que con·
clue pelo projecto n. 7, de 19!0, ciJUC manda rec~nhcccr legal a
As;embhla Lcgishtiva do Estado do Rio de Janeiro, cujas sessões
prepar:~torias foram :\lresididas pelo Sr. Alvüs Co1ta, de. accôrdo
com o dispositivo regtmental, ficando o Poder Executivo autot•i·
zado~>, et0.
Sr. Preside., te, além da qutlotlto constituciun,,l 'I ue hontem,
(lesta tribuna, tive opportunid:l.de de (li~cutir, !la a rle leg.l!id•llle
das duas a>sembléas.
Supponbo ter exgottado o a~sumpto ro!'el·cate á Iegaliuade.
Apresentei documentos do mais alto valor, lendo diSJlositlvos da.
prop1•ia lei eleito1•al do Estado do Rio de 'Janeiro. Ma.~. além dessas
auas questões, ha ainda a consiJera1• a moralidade uo caso.
Com 'lUe Jireito o Seua.Jo da Republlca se arvo1•a, se;u o menor titulo, sem um uuico documento, em poder revisor, ou apurador de eleições de um C:stado, pa~•,1 (lizer (lU ti das duas <tssnmbléa.s
é a legal, qua.l a Jalsa t 1
Et•a precioo, par.\ que isso se désse, sr. P1•esi<lente, que po1•
este recinto tivesse peuet1·ado o aqui!ão da desJrdem, dtt tula.rchia,
mas, d<1. desordem e da anarc!Jia politicas. O Sena.(lo arvorou-se etn
juiz, 1e111 lei' elementos pm·a 'fi1'0f~rir a 111tttença,
Em que pai~ do mundo já tiO viu isso, St•. Presidente W
como clailsiftcar tão uescommunal iniquidade~
Uma simples e falsa allegacão vae servir de base para o .Pl'O•
nunci:.mento do Senado Federal, mandando reconhecer, c mtra o
voto do Sup1•emo Tl'ibuntll, que julgou NULLO o diploml. do St•. Al·
ves Costa, a asscmblét\ pr.e::~id1da p.)r e::~te senho1•! ! ?
.
E:n que p(l.iz do mundo, rapito, j<l Sd viu semelhante despt•o,eosito, Sr. Presidente? I Em qtte dispositivo de lei se ::tp,oiarl1 o :se·
nad•>, pll'a vir dize . • quo n assemblé<1. A é legitima ~ a. assembléa.
B illegitim<t t
O SR. HERCILIO Luz- E' arN~al'•SO u 11 dit•eito '"que se nega.
ao Supt•emo Tribnn'll FeleJ•al, ao Po~er .fudiciario.
0 Sn. ALFREDO ELLIS- 0 Poder Legi'slativo Federal li[). Republica não tem, absolutameille, cornpotencia pua intervir nelsa.
questão e sentenciar ex prop1·io Mm·te.
·
Não existe, JJão ha, na Constituição da Republic,l, dispositivo
algum, nem mesmo empt·eganclo a casuística, que nos dê o di·
reito de uizer qun.l da; unas assembléa.s ó a logitilua.. E como o,
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pottomos fltzer ~i niiiJ r.emo.9 tlocumento.,, não vimo> as autheilti<::as,
nom boletins, nem con:>a. aljimllai'efcrento ao proce~;;o eleitoral? .. .r
E é o pr[lprio rolatoi•, CJUO, J'undamentanúo o projecto, ~iz:
Na Yordado, tleante das difficuldatles tlrt situação, o meu oubt•o
amigo, do tão lucid:~ intelligenclrt o tanto• recursos, niio coosegtlill,
absolutamente, ftiotlameotar, com boas razões, os elemClltos CJUO
o levaram a conclui!' pelo pro.iecto que est:i em cliscussão.
'·
Diz S, Ex. em sou parecer:
·
eNa ,·ordatlo, na ropresentatão firmada pelo presidente Alvds
Costa, iL DU1'1'UQ1io dos acontecimentos é feita com a maiot• claroz:~,
Jrocm·ando justitlear amplamente :uituacão em que. se viu .e:em
rtue iie encontra o l~stado do Rio do Janeiro ..E' certo quo pMe baYer·
om sua cxposit;ão ilm corto sentimento pat•titlario, mas, doante d:•
lei o dos factos, «I)tu•ece» rtne a razão está do seu lado.• · ·.
Esse-- PARECE- Sr. Presidente e um raio tlo luz, que a consciencia do nobt•o Senador p1•ojecta. nesse abysmo, nesse antro, oscut•o
e trovoso, onde o SoutLtiO pretende enterrm· a autonomia dos Estudos
(•nvolttL no sutlario osnwra.pado da ConstituiQãp tla Republica !
. S. E.t. niio CJUiz atrlJ·m:u·, sob sua !Jonrada.. pala na, QliE ImA
YI!!RJüD" o que o ~~·. A!Yos Costa tarhmudeilu. S. Ex. não •1niz
endos!m' com a sua pala na .aquella historia .•. Mo I• IIII contada.
O SR. A. Azt:wmo- Eu disse que ora vor<lado, 1)110 poderi••·
haver ozagger~ de pal'tidarismo... .
.
. O. S~;, A r,F'll eLo .t•:LI.IS- PARI!:CI·:

~ ~
i!. totlo

g8sc l'arece sah·a S. Ex'. porque,
o tempo, potltml dizer,
quando vcriftcal' rtue a descri peão tlada }JOio 81•. AIres Co:;ta m1o e1·a
iL C:tpressão da VOI•dalio -- Jlli .SÃO G.\1\... :\'TI .\ Vl~fi ... CW.'.Dl•: DA BlC-'

POSI~•ÃO, T ... l\''1'1' fJUI~ Jl~CltE I'I -

tPARBCE »,

.

O Sr.. A, Azmuwo-Eu a tornei como <t oxpr·essão da rer·dadé,
mas acho que poder·ia bavor cxaggero. l<oi Isso f!IIC l'll. .U.~so. Vô
V. Ex. com que isen~•ã'l de.animocstou fu.llantlo.
O SH. AG!•'JWDO fLLIS- V. l•:x. dl~se «iJ<II'OCtJ •111e O! (ltclos :11io
J'e«es, taes quaes os desc1:et•eu o 81·, Alves Cosia»;
Empt•cgan<lo os>n. redacção dubia, essa evasiva, deixou V. lk;
a. porta para uma r;otil•ada ••. con1·onionte e politica. t<ioat'tlm salvos r s cs.::t•upulo~. Nesb l!lli\tira e. nesta época, isso já t' nru:l.
v irtutle.
·
·
·
O Su. A. Az~::m:on- O rJue cu •Jueria firmar ora :t lei.
O .Su. ALFIIf:r•o ELr.rs-V. !~x. não Jlrmou, pelo contrario apunhalou a loi. Th·ou uma conclusão cJntr·ariit a ttlle tloria · ti:·:u·,
POl'fjllO, SI!:U OU\'11: .\ OUT!:A 1'.\r.l.", l'OiOIVOll ttCCOitUl' SEM.\ IIINIMA

!'ROY.\ a tr·lstissima exposição do Dt•, AI rcs Costa, ~omo IL e:tp1•essão

<la verdade, conceclcndo-lhc os beuellcios que ello pretendia, justamonto com tLS f.dsas allcgar,õos que fc1. em sua reclamação uue
pliSSttl'li á !Jistoria.
· 01·:l, SJ•, Pl't\~idcntr!, pOl'gnnto :i consdenci:L do,: St·s. Seuadore:i,
de um JlOl' um, >i J\>oso um caso !lo Yitla ou tio mr.t·to dt' um nos~o
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8emclhante, sobre tiío tu i eis allcgttçõc8, VV. Iii\.~. a.bolvct•iam,
oon.dcmnariam? Niío. l'iatu~almcnte o dever do jui~ imp:mdal
serta t•eclamar todo:; os pap01s. Desde que se transfot·mou o Sonado
cm po1~e1' r~v!sot:,por dm·.~r·.dc cons~ien~ia., pot• dlgnilla_dc propri;t,
para nu o dJmllluJr o pr·estJgto tli1 prtmen·a Camttra Legislativa da
Repuhlica, devia i:C exigir a ttprcsentaoã.o de t01las ns acta;, de
todos os papeis, para so apu1·ar a. vertlttdo; do eontrario o rnou
illuotl'C amigo Sona1lor por )Jatto Gt•osso lm de dar-me o direito 1ie
dizer flUO_ M um juiz parcial, iniqno c, sobretudo, in,iu>t.o.
..
· O Stt. A. AzEI:t:r•r•- Qui) lwi rle l'ospondet• a V. Ex.! Que é
um julgador parcial.
.
.
. o SR. AM''itBJ>O !ii.LIS - ,, usolutament.e não : :.'\1i.o sou pod?.r'
competente para dtzcr qual das duas assemllléa~ ú a. legitim:~.
Não trnho essa facnl<laclc, nem o Senado Federal tão pouco.
O f::R. Com, no N CA)!Pos -Ainda bem.
O Sr:.. AT,FTtEOO ~:LLls-Para mim é indilferento r1ne o Sr·. !Jr.
Nilo Pe~anha soJa chefe politico rio Estado do Hio de .Jaoei!•o, ou
que este chefe se,in o DI'. Alfr·edo Bnclwr.
O Sn. A. AÍimEoo -F.' um engano de Y. EI. A cansa não é do
Dl'. Nilo rccanlta .~ do D1•. Oliveh·a Botelho.
O Sr:. ALFRlWü ELLlS- Pot' wphcmi8'1i!O, Qttando so dissot• OliYCÍl'a Botelho escrevtt-se Nilo Peoanha.
Si. actualmente, o Dr. Nilo Pec;anha não Josse I'l'Csidente da.
Rcptiblica, o Dr. Alf'redo Hacl•er e8taria tranquillo no palitei o do
.
I ng,,"..
0 Sit. ÜLli'BIHA FIOUIURfWO- E para isto Ílllil totlas a~ seg-11.•
ranons elo St•. Presillentc da Republica.
.
O Sn. At.FREDO ET,r.rs - Ellc bem sabe o que miem e~,:as aagll.•
l'anoas. Nós ·tambem o w111mws!
.
.
·
St•. P1•esidcnte, tinha aluda muittL cousa a dizer; a Jadiga e o·
cansar.'o não mo demo,·eriam <leantc da gr·M·idadc 1la situnçíto, mas
preoccnpa-mc mais a fudiga. dos meus hom·t\dos oollegas, tanto maia
fJUfi.Dto desejo que flquc·m convencidos <lo <1110 ttbsolutameut'e não
cogito, jámuis ~ogitei, nem hontom, nem hoje, de fttzet• obstritcção !.
11 qualquet• proJecto aqnl apresentado.
. :· .
0 Sa, A. A1.NJU~Lo0- ~!uif.o bem; ú um11 YOI'tlad(• .. '
o Sn. At.Fiu:oo Jo:r,r.ts- ~~ntro neste debate c·om a maior rrart•
queza, com 11 mnior ,,inceridadc, s3m o proposito procon.:ebido de.
abusat· do~ta. ca<leira, para demortll• a marclu~o de qual1\ucr lll'O,iecto,
ainda mesmo como oste, quo con~idoro fatal!\ Rep11b ica. Salvo a..
minha responsah!lidatlc• .
·_
.
·
Seria ca~o agora de lan~'tll' mat', par•a entar e;;sa enorme calamidtu.le ao nosso paiz, de todos os l'eom•sos, ain<l:t mesmo dGs da. .
ol1strucr;oão mais i'L'ancn. ou !la t•ctil•atla para não tlar nume!'O, si eu
tivcs>a a cet•toz<t 1\l\ algo conseguir.
1
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Sr. Pre~iilente, s.:.moiiipoucos! Duas, trcl on quatra sentlnella~
apor.as ~
·
.
O SR. A. AzEREDO- Meia duzia que vale por uma legilo.
0 Sn, ALFREDl ELLIS- Bondade <le V, E~.
0 SR, SEVERINO VIEIRA - Está honrando as tradlçõll8 do
Senado, ·
·
O SR. ,\LFREDO ELLis -Si valAS~emos pot• um legião, neste·
momento, pelo menos, teriam os a eoperança de conseguir que se·
prolongasse o Jebate, ,, que sabis~em desse bloco, constituldo de
elementos tão hetcr~gJneos, <~l;(nns votos para formar ao lado d11.
pequena legião.
·
Infelizmente, sei, como tod~s sabemos, que não l1a di'Cttrso que
modifique a opinião dos nob!'es Senadore>.
.
O SR. A. AzEREDo-Das co!'poracõe.; politicas; v. Ex. deve
dizel' assim.
O SR. ALFREno ELus- Naturalmente, tanto mais quanto se
trata aqui justamente de· um FEUDJ do Sr. Presidente da Repu.
blica;
_ A iJ,terrc;;ção t!e ~. Ex. é positira, directa, fra.~ca, em rela.
çao ao assumpto.
O SR. A. AZEREDO- Tiio positiva, não acho.
0 SR. ALFREDO ELLIS-V. C:x, está n<1. sua missão, J.lrOcurando
encobrir e dourar a pílula, verdadeira bomba dtJ.dynam1te •. :
Não fosse esse facto, teaho a certeza de que este projecto não
entrari>t llil. orJem do dia, porque o sentimento inti:no da maioria
do Senado é contra1•io á infracção do art. 6•.
O SR. A. AzEREDl-A' regulamentação, não ha Juvida alguma.,
As~igno hoje o parecer e voto contra a regulamentação, amanhã,
.!i V. Ex. a a.present·1r. E' sutficiente o que displie o art. 6•. ·
· O SR. ALFREDJ ELos..:.. v. Ex., paro:~ se1• C•)herente, deve tratar
da ro;;al;;menta~ão desse ar·tigo,
0 SR. CoEUI<l E C.\MPOS - Nem nos EstadOS· Uni los elle foi
regu!a:nentado.
O Sn. Ar.FRE''o Er.us - Não é poe;:inl que haja elasticidade
no § 2• para contc•r esse monstl·o.
_
Sr. PresideJte, não posso deixar a tribuna sem ler um pensamento do grande Mont•!Sq uieu, nu Espil'ito das Leis, livro XI,
capitulo VI:
•Lorsque, daJJS la même personne ou dao' le même corps de
~agistratu!'e, la puiss:mce )Pgis:a.tivc cst r.lunie á la puis>ance
execuüice, iln'y a p)illt de libeJ'té; paree qu'on peut Cl'<llndre que
le même monll'•ltJe ou !e mômo S0oat oe fasso des lois tyl'anniques
pJur les oxecuror tyrann i '1 uement. »
E' o que vae acontecer! E' uma lei tyr::mnica crua vae ser
.executada, c o Po.lor Legislativo, .de mã.rJs dadas com o Poder
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Eseeuti r o,' ha. de dar com cst,1 Republica em terra. O povo, si porventura, neste momento, está desinteressado, verdadeiro sobora.no
que ê, porque nlío ·S)mos si não· seus mandatario>, nlo tendo
sido consultado, não poàerá dat' o seu as,;entlmcnto a este attentado, a este crime.
O que lamento, Sr. Presidente, ê que esteja na cadeira da
Presidench um homem que tra7. as sua.~ tlh•isas do republicano do
tempo da propaganda..
O Slt. A. AzEREDo- E' o qae o recommen:Ja.
· O SR. ALFREDO ELLis-Essa recommendação não basta. Onome
de Ephialto, Si•. Presidente, foi conservado pela historia, · atravél
de aeculos e seculos.
A histori:l. registrou esse nome Jm·que symbulhi.l a mab negra.
t1•aição e entlat•na. o traidor.
Foi e>se miserava! que ensinou aos pet·sas a vereda. que con·
'&ornava o desfiladeiro das Thormopylo.s, oude tresentos e.partanos
pereceram para salvar a libordad~ do Es!H\i'ta., sua pa.tria..
A historb deve, tambem, r. gis~t'al' e gra.var o nome do PreJiidente, ao lado desse. S. Ex. é o Ephlalto da Republica.
0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-V. Ex, não tem razão.
UMA voz-O Sr. P1;csidonte 1la Ropublica nunca foi c nem ô
um ti-ai dor,
O Sa. ALFREDJ ELLts-Querois conhecer o villão-mettei-lhe
a vara na mão-diz o diotado .
.Tenho c:oncluldo. (Muito bem ; muito bem.)
O caso 1l um!nense

Foi este o voto yence lor do minhtt•o Ribolr.> de Almeida, proferido no habeas-corpus requerido pelo Or. Joaquim Mariano Alves
Costa, ex-presHente 'da Ass3mbléa Lagislati\'a do Estado do Rio e
outros:
'
•Concedem hablas-cot'}lus MS pa·1iente> que· toram di·
plomados pelas juntas parciaes dos districto; 1•, 2•, 3•·e 5•.
Negam-o, porém, aoP que foram pelo 4', por serem null•JB
os seus diplom:~s. Dispõe o art. 87 da lei n. 1.78l,de 14 de
novembro do 1906, que n junta apuradot•a será. constltuida
pelo juiJ. de direito ou seu substituto eft'ectivo, como prr.si·
dent~, e os pres;dentes d11s juntas pardaes ou os seus delegarlos. De conr'ot•midado com e~n disposiç'ão, como se vA
da acta a fls. 326, organiwu-90 a junta apuradora de Petl·lpolis, presidida pelo 1• supplentc do juiz ue !lir.;ito, na.
qual tomaram parte o;; delegados ôas juntas p:~.rciacs da
Parahv\,a do Sul, Sumid"Ul'O, er~rmo e ltagoahy. Fun·
'coiouou legitimamente o 1• supplente do juiz de direito.
E~ta.v:. em eft'ectivu oxet·~icio como prova o docum.ento a
tis. 324, com a jurisdicç1io plen1 que lhe c.1mpetw, con·
formo a lei n. 740, de 29 do setembro de 1906, :1 qua.l
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di.spõo no art. 12 que. nos te1•mos onllo não lia juiz nnwt~ .
cipal, o juiz de tlireito ú substituído 11elt'S seus !.Ujlplelltes,
com as mesma$ rrltrib?•içt~.•. dccla.I•a a I~ i, q11e teem ns i••i:es
mmticipaes tios termos q11e lltio for6'1ll s~de ele co11im·ca,
obser.,catdo-sc assim a l'eom do m·t .10, qtwiltO d sllbstituiçt!o, ··
plrw«. E o art. 10, citado, incumbe no presidente do 1'rihumtl. dtL Rola cão 11 dosignnção da Ol'Clem da Sll bstitui~ão.
Pois lJOm, pela tnbella lt fls. 323, Ol'gnnizada pelo pre:'lirlentc da Rolaç·âo, 80 confirma r1ue o.> sub:;titutos do juiz tio
<lireito do Pctropolls são os sous supplontos. Taml1om funccionaram legitimamente os tlolcgados das juntas· Pt!I•oiaes.
!ln Pm•nhyba do Sul, Sumidouro, Carmo o Itagua.by. ComrJ ·
:oe vê rla acta a lls. 32G, ellos foram ntlmittidos em substituioão dos presidentes rlas juntas pm•cines, ese apt•cscntaram
com. os officios de tls. 33(i a 342, pelos qtiaes fot•am sufflcientemente autorizatlos. Assiro, pois, . essa junta apuradora.
i• a leg. itima; sómonte e!ln. J,lOdia tlipl&mar o.! candidatos
oleitos; não a que foi presJditht pelll juiz tle direito de
lgniiS.~ú qnau do, conformo o art. 10 § 1•, combinado coro o
nrt. J:t, d<t citada lei, nas comarcas onde ha juiz mnnicipa.l
e este é imt>edido, compete a SttbstltuiQão ao juiz. de direito r.la comarca ,·isinha c assim tambem, sórnonto n:t
falta do; supplentes nas comarcas, onde não ha juiz munit:ipal, como a de Potropolis. p,w esse fundamento, neguei
provimento aos pacientes do 4" dbtt•tcto, considOL·ando C!lte
os seus· diplomas, nullos pela incompetoncia rias pessoas ·
CJue os concerlcra.m, não lhos dão dh•eito a serem protegidos }lOl' Aabeas-corjl"-'· para intervil'em nM sessões In'ellminm·es ela Assomlllén Legislativa, o que não ol1sta a t[UC :t
mesma assemhlra reconheça como entender os poclel'es do~
seus membt·os."
·
·
Tentlo pro''tLiecítlo o voto tlu ministro RilJoil•o de Almeida, é o/
tloutriJw por eate sustentada clue tol'na indiscutivol a il>coml>eten- ·
cb do Dr. Alves Costa para pJ•esitlil• as sessões pl'Opar·atorw.s da,
Assembléa Legislativu.
.
Nuo so tJ•ata de um diploma conteshdo tnas tlo nm doeu meato·
nullo. corno CYírlontemont.e roi donwnstJ•aclo, pelo illust1•e ministN._
O f!!h•. Coelho e Ou1npolil -sr. Pt-esídentc, si et''" .
minha intenção tomnr partflnesto debJtto, (• hoJe uma neces.siri;tdo,
depois tio diSCUI'80 hontom profol'ido v:·lo iUustro Senador por
S. Paulo, nttrlbuindo-mo opinião lnte1rameate contraria ~. q!Hl
p1•ofesso e clarameuto onunciadu nu pJ•oprio discur~J a r1ue S. l~x.
so referiu.
Ha de o nobt•o Senador convencor·so tlo soa equivoco, como
fncil 6 rlcmonstml·o pelo meutlisçnrso, que artui tenho.
0 SR. ALFRmto EL!.Io-HOU\'0 equil·oco elo minha pat•ie; O tt·O·
cho eu,ia. p~terni•larlo on doi a V. E~. é 1lc um 1liscurso tio S1·.
Coelhr• Rorll•Jgt;r;H.
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---------------------------------------. o SR. COI!! LHO E
gt•aças lt Deus, ,i<i não sou incri·
c.~MPQS~OL•a,

minado d:t c:ontradicção que· não commetti, c ces~rt om consoqucn·
cia. a necess idatlo da surt elucida~ão.
. .
St•. Presidente, a pNposito da situação antllll tl:t om •JUO ot•n.
~e encontr·a o Estado do Rio de .Taneit•o, com llun.s nssembléas legis·
lativa~. rem ainda uma vez a <leh:1to o momentoso assumpto da.
intorven ção fodcral nos negocios pce~diat•es <los Eat111os .
. . Elfecti vamoote, acllam-so a 1\tnccionat' llua> assemblétiS lo!,( is·
Ja.tivns 110 Estado do Rio de Janeiro, quando, por sua constituio..'ío,
uma sómente ha como orgão llo Pollor Legisla tiro; o t•oprosentando
o. Presidente do uma dellas M St•. !'t•esidenfe dtt Ropublica, paPa.
providO!tcial' sobre css(l anomalia; ROl' sua moosagem corome,teu
o SJ•, P1·esidcot~ d:L Repnbllca ao congressCI Nacional o conhecimento do caso, para a ileYida solnção constitucional, com ~o faz
mistel' ao exercício regular do rogimeu no E~tado •
. A Commi~siio de Coostituiçlo e Diplomacia, a quem mt fórm~"
do regimento incumbo dizer sohre o facto -opinou liOla intervenção federal. concluindo pot• um projecto em IJUO clla é auto·
riza.da.
Do ttccôL•do com a illustradtt commissão, Yotarei o seu lll'D,iocto co1n ou som modillcat•õe~. segundo o q uo StJ r1pm•a r DlL
discl~.>~ão-Votm•d, mas porque e como~
E' o !JUO me traz !t tribuna, e:11 justificação do meu voto.
Senhores, si .• adOJliallO o regi men govet•namental que tomos,
não I!Onvet• a interren~ão, fót•a Jn>cciso inventai-a; porque teriamos a confcdet•ação e nil.o a fedcraçã.o ; ti. coufoderaçito, associação
de Estados independentes, soh gorornos ill!lependontes, o não :1 tt>· .
sociação de E~.tados autonomos, S)b um governo commum, como definiu Hamilton, :t fede: ração para quo não collidar,l c se harmonizem
a unidade nacional e a autonomia do~ •:stados .e soja a republic:~
fedoratin, na bolln expressão de Cliaso, a união inllestructlvol do
Estados indestructiYeis.
· L'nidade nacion[l.l o n.ut ..nomia do,; IMa.dos-süo os pl'incipio~
!Ja~lcos funda.mentttos da J&leração e para assegurai-os e f!arantil-oH
presoreven a Constituição de 2·1 de fercreiro: 1' (art. 63) que cado,
Estaclo so rogot•ia. pela constituioão o leis que alloptasse, l'espeit•~·
dos os lli'lncipios eonstitncionues da U11ião. Alii a. unidadenaclomtl.
f.lo, que er.t ,·odado ti l:nião in~rrlL• nos negocio;; pcculiar·os dos l~s·
tados (n.t•t. O•), assogm•ada assim a autonomia dos Estados; 3•, a. g,l- ·
t•antia dos dous princípios ref,eridos alJI'iu (t regt·a. do art. fi• quatro
exoepo:olícs, a so.bct>, á intel'vcnçito :
·
a) JlMtl. ropellit• a invasão e;;trangeit•a ou lle um Estall(l em
outro ;
··
·
11) ptl.l'll. mantet• a fót•mtt republicana fedorati,·:t ;
c) par•a.·t•ootabolcc~r a ordem o 11 tran<Juillida<lo nos li:st:td9s, 1l
l'equi:;içilo dos respcettvos govm•nos;
rt1 pat•a assegurar a execução das leis ü cbs sentenças 1\!deraos. ·
·Em qttal tlossas excepÇões incido o ~aso acturtl do Rio lle .Ta.·
ueiro pal'a a. tn•ovidoucia. ·1 Clat•o (o . que não Sl' tmtrt tias hy:- .
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pothese do> :§§ 1•, 3• ·Ek:4• do art. 6', á vista d<Ía tlLctos e

por motivo3 ob1•1os. nesta por exclusão de plrtes a bypotbese

ao § 2•, a intorl'eoção para. mauter a fórma republicana fe·
derativa.
Estari1 viola.Ja. a. fórma republicana. no Estado do Rio de J&•
noiro, com a existencia e funccionamento de dou assembléas ~ E' a
questão.
O que é a fórma republicao<~? N<~ opinião de alguns publicíst:J.s se entendia vi o!~ da. a. fórma republicana, si instituída a fórma
monarchicn. Madiso.J, no lederali1ta dava mais extensão aos
oaws dessa violação,·e'Wall;:et•, na sua American Law, tema mesma
opinião.
·
· ·
O que seja a fórma republicana, cUzia Daniel Webster neste>
termos:
·
·
·
, cNãv Pl'ecisamos remontar a pa1•agen~ Jongioquas nem a e1•ae
remotas. Não ê a l'epublica turbulentu. de Athenas, consagrando o
ostracis:no e toJ•nando incompativel o patriotismo. Não é a r.:publica milita!' do Sparta, tendo a seus pê3 nm povo de ilotas. A
fórm« repul,Jicaoa do gol'orno dos EstadJs Unidos é a que se achl
consagrada na. Cunstituiçlto mesma, sob o amparo do) seus principio.> e pr•escripçúes que ella. estabelece. •
, Es11~s princípios e prescripçúes, cmno se verá, são os mesmos
Jlrlflcip!Os C0DStltncionues da União <~ que se reftll'.e o art. 63 do
DOb'SO pacto instit•tcional.
. No Senado Argentino foi tambem o que se apurou a. proposito
de um ca;o ue znteL'vençã.o a na logo ao nosso.
·
A.o Senador OJ•ons.1, que entendia violada a forma republic~tna.,
quanao instituída a torma monarchiça, responderam o general
M1tre e o Dr. AvAllaneua, <!JJtão Ministro da Instrucção Publica,
Dizia o geo.;ral Mit.:e :
«Acha-se violadJ e6te ret:Luen, quando vi;,~lauos os princípios
em que assenta-a. sabcr-a.q ueile> reterentes i1 fórma de governo
c aos diz·eitos e ga1·antias dos cidadlton.
O Sr. Avellaneda sustentava que ora preciso manter a fórma
republicana., quando violados os principias constitucionaes refe..
rentes a essa. t~rma de governo, seJa rias instituições, seja na sua
p~atica, E accre~.::entava que csí so fôl'J. esperar para declarar
VJola~~ a fórma republicana que se instituiss.e uma mooarchia, que
!le erigisse nm monarcha, succederh que,· Sl o Pat•aguay, nos governus do Fl'<lncia e Lopez, Ilzesse parte da. Republica Argentina,
~e tunda1•ia, com indi1ferença do Goyerno Federal, um despotismo
tgual a,o de Felippe II, porque o Paragucty C·JDtinuou a intituhu·-se
l'epuhhcano•,
E o Dr. J. ManoeJ IMrada, emerito pt'ofessot' da Uni versidaile
de Buenos Aires. S\l>t'3ot:J.ndo a. mesnu doutrina, escrew .c1ue,
mesmo não mudada a JOrma de gú'Verno, n§.o convertida em outra
qualquer, procede a inter-venção i.acional, quando ella é corNmpida.
e as in~tituições abastn.rdadas.
·
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Tanto importa dizer quJ so viuhL a fórm~ l'cpublicana, quanilo
violados os principias constituJ!anaes da UniOCo n:ts in>tltuloões, 011
na sua prat1ca.
Jtt elo tempo do· Imperio se re).lutavam disnosiçües constituelo·
n&es aquellas attinentes á orga.mza.ção dos poderes e ao11 direitos
dos cidadãos.
·
0 Sa, CASTRO PINTO dá um aparte.
O Stt. CoEL!fo E CAMPOs-Não importa a l'azão ile distinguir; &
ilignifio•oão ll a mesma; são principias constitucionaes o~ que se referem ao regimen politioo e a:Js du•eitos dos cidadãos.
·
Or« o art. 1• da Constituição ~'odel'al illspüe: c A Nação Bra·
ziloira adopta, como fórma de Governo, sob o regime11 t'epr1se11tativo.
a Republica Federativa proclam:da a 15 de nove:nbro de 1889, e
ae constituo,por união perpetua c indissoiuvol das suas antigos províncias, em Estados Unidos do Brazll•,
O rell'imen representativo, eis o principio que principalmente
catactertza a forma republicana, e a ·sua inf'ringencia caracteriza a.
violação dessa forma.. As~im opinava o Sr. Avellancda; citando
Curti> e um aresto da Cor.te. Suprema Federal Argentina. Por Isso,
commentando eete aresto, escreveu Barraquero - que toda a vez
que algum dos poderes uito :possil desempenhar suas · funcções, com
inteira indcpenuencla, ou se,1a obstruido em suas fu;Jcções, o Pode1•
Fedet•a! deYe intervir, por direito pt•oprio, na provincia the.a.tro de
taes a.ttentados,
No caso do Estado do Rio de Janeiro, em vez do uma. ha duas
assem blea~; uma de acoôrdo oom o Presld~ntc do Estado e a outra.
.não, sondo que esta é que pede pelo seu presidente o reconheoi·
mento de sua legitimidade, ilesapparecendo a outra. E' claro qu&
uma dellas ha de ser i!legltima, ou me>mo ambas; a. legitimidade
das duas é quo aio. Ha., po1·tanto, uma. iUogitimida.tle a. expurgar.
e onde ha. iUegitimidade lia a usurpação, nlto ba a. represcnta.ç§.o.,
nlo ha. a.!órma. representativa, não ba a fót•rna repubhcana.
0 SR. SEV!ilR.INO VIEIRA- Muito bem; Osorites é perfeita.lilcnt.
Iogico. (Apoiad01.)
.
.
..
O. SR. COELHO E CAMPOS-Por JSSO é quo OS pubhctstas que conheço, na.cionaes ou estrangeiros, dão como violada a fOrma. republicana, no caso de dualidaile de governos .ou assembltla~. nos ~:"
tados,. e procuram dirimil-a, verificando e indicando a competencia.
o honrado Senador pela Ba.hia, que iniciou este debaíe, pensa.
que legitima é aquella Msembléa que tem por sl o governo do
Estado; de modo que por tal fica. ao tai&J.'!to .deste a fo1•mação ~e
sua assembléa. seria esse o caso da. tyranHI a que, pela oonfusa.o
dos poderes, se rataria Montesquieu, na passagem lida pelo nobra
Senailor pot• s. Paulo, concluindo hontem o seu discursn.
(O &1•, S111sri11o Vi1ira 1 outros dtfó apartes.)
.
Sem duvida. que esse desproposito tem se verificado em a.launs
cuos de dualida.,te de :~.ssembléas. á falta de providencia legal. a
d'ahi e;:aa a.utocraoia prepotente no Governo dos Esto.ilos, ou · da
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muitoB deli o.;, Isto tl rJUO n[d ÍJólle MCl', e du.hi a necessidade d.e
nm votlor 'JI'O dil•ima. o coullicto. I,Jual osso }Jodor!

Thomas Cooley escreveu em seus- Pt•inci)'ios !N''aes l/a lfi
Oonstituâonal r/os H& lados 01illos:
.
:
c Reclamaç~os em cotlflieto t•dati~amenll rw goremo ~ Quando

se lev:tnt:L uma contt•oversin a respeito do facto de se· tot• ostabe~
Iecido como Constituição de um Estado um in8tt•nmento particular
O bi1 reclamantes a faVO!' e em owosição a o!la, OU qUlLUdO :tS 1'0•
partir;ões executivas ou logislatiV118 de um!~;tado siio obJecto de
contenda, supJlÕO•Se sornpt•e qno hn. nesse mesmo Estado :llitoridarlo
pr.:>pr;a, legitima e oJfectlva }ll\l':t docldil• a. disputa. · · · · ·
,

...., .' . . . . . . . . .• . .
.
.
.
.
.
. c.'\8 autoridades foderaos nito Jmtlom intorvil• nas ljuostõos de
•

i•egularidade, que t'eSJlOitam :L economia do Est1tdo, ou nas questões
tl,aquillo que é pro}n'io e attinento aos negocias do .Estado. . .
. . •Comtudo, 110 caso de ser·contellado um goc~t·no do Estar/o, póde
toJ•nar·SO necessa~·io :ts l'epartiçi:ies pol!ticM do go~mw dos Estàdos
Unidos, no cumpr1mento áe seu.~ J>I'Oprios dovm•es, reconhocet• u.m
dos dons goYernos como legitimo; e quando isto tem Jogar, o l'econheciluento obrigltl'á o gove1•no dos Estados Unidos em torlas as suas
tlopendencias e tam bom ao povo.
·
·
E vou Wolst...;.. esct•ov.enrJo sob1•o o dil•oito a.meJ•ictJ.Uo, assim
discorre :
c Sú uma 11uestão pôde.· havel' (trata-se do salJOl' si o goveruo
de um Estado é republicano) c a rJual do.! potlet•os pe1•tonce IL de~
cisão definitiva. A Curte Suprema tem resolvido esta questão,
estabelecendo rtue o Cougrcsw deve decidi!• o caso, o os tribunaes·
do Pre.>idento da Republica. devem . estat• por essa decisão como
JlnaJ ; como não é uma questão .legal,. mas 1mra111ente ,Politica, .Isto
11ão pódo ser recusado.. • · . · ··
· •
.
O Congresso \)óde so achar em sit.uação tle pudet• o muita
vez tlo 1levo1' docidtr qual. é á. legitima do rluas constituições e ltual
é o legitimo dos dous governos que tenha um Estado. J~mbora se
ói~dDlitta em priuoipio. que .o Estado mesmo resolva sua. questão,
.todavia. o governo tbdoral pôde set• obrigado a Pl'onunclar-se po1•
'um ou por. outro ( go-cerflo ou aasclllhlt!il local), 11' lle~rte ca1o 111a
d~ci$<io é absolutamimte flt~al.
. · ·
/
. · "'
A inte1•protação nccoita ri:' palavt•a « ropubllcauo , con·
fero ao Congresso detorminlU' não s1í si a fórmn. do govorno dos
,Estados é a republicana, mas ainda si os. ~:stados na realidade slro
;republicas.. Demais, o t.lfi'Cicio desld direito jl~tl· em certa's CÍI'CIIill•
slatiCi<ts toroar-se um dever impet•ioso.».
·
..
·...

·· · De &ccitrdo .com o•ta tloutrloa · apresentou o nosso p1•autoado
·colloga Dr .•João B.u•balbo um p!•Jjecto no Senado, commet,tendo
a. com}leteucia ao tribunal q1w, · pa1·:t ·este 11m, haja n) Estado', •J
não havendo, ao Gove!'no l'oiloraJ.
·
\ .~. Eu comb;tti então esse pt•o.jecto por inconsti.tucionalua pri·
meira Jtlll'te, porque a intol'Yen~ãn nos cas.11 permlttldo~ fl uma
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garantia. ta.mbem para. a União e luconveuiente, siuão impo!sivel,
deixar t•elovantos interesses Jedet•aes ao .alvitl'c unico dos
püdercs Jocacs. E hoje aind;~. mais o comlutorin. JIC!a pt•epotoucia
D abusos c!'esceutcs dos governes Jocaes de cntii.o para câ.
. Comprehonde•SC que, pela COllltituiçiio · allomfi ole 1871,
a,slm. se,ja, e <JUO so l'esolva o contlicto por . uma. lei do imperio,
si no.> Esta!los nilo foi possível a. solução, o elles recot•t•em· ao
Go1·et·uo Fe!leruJ. A' Allomanh& é uma couredera~ão. Outr<~'ií
.a compotcncia. H?S Estados UoidOl, Suiss.t, Argentina :e Mexico " caso olo dtJahdadc do. governos ou as.;embléas nos E~tatlos :
compete ao poder federal, No Mexico é ao Senado. .Justo Arozu·
nen, na Colombia, a attribnia ao Supt•cmo Tribunal Feuoi•a.l.
Ao~ poderes 1lo Estado, é tiUO não.
·
. . E quaoolo assim não tosse, ttue tribunal existe no ~statlo do Rio
olo Janeiro pll'a di1•imh• esta dualidade ? Não lia. 11 '11- •tuem, pOI'•
. ti1nto; tlirirull·a ! A Jll'OJll'i<L .Assembléa que se acha cm causa·l
Ao prosldcnto do Estado para llwmilr. a· assembi!Ja ít vonta.Je, ;i. sua
dmagem o somelltança 'I Ao Poder Judiciario, que não cuida
tos di roi tos do·povo, mn.s sómente do direito ·individual, e· que não
hcm J'uncçã.o nonhum<t especial, que, pcht Con;;tituio;oão, a isso o
htbilito I Nito, SI'. Prcsidouto, o direito é outro, outl'a tleve ser
a soluQão.
·
··
..
. Nossa Constitull)ão d;L <t competeilci;t ao Governo Feuct•a.l, i~to
tj, aó conjunto olos 11odores c não an Poder J<}xecuti vo · sómcnto, como
sol tcm pt~etendldo. Isto re,ulta d!l não ter c;da poJei' entre suas
attribuiçõcs p1•i vatlvas css<t de intervi!• nos l~s~ados ; resulta ainda
·!là que a loew:ão empt•egada na Constituiolio pat•n. designar o Podet•
Esecutivo é - ao"erno, como no at•t. 34, n. 11: PI'IJIIdente da Re·
publicn, como no art. 48 ; Poder i;it•tJcutivo Feda mi, como no <tl't.. 80.
Go_l)~ti'IIO :Federal é o conjunto dos poilet•os •. A intc1•venção na.
· Repnblic1 ·Argentina compete t<tmbom ;to Goi'Ol'IIO Fooloral, no!l
· E;tailos Unidos ;tos proprios E;tados Unidos, mt Sniss;t á Confede·
l'açãiJ, no l\leslcn aos ~det•es f~!lom"s,
· .. . .
.
. . 01•a, diz um pubhcist..'t, que Presidente olo llepublica ~o <lizol':
-cn sou- 011 Estados Uni1los, ou sou ;t Confedera~1ão Hclvotwt, ou sou
'a Fodo:ação Mexicana, oto., etc. I
·
., .
. . . Govet·no Fc.de!'a.!. é, portanto, ~ conjunto dos p~deres, so!ldo
_que o Podet• JUd!clariO só.. mt~1·1'ere st lezado algum d1relt~ lndtvl·
.duul que o· ~·oyoca,_e. não dlreot<tmento no <tcto polltlilo!<lllC
escapa 11. sua. Jlll'isdlc9l'o.
. . . . · .·.
· .. · .· ...
' · E' prinélpio cori'OLlte cm. toJas as re,Joi'<tçües a_doutrina da.
Co: t·3.Snpremo dos E~tados Umdos a. 11r0postto da a.cçao p!,Jposta.
pol' u1n tal Bordou,. Jll'cso por um t'wtcoiona!.'io do Governo da.
·<:arta, ao tempo da dua.lidalle de governos no Estailo 1le Rhode.ollimd, em 1842 - o !le que nos •hi not,icia o S1•. Nicóláo Calvo
•.Jt&H suas - Decisiie~ Co11stilucior~ae1. · . . . .
· . · . : .... ;
' ·. ' As~illl ptlllSU.UdO IIÜO podot•ia OU IIUUOII. COllllllOttlll' ao Po1et•
· Juoliciario a solução dtt dun.Uolade !le ussemblêas, o!omo por equivoCJo
me nttrib1.1in o) illustt•e Senaolor prH' S. Paulo. ·
· .,
Jõr~L
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OSR. CAsrr:o Pt:-iTO- Foi nm equivoco.
o Sn . CoE L no 1:: C.\MPi'S - Estou certo ; S. Ex. me;mo 0 d&.
clarou.
.
O legislador P.oz a intervenção, logo no art. 6•, sob a guarda. da.
União, dcs póde1•es constituídos, Llo Governo Federa.!, como ga..
ranlia suprema tios E>tados nesse momento critico de sua. aulo· .
nomia.
·
Por isw o projecto dtl Commissão ~lixta de 1895, regulalr.en· ·
tando o :trt. ri', deu a competencia dll; intervenoão ao Con·gresao,
e na sua ausencla ao Podm•. ExeJutiV.J, ad re{ertndum do Con·
grasso.
Mo quanto aos casos tlos §§ 1•, 3• e 4•, por analogia do que
~e pratica no estado de sitio ; porqno ta.mbem a suspensão da autonomia pela. intervenção impo1•ta a suspensão da lei, qae só por
outra lei póde ser feita.
. Si a into,rvenção é para manter a fórma repuLllca.na, a iniciativa deli a seria rlo Congresso.
O SR. CAsrr. o PIXTO - Mas lia casos que não ha necessida.de
de uma lei prévia.
.
. .
·
O SR. JoÃo Lutr. ALVEs- No oaso do § 2" a competoncia ê do
Congres>o.
.
· ··
O Sa. CASTRO PINTO- Mas pal'a a execução da sentença. f
0 SR.
JOÃO LUIZ ALVES- . E' u caso do§
4•.
.
.
O SR. CASTRO PINTO- Mas si a requisição ror reita pelo Go-·
VOI'DO do Esta.do 1
O SR. .Tolo LUiz -Está o caso do § 3•.
0 SR. CASTRO PINTO -Não rfjstriojo miu!Ja opinião á hyp(j•
these do § 2•. Discuti a doutrina do art. 6• e disse que ha. casos
em que o Poder Executt r o P.ódc intervi!• sem snbmetter sen a.oto ao
Congresso. ·
··: .UM. SR. SENADOR- No caso da pm•tul'bação material da.
orJem.
·· ·
. . 0 .SR.. COEr.IIO E CA~IPOS -Opinei então, 00:110 a Comml~sllo da
de que foi· relator o illustra.do Sr. Gonoa.lve~ Chaves, que, lntal.',.indo, o Poder Executivo devia. da1• do seu acto ·conhecim~;~nto ao
Congresso. E' uma funcção concu1•rente de r1ne dev.em participar
os 1ous poderes, como no esta.do de sitio. · . . .. · ·
· SI se tra.ta., porêm. de manter a. f<ll'rna. l'epn bllcana, seja. nas
iilstlt1iiçõos; seja em sua. pratica, a iniciativa é di> Congresaa.
Só por uma. lei podem ser decretadas a.s medidas neoessarlas, poi.t'oroa do al't. 34 S 33 da Constituição. Entendia o Sr. Quint:ma que
essas viola.oões sendo lentas e do ob~erva.ção quotidiana ü.o
dependiam da acção prompta do Po·ler Executivo, sa.lvo caso
edraordinario om que ext1•a.ordlnariamente porlla. ser convooa.do
o Congre11so.
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, FJm caso~ .t:ws, por 8Uit alfinidado com a0tos de partido ou
oleitoraes- mais ll.tcil t! o :tbuso polo Podm· !<;xecutivo, '<[O ltllO rio
Cóng1•esso, onde ha mal~' elementos
tio resistencin.;
· !· .,,
• ._,
.
.
.
. '
•
O :';R, CASTRO Pinto - E~tn. tloutrinn. ti pm•igo~:t pela ~nu. ln ti· ..
.t1ule.
·
,
0 SR, COEJ.IIO E GAnPOS ·- :0 caso tlo Paraguay, 110 tempo de
Ft•ancia tl Lopez, citado pelo St•. Avcllanoda, ·é cat•acterisr;lco.P~:~~ h~~: ver .republica como iustltuioito, mn.s não :t pt•:ttica !lella.
, O.Sa. C.ÚTRO.I1 JNTO- .Subscrevo a <loutrlna, mas pimso que
.quando diz .J•espoito :l pt•atica, <l:tndo-so uma cort:t extensão ao
.vocabulo, po~e-stl até t•ostringi~· o. ·modo pm· qun o ~?nvet•no
•"ctrtdnal. lll'attcrt•. a fót•ma t•opubhcana e .lstn ser:llcvar muito
longe a tgnm•:tncm ;dn Govot~no Foclm•al..
· . . . .· , .
·
·' 0 SR. COELHO E CA~lPOS - POI' isso mesmo se dá. lt iniciativa.
ao .Cougl'OBIIO, e· não ao Podei', FJxecntlvn, que tem mais, meios .te
acção prepotente.: ·
·
·
· ..
O S1t. ·CASTRO PINTO -s.:J~x. gara.nto qnfl o Congresso .~a! r~
euardn a. hypotheso .de pl'opotoncia 1 .
·
· . . .: ,
· .: : O SR. Com.uo ·E CAMPOS...;. Em' totln é<tso o Cougres<o niío
dispõe dos me8mos elementos de acçllo.
'
O SR. CASTRO PI:~~To -~~~ muita mot!estia úa nossa varte. ·
O Sn. GoeLno ~~ CAlll·o;_Dlzia Al•istoteles : Si querei.; tlltiJ.i.
ruiJ'n6!'l'o oliminae a scioncla. O l'omelio unicu de evitar a pnsgi..
biliclade do abuso na inte1•venção sa1•:a ~U]lpi·imh• a intm•vencão
.com ella o t•egimell feder:ttivo. · · . · · · ··
·
· · .
· Ulr sn. SF:NAIIOR ....:.. Ac<the·s;J oom :t gal'nntiu.; llstaboleca.~8tl a
an:u•chia.
.
··
..
O SR. Co1~r.uo.1~ C.~~IP08 ;_O mnudo é como é, de cont.ingeuc::i:~•

•

e fl•aq UtlY.I'S •
..
: 0 SR, CASTRO PINTO....:, ~:stnu do ltCCÔ!'tiO COili O diSêlÚ'SO de
v. 1<:1., :que é, uma exposiçãn brilhante tia matm•ia em doutrina,

I

I

I

'

•

·mas' egtou loesalvando pn.r& o ftituro qualquet• debate . •tue :\ l'CS•
·peito de tactos similares occot•t•a. nesta Casa o na outt•a.
:
· O SJt. COELHO e c.ull'oS -E'. «le 'suppql'_ te.nha. o Colli'l;Ô~so o
c1•iterio de separa.1• o join do tl'igo, Çomtanto que o fuça. com jnltiça
fl Igualdade. (Ba l'arlo• t!JIIli'IOI,)
..
. .•.'
·
:
· Temos; · pois, que contra &sua Constltulçao ho. no Estado. do
Rio do Janeil·o,.·em vez.de uma, duns asoemblf!a.s em tuncçiio, o· que
.denota: a. illogi~imida.de de uma dellas ou mesmo de ambas e;· h~
·veuJo lllogitlmldo.de, niio lta 1'6Pl'esenta.oiio ·nem o .pl'inclpio l'!IPI'I)o
:sentatlvo, nem a fól'llla republicana., cabendo.· ao Congresso a ln i·
1çiativ& .:ll&l'it mante1• a t1)t'In11 l'epubllcana.
,,· , ,· · · ... ;, ,,
ALGUN. SJUI. SENADOREI-- Multo bem.
' ' .' o SR; coetuo E c...:~IPos -'- .\got•a, St•. PJ•esltleute; iJfacto pt•o.
·pr1amente das •luàs assenibh1a&, de sua foJ•maclio, pat•a aabet• qual

•ódr

· · ··

ia ·,

1)
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:

'

.

dellas tem poi' si a legalidade. Uma das assemblêas !! · prealdld&
Dr. Alves Cos1 a e a outra pelo Dr. Modesto de Mello '; a.quellt
presidente que to! da. asssen,b~~a anterior, e este seu !• vice-prepelo

~~.

'·

.

Para encaminhar a solu~ão, passo a ler alguns artigos do ragirr.ento interno da. Assembléa do E~tado.
O n.rt. !• dispõe:
«No primeiro anno ele cada 1egislltura, 15 dias antes do desf•
'gna.do fm lei p:t.ra a abertura di. A~sembléa Legislativa do Estado,
reunidos os Deputados eleitos na sala das sessões dit Aesembllh, ao
meio dia, cccup~rá a presidencia o Deputado que tiver sido presidente, !• ou 2• vier-presidente na ordem da prestdeneia M ultima
sessão legisl~tim anteriOI', oa extraordlnaria, si houver sido eleitCJ
para n noYa legislatura e, na lll.lta de qualquer destes, o 1• secretario ou 2', que tambem tenham sorvid:>. na Mesa. anterior, sl
porventnra tiverem iddo igualmente eleitos, embora oontestadaa
estes
ou aquollC's.•
. .
.
.
O Dr. Aires Costa, presitlentc dtt assemblêa anterior, foi eleito
u diplomado para a presente legislatura estadual. Conteste-se-lhe
o eleição ou o diploma, n!o importa, elle serl1 em todo caso o preaidonte da nova assomblea. na verificação de poderes.
s
O art. 1• do'reglmento é positivo.
·
Ca.be-lbe convidar os dons secretarias na fórma do art. 20 a
.comiderar iostallada a Mesa p1•ovisorin. Pelo art. 3• cada Depu.:.
tudo lhe entregartt o seu diploma ...Pclo art. 4° é elle que nomeia.
a commissão de cinco membros para organizar a. lista dos r!lplomados legalmente, e a outra dos diplomados sem as condições 1egaes. E observados os mais dispositiros 6a veriflcaQ<'io de porleres a
concluída esta, o presidente proclamará c:s Deputados eleitos nm.
tórma do art. 9•, etc. etc.
· Si â assernbléa cabe verificar os podet•es, si o pr<Jcesso da veri
1lcaoão consta. do t•egimento, si este foi observado, nilo ha :como
recusat•· 11 assembléa assim· constituída os car.lcteres de sua.Jegaltdade, o att! de sun.legi11midade si não houver prova.cm contra..
rio. E,ta é a !ogioa do.~ factos e da lei.
.
!) que se &!lega em contt•arlo 1 ·
.
· . •
o illustre Senador por S. Paulo oppõe que o Supremo Tribll•
na! Federal, denegando ao Dr. Al\"es Uosta o llabfas-col'pu.dmpeirado, teve pol' nenhum. o seu diploma, ann11llou-o, A oonclusio. é· •
absurda.; escapa d. alçada do tribunal conhecer de diplomas, •
muito mano> annuiJ&I-o> •. Tenho por jurídico o voto do St•. mini&-.
tro Ama.1•o Ca.valca.nti. Aquellea mesmos que concederam a:orde~
a. uns e nilo a outros d!Diom&clos, fundaram sua denegação na. .ia -:o .
certeza pela. duplicata aos diplomas.
Mas esta dene!!açio não dl1. nem tira. direito: o diploma do
])r. Alves Costa cioatinuou como esbva., cante&tado, mas habiH·
.tand.<ro
sempre p:ltl'O. a; presidencia
na. verlflcaçio dos pcidores
•.·
'
.
. .
.

'

'>

''

• .';

• •

•

•

•

'

•

•

'
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. A ooucessão dii oL·dem uo.habea.r-cot:pul garante a liberd<.Ldo do
locomoçio, não atrecta o:> diplomas <1ua serão julgados validos.ou
nullos pela aasembléa veritlcadot•a o n:vla. mais.
0 SR, CASTRO PINTO- Apoiado.
, 0 SR. COELUO ·E CA.~IPOS- A docisão do Tribunal ti sem :lloaOI)Q
q11~nto 11. presldencia proYisoria do Dr. Alves Co,ta.
·
, ·.
0 SR, A. AZEIUlDO d:l um apnto.
0 SR. COELIIO E C.mPOS-;- Nem CU dou fi tribuoaes do ESta:fo.
competencla no ct~so de dualtdatlo de governos e assembléas.
'
·
0 SR. A, AZEREDo-·Mas V. ~;x. citou e eu estou em dOlo
accOrdo.
.
.
.
· O Sr.. Cot:LHO E CA.MPOS- Eu nitol para combater a •doutrinl
o que é. consa mai'to diversa_; e ~õ.~ ~cria co.m a minlla ot~iniio qué
os dommarlores dos Estados 1nstltmrmm tr1bunae• :loca~s pa.ra. dló
rim ir a dualiilade de assombléas c governos.
UM SR. SEN·.\ooR....:. .Já .não il pequeno o abuso do se reformar
a. Constituição do ttm !Maflo para n.uto1•iza1' a. tr.tnsterencia. 1la llliJo
de aasolllbhla pelo Presidente.
0 SR. HEt\ClLIO Luz- V. E:<.. qur·r outro?
No Estado da Santa. Ca.that•ina a ConstituiçãQ acaba de ser ,J.'&o
·rormatla. pai':I sor constituído .um tribunal, cúmo V. Er. acaba de
a.ccentua.r, do qua.l ft~z parte o sogro por nomeação 1lo genro, que.d
o governador. ·
.·
· · UM SR. SE:-.ADOR- Vê V. Ex. que por isso mesmo devo aoha.r
gue o P~dcr Legislativo é competonto para ioterl'ir.
O SR.. t:ASTRO PINTO- Tambem ~~ caso de intervenção w ..
O SR. CoELHO'E'CAMPOS- Fa.ltapoder a) Estado para. invalidar
a. competencitlo !ederal ....,. insiitulla par .~o l'Ciigua.rJo de principioa
.relevantes. da União. E'· a. t!otdrina. cor.renta. (Ea oulrol<rpar:cJ.)
Proso;;uirei, si me pm•mittem.
,
· · .
·
·'
. o que mais se a.llega. contra o. diploma do Sr. AI\'CS Costa r·
A duplica.h da junta. apuradora !le Petropolis, presidida uma
pelo juiz il.e direito de Iguaosll e a outra. J.M!l'> supplente ilo juiz da
direito da comarca. Competente ou não o .Juiz de direito do lguaá,
toi o dip!oma. a$slgnado. pela. m_aioria 16tfa.l dos m~~ros da. junta,
e tanto ·bltst& pela 1~1 ele1tora.l do Kfft!11o. Ma.1orm logt~l digo
porque o a.sslgnaram seb doi nove ja1ze~ presentes d!lsjuntas
municipaes ila apuração. Os ·diplomas exped!iloa peln junta pl'tli·
dida ·pelo su!lPlento do juiz de dhoe!to são a.sslgut~lloa por· deleg&1os
das juntas. paro!ae~, que ~~- podem ser_vir cm falta do& juizos
presidentee â.as juntl\s mun1otra.es que ahás estavlU!l ·em fnncQ51li.
Nlo havia., poil, como niio acceltnt' a auembltla presidida Delo
Dr. Alves cost.a.-os fliplomas aselgn:1dos pela. maioria. dos ·mem&Pol
el!'eotivos da j11Dta de Pott•opolis, \anto mais quanto outr01 di pi..,
mas nã:o cQnoorrerám ou niio foram apresentailos da apuração ':DO
t• dis\rioto eleitoraL
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Sobl'Oleva que já o Senado reconheceu que à 'assigoatura da
maioria da juntl\ t! que Iegaliz!!. o diploma, comuetont.e ou não o
Presitlcn te.
..
C•J!Dpetente que tosse u .iuiz suvplente do juiz de direito de Pe·
tropolis-presi•!ente da junta govel'Dioh, os diplomas por esta junta
ass1gnados só pela assemhléa presidida pelo ~r. Aires Coita. tõd!am.
Hcr verificados. Pelo contrario, preferil'llm e;tes diplom:ufos ·reunir-se tlpa1•te, sob a }wesidencia do Sr. Motlosto de Mollo, .1" .vice- .
presidente da as~embléa ttDtorior. Per• leram. seu. tempo. e seu

htim.

·

.

·

·

Que sn diria de uma pa1•te quo; fosse porquo 'fo;se, ' niio pror sua acção perante o jui'z competiJritc, mag pcra11te o suostituto, que a isto so prestasse 1 Proce!leria cm vão.
. ·. ·:
· Não ha defeito maio1• r1ue o defeito do poder. Esse erro.pcrrleu
4l seu direito, si o tinham, em p1•oveito dos . outros diplomados
re ·onhocldos sem cootestaç.'io opportuna e competente.
·.
· Não 'f:tlc dizer que a junta de que era ptwte o ,juiz tio ti iroitci
uo Jguasst1 não teve atitbenticns po1• onde fizesse lta.pu1•ação. A lei
eleitoral de 19J6 pi'CYeulu o caso, pe1•mittindo a a.}!uraçiio por cel'tidlles tias authr.otlcas ou boletins, como faz ·claro o art.. 89 da
J'efolrenc 1n. ao art. 82, e assim procedeu a junta l'espectiva, 1'101' Ae
acharem em poder tio supplonte do juiz de Petl•opolis n.s autbenticM, •1ue este juiz lhe remetteu, a.oescusar·se de comparecer. ·
• .. !Jo exposto pa.1-ece obedecer a rigot• jurídico a conclusão tle que
:t ·assem bléa. presidida pelo !';r. Alves Costa tom os oal'!\cteres
de legalidade, pelo menos os ca.ractm•es externos, o que basta; na
1a.lta da documentos convincentes em contrario, p.1ra sua .. legitimidade,
.
.
·
Collocada. a questio uo tOl'I'eno jm•idico, ~i nic convoocera de
que essa· assembléa era pbantasiada, obro. de fraude e do Ol'lmo, cu
·votai•ia. poJa annullaoão e insubsistellllia tle ambas. :
. :. 0 ~R •. CASTRO P!NTO.::_Não é de .nossa · competencia · verlllcar
pflderes de r1ualquer· aa;emblêa legislativa tio~ F.stttdo~. Jnte1•vençiio
nAo .l1 diluvio
.
· '
· ·
·
. uuh·e,·sal.
0 SR •. I'OELIIO E C'AMPOS-De accordO, mas. à illtfll'!tlUQão
d~Ye chogar. até onde .lor p!'eciso, pa1•a consegui!' o fim qne a ·det,ermmon.
· . .
.
.
.
.·
. . O flmíi apura1• a a.ssomblêa legal. .
• .
. •
· ' Ot•a, si ~e provasse qu,) a illugltimidu.tle, a usurpaoão, li. fraude•
que dete1•minou·a intenen~lto, está. na mesl!la. assomblü que l'econheceu 'os pode1•es doHous membros, bastal'lll, aooso, a pt•esonca. sô
do St•. Alvl's Costa para que .tudo mai~ lbsse legal ? Isto ilão,
:JlflDSO eu.
.
.
. .
. · ' .
.•· . Hou.vessem 01 outt·os diplonwlos disputa1lo o sou caao o feito ;t
prova devida, jur!dicamouto so :oode1•ia. chegar . a consoquencla di· _
ve1~a. Acho que a Intervenção, medida oxoepc!Ona.l c oatraot•<lln•:·i:t po~ lssll motmo, dovo cllog.IJ' atê onde.: chaga a !lle~itim.i·
dade, pms que .se tl'ata 1le sabm• 'l'W.l a ae~em'fihla letltima. e
n.tpiclla qne não o r..
·
•
.
·· ·
JliiZfJS
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· .. ~i amba~ as. a,sc:mbltlas illcgitimas, o cas _, a:;sumit·f:l. HIO&i~
~ravtdad11

I
·-

If

pel[l. necess!dndà ·de· uma nova.· elei~ftu e

i.ltJ.

um iu-

tl:rl' entol'.
.
Mas como o intet'l'eutot•l Com snspeooão ·tias autorid:vles ca-

taduae;'
.
·. Assim Joi em principio n::t Republica Argentina. o com t<Ll
exagger9 qno a; intervençao era ahi motivo tio alarmll e borrol' tl:\s
populaçues.
.
.,
Barrnquet•o. o tliz o lts~ignala as causas histuricttij e philo$Ophicas. indicando.as providenolas que as atlenuam e gue não
me é dado agora .de~enroiver. Em todo o caso o intorventol' na
Argentlua., pot• disposição express:t, .Já ho,ie nito se póde substituit•
ao governo âo Estado.
··
· Pot•tânto, tenho I>Or legal a assombló:L cuja apJ?rovação }Jetle
o projecto d:1 Commissão, desde que não foi produz11ln prova em
contrario ; e faQo votos pnra que se· 1lrmo de vez tL vet•dadell'a
tloutriua na esecução do urt. 6•, hoje como amanhã, com o mesmo
pelO o a mesmn medldu, nos casos tuturamonte occorrentes.
O quo cumpt•c é proceder-se com justiça, dh o ptu>ecer th
<'ommissão.
·
A justit;>a é :t politic:t pét'J•etua: da sociedade, disse o iustgoe
-Burké, e sem el111 correriamos o risco do nos aíustarmos de Syll<L
para .\ll'ecipitat•mo-nos em Cha.x·ybdes.
·
Lt algill'e> em Cat•l\ot• que alguns Est:lolos do Oeste, nos E~t<~.·
dos Uuitlos, prescreveram t•estrioções ás suas Iegislatut·as, p:tt•a não
lncidil•em ellaa em abusos tão cummuns na toglsl:ttura do Ji:sta.do
de New-Yorli, rf.lstric~õe~ que com o ·tem110 a.doptttriam outt-0s
F.s!ados. .
·
:. • MltS, acct'OS(Ienta. o mesmo publicista, niio nos tomemts de
-lllusões; não se póde exiglt- de unia ConstitniQão mttis do que ('Jla
póde dat•. O que cum}>re nos Estados Unidos e om outt•os paizç~.
é que haja uma. nllalu.nffe do homensfjne tomem tt JlOito o desen.volvimonto J~Q 1 ªas lnstitui~ões aepuolicanas.
.
.
· E' a asptraf}llo Diicional, são os anhelos .tio nosso J?ittrlott~mo
Sob ta.es iuspim~ões, nada nts restnt•ia '! temer, Sl se deeuTolvem e lli'aticam -as instituições. cimo t•eclamttm e Impõem a.
dignidade, a gt•a.mleza t!e nossa Patria. (Muito bem ; m1~ito b~m, ·
Palma& tiO ?'ectnto. O M·adoJ• e m11ito cumprilllenludo.)
.
O 1!!11•. Herolllo Ln~(') -St•. Presidente, não·t!meu intuito tom:u· tempo ::w Semulo ; IJUet•o, apenas, nesta questã.o,
. . como cm todtts as tleinai;; de rt uc se tem occupado o senado, d'.lt• o
<• mou voto de accôl't!o ·com os meu$ principias l'epublicanc;. e com ·
·o intet•esse da causa pttblica.
·
Niio sei pot• qtte estamo~ nos occuJ>antlo de tii'l importante :.LR·
sum:pto. como é o da intol'veMão fetlol'aiJKt E;;ta.<lo do Rio d.o
·.raneu•o.
·
·--~-

· ANNARS DJ SENADO

·Leio a. Constitu:cão, o süu art. 6•, com os l'osroctivos para~
gi'Il.JltJOs, c, depois de lei-os e t•elel-os, chego a. esta couclusão : não
encontro absolutamente fundamento ou razão quejustiftque.estár o
Senado perJendo o seu t..:mpo com essa m&terh.
·
J)jrei e:n poucas p<~iavras por que a~sim pensJ.
Quem requereu a intel'Vfln~ão no Estado do Rio de .Janeiro 7
.-pergunto ao J:onrado relat'.lt', que ha dous annos a negou,. ·por
um parecer perfeihment~ fundamentado, r:a mesma circum~
seri pção.
Ü SR. ANTONIO Azr:RED1-Casos di:tl'erente;;,
.
'
.o SR. !IERC!Llo Luz-V. E~. me poderá informar qual' o poder
que requereu essa intervenção ?
.
·
0 SR. ANT(lNlO A~EREUO- A Asoe10l1lt!a Legislativa I'epresentou neste sentido ao Sr •. Presidente da Republica, que encaminhou es~a representa<;>ão ao CongJ'fsso.
o Slt. HERCiLio Luz - Perfeít:~mente.
Accei'tn de bom ;:rad'J a infoi·mação que me acaba Je pres·tarV. Ex,
•
Eu não sou um constitucianalista; a min!Ja profisBão e muito
, dilferente daquella que me pode1•ia dar• competeocia para discutir
'com· acarto esse ao;sumpto. ~Ias, senhores, como todo homem; possuo o bom oenso, sentindo-me <l. altnra de ler a Constitui~ão e entende:-a.
Que no,; congl'Cg<l. aqui neste momento 1
Que tliscutimoa nest<1 s:Jssi;.o 1
Que procuramos saber 1
Qual a· assembléa legislativa lo!!al. Nús ainda não reconhecemos qual das duas é <I leg~l. c, par;L que uma se.ia c..Jnsidero.~da a
legal, 6 _nccessario, Sr. Presidente, que assim resolvam o Senado e
'e a Canml'il, com a sa:1cçio do Pl'O>Idente da Republica.
O Congresso ainda não dis,;e qual dos dous- agrupamentos poll·
tioo~ é o q ne encaro:1 em si os caracteres de um<~. as;emblélh Entretanto, o Sen~<io da Republica acceita como bo&, pli•a. sobre ella.
tomar conh~ciment1, a rep1•esent!Lç'io de um !lesse.l agrupamentos
· poli ti cos.
·
O SR. ANro:o.~w Az~REDo- O Sen,1do podia resolver inl!ependentementc de l'eprosemacão,
O SR. HER.ClLr<J Luz- Pe1•,;unt.J a v. Ex. si eu, emba.ixadol'
. do meu r~shdo, estou ou não no exercicio de um di!'eito?
·
0 SR. ANTo:-;JO AZEREDO - Quem O nega ?
O SR. HERCll.IO Luz- O Sr. PJ•csidonte da RepublicJ. limitou-se a sul.lmetiel' á. consideração do Senado a repr•es ~ntação elo
Sl'. Alvc.J Costa, não pedindu cousa alguma.
·
~ias eu contesto, e \'. ~x. no intimo de sua cJnscieocia. contestará, que o Sr. Aires Costa se,;a um poder competente p:~ra.
pedir n intervenção do Governo Fe ler,1l no ~~stttrlo do Rio de ·Jll·
neiro.
,

.
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O Sa. ARTHUR LEliO~-:-Nem precisava pedir. E' is.>o da compotencia. e da. iniciati va do CongressJ. (Tia outl·os ap:wtes). .
·
O ·SR. HERcu.ro Luz- Tenham paciench.. Eu não sou orador,
repito; evito s~mpre. virá trlb ma., porque comprehend:> que não
devo tomar tempo a outros colle ;a.s, m:J.is compet')ntes para. esclarecerem o juizo desta. Casa..
·
. Ma.s pet•guuto ao hJnr~do relator• si, de !'acto, o Sr. Alves
Costa. tt~m competencia., si nós já o t•ecoahecemoi prisídeote da.
Assembl~a do Estado do Rio de Janeiro ? ISI ainda não, elle é um
individuo como outt•o qaalquer, nl!;o tem aut·>ridade para vir
occut~ar a nossa attenç!o, P•ltlindo ao Senado a intervenção de qua
11e trata.
O Sn. A. :\zEREDO d<i um a.parte.
O Sa. HERCILIO Luz- V. Ex. me dará licença. pa1·a J'azet• outL·a.
}le1•gunta-si é questão de representação, pergunto, st eu, Sena.dor
da Republica, emb:tixa.dor do meu Estldo, si eu trouxer documen·
tada uma I·epresentaçlo, provando que a fórm l federa.ti va não é
mantida em meu Estado ha muito tempo, V. Ex. de lia tomará.
·conhecimento r
O SR. A. AzEREDO- Claro que sim, V. Ex. o farJ. pot• meio
d::l um projecto.
O Sn. HEacitio Luz- Ma.s não iotlividuillmerite; será com
minha iniciatil·a de Senador, Mas perganto si o senado tomará.
conbecimento·<le minha reprO?sentação e si a. mandará i\ sua Commissão de Constitui~A:o I
0 SR. :\RTHUR LEMOS- Naturalmente,
0 SR. IIERClL!O Luz- VV. EExx, não o fill•ão, por<jllC DlO O
podem fazer.
·
.
.. · .
Eis, Sr. Presidente, por que voto contra esse projecto; olle não
ae baseia no bom senso e é, antes, objectil de 11111 simples capricho ...
o sn. ALFREDO Er.r;Is:.... Apoiado.
O Sn. HERClLIO Luz - •• , \! ea não cJstumo acompanhar ca.•
pricbos. E ha o'utra. razão: não quero contt•il>uir, com u me11 voto,
para estabaleceL' um precedente tão grave, no mo!Jlento em que va.a
assumir a PNsldencia dJ. Republic~ um poder que se diz forte; eM
justamente po1· SJ querer um pJ.iel' forte, qae :;e o foi procurar.
Tenho muito medo do poder fur·te e, quando vejo qae um podar
a.Bsilll se .:u1g.1, procu1•0 enfraquecei-o. Por esses motivos é que
sendo, eomo sou, intervencionista om termo~. voto contra este pro•
Jecto,
E' o qae tinha a tlizel' ao Sdnado. (Jlttito bem, mHito bem.)
Ninguem mais pe.liodo a p!llavra., encerra-3e a discussão.
O Sr. Alfi•.edo EUis (pela ordem)- Sr. Presidente,
venho apresentar a V. Ex. um re.1uerimento, solioit•1ndo da. Mesa.
que consulte á Casa si couseute na. vota.çito nomina.!.
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--------------------------~----O S1:. 11umuw Uc.:wu.rJ,,,- E' o qtiC en pretendia rrJr!U••ret·,
O S1: •· AJ.mllDo JIJ.r.rs - 'fl'l~tlt·se de nmtt r1ut!stão dL· t11.1 gt'J,,·idatle '!ilC ú preciso que cada um do' Srs. Senadol'os assuma
}>Orante u paiz lt rcspoosabiliiütde do SOl! voto.
. Estou convencirlo, St•.Preshlcnte, de rtue nenhum dos rcprc~oo·
tantos da nação so eximil•ti a esta pt•ovtt, e é pot• isso, justamente,
quo t•equciro a\'. l•:x. t!UO consulte o Semtdo st concede que tt votação oejn. nominal, cet•to tio que clle não recusar(t o meu potlirlo.
(llluito bem.)

·

··

Consultarlo, o Senado appt•ova unanimemente o I'e}uet•ime)lt.o.
O !!!iJ.• .. PJ.•e@lidente - \'lt'• procedcr·str á chamtt<la y~o.'tt'a.
a votu~·ão nominal.
Os Srs. quo· app!'ovarom o project" I·espondcx·ão -·'';ii- !l (>S
CJUO o I'e,ieitareRl responderão- n<io.
·
Faz-se a clmmntla c respondem - &im-os S1•s. Senadore;; F6l'I'l'il'.t, Chaves, Pe!h'o Borges, Camlido de A!JI·eu, Sih·orlo Netor, .Tnmtthas Pe!!Posa, Jll•tllur Lomús, .JoséJ>:uzebio, Urbano Santos, Mendes
de Almoidn., Riliciro Gonoal1·es, Pires f'm•t•eü•a, Dominguc~< · C11·-.
noi!·o, WalfL'Cdo Leal, Almpo ~!achado, Castl'o Pinto, Oc-nçalven
f<'enoira, Gomes Ribeiro, .roa']Uim ~Ialttt, Coelho o Gam}>os, Oli..
vo!l•a Ynllad1to, S,everiuo Vieira, Moniz l~I·eire, .João Luiz Alves,
Louren~o Bn.ptiotu., 011\·oit•a.I~igueil•iJdo, S:i ~'reiL•e, Augmto ~!e \~aM
concellos, Franci;co lilyceL•io, Btm Abrantes, Rodrigues .u.wdun,
Gouzaga ;Ja,·mo, A. Azcroclo, Generoso Marques, Alencar Guimarã.•)a,
Felippe Se11midt, Victor ino ~Iontoirn e Pinhei.t·o lllaclt(ldo (B7J.
. ReSJ>ondem - n<To ..,... os SJ•s .. ~eDltdores ,José Marcelliuu, Foli..
t'mno Penna, AlfL•edo Ellis e llercilio Luz (41.
O Sr. Presidente -0 pr..~jecto Ji)i app!'ovarlo po1• :!'7
,·otos Cllntrn. quat1•o.
O

11i~pensa

Sr. Alencau• GniJuu.rães (pela o1·deM) reqtwt.•

tlo intc1•sticio para a sua 3• discussão ..
Cunsultatlo, o Sen .tdo concede a clispensa rer(IIO!'ida.
'

'

O Sr. PJ.•e,;,ideute,.... Nada mais h:tvondo n tl'at:1r, vou
lenlJltaJ• n sessão o designo parn. ordem do dia da seguinto: ·
3• clisanssão do projecto n. i, do 1910, I'econhecondo legitima
a A~~omiJléa Legislativa do E.;tudo du Rio d~ .JanC\il'u. presidida.
pelo Dr ..roaquim Mariano .11ves Costa. o autoriza neto o PodQt' l•Jxe•
cutlvo a intel'Yir nac(tWUe E~tado. no ..; tem1os di) n.I•t., (1•, u, :!. rht
Constitnieiio Fc!let•al, dada a permauoncin ali! dn dualidade de
_a~semN(:as legislativa~: pm•tm•liatlor~t ela r,·,t·ma !'e~ublican~ no
mesmo bt:tdo. (0/felwt,lú pela Comml.<,,•lo ria !Jw.•htwçrTo ,, DJ[Ilo-

-e ·

r

·l!.<l· ..

'-•

·>1rrda, ao prri'<'MI'II. 17, dr 1910,)
\
. . . -.

·, ..,,.

l.ovartta-~n 11

·
•

.
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PRESiiJWlOI .... DU SR. <,~UTININO llOO ...YUI'A, VIOe•PltEXIDBN'tli:.

1
•
I

.
.
A' I hora 1la tarde, presente numero legal; abr·c-sc a. sessão, r.
que concort•em ou SrR. Senadores Quintlno flocayuva, I<ct•t•eira.
Chavc8, Arau.io Oúe.;;, Pedro Borges, Candido de Ah1•eu, SilveriD
Net·~· ••Tonathas Pedr0sa, Jorge de 'Morae;;, Arthur Lemos, .José Euzebio, l,;t•bano Santos, Mende> tle Almeida, R.\beiro Gon(.'alves, Pirea
F'erreira, Domingo~ Carneh•o, Waltredo Leal, Alvaro Machado, .
Castt•o Pinto, lionçalves Fct·reít•a, Gomes Riboil•o, Joactuiln Mal.ta;'·
Coelho e C::tmpo~. Oliveira Valladiio, Severino Vieira, Bcrnardtno
Monteil•o, Moniz Freire, .João Luiz AI rcs, Lourenço Baptista, Oli• ·
v eira FigttOít•edo, Sá Freire, Augusto do Vasocmoellos, Francisco
SaUes, FrancíscJ Glycorio, Braz Abl'ante;:. T.cjlÕldo Jartli~. ctonzaga .rarmc, ·A. Azoredo, Generoso Mat•ques, Alencar OuJmat'ae~,
Felippe Schmidt, Víctorino Monteiro c Pinheiro Machado (42).
·.. Deixam d.e eompat'ecer ·com ca. usa ,iustlftcada os Srs. Senado roa
Indw do Ura.z!l. Pa cs de Carvalho, Gerrasio Passos, Thomaz Ac-.
cíoly, T:tvat•es de Ln·a, Antonio de Souza, Slglsmundo Oonçnlves,
Uosa e Sill'a, Guilherme Campo.>, .ros6 Ma.rcellino, Ruy Barbo~a,
Laut•o ~bd1·é, Bernu.1·do Monteiro, Feliciano Pennn, All'rodo El\is,

Campos Salles, Metello. ,Touquim Murtinllo, llol'cilio \.nz, Lauro
Mftller e Gassiano do Nascimento (21).
.
·
·.
. J~' lida, po;:h.em tliscns>ào o som •lobate tlpproi·alla a acta tia
~Oiil:tO llnter1or.
.
.
O 181•, 1• !!ieo1•etn.J•1o dácunta tio >eguint(•

.

/

- RllqUel·imeuto;; :
De D. Emilia Uat'C•lina da Cunhl\ Pinhoil•o, vinV<l tiO ma,iol' 'dú
VoJunl.at•ios da P~ttl·ia Joe.qtlim Ignacio da canull'a PinhOiro. de~7.
de novembr·o de 1900, pedindo reverto. cm :'!en beneíicin a pllllH:tO
de 6()$, quo,t·ecebia s•t&. tà.Ileoida mão 11 ..losepba Maria !lo Oliveira.
Cuoha.-A Commbsão de Finanças.
· De AleJ:audro d(j Gll:wes e Mello IVttisúoÓ"·· illiZ pt•ep:.wador do
2• tet·mo ,iudicial'in da comarca do Alto Pnrüs; no Tét•!•ito!•io elo·
Acre, da 10 c~o a!JI'il do cor!'onto anno, pedln1lo um annn do licença,
co~ o~ ven~n!,leuto~ a quo tiver direito, Jl<'tl':.l..tl·atamento 1\a sande.
-A ComnllSsao ele Fíllnn(·as.
O S1•. ~~· Sec1•etn1•lo •lt•clar:.t que não 1111 parecot'O".

o, 1!!11• • lU:outz l!'t•eire- St·. I.'J'esltlcute, 11 rag uet·ime11to

~- • R~· uomc~u. n:-. ano o pu.~s .tdo 111 ua com missãn o;opeoial
para J..,tud.~r o IH'O.I•ll'lo •tue tjvo ,a, ·honro. 1le aprosent/IL' :w Senado~
IUL"U,
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reformando a actual lo,;-islação eleitoral. E~sa commis>lto nunca
chegou a funccionat·; mas, como·me interesso perauto ella pelo
estudo do mesmo projecto, e c"mo aiud<> L'ecentemJnte o honrado
Senador por s. Paulo aprosento·ll' outL'O sobre a mesma materia,
venlJO pedir a V. Ex. que se digue completar essl comm 1 ss~o,
nomeando outx·o Senador para substituir o Sr. Rosa e Silva, que se
acba. ausente desta capita!.
.
};'esse o pcdi•lo que faço a V. Ex. ·
O Sr. Presidente- Nomo:o par<~. completar a comJnil!Siío, substituindo o honrado Senador R.osa. o Silva, o honrado
Senador polo Espirito Santo, f]'te acab1 de occupat• a tribun~, ·
Sr. Moniz Freire.
ORDE\1 DO DIA
lNTERVEN~io J<'EDER.U NO ESTADO DJ RTO DE JANEIRO

· J<Jntra cm 3• discus1iio o ]ll:ojecto n. 7, de 1910, reconhece .Ido
legiti-ma a A~semblé.t Legi~latil'a do Est~do do Rio de Janeiro, presidida pelo Dr. Joaquim Mu.riano Alves. Cost:l: e autox•íz"n~o o Poder
EJecuUvo a intervir na•Juelle Estado, nos termos do art. e•, n. 2,
da Constituic:ão Federal, dad,, a permo.neocia alli da dualidade de
assembléas legislatil':tS, per.turbadora da fórma re;mhllcana no
:mesmo E~tado.
.
O Sr. Bernardino Monteiro(') -S1•. Preoidente,
ilontem não pude compal'ceer <l. se,.são do Senado, por motivo ele
molestia em pe~soa de minha familia, .Jlelo que, tt•atando-se de
questãu ímporla!lle. julgo de meu dever JUstillcar··a minha ausen·
cia de hontem, o pensanJo tol-a juotiticado com o motiro aprcsen·
tado, apro1·cito a opportunidade pa!'e declarar ao Senado como
votaria llontem e cumo tenciono Yotar hoje, na questão pendente
de sua decisão, pOI' C·)IHideral·a da mais alta rele vencia, esile.neia.lmeote consvitltCivnJ.I, ~Jfectando muito lie ]L)erto 1\ auto.1omia dos
Eitados.
·
Tenho, Sr. Presideur.e, no meu E~tado, opinião já manitesbda
sobre a ma teria, e por coherencia e para nã? fa·wr e!ce.l/cão, em
dia tão solemne, penso dever su~tentar os meus prinei~Ios; maB,
ao mesmo temp1, não tendo motivo p:mt fazer opposiçao ao Governo, nem· rnoti·;os pa1·tit!al'ios que me a.fa.,tem da queetão, jnlgo
cumprir o meu dever, como jâ •.iis>e, justificando o meu modo de
~~.

.

.

.

.·

A Commi~.,ão inaum bida de ::e pronunciat• ~obre o a.s;u mpto
U~tudou-o l•jngamentc, e em parecer documentado e firmado em
numerosu.s e respeítaveis citações .entende. que a. dualidade ele
assembMas no vistuhu Jo:st<~do perturba a ma orde!it pol,tica, im·
planta. a aua.rchia JHL sua administrac:~o. t!'azendo a duall1ü.Ue de

----

(') J:llo di•cul''o ~lo ·foi r..,l1lo pelo.,.....

j
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oroa.mento>, a rli!fcr..nt.:> taxaç"io de imposh~, ·su~ arre :<\dação
J,'evolucionaria., porque o cllntribuinte ver-se-ha. na impossib:lid~de
de distinguir a a'sembléa leg;tima da. a.ssemblea que o não 6.
Entenie ainda a Commissão que ist·J imp.n·ta em de>pt•estigio·
do rclgi :nen, na rnortq da fedet•.~<;ão, e, c.:mclttindo o seu parecer,
olf'erece ao s~nado um p:•o;eJto, n 1 qual reconhece legitima. a
· assemb:tia pNsi lida ~~lo D~. Alv~s Costa, e ao mesmo tetnpo autorizá. o Govet•no da U:ua 1 a Intervtr n l E':ltldo du RIO.
Peç·o pJt•missã~ ao1 meus disti!lctos collega~. e_ amigo>, o r,;.
Iatot• do par.;cai• o o seu comp1uhe1ro de Commts>a !, P,ara fazer
sobre o tralJalho de SS. EE~. algumas ligeirM consideraÇões, desti·
tuirlas int~irament•3 de plixã'l e de IJUai.Juer sentimento ou in·
ter~sse· partiJario, considerações que me í:Jram suggeridas pelo
ostudo c pela. leitura do;. dispositivos constitu.~ionael citadJs pelos
nobres S madore;; no seu pa.recet•.
Sr. Pre.,idente, encaran,Jo o ca~o tlumicanse Cjm imparc'alidad.?, :m1at•cialidade que po·:~o ter, porquanto, de um lado, não
tenho a h"onN de conhecer o. aetual pr.J~ide~te do E•tado do Rio de
Janeir,,, do mesnlJ mod 1 que n'io tenho a honra de conhecer O·
candidato que,. para o pa.rtido govern!st:\, est~ aleito prasidente do
Estado na:o conheço tambem os membros da ass3mbl~a. governista.
que se dize 11 eleitos; tenho reguhras ralaçõ3s; ou me:hot•, boasrelações, com •j! diversos Deputados t'tlderaes, oppo.>icionistu ao
governo do E~tauo, não conheJend,J sinrio de vista. os Deputados
ll.OVornistls; co 1hoço e tenho intimas relações com um dos Depu·
tn.dos da asse :n bléa. opposicioni ;ta que s~ diz eleita, já tendo stdo
a.pr.esentado ao candidato da opposicão qu':l· se·julgJ. eJeit•J presi·
dente do E~tado.
Não tenh 1, portanto, suspei9ão, a não sdr a que pode 1·esul~
la.r do <J·>nhecimento ou relações com essas pers:Jnalida.des. Encara.ndo, pois, o caso l!u mioen$e com impHc!alid,~de, não vejo,
Sr. Presitleut1, c•s gNvcs perigos de que se ;,rracaia a Commissã.o
em seu parecer. . .
·
' .. ó SR. VtCTORINO ·MO);TF.iM- E os- S7 s~n<ldores IIUa VDtaram
bJntom pelo parecer 1
.
0 SH. BERNA.ltDJNO MuNTEIEO- .• , pJrque, paN mim, a duali·
d1vl•! das assenb!éas tluminen'<t•s niio c>nst.itue urn cMJO que perturbe, como entende a Commiss'i.o, a. adrninistracão do Estado, qu.e
não mnha remcJio e •lu':l re~l:tme a intervenção d1) •iovet•nJ .da

União.

.

Considero o (acto um caso de a.not•malida<le pJ!itica, aliás commum· nn. Republic''• que delle j:l. nos tem d<~.do di\·ersos e7emplolli,
anormalidade p J!it,ca oriunda de luta de par,idos IJU•J pretendem
.a.pos•e do governo, anor.11alitladc politica que P.ncontPa dentro do
Eitado remediu prompto e e:Ucaz.
.
·
~
Es5u. duulidade, a meu 1·er, Sr•. Presidente; não tmz. como
recaia a Com missão, uma duplicata de orçamento, uma ditferente
t'llacão de impostos, uma arrec:J.dacão t•evoluciooaria e outro;r ln·
convenientes ap:;utados no pardcer da. bonr.Wa. Commis<iio.•

:I
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Não, St·. PL'Gsidente ; o orçame!lto.vordatloir,, ~ó "er:í um, uma.
at•roca!laçíio, un1 só dfspositivo legal ou molbvr,·nm;,, ~ó· a
lei, aquellL> que fôt• .,tulcclonadu. pelo Poder· Executivo e execllttd.u.
pelo Poder .ludiciario.
.
· , .
O SJt. Hnnano fiON{!A!. n:s - 1!: a qno niío lór saoccionatla pelo
Poder Executivo, ma~ promnlg<\tla pOl' uma da.s a~sembléas '!
·.
O SP.. BERNMWJNo ~fol'\TE!Ro- Para a que não fút· sancoi•.. uádii
pelo Elocutivo, e o lüJ· por um<L das camaras, V. T. EEx. toem
poriei to.me:1to o seu l'omedio ou o seu gra1l\IO obstaculodea:lt.e dó
Pouer Ju,lloiario.
·
O ~n. Sl Ftt~mtE- Nuuca. o· Potlet• .Jttdiciario !bi JIOiler· politico,
O 81:. BERNAI!DIXO )Ior">TJ~JRo- O Poder Executivo tel'irt rtue
a.pplicM• tod!IS as leis legncs, assim como não poderia appliear uma.
le\.que o Po<let· ,ll!(licim·h• considel'asse illega • . . . .
. .
O SR. UHllANO S.~NTOS- V. Ex."entrega então uma que&tiio politica ao Poder ,lntliclnrio ? Isso é contra. os princípios do J•egimen.
. 0 Sr,, BERN,IRDJ:\'0 MONTEIRO-Estou por emqunllto di~~utiudo
b. questão soh o ponto de. rlsta. das Jc:s emn.nadu~ !le uma. ou outra;
·O Sn. SA' FlU:I&E- V. 1\x, dá como juiz no caso })l'imeiro o
ªovet•nntlot· do Estado, depois o Poder Ju;Jiciat·io. . ·· .
·
, O Sr.. BEitNAIIDI:'iO MONTEmo.- V. Ex. está indo <llém do !Jouto
a que eu CJUOro chogut•. .Eu digo que umu. !ei emanada do l'oder
Legí~lntíi'O, sanccionada J,lBlo .Exocuitvo o <lJ1plienda pelo Poder
Judiciar· lo, é uma \'Ot•dadcJt•a lo!. .
VozEs- Oh!!
O Sn. BllRNAHDIJ\'O MoNTElJH> - Estot1 Ct.>uhecowlo agcmt novos
Jll'ÍilCillios,
·
O SR. A. Azt;tu:vo-A thooria de V. Ex. ó a mos ma du hourado
sonad~>t· 11o!a Bahitt. A assemW:\ r1uo está em relações com o gavm•na '.!ot• ê u legitima.
.
..
:. · C• SR. BEn:\'AitoJJ\'o Mol\'Tmrw- Si oston oru orru V\'. gK~. me
fat•ão rt graQa tlc iustruit· com suns luzes, th·ando-rno a~ duvid11s,
para que eu n\ío dô neste caso um voto in,iusto. A lei de uma j)a.a
assomblêas quo J•ounh· os t·ortui~itos ossenclaes de lei ubt•igat()l'ia.,
isto é, a lei C!Ue é t•JUnnada do Podet• Legislativo, sanccioua!la JlCio
Poder .Exe~utivo, o existente, o ap!Jllcatl!t IJOio actual ~odor
Executivo, tslh é. pelü Podet· Exeoutnu ex1~tento lltt OMIISJãÇI, e
si a assem blt!a •..
.O St~. SEn:aJJ\'O Yum:A- Mus tlo~do tttie " Potlet• l•:xoeutivo é
qno fa.z :t assombléu...
·
O SR. BliiRNAlt[l!NO M<•NTI'!IP.o-:Eu não cliscnto. o~ fii..tos, 1lisouto
~ó ~orti t<
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O SR. SÃ Frumu:- Mas e.~to (• 11outo em disuu>lllio.
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Bt:R.N.\IIDINO !IJo!~j'l'lilltO-Iispero a~ luzes t!e

.2ft5.
V. Ex.

· ·' ' O Rn. S.i. Ftu:JaE - IMni1 mostra.udn 11. fraqneztt doJ sua ar,.rameni.:H,,ão.
. ·
· ,

··:<·o St\. B!~RN.UWINO MoNTEUtÓ-1~ eu espero.que a, argunwmaç:ío
J'OhuNta de V.. l•:x. me clemom da. opinllo r1ue estou· sustentando. ·
St~ •. Presidente, :t 'tei onutna•la Jc um;t das asso nbl•!as .1ue
conseguir <L Sll.llCQão rio Podm• l~xeol.utivo o <t appHo:a,o:ão tio .Pooler
Jn•licilu•io,.. . ·

·

. · OSn. s~:vm~~:~;o Vilm\A-V. Ex. assim vae miJJ •

I••
I
I

li

·

.

· 0 SR. CASTRO PINTo-Estou. cstratlh!lll•lo os lt!lltl'te~ •le VV. EEt.,
que ~àojnri~tas. A hypothese póde se verillear .
· ' O Su. S.\ ~'ltEnn:-.Ningueme;mte~t;t,

''

O Stt. CASTWJ PINTO- :\lo cas•i concre1.n, pot• exemplo, quai11.lo
o mntrihuinte t•eeot•t•o ao Poder Judicinrio pa,r:t não )l<tg:u· os impostos.
·
·O Stt. S.li<uEtRE- Exactamente pm•n evitar i~so é <jlte oüm.
intm•vom.
·
·
· O Stt. CAsmo' PINTO- Oque cn c~tou estranhaJl(loJ $[O 08 argu
nwntos do VV. ER~.
·
·
.•
' ' . o Slt, UttHANO s.~NT08 ~o que ()li digo é que é o:ontt•a.t•io aoi
.nosso l'Cgimen itwumhh• ao Poilow .TUiliciario t•csvlvm• qnestõe•
poli ticali.
.
· ·
·
..·•
. •·
• O SR. BERN.UtOINO MoNTEmo.- St• • .Pl·o~idoute, meus hoanoados
·éollega.s, com os seus u.pat•tes, conduzem a l!uostilo pit.m o tm•rcno
politico, quatldo ettu eucnro pcr•antc os pr•ittcipios.
·.
. •
,: ·O f;R:.Aa-rnun, L&~ros-PÍ;Incipios politicos.·
.
.,, ' 0 SR. 'B~R!ÜRDINO MONTÉIRO- Como rept•esentltlléO da Na~'lt1,
não venho deoldlt· um caso de a.ccôl'do com a politilln, vonho decidil·o de nooôrdo com os pr•incipios constituclonaes.
1
- . 0 SR. •A!l.TJIVlt LEMOS- De ltCCtll'Jo com os }ll'incipios politit:oi.
.
.
.O Su. BE&.'14RiliNO i\[o:o~TEilto -Do <LCcôt·Jo •:om os Pl~iucipio!
·cousagr•ados na Coustitui~ão de 24 dc_fevel'eit•o.
, . .
·.
o 'sa. 'AaTilmt Lt;~ros- Pt·incipio~ de 11.lttt JH!Iitic<t; .; i1to
,l!l'Cs~o

mesmo.

·

·

O Sa. SEI'EHINO Vmuu -A Cou~Utui\:iín I! o no~sv esta.tuto
JlO) iticn.
·
· O Sa, Btm.s.~RDINO MoNTt:mo - Uma lei 'lue consegttir os t·.e·
qui1itos da aa.ucçiio o da applicac:io jutlicial'Ja., t•epito, é uma. Jei

. vet;dadeil•:t ; t.•Jdas as mai-l, ot•iundaP. de uma. ou outt•a a~$etnbll!a,
. llll'ão · leis r1ue cabit•ãó no olvl•ln, de~appat•e•!lll'ào, com a vet'Cla.de
que 11.11 houvet• •licta.do.· ·

I
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o sn. CAsTRO PINTo ...:'Iii si o poder que aalegisbr for incompetente, de 1[110 serve a sttno~ã.o? A lei dio tem o lum mcmento
esct•i pto na sancção.
.
O SR. MENliES DE :ALME!f>:\- Conforme a tbeoria do V. Ex.,
,iá devemos contar c~m o seu ':ot?, na questão ~o Districto. Fedov1111,
.de que o Cwnsclho .nao _pódo extsur sem a sancçao do Pt·efetto.
.
0 SR. BERNARDINO ~fONTEIR•J- Como dizia, Sr ..Prasidonto, a.
essencia do regímen está n:1 ha1·monia dos tres poderes. Dalb ·Cst&
hat monia,, com. a ~oces;~t·itt indepenuoacb, a lei qtJo dahi sabir 4
a verdadotr:lr let. Sú é let a emanada do Pode!' Legislativo, san•
cion<~da pelo Poder Ewcutivo·~ applicada. pelo Podet•, JuditJh1rio.
0 SR. CASTRO PINTO- V, Ex. está 'laboJ•ando em Uma flcQio
de r>rincip!os. Si o que so discuto é a .legitimidadu das a.~sem·
b!é •.S .. ,
o ~It. BER'NA.R.DtNo ll!o.NTEJR.O-N,O caso de Sergllle, o Supt·cmo
Tribunal, quando o Prestdonte ltn.Jnhy requereu habeas-co,·pw,
-declarou que a assomblea legitima era aquelln que reunhL a harmonia do dous poderes.
. O SR. CAS'l'!W P-lNTO-Neote caso basta a mancommtinaqfio de
dous poderes para constituh• a legalidade.
·
., . o Stt. BERNARDINO .MoNTE lHo-Sr. Presidente, a anormalidado
·.grande é a c1ue o Senado se arr:sca a. crear, reconhocendo
regltim<t uma determinada as;:embléa; não seado elle poder
verificador· de cleiçi5e.i estadoacs, não as tendo apurado, não
·conhecendo .o seu processo, não so.bendo CLUal .das duas. assem•
bléns rcccl:c:t a maioria dos sutrragios do eleitorado, omtlm>
não possuindo um criterio seguro para .julgar da legitimidade
de qualquer tlas duas assembl~a~. o S·•nado não póde se pronuneiar
sobre nenhuma de:> !las, sem o perigo ilo ·reconliecer ~ogitima, de
preferimcia; a não eldta e dar dest'arte .ao h'stado, como poder
legislativo, uma &>isembltla cujos actos .não sel'ão sancclonados pelo
Executivo e nem applicados pelo .Judioiat~io.
·
o SR. CAsTRO PlNTO - Lei do orçamento a.pplicada. pelo Ju. diciario t
O SR. BERN.\RDINO MoNXEIRO - Redt·o•me a toda. e .qualquer
·lei. Discutimos a desordem, n desorgrmizaç~o geral que po~
advir.
· o Son<~do, procedenJo de.se modo, virá cwar a desharn'ionia.
entt•e os tre~ podet•es do Estatlo, q nau do, pela ~ssencia du regi men,
. deve bM·er entre ellos a mais pc~fcitrt harmunia alliatla 11. m~ior
indepcntl.encia. .
··
·
O Sen•~do será, neste oaso, o O!\usador da a.narchia a.dminls·
·trativa; n ~enado, .pensando .prestar t•elevantes serviços á 'Rep.u•
blica. ,julgando manter a. J(}r•ma republicana federativa. viri1 J'aóilittl.l' u pertllbaçiio m~is direota o mais prot'undv..
·
· ·
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St·. Prosi,Jonte, si fôr acceito pelo Congresso o yal'eClet• <la Cllm•
:missão, nos termos em que est!i redigiJo. estat•1t, 1pso foclo, reoonhecida. toda a assembléa. opposiclonista., o Ql!C importa. procl.unar
que nenhum dos candidatos governistas fvi eleito,
Ora, che,.rar-se, Sr. Presidente, a tal resultado é negar .lb.ciol
que os proprios opposicionistas a.dmittem. pois qne, quando requereram ao Supremo Trtbnnal a medida. do llllbaas.corpus, por ocoa,. .
aião da rennião de sua. assembléa, sti o fizeram em favor ele 28 compa.ohciros, reconhocendo, puroauto, os 17 restantes.,.
·
0 SR. 0LII'EIR.\ FIGUEIREÓO-Qno tinham tliploma.,
0 SR.. BERNARDINO MúNTEIRO.:....,,, como elles tlip:oma!los pela
mesma junta, na mesma occaslão, e portanto eleito,:,
·
0 SR. Otii'EIRA FWuEIREDO-Não é uma conclnsão. I,to com• ·
petia depois a) poder veritica,lur.
0 SR. BERNARDINO MoNTEIRO- Nos tol'lllOS em que e.;tá redi·
gido o p&recel', Sr. Presidente, en noo o possoaoocitar, porque el.la
me obrigaria a nega,• factos que estão no domlni~ publico.
·
Com elfeito, de ha. muito vem o paiz assistindo e acompanhando a luta. entre os dons partidos politicos, ignalmonte fortes, existentes no Rio 'de .Janeiro, quorJndo um deUm: conquistar o poder
e o outl•o nelle se manter. ·
·
.
Para isso teem os dous pàrtidos lanoado mão de todos os meios
ao seu alcance, já r•ecorrando ás eleições federaos, j1t se encontran•
do nos pleitos municipiaes, batendo-se nas eleições estadoa~s, peh.
fórma conhecida, ·o nas eleições presidenclaes, e em todos alies,
deade a oonqu.lsta do voto até ao reconhecimento elll p3deres, a.
lu ta foi a n1a1s t•enbtda. .
.
.
Nas eleições federaes, vimos s:~.hil• vonccdoros, embora com po.
qnena dlll'erença, os gove1•n!sfas, conquistando nove a dez logare!l
na Gamara, tendo çs opposlcionista~ conseguido sete a oito.
Nas eleições municipa.es foram i~ua.lmonto vencedores os goveri!.ista.s, conforme as decisões do Trlblmal da Relno.'io do Estado,
em recursos interpostos por ambos os partidos.
O SR. A. AzEREDo- A maioria elas oamaras muoiclp'\os per·
tence á opposi~iio do Estado:
O SR. S.l FREIRE-Dous terços.
UM SR, SENADOR.-28 contra 18.
O SR. VJCl'ORINo ~loNTEIRú-28 é maioria de 18.
o sa. B&RN.\RDINO Mo:om:mo -Li eutão mál os Jornaos; mas.
as ultim11s noticias, de quatro ou cinco dit\S,..
O SR. VJoJTORINo MONTEIRO.:... Está ai~ na nieusagom pres!den..
elar.·
· ·
O SR. B&RN.~RDINO MoNTEIRo-Eu não merotlro á actu&lidai.le,
mas sim 110 reconheclmeuto, á viotorit~ uM eleiolíes ; os doua pa.r•
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tit],,s re,1ot•rer<lin·ao Tribtrmll da Rela~!to; <liSpllLat•am as elolçõos
m•nn.s ; no t•econl!ocinwnto, fot•am a ltelação e ahi um outro
'pitrticlo iuterpoz um certo uumm•o de rcctu•sos e a ReJa.,;!to .'lllcitliU.tlando 21! camat·a.~.mntlicipaos <tO güverno o 18 á opposição ;
· Jbi, JlOl'tanto, o p<trtido govcrnist·t o venced·ll' n:ts , eleições muni·
cipaes.
,
. ,
O SH. ·ÜLIVElltA FIGUElltEDO - V. Ex. nã•J esttt eeJ'to. 2!l ca. :int.ras muuicipa.es fot•a.m a favot• do pat·tido que se oppõo ao actual'
Jlt'esidento do J~stado.
· ·
,
·
0 SR, BERNARDINO MoNTEIRO- t;u garanto a \'. Ex., com. I'espeito a sua opinião, IJUO li todas tts informações, Pot~ occasiào da.
der:isão do Tt•ibuuallla Relação, 28 camaras municiptte~ I;Jram apur:trla~ como sendo do govet•no.
O'Sa. SEVERI~O VIEIR.~ - Lnttt;a tit1 Jiirma!,,.
ll Slt. 0Lli'E!R.\. FIGUEILWIJO tlt\ Ulll :t.jlat·te. ,
O ~Jt. B~:RN.\RDINO MoNTEIHO- " duas pot• mottt•le. Inl'ormo
· ainda a V. I~x. qne·duas camat•as não estavam decididas, uma. do
. Magé ou do St1uta , ~fal'ia. )fagda.Jona, ontt•a de Angra •los Reis,
8endo mmt annnJla,L;t e outJ•a considot•ada em duplicata. t;ma terorJira. decidiu-se ha poucos tlia.s por um dos p:.wtidos..
,
Discuto, Sr. Pt•esidonte, a CJuestão pelo que houve perante o
Tribunal. da. ltehção ; 'ahi, ou J'o,se maiol'i!t, ou fosso minoria., am·
. bos o.9 pr~rtidos tivora.m resultados. Na. eleição pat•a. a. a.ssewblén.,
l'ealizaila conjuntamente com as eleições municipaes, o resultado
deve te1~ sido um só ; sttllil'a.m ambas das mo.smas urnas; constam
· . uas mesmas actas, foram foi tas pelos ·mesmos eleitores, no mesmo
· dia, nos mesmos editlcios. A victor•ia. da eloiçfl:o presidencial deve,
)luis, tor sido do partido que a teve nas eloic~s municip~tes.
O SR. i'!EVllltlNO Vt~IR.\ - Tempora mutdntm·.
..
0 SIL BEitN.'<l~DINO .MONl'E!RO -" A eleiçiio foi conjunta. .
O Srt. OL!V~nu Finu~;mEoO-v. gx, ost:l •:ontant!o comas <hl·
plica. tas do govcmo do Kst:ldo, pot•que as camar·as que apjllaudil•am
.a eleição do. DI'. Oliveira Botelbo 11110 29.
·
0 .SR. I:!Eil.NARDINO MON'rEIRo-Niio tonho jJaixão nem interesso
no assumpto: exponho de ttccôt•do com o iJUC li e a impren&a lnftH•mou; si estou et•r•ado, t•ecebotoei oxpli~açõcs opp01•tuúamento. Assim sonJ.o, tJUill' nas eleições pn.ra deputados ostat!oaes, q uor
p:mt intoodcntos, a victoria deve te1• sido do turtitlo q110 a tere
nas elelçõe~ mUtlioi paos.
·
..
. · ,,
O Sá. 0Lrvt:IRA F!GUElREDtl - Com acttt~ falsa~. a ce1•to;
. 0 SR. SEVtll\INO VllillU.~- V, B~. não é lo~i~o.
O Stt. BrmN.~RDINO ~lONTriuw - V. Bx. ha. pouc'J · •1oncQrilou
que as ,juntas diplomaram igLmlmonte.
O Srt. Or,!vliJRA Fwu~:JREDQ- Dlla• camara.• sé1.
· JJil~
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. · O SR. BJ::RNAI\DINO MONTJ::IRO -:- Deste modo, Sz•. Pz•esidento,
como ar.huittiNe com o prtrece1: quo dous l'~rtidos fortes, que ha
verto do tre~ anuva lutam titanicameute, em uma olelção conJUnta, um delles soja o unico rencedor,niio tendo o outro, justamente
· o, do govei•no, com todos os rccuJ•sos e vanta.gons otllcincs, a.peZ<Ll'
de sez• uma. olei~ão conjuma, conseguido ftt~et um só candiilato ?
O SR. SMVMUINo VJ~;IRA- Os argumentos de V. l!:x. são mai:l
ou menos rorel'.li veis.
,
.
0. SR .. BERNAR~IINO ~0/0iri!:IRO - Não tenho S)'mpatbias llÔl'
-,este. ou aquelle pal'tl!lo, nao encaro o partl!lo (!Ue soJrre.. . ' ..
0 SR. ÚL!VI!llRA FIGUEIRIWO- V. E.t. está encarando t!lllll 'a
Ja.vor do governu do Estado.
.
. 0. S!l'. BERNATlDlNO .illílN'IJl!RO - Estou de aocurdu oom os ffiO!lS
pr!Dc!pios e na defesa tlellrs nito me preocc11po com o llcr~z• tlo.la.•,l.!>
, deste ou d.tquelle.
..
·
·
.
O Su. s~mmtNo Vnmv.. - O• princil'IO.> de V. Ex. são mu(to
falliveiij.
·
.. 0 Srt. BERNARDINO MONTt::UtO- o\ COUC!U~IÍO do !l&rocer, m:.a:
dando' l'ecoohocer um só grttpo de cilodidatos...
·
.
. . . 0 SR. VICTORINO Mos•rEIRO- Não l'econheoe um grupo do C~!l·
d1datos, ·rcconbeco os diplomas.
· · · · '
· · .
.
o SR. BERlliARD'NO MoNTElltO - ... não lllU parece justa e' eu
. ni.o poSso acccita!·a, vor jut:;-al·n. attentatozóia da .. autonomi:. d9,q
E~tados .
· · · ·· · · · . ·
·
·
· ··
. Sr. Presüleute, pouco mil is direi, 'além do que o Senado j~
·ouviu· '' ·
·
· .·
·
·
••
. As considoi:aoões que <lcaboi de faZSl' COtld!lzem-llle a conclusÕes
que de bom grado aceelto, sem o iot<1ito de fazer' opposiçió''ao
'··governo ou a quem ílllOr que seja, mas por amot•. o respeito ao~
princípios repnbliclutos cousagt•ados mt Ca1•ta de 24 de teveretro, ·
ooncllls~cs. quo acccit? sem tomai' compt•oml.ssos pat•tldarios que, .
por vontnrAo ezlstnm . . · : · ' • . · ·.. · · · ·
'Á dtialtdaMâê''asáembléás trumineilses nã<! destró~ õ l'egim'iln
repubJjoano,nlo annrcbiza •. como se disse, a adm1nlstraçaon.o Estado,
uio altera a f6rmri fe<leratl\•:t. Ella encontra o seu remedto. dentro
do proprlo Estado, di~pensando alheia intoi•renQiio. Consegnintcmente; não 'é esso'o'cnso <iUO, nos toL•mos do art. 6•, §~·da Constituição,' a'utorlzn: a iJiti:ir1'enÇãó' federal i · · ·
,. ;
· · E não sendO caso de interven~iio, não póde o S'eúado entrar na
aprociaçio da cjue~tãó, que esc!1pa á.':sua oompetencia., n~empóde·
toma.r conhecimento' da' olc!çao estadual, mórmente 11[).0 1sendo
'poder vel'itlcitdor nem' aimradot• dcssa ~l~ição.
·
",, ~
Assim, 11ois, não póde o sena<lo dectdu• <rua! .das :tssembléas
é
I
I
I
:.tega..
.
:. · O Sa. ÓA;T~~ PINTo,~! la outi;oor·it~l'io part• le. juJgàr .o; c~~Ro
e o mo<to mais ou menos j(lgal como uma ou outra. ~e constttu111.
'
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Cl Slt. FlBRNARDINO MoNTEIRO-Eu; admittindo o· art. 6.. § 2•,
pela Jórma por·que·o·admitto, entendo que o• Senado, no·caeo; nio
podtm;.dlzer quala. ass.nrbléa legitima• sem enti'!Lr no e:rame·cl&s
eielcõe&, o que escapa á BUa c~mp~teneia:.
.
C'onsegu!'ntemenM; assim pensando, eoteo•I0·1Ue· o· Congre!lí!o
niio pódc decidir sobre qual a assembléale;al. ·
:·
O SR: ARTHUR LEMos-E o Poder Judiciaria nã.o conhece da. c~
pecie se:n e:Jtrar no conhecimento da eleicã.o 9
0 SR. BERNARDINO Mo~TEIRO- No mea entender,o. Senado•
assim proJedendo, exorbita das suas a.ttribuiçÕ}S, · porque vae· co·
nbeoer de materia que e!lca.pa á s111a alçada.
··
··
O SR. CASTRO PI)1To -Pode-se reconhecer a· legalidade de
uma dns as;;embléas, sem entrar no -exame ·das .. eleiçõe~ respeoti,as.
0 SR. BERNARDINO MONTEIRO- Noto, Sr. Presidente, que a
questão de· que me ocoupo irrih aos· meus. colle-ga;e'.
VozEs-';;ão apoiado,
0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo-Estamos ouvindo V. Ex, COJ!l a.
ma.xlma a.ttençlto,
O SR. SEVERINo VIEIRA-E com as pNvas de consideração que
V. Ex. merece.
0, Sll.. BERNARDINO lvíONTEIRO -Tenho di i o' já O ~:Lstante,
Sr. Presfdt nte, para ,;usti r. car o meu voto; já tenho aprese!ltado
raJões bastantes, boas on más, verdadeiras, ou fal as,. que JUStificam a minha attitur.e na presente questão, pelo que, me julgo
dis.l)enaàdo de proseguir; e,. concluindo, decla:vo que o meu voto
nesta questão, de accôrdo c; m as premissas que estabeleci.. . .
@SR. C~sTao PINTo-E· com os precedentes· muito bonroeol
je

v:

E:~.

·

.

·

..

0 SR. BERNARDINO MoNTEIRO- ... ê que O Senado não devo
entr<U! no conhecimento .do caso, d':!.v.endo neg&l! a interven(lle
:pedida. no }UU~ecer •
.
.• , . ·
·
Este é .o meu voto.
·
··
0

.
íõ!IJ.", 'Joii.o . I~ui:z

-

A.h•es (lliO!lttn.mo li.e e+#811Ç4'o)-

Sr. Presidente, era minha. intenção justificar o voto que .dei
hontem em fa.vor ;:o pro~ecto ora. em. discusaio; jue!Jfl cal·Q· porque,
. com as responsabili~al!'es que, I!Or mais de uma. 1·ez, tenho tido,
~ar da minha. incom11etonda (nho apoiados) na interpreta.oJ,o.d'os
tii:atos da nossa Constituieio, quer na Ca.mara, quer no .. Senado,
. nie· me era. licit<,> dcl:xar de accentuar o ponto de vista em que me
oolloque! no casa do Estado do Rio.
.
A neoe!>idade desta expllcacão avultava, tanto mais quapto
algllBS' orgaos· r. a imprenllAI se· julgaram autOl!lza<toa. a declarar que
eu, me manlrestltra: colltruio a qualquep lntenelll)ão no Est11do do

'

li
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I
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Rio, parecendo assim que eu havia. modificado a minhl opinião, votando, como v..~te!, a fa.vor do projecto de interveno&o.
..
- Tal e:aplioaoão mail ne~esurla se torna. agora, deante da hombridado da. attitude assumida, com louvllvel coberencia., neste
debate, pelo meti prezado amigo e collega de representa.<;ão, o hon•
rado Senador Bernardino Monteiro, a que .n me prendem a mais
leal solidariedade politica e os mais indestruet!veis laços de a.fJ'eioio pessoal.
' Para explicar a minha attitude favoravel ao projecto de inter·
veuoiO, bem é de :ver, Sr,. Presidente, rtue nio respondo á! h for•
maoões menos esactas que a publico julgou-se autoriZlda. a trazer
uma parte tia nossa Imprensa.. Basta-me, arenas, assegnrar, com
o tesiemunho dos mais eminentes homens politicas com assento
nesta casa, que me declarei contrario á Intervenção di1·ecla do
Sr. Presidente da Republica...
·
0 SR .. PINHEIRO MACHADO-Apoit~do,
O SR. Jolo LUIZ ALVE3- ... <ttflrmando que, si elle.a resol
vesse, romperia ou em franca opposlção ao seu· a~to e acorescen-.
tando que seria f.1vora.vel á intervenção pelo Po:let• Leglslatlvo.
0 SR. PIXIIEIRO MACHADO- E' a verdade.
O Sa. JoÃo Lmz ALVEs-Certo ~; Sr. Presidente, que a iln·
prensa politica está no direito de,defea lendo a.sJcausas que lhe pareoani melhores, procurar diminuir o v j}OJ' moral dos] home.1s
políticos qu J 11e mostrem inrensos áS ca.us!l.s por ella esposadas.
Náo serei eu quem lhe vá. á.i mãos ou a ceJsura por isso, apeza.r de me lembrar de que aqui, neste.recinto, em· momoravel diB·
curso, o eminente SeJ:tdor Ruy Barbos 1 teve occasião do dizer:
cTodos s~bemos como se acha de,acreditada ontre nós a
imprensa politica, o que valem os seus elogios e as suas cen~uras. Elia se julga assá.s forte para aviltar os homens m tis
nobres e para ennobt•ecer os mais vis. Temos visto a faclli•.
dade com <JUO se desJe das estrollas á lama ..• »
_
Bem é de ver ainda, Sr. Presidente, que n1io vou responqer aos
~gamentos ha pouco addu~idos pelo meu nobre amigo e collega
de representação, cujo modo de pensar, hoj~ ,!_!:qUi expe!ldldo, nio
é mais do que o desenvo!vimento de sua op1n1a.o exposta. n 1 Congresso do Estado do Espírito Santo em occas!ão que lhe p!!.reoe
ideotlca. a esta.. . (Apoiado•).
Venho, sim, oomo constitucionalista obscuro (ntlo apoiado1) e
cerno representante da naoão, expor as 1•azõ :s do meu voto, me -Jita.do e consciente,
. . Sr. Presidente, negar em principb a intervenoã:1 da. Unllo
noa negccios peculim·~~ aos EStados é desconhecer o a.rt., ô• da.
Constitui çiio Federal, é negar a possibilidade da. es:lsrenc!ll. d'l.
Federação Brazilelra.

•

,,,

:

'~ .,
))•

~t2

.. ;_
,

·· gnqll'illcipio~ portant~. 1t inlei'V~»!ftl'o é nmil necessidàde·polk':.tica, reconhecida pelo citado art. 6•, em bem dn. .PI'opria a'ntono~'

lnia dos J~stados e da exiatencia da União,
.
· .·. ·· ·. · .
No caso occul'l'ente; Sr. Presidente,ist·) é ..Jio .Ca8o de 'ductlidado'r
d.e a8~embléa8 ~egislatiYas estad.Gaes1 sempre ~ustent•li·quét;ompe~
tm a mtervcnçao ao Poder l.egJslativo, mediante uma lei; a.tll!'-,
mando fai!CJcer ao Executivo competencia para derimlr, ·f.,tJ•projnio':
Ma!'ltt, uma qneslito tiin lntim·Llllonte J•.t•esa (t autnuomia dos E~'
tados. .
· ··
'· .
Sou dos que defendem, c·im o maximo o intranslgento.esforoo,:
a~ liberdades politicas outorgadas aos .Estados peln Gonstitulollo de,·
24 de feverCJiro. mus o meu modo de ~mtn• a rOSJleito da matorilll:
é o qnc.exJJOnlli, quando, na •Cam:,I·a, defendi o pare.:m·, de que fui"
nbiicUI'O I•elatoi·, solwc o recente nnso de lilnttn-Grosso. Dizia cu,'
cntlo, St·. Pt•csidonto:
·
· '
•Cit.SO c:omo os quo maiió< o são nesta Casa (à tlesde' que

nclla tiYLl a honra de enti'!Il', . sempre assim me. manifestei)

tia autonomia .dos Estados tlnntro dos Jll'eceito.<cla Co11slituiçt1,o·
soinpt·o com o ma1s osol'Upulosn cuidado que,
· dado um easo como este, . o mon espirito se · applioa
cs:ame da possibilidade da interven('âo do podet' cRnti•nl na
vida intimtt tios Estados.~·
. F8del'al, é

ao

., Dest'arl.l•, .claro(· que só ~o~prebell(Ío a autonomia dos l•:stadoa_
dentro 'dc•s lullltcs da Constltutçao Feder:~!-: é a autouomitL con-:
stitucional, n1ío a autonomia anai•cbica e clissolvonte ria Ferleração.
(Apoiados.)

.

·

·

·

·

·

·

· Autonomia denti•o da Constituição, pOI'que ? !
Porc1uc, sr. Pl·esidente, conio tL•nilo dito ccmtoual'Cis de vezes;·
sou, nas condições aet.uacs do meu paiz, p01· er.lgllaiiiO, sl quizerem,
mui; tdndu. pot• um longo JIOI'icllo do ·annos, .contrario li i•evi~ito dn.
Cúi!Stituiçito Federal. ·
· , ·. · · ·• ' ·
.· · . Anti•J'OI'isionista como sou, prodso e1·a que, tlouti'O do~ principios constitucionaes cu encontrass€' rcmodio para os mnles politioos que, como n quo se dehate, }lOssam affiigi1· a União ou os
Estados. . . .
·
.
Si, uo niou modo de ver, eu não encontra~~(' tall'omotllo, ou.tão
Nim, I! que deveria ~m· !•cvisionisla. .··. '
·
'
·
~· Já, soh1•o o mencionado caso do Matto-Grosso, tllzia eu:
cTendo encontrado, 1lentro do t•egimeu constltuoiclllal, a.
JIUI'11 o .caso em debate, .ru· disse quo.sentia
;,\ il.linhn alma do l'OJJUblicano satisfeita. 1•cla 1iinjile.t ~ P~":

~·.llucão p~rfeita

a

?'"lll}lltll'itl !'a: tiO e Q118 m'fo ~01! I'SVtliOIIÍSI{J, , . . . . .
PC'nso C[IIO a Constituição do 24 ele fever•llro,·

.

.

nas c:on··
olições actuaes· do meu paiz,. ijatisfaz J.llena o amtilaroente lts
a~piraçõcs· dP liberdade dos cidaclãos, (aJloiarlo3) fJs :i~piraçõoli
di.' autonomia doa Estnclo~ e :t~ nco'()SS!d~dt?s ri C' SC'gltl'anr:a o
prOI(I'e~so ria Repnlllicn.:.
·
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Nestas condições, Jeante da. hY!lOthesc sujeita ao IUeu votoO)! tlnh~ de'intlaral', como prelimioal', si· nella. se verifica v;~ uma
Tiolação da tórma. l'flpilblicana federativa;
·
···: 'Atrl:mada. a'vlolaçio; deve1•ia. 'indagar r1ual o pode1• competente
para l"<ZIIltegra.r aquclla fó1•ma. I'cpubllcana.:-. · ·
· ,; O sa; PTNIIEIRO MACIIADO- Pel'l'oitamente. V. Ex. llstll esta~
beltlllendo a !JUestão nos seus tot•mos pt•eclsos.
· : :1
. OStt. Joio LUJz AT.YE8- .lgt•a.deço o a.pa.1•tc valioso tle V. Ex,.
ResJ!vida u. questão de. competencia, cumrlrla-me indagar
.coJuo deveria inte1•vil• o podei' ,julgado competente.
São · e~to.~. exclusivamente estas, ·a;· projudiclaes- t!o tlebate.
·
(Pausa).

· ·

·

Ha. ·;iolu.ção da l'ú1•ma republicana. J'c(lm•ativa no l!:staúo ilo Rio,
doõ1onte d3. dualiúade de assembl.!as legishtlvas 'I
.
Respondo pela afflrmativa, invocando :1. opinião do ·douto com·
rootttadot• da nossa Comtltuiçê:o.
. . Ensina Joio BARBALJIO:
um E~t:ltl•l, a duaou de Co11gre680S constituem uma.
verda.deil•<t ;;uspcnsão, vio!açiiQ ou depravação ·di~ t'Orma.
l'epublll'ana.
·
E' caso, pois. d.<J !ntet•ven~ão fedot•a! e· compt•ehende-iitl
no :u·t. G•, § 2•, da. Constituição.t ·
•A falta."ou cossaçil.o de govot•no cm

lidade de

goVOI'na.dore~

.·. · Em socctirro du. mesma afflt•mativa, lembru ao Senado as palanas do meu snti'Joslssimo patt•icio, .iut•!sta. dos mais· acatados,
·constitucionalista respeitado, Jlão só ill nqsso meio forens.a, como
· na Gamara dos Deputados,· o Integro ex-Deputa1lo 110r ·Mtna~. tle
-Jmperecivel memoria, o St•. Dr. Estevão LolJo. .·
: Em luminosJ parecer. publlcado no Jor11al do Conuae1·cio, de 14
·. de agost•J •le 1905, di:til. elle:
.
: •Onde ·\w, po.ler en~ duplicai~ não ha potlcr i não !I•~ u~m
leve simulaçiio tle fúrma. l'epubhca.na. E~te regtmen tmphca
uma só a.utoritlado constitulda ; exclue necessariamNite a
dualitlade.,
· :•'

l
li

I·

a'
l.l
I

~~;te COllCe;to e!le O il.lll1JtLr11\;a COlU a autoridade tiOS lllOihOI'tlS
tt•atndistas, COffio•H.~RF:, YON IJOL~T, BL~CKE, etc.
.
,.
·
JMe ço:1ceito, •1ue julgo Íl'l'ecu~a.vcJ, me pet•mittc dizet•
, qui;! está. vtolada., no t•:stado do Rio, a. fót•ma l'epuhlicnna., e •1ue é
o caso de intot•ven~iio nos tel'mos do art. 6°, § · 2•, da c,nstit.uição
. Fedet·a!.
Qual .:; pot•,Jm, o pódet• c•)mpctcnte pa.m •lccitlit• tia intervenção ?
·- · · CoheJ··~nte com •) que SU$ttJJit•Ji no parecer •tue riwmnlei ~obl'e
a ~onatitulçiio do Rio Gr•ttnlle do Sul, aah•mo <JllC é o Pode!' f.eglslatJVO.
.
.
'·
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Posso.a:paJrlnh:lr~me~com JoÃo BA.RD.UIIO, que diz:

cPela naturez~ csscnoi&Jmente politic•~ dos c~sos:.q~e se
oomprehender no § 2° do a.rf. 6• a. com,-.efene"' ·pc~rca

pos~am

a interl'ençtfo é incontestm~eln1e111e do Pod~r Legialalivo.• ..
· Com e>sl opinião concordava, entre 11ôs, o conselheiro · Ba.rrada.s.
. ..
..
' ·· ·
. Della. sã.o os commentadores americanos, dos quacs posso, de
momento, c1tar PA.SOIIA.LL e ALF. úouan, e os commentadores ll.r•
gentinos cerno VARELLA. e ,lOA.OU!M GONZA.tEZ.
· .
Entre oa argentinos, peço licença para citar PERFtorci ARA.YA.
(Comm. a la Con1t. de la •Vacion .Arg., !908.)
Diz elle:
«0 Govel'tlO Federal i11tercem, diz a Constituição 'Argentina. Porém, o rttui deve entender-se por Govemo Federal ~
Quem é esse podér interventor ? Que ramos o compõem t
São cs tt•es dtos poderes pitb!icos-Exoeut.i\'o, J:.egislativo e

Judiciat•io!
•• . A commissão de exame da Convenção .de Buenos
Ayres, redigindo este artigo, limitou·so a distinguir ge·
D(•t·icamente em que ca~os s ·' deve exercer o DJR~rro de
intervenção e em quaes està o govec·no geral NO DEVER de
interrir, •l requisição das províncias; e, ainda cruc ns Consti·
tuições de 1853 e 1860 não tenham sido de todo expressivas,
as diftlculdade.i não sio t;'lo sêria;: como poderia parecer.
O Go,·orno Federal, cerno pcder ioterventot•, 6 constituido
pelos poJeres ExccutiVl', Legislativo e Judicial io, sendo que
cada um ir:tez·vem por ditrerente modo .•... Em tal conceito
júmai~ se entendeu que o poder de intervenção el'a u;na. · faculdade privativa e exclusiva de um do3 clepnrta.meatos do
Governo e, nesse sentido, a pra tira consentíd:1. entre nós foi a
de deixar proceder discricionarlamente o Executivo no inter·
,·allo das ~eatões legislativas e a de c'neorrerem os dous
IJOC:eres (Executivo e Legislatiro) um dictando a. lei e outro
executando-a, q_uando a. intervenção ae tornou nece~sari!l no
rJeriodo da.quellas sessües.>>
.
Não acceito a. d:stincção.(apoiados), que ~:~mbem não é ac.éõit~
:por JoAQUIM CONZALEz-quanto tt compete:1Cla conforme coteJa cm
não funccieonando o Congre;:so, mas invoco o commentadot• por isso
. mesmo que, na occu~renci:l, é insuspeito.
·
Pa.ro. m;m, o caso do § 2• do art. 6• <! de exclusiva competeriaia.
do Podc1· Legisltttívo.
·
Outt•as pedem existir, mas só couheço uma opinião que d~clina.
do Congresso para o Judiciaria, a competencia para intervir na.
especie. E' a do commelitndot· Aristides Mil too.
Não me detenbo em refutar os seus a.rgumentos,porq_ue, apoza.r
de sua Jà.scinacão á primotr;t víst~. ésba.rra.m neste post.!Jlado do
JlOS>o diroito p11blico-o Poder Judiciarlo não pudo decidir de ques·

.l
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t~ pucu.m~U;te ,p.;litic.ts,.ainio .docidit•. em e_•p~cie, 4~ garanti~: do
dtrc_lt~s indtv.tdua.~. ~.JI~iMol.)
.. , .• ~.. •...·•.. . ·

· Nao deseJo,. Sr. Prestdonte, set• fJ..S.udtoso,_na.o .quero ·f&otlg&t' a.
benevola attcnç:io do Senado...
·
·
.... •
· ·vozEs-,·Não u.poiado ; est~mo3 ouvindo o or .• dor eom ·pr.11et'.
O.ílR. JoÃo.Luiz ALVES-Por gentileza, q.1H ~g,radnço~. · .· :'. :
Não quero, Sr. Pt•rsi'lc :te, citar mais a1tto:•es, mesmo pot•ttue •
penao, cemo Bal'r!Joq uero, que .nos te .wutnp.to cada- quotl_póde trazet•
um .mundo ie oita~õe~. que concluem .pGr .confundir, .porrtuo o .pro .
e o contt•a e~Lii.u apuiados {!Jt' um L'ogimento. della.s. ·
.
Par.• meu voto, coua~tento c meditatlo tenho cu:no cot~to: 1•
que a .d~talid!Lde ele .:lsscm.bléas logi~lativa.l impli.:a. uma. violacii.o
da fút•.ma.republica.na; 2•, qrte para c.:>rrigir ~s·a. viohç,io o poilnr
cvmpcteoto .é .o legi~lati vo.
. .
. ·.
.(]orno i.ntervcm este po !er 1 .
. .
·
.,p .. r u:11a lei, tluja .obrigatoriedade so impCI& a.os out.ro3 poderes
-da Untão c J.o E t~do-e a tJdos os cidaJitos.
.. •
O Poder Legiolativo oú Si! m••llifesta pela lei. Tenho aecessidade
de dizel·o, po!·que nos casus Je Matto Grosso e de Sergi)e, de que
fui rela.í.;,r, não pr . •pnr. projecto de .tei.
.
.
.
E não o propuz, ,n JS respectivo> pa.recerad, npprovadol pel \
Camal'a, tendo o senado sanccionado <L mesma doutt'inll, porque n~- ·.
quelles caso• a. cumpetuucia. para j,,ter-vir era do Poder .BxecutivQ,
nos termos do :l.r.t. 6• § .3• da Cunstituio;lto e indepondia de a~ to legis:ativo..
. · · .. · .
.
.
.
Dea.ute do q_ue ven:to di~endo, nii.·; é nece;s·u•io accresoontal~ ·
que julgo deone~ess(lria .. mais do.que lsso-incon,veniente, a ;rogu•
lamelltação, .pot' ou tvos .pAdidu., .do.~ al't. ti• -1lo ·nos8o .estatuto .funda· .
menta.!.
. . . . ·. . ·
. ·
.·,
. Ta.l.reguia.mentaoão é praticamente imposstvel por não haver
caslli;t_ica capaz ~~ al!t•a.nlfer todas as .bypotbeses que a va.ricdailo.,
do. Jnc1dente~ pohtLC;s pódc fa.er. ,surgit·., tor>~anuo-se a.ssun .aregula.menta~·ão arma. perigosa .de a.rbitt•io contra. a autonomia dos
Es:ados.
. .
·
· ·
.Indepenrlcntemento de rogula.montaçã.o, o Congresso Nacional ·
póde eKami.nllil' o11da casa aoncreto, >~ujeilo á.sua decisii.o, V:!!landa
em ·cada um ,pela auto.no11li:t dos E~ta!:os e pch e•La.bilid·lue d&
fórma. ;·cpublltaoa. federativa. (Apoiados.)
.
,
.
.
. Est!lbelecido', pois, os princi.pios l'undamr!ntaes do nosso dtreíto
pllblioo para. o casa ·o~currentn. só me resta a.pplieal·o~. .
.
Ha no Estado do Rio tmw. uuplicata ·de asaembléa~, legisla-,
ti va' 7
··
· ·
Ha ..E' .um facto constatado .pel:1 notori·'dade publica o collllr- ·
rnado .peh~ Menslgem do ho1rarlo Pt•esidente d1\ Republica..
. . Dizer, como se prete.:deu, ctue não hll. ta.I dualidade. !Porque um !L
dessa.s a.•semuléas se corresponde com o Potler :Executivo do ~1-lt"do. ·
e.itll. por elle reconhecida, .e porque o Poder -Executi.vo t&Jl!bem se
iucor por1.1 ao Legislativo pela sanooã.-J ou vato das leis~ é lllVJO&r
um argumento quo, por lll'OV<Ir d~mai~ •. naJa prova. ··
:

i
.
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. · De facto, em primeil•o Ioga.~• oMos ha -e múitos -em que oe
actos do I..egislatlvo iudapendem de sancolo do Exec11tivo.
·. · ·
. 11m !egundo loóaJ', a J•ejelçlo do. r~lo toJ•na lei o acto do Poder
Legislativo.
·
.
. Demais, dizet• que a. J'd.culdade do 1loh> conful'ida. ao E:teeutívo
incorpora-se ao Legi~lativo . e suppt•lme a dualidade, é a. tllt•mat•
tambem qua o re,r1wmdum mcoJ•pora todo o pov1>no Pod•Jr J.eglsla.tlvo.
·
· A raculllade do 1l!lto, mé1•a olo.ssificaoão de competencia.?, é dada.
ao Executivo, como E. v~cutivo, para. as~egm•m• a harmonilt entt'e elle
e o Legislativo: nr~da mais. .
·
· Prova, flnalmente, demais o ar;?u mento, Sr. Ptesideute, pm··
que, em ·virtude delle, o arbit1•o unlco, S)OOJ'&llo e definitivo da.
legitimidade do Poder I.egislatlvo e>tadoal seria. o pt•esldente do
J~stado (apoiado;), de voz q 11e o }JI'()Sident•) derrotado nas eleloões
da .\osemhlêa poderá sempre aJ'l'an,ia.t• uma dupllcat.a, com n.
minoria derrotada, raconbecel·a, cot•reS}IOllder~se com elfn.. Ate.
(llitlito bem.)
Ha, pois, dualill11de de as~emblêas no !Mtt(lo 1lo Rio.
· E' preolso t•esolvct· essa situação violad•>t'a da fórma.. republi·
c:l.na; o Congrc>so não tem só o dlJ•eito, tem o dever (le fazel•a.
·
. Como? ~o caso cooc!•eto, e euqut1ro accen'ua1· bdm que ê·em um
caso concrero que eatou vota•1do a illlw~enç<io; no caso su,ia1to a exame
ha um meio facíl, claro, p1•eciso pll'a um Grlterioso pl'onuncla·
manto do Congt•ússo Nacional, ê vet•iflcat• qual a. assomb!éa que, em
virtude de sua lei interna, o J•egimento, s~ constituiu, se !'eunlu le·
galmente, legitimamente.
.
•
Fallece ao Congresso Nacional-é meu modo de vêJ•-com}3aten·
cia pa.ra examinar as eleiQões de cada um dos cidadãos que se dizem
deputados eleitos em uriJa c outt•a assembhla, pltl'lt o llm de validar
uma>, annullar outJ•a>, reconhecer este ou aquelle: o reconhecimento de 'POderes, o estudo das eleições é de c,mpetoncia exclusivl\
cl1t <Lssemblé.l que tenha sido legitimamente cotl4lituid<l. (Apoiados.)
Dar tal compr.tencia ao Congi'OSSI) Naclo:w.l é que sm•h matar
a au ~onomia est1vloa!.
o Congresso Naeionalnfio inuaga de •tuom Joi eleito, ma.s de
,1uem, om face da lei local, se. constituiu legitimamente cm assembléa legislativa-para os clfoitos de l'e~o:Jhecimontv dll poderes·
e subsequentes.
.. .
. ·
Verificando de que la•Jo está a le~r,u,l!lade orga111ca, pOl' esse se
pNnuncla, com o exclush·o fim de fazer cessar a d ualidado, isto ê,
de reJntegJ'al~ a fói'Jl\a republicana pm• ella. violada.
.
Par<t chega1• a. esse resulta.do, no caso cono1•eto, o CongJ•oaso
coeontl•a o preceito do regimento Interno da Assembléa Legislativa do Estailo .do-Rio, em virtude do qual o p1•esidonte legitimo da
.oova asiemblêa ê o presidente da anteJ•iot•, desdo l[llf' tenha. sido
tlei to, em hora contestado.
·
· g• claro que a expt•essil:o celeito» equivale a diplomado, nesse
caso, }JOl'que só só expede diploma a.o que renne maioria 1lo votc.R
e porqnfl só depois llc rcconheciilo t'• que o c~amlidntn se póde· 1l1Mt'

SESSÃO BM .13 DE AGOSTO DE 1910

21'7

e~,;,Q, Mend J cet•to que o re~onbeoimento é poateriot• â· instálla.olo
tia aBSembli!a em seeslles pt•epat•atorias, · . . · · . · ·
• ·
· · Pergunto agora: qual ·a aiaemblél <!Uil se installou legitima·
tllll'llf l

'' Respondo : &<luella •1ue se iostallou sob unm pt•esidenola
porque tol precisamente }lara hnpedit• as duplicata! que a.
.Aal!llmblil:t do Rio, como a do E~plrito Santo, seguindo o exemplo
ela. Ca.mat•a dos Deputados ledet•aes, adoptou o alvitre de J'a.zer
. pr·esidh• à nova assembléa. o presidente da anterior, uma vez di·
ploma.do.
·
Estava o Dr. Alves Costa diplomado I
Diplom•.l é a. cópia da acta da apuração as&i~11ada Jle;a maioria
da J•mla apu1•adora, dil·o a lei eleitoral do E8ta.do do Rio (:wi,. 134),
repetindo o texto da lei Rosa e Silva.
.
·· .
· Não vom, pois, ao caso discutir a qt;em competitt pre~idir á
Junta apuradora; onde estivei' a maiot•ta tlella, está. a juma legi·
t.ima. O <lont.rario contluzlrin a evidentes absur;lns.
Não é uma questão de tbeorl.t a resolvei', •1 11ma quQ~tl'io •JmiDuJJtement 1 .pratica..
.
.: . ·
. A J tnta. apuradora cOlllJ,HUlba·sc de !O memhro~. Deste.~, sete
comp&l'eceram no logat• o tempo com~teutes e expediram diploma
ao Dt•. Alves Coat<t. Os olltros tres não <!omp:u•ecet•am, mas,· si
.comparecessem, o reaultado tiMl seria o mc>mo, porque a maioria
(7. contra :~) expe1liria do mesmo modl) tl!plom 1 ao DP .. Alve~
l1gitim11,

Co.~ta.

Lo.~o. o:J.~te

. ·

·

· .

.

está legilimamente. diplo,;lado, pois. o &eu diploill<l e&ltl

as.•(9nado pela m~iot1a dos mejnbro& natos da J1mta apuradol'<l •

. · Diplomado, presumpti vamente eleito .para· o~ e1l'eltos das sespropat•atorias da Assembléa, só a elle cabia a sua presidenoia
c ~ci ~ob tal proaidencia. podia se reunir legiUnWllfnte a Assemblén,
~;· isso que o Congresso Nacional Yae liicldil• ; é ne~se . sentido
· o meu voto.
.
A as.~embll':t leyitima, excludente do duplicatas, ~. Jlclo I>e,;imeuto I'Ospeotil'o, a presidida pelo Sr. Alves Costa. Proclamai-o é
respeiiar a n.utonomla do Potlet• Legislativo do Estado do Rio.
(Ap(•iados.)
·
. , . ·.
No t•econhecimcnto de podere;; tle seus membt•os pl'O~edou bem
.ou mal tal assem bléa?
.
·
.
· !<:~bulhou tlireitos, não r~conheaendo :t •)Uem oetava eleito 'I
Reconheceu a quem não estava eleito?
·
·
··
,
O Congresso n&o póde entt•at• nessa indagaQâo.
..
· · . !<~ nem o tàcto .do esbulho do direito politico póde th':tl' o cat•o,.
ctet· d13 legilimidaà~ dessa a~sambléa, porque, inrelizmente,. diz <t
historia politica do nosso pa.iz, es~e esbulb:o ~em tambem se dado
no. Congt•esso Nacional sem que por isso pe1•ca elle a sua legitimi·
tlade como Podar Legislativo.
·.
·
· A Rituação, pois, •l e>ta ~a !ôt•ma. repulJlican:~ J~derativil. está
violada ; o podm• competente par,, intct•vir é o Legislati\•o, !Ul\nifcstaiulo se por uma lei em favor·d·t·assembMn.l•'gilimamentt Jll'CSi·
sl:ü~
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di!la• pelo Sx·. Alves •Cosh, ~em eittral' no cttnhecimsnto dali clei9iiel··
do Estado do Rio. (Muito bem.) · ·
· ··· ·
' · · · · ·...,
Eetlt erplioadci o meti vota~ Asaim·~ que: me pronuacio. 'iE:oipero
que, bem entendido o meu. ptJnsa.meato, ec me fa!;'a justiça:, '8iftko..

mando que nesta tribuna, •le.fendo, creio, semp11e oom ainoerlllade,
.1 autonomia .dos Estadoi dentro da Cons~ltuição e .a. Constit.ui*
a?tes de tudo. (.21fuito bem, muita bem, Pa/ma1 no ''~lfinlo ~<na., glile~
~as.

O 01'ado1·

e cumprimC'tltado por todos 01 6!1ll.l coll~ga1,;)

.· .

:

O St•, Se"·é~·ino Vieh•a (')-Sr. President"', nã.o pos110
ter abEolutamente a preter.ção de vir -esclarecer este deb&t(', .iá
su1llcí.,ntemente muminado p~la. '(lil.lavra a;utorizada do honrado
Sena.~or pelo Estaco do R.io, r. o tcc!Lntc.á. queatão ,de fac.to .; pelo do
Esta(! O de ~·et•gipe, I[Ue estudou o assumpto e::;-pi'O{ello no ,ponto de
vista da doutrina co!lBtitucional e da sua rigor.o~a. apiJlicaooo á.
E.!tua~ã.o do E>tado do Rio, e, .tlnalmenfe, pc'o distiilcto represer.tante do Estado do Espil•ito.~a.nto, f.JUe tão brilhaatem~:ntc a.ca.bou
de conquist:•r oii appl.au~o~ do Senado.
.
· .
.·
P.n•oceu mo a pt•Jnclpto que, desde que se mve.;.tJga.va da u:frac~ão oú r!olação da fórma republicana fedo!·ativa. no E~ta.do do
Rio, verii!c~<fa est'1 vic•lação no respeitante a.o desprezo do voto
Jlopular n.t~ ao .POnto do· qunsi exclusivismo da opiniã? divergente
cqm que foram constitui~a~ nm~ e ontra assemb'léas, aas duas gue
ora funccionam no alludido E$t:\do, a. a.cQii.o do Coagresi;o, <'Lecl'C~
ta.ndo a in tc•rvenção para restau1·ar a fúrma reptib1icana. federa.ti va.,
deYeria ir ao extremo !lü querer por igual.restaurada a vcrda.de
.da. de!egn..zã'J na constituição do Podet• Legislt~.tivo.
.
Entretanto, Sr. Presidente, pelo exa.m e màis detido do a.ssumpto, convenci-me postériormento ue que si assim :pro~edesse, o C.on·
gress) exorbitaria de suas attribuiçõos · coli~ti'tttclottae~. usurpan·do
as (!Utl cabem, sem limites nem co.ltt•a.stes outr..>~. além dos escru·
pulos da. consciencit• moral, ao poder veritloa.d.ur local. Apurada,
poi~, a.Jegitimulade deste poder, não ha no nosso ros-imen institucional meios de corriair os s~us desvios e desmandos.
Approva.das por "es•e .POdet' a~ elei~ües, proclamados eleit.oa'os
que por ello for•am Julgados bem eleitos, estamo> em presenQa da.
autoridade irrrtractavtll da cousa juls-atla.
··
A minha presença M tribuna, sr. Pt•esi.!ot~te, tem pot• -IIm
unica.mPnt~:~ definir n minha attituJe com rela~ii.o à sittwção dr> meu

Estalio.
·
VotanJo o pt'vj.ecto, que<! n. conclusão elo pat•ccer da illurtro.d&
Of)lllnlissão de Constituição ~ Diplomacia do ~enlldO, afim de qae
mautida se ia no Estado do Rio de Janeiro a fórma. republicJ.Il!li
fecl&ro.&í va, ·manlfasto-mc hoje · rigorcs11.monte coherente com a
minha conducta Mterior.
·
Yoto agora pelo. intervencii.o, como me manif~stêi éont-rn ella;,
].Jorque niío se nos apre~entnva C'lltão a,JI:;urajurld ica. que ~.utorJza a.
(•J E• I• discu,·so nã:o !'oi rt?illo ptlo Ol'&dtr.
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Clccpção :t :regra do· art. 1$0 do nosao pacto federa. I, nos tcrmot
do § t• do meamo a.rtiJo, na ocoasião em que, na . ~
·de 1908, es::a. provincia foi &flUi pr.,voca.da com relaoão· :1 Jegitiini~de do ma.nd~to do pre1idente Baoker por uma indlclQ?iO dom-"
dlBt\ncto e IDUI prezado amigo Sr, SeQ&dOl' Erico ())olho, que OI'Q
honra. e nobllita, com o fulgor de seu talento e a rigidez do sou caraotot• ada!J!an.tmo, uma cadeira .de Dep11tado na outra Casa do·
Coagrosao l"acwnal.
: . : . .. . · · , ..., ·..
Votei entã.o contra o }Jarecor, deixando .~aign:t:lo que o_t&~
por o~tar om desa.ccôrdo com· as suas premissas, em b~ra n&O t.i·
Vel8e duvida em acceittn• 11. coac11~são, si do premissasoppOitaa holl•
vos ;o sido deduzida.
Sutfl•agando agora o J.lrojecto oro ueb~tf, pelos jut•idicos e il'ro•
bati veis fundamentos ex!ubidoii hontem no luminoso e oota.vel uls·
curso do meu nobre amigo o illusl.t·ado Senador pelo Estado de Ser·
gipe c applaudindo o voto jil. manirestado pela quasi unanimidade
do Sr.na io, como uma conguista fecunda em pt•ol dtt verdade colliiti·
tucioual, devo alllrmat• do alto d'sta tt•ibuna que não tenho ne·
nhuma a1'1'ser~ F'ns~e. nenlwm motivo .:cculto r.a manitestaçlo
do meu ,·oto pela Intervenção no Es'ndo do Rio de .Taneiro.
.
Faço-o sem outt•a preoccupa~ão sinão a do culto aos princípios e
:!. Yerdade e pela convtccão de que é esta umllo pt•ovidenc:a juata,
legal, substancialmente constitucional, que· tem o valor de um 1'1·
medio especifico a ser applicado cont1•a a ameaça da. ordem federa.•
tl va naq aelle Falado.
. Reclamaria igual provi·ler.cia para o Estado da Bal:ia naqueUes
dias tormentos<Js de W08, si me ltouves:c sit!o dado tor ;w menos
esperanças, por tonues que fcssem, na j.ustiCllo da logislatura da.quolla. época.
·
.•
Hoje, Sr. Presideute, si surgilise a idtla .dessa intervenciW,
con~o remedia a san~r. os erros e· os ct•imes daquelle palll&áo .
nefasto, ou set•ia. obrig:~do a. mttaitestar·me contra essa idéa.,"
oppor-me mesmo ll. ella, com t~das as força& ,la miuha. fraqueza,
porque, Sr. Presidealt>, M estado a que chegou a minha terra., oae
curativo não podet•ia deixar de t:,zer SJ.agrar de DGYO ferida.s qu&
sómente pela acção do tempo vão cica.trlzaado.
.
No pé a tlUe ci1ega.ra.m as cousas no Estado da Bahia, o melhor
cot•rectivo, para não dizer a peaa. 1uais justa e adequada;que deve
~~r intlrgida a .>s que se apouera!'ll.!!l i:leg<d e criminosamente do
podet•; causaudo-lhe rnll.les enormisaimos, que hão de embaraçar
ainda por muitos auuos o seu · tuturv, e deixai· os atados. ao poste
das suas respon.'labllidndes tremendas, até que alies mesmos
poHsa ro, si forem capazes, iniciar n reparação dos da.mnos inomi•
. na. veis tle que ~ão autores : ou. então até que o povo da minha.
terra, melhor educado nos exemplos de civismo, perfeitamente
compenetrado dos seus direitos e deveres. conhecendo :t cxtenaio e
o alcance dos males praticados, esteja habilitnrto a applicar-Ih·Js o
castigo mer.:•Jido.
.
Jit agora, Sr. Presideot e, corn relaç~o :!. sit.uação do. meu
.Estll.d«>, e11 ()os meus denodados correligicoarios estll.mos cOAvell.•
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·cldol! de que bem culUpi•iNJmo.i os nossoe devot•os cívicos, cU!'.-,ando-nos, embora. sem tergivt:wsttção n•)m 'destallecimentos ein
·prol das publioa.e libOI•dttdes e contra o; desmandos dos detentores
·dos poderes publicos, ;I, autoridade de cous1 jnlrada Já agora irr~J·
ti'aOtllVOl, do FACTO C)NSUMliiADO,
· ·. .
Tenho dito.
O Sr. A . .A.ze~·edo lliz q uco~tat•ia ·dispeu~ado de occl!}>al'
·a. tribun<L pal'a .iustltkar o pal'ocor da Commiosão de Constituiçno e
Diplomacia, jlot•quo a im]Juguaoão qno se lhe ol!'ot•eceu niio -lll'ovoca.
outras c~nsideraçõos aMm tias quo brilhantemente oxpuzot•am o~
S1•s, Coelho o Ca.m}lOS e .roão Luiz All'e•, exgottantlo o assltntpto,
llo que t•c·spoitll. 4 doutrllla constitucional.
.
Dirá apenas algumai palavras, mais om co1•tezia aos que com·
l.!a.teram o projecto e l:m~entG que não es~am pl'e:Sontes os
!'rs. repl'esentantos da BahitL e S. Paulo, <\ cujos •Iisont•so~ oJI'ere. cerá. ligeiros reparos.
.
·
Rofet•indo-so ao disou1•so do Sonadot• pela Bahia, tliz que niio
impugnou o paroc ;r, limitando-sJ a negar as lll'emissa.s estabeleci·
das sobro a dualidade de assembléa.~ e suas conSOi!UeJlCias, ba·
s~ndo es~a contestaoito na extt'Oma o singulat• doutrina de consi,,jcrlll' legal <~ assorr.bléa que se cot•responda com o Poder Executivo
e participe do su'l. collaboracão 11ara. a prolllulgação das leis.
· ·- Set•ia o a.nniquílamcnto completo, a annullação absoluta Jo
Poder Legislativo, e os homens politicos, com t•esponsabilidade na.
úumutenQão dos prinoi pios constltucionaes, não a podem acceital'
nem consentir, o o caso tla dualidade de assembltlas no Estado do
Rio é de existenoia. tão notoria. que o orador .~e jtllgn digpensa1lo ;t.:
pt•oduzil• qualquer px•ova a respeito. .
'
.
Pt•elere a aualyse ll6rfunctoria. dos !Mtos, om atlditameuto ít
uititla. e precisa. nat·t•ativa. já. fui ta pelo· Sr. represe11ta.nte doEs·
ta.tlo do Rio,_ o St•. Oliveira Fíguell•edo.
,
Faz enta.o uma syntbetica exposição dos factos prelimiual·c~.
desde a Ol'ganiza~·ão da Junta a.pu1•adora úo -!• dist1•icto c!eitol•al,
até á in~talla~ão da· assembléa 1luminonso, pm·allelameute ú.lei·
tut•a. dos textos legaes que regem o~ses tt•a.balhoa, llai'i1 .tomoustral'
a legalidade, não só da junta a que presidiu o .i uiz de direito da
comurea tio Iguasstl como <la asscmbléa. }lresidíd<L polo S1•. -AIVl'S
co,ta.
. P.ara i.sso o ?rado1• de~onstra tL di~ti!J.C•:ão <~n.:: oxist.o .out~o
substttLtto etfcc!Jvo e substttuto legal da JLl!Z Je d1re1tO, dtstmcçao
Mpressa, taxativa ; substituto úft'ectivo e substituto legal com
as suas t'uncções perfeitamente detloidaa e limitadas e pelas
,<Jnaes se ioJel'O <tue n Junta apurado1•a do 4• !listl•icto eJeitOI'III
do Estado do Rio de Janeít•.J não podel'ia ser presidida pelo snp·
)llenta que presidiu o.o ajuntamento olandestino t•ealiza<lo em uma
ca~a particular, em hot•a. o con•liçõos ignot•a•las peh mnioria •la
jullta.
Além dos dispositivo81egae.~. !em \)1•a o ol'atlor outt•a con~i·lc..
· t·n.~ão tle orrlom intuiti l'a, e é o alJstu•.Jo lle um junta compo~ia dll

I

l,

'I

'

1

l

,I

i

!
>.

~

i

-------------------------------------------------~
acte juizes de dil•eit•J to.!:!a.dos ~uhmflttida <i pt•esirlencia de um .•UP·,,
plante.
·
com a mc~ma ot·dem tle argumento> .o oradot• api·eci<t a i~-·
vestidura. 1111 t>residenoia da Aijsembléa, applic:mdo as d!sposi·
QÜOS do regimento daquella· cot•poraçio aos factos o conclue pelá.
legitimid:t.!le daqnella. que se constituiu de acoõr,to eom esses pt•c• ,
. ceitos.
1,
.· Rcforintlo·stl. á intel·rcnção, incidente do supremo Tt·ibun.tl,. tii.~
acclama1lo pelol! úrado.t•cs que co1nbateram o pa.t•ooer, o orador
. aput•a que os votos foram e>pociflcados: quatro· ministros tomaram·
conhecimento dam·aterh do modo positivo i deus negaram absollt·
tttmrinte a intorven~ão do Supremo Tribunal em matet•ia de reco~·
nheoimcnto de paderes ; dous outros se. pronunciaram de modo'
positilo cm favor dos candidatos gorN•oistas o, finalmente, outroH
doua.não e111ittir~m opinião quo j>orlcsse ·ntrectar o .resultar! o h
Yotação: ds on~c se ,·critloa quo sa attribtte t\0 Snpromo· um. voto
que d11 t.tcto na o deu.
..
·
Ao rept•esclltauto do S. Paulo o oradm' dirá que 1ião tovo gene·
rosidadc& 11ara com a OJ>posicão do Estado do., ~io i ·o yarecet' d..
Commissiio do Diplomacia foi dlctarlo pelas .sua~t convicçoes politicas
eom reepeito aos principio> constiturionaes que merecem o expressivo apmo rio Senado, no seu voto quo.si nnanimo. Dir4 mais que.
não cootrat•ot•á citações a cit..ções, r,ot•que o son1ulo bem · sabe'
quo .. taoto htt opiniües em favor como contt••t. el!lla~> niedldtiS · ile
ordem .l Cparadot•a.; foi testemunlm de como se póde aditlterar ·a
simpte; mu•ratlva rios factos e ouviu o caso da Louisiania, altm•ado
em dtd:ts .c .detalhes ossenciacs ao s,!mile. Prefere, pois, justiftcllt'
o setfpensamento c pt•ocurar a solucao para o caso nos nossos ante·
o~dentes, de .accôrdo cem. a nossa indole c temperamento.
·
..
o m;ador se dispensa de alongar o debate, mas aguarda o· mo..,;
mento que as o\·ent.ualidades, porvcutut•a, lhe propot•cionem para::
deien\·olrcr em maior latit.udo os argumentos. e. as considei•ações
que o caso sug'gCI'C ~ r1ue .~uccinta.mentc fomm condensado& na.
pat•ecet'.
.. ·
·
·· ·
.
. Termina; ltir.en.lo·Ctno a dualidade de assembltla8 do. Estado. do
Rio'(j un'ia defot•mação do t•eglmcn oa implantação da anat•chiâ. na.:
Republica e c1uo um romc.dio de,·.e aer votado Jl!'-l'a evitar .à repro- · .
ducç-lo de ~emelltantos attontados !t democracm fedcrattva; por·
isso, entrega t sabitt dolihct•ação 1!0 Senado o projecto da inter1

Yenção. (J!t•ito be111 ; llH•itu bem.
CiltilJWimeu ta do.)
·

P<~lmas

no recinto. O o•·ado,r
·

·

~

,

·.. O SJ.•, Pinbe iJ.•o 1\Ínchatlo (ti;~~imentu 1.181'al d~ ai..:
tellç<7o)-S'r. Pl'OSi!lonte, tenciono occupar. a attcnção do Senado por

poucos momentús. Nã.o vejo necessidade de intervir no lleha.te, em..:
bom se h:tte tlc asst:mpto gra.re, (JUC entende com a bo:~ pratioil.
do regi meu rt·ptl~>!ic:ano, p~l\JUC 2s oradores que me procecle~am,
defendendo o pro,1ecto em rhsou~~ao, o fizeram .com ~loquencJ& o
m•gtunentos convüt·~·'ntes, precmanl!o f:om clnreza t1. mtenç1io dar'
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quellcs que o acceitam. Julgo-me, pois, disp~nsa.do de repisar
conceitos exp(;stos a esta. Casa. com tanta. eleva~a?.
· ·
· E' mais uma expllca~ã:o.pessoa.l que me tra.~ á trib.una •.
· Pa1·a a imprensa desta. C&pUal e membros do Pai·lamento, inclu·
aive o illu&tre Senador por S. Paulo, o 81'. Alfredo Ellis, referindose 4 minha humilde individualida.de,acoimaram·me contradiotorlo,
de ter abandonado principias e opiniões do meu partido e p~r mim
proRrio sustentados no Parlamento, concordando com a Intervenção
no Estado do Rio, visto como, diziam esses critioos, o partido repu·
bJicano no Rio Grande do Sul nunca foi intervencionista; · · ·
Jamais sustentl1mo1 que oramos adversos á intervenção l Seria.
eliminar o texto cxpre~so da C<Jnstituição, gue a determina, no .
a.rt. 6•. ·
·
·
··
·
Em noss• opini5o, essa providenciá e~tabelecida na con1títul·
ção ê urna excepci.o e niio, comCJ !1a pouco aftlrmou o meu prezado
amigo, Sr. Senador Azeredo, uma. necessidade para a FederaQio.
Não é uma neccss1dade ; e:Ja su1·ge como um remedio herolco
para casos excepc ionae~.
·
A concepçio dos constitucionalistas e dos republicanos deve ser
outra:...;.que a Federaçllo marche sempre escoimada desses · vicioe
que a a.Celam e deturpam.
· .
.
·
·. Em debate memora vel, nós, nesta Casa, sustentámos que o
àrt. 6• da Constituicllo Jlão comportava. tnterpretaoãJ e. regula·
mentação ; que era bastante elaro pai·a sei' app1ica1o e, caso não
o fosse, n!to S<!ria o PJ<ler Legi~lativo orJina.rio o competente para.
Interpretai-o: seria necessaria a convocação de uma Con&tltuinte.
Foi esse c ponto em que sempce .nos collocámos; mas O,P,pondo·
aos convictamente 11 ragulamentaoão do art. c.• da Constitulçlto.
Es .e tambem fd o ponto de vista em que se col!ocJu o lntegro
republicano, o notavefbrazileiro Sr. Dr. campos Salles, quando
;proferiu o memoravel discurso em que, alludindo á. magnitude do .
usumpto, o qualificou como-coração da Republica. (Mui'o b11m.)
· · · Nao tinb:t S. El. necessidade, como disse o s~. Senador Ellis,
de esgui var-se deste recinto para uã.? enfrentar esta questã.o,
porque o Dr. Campo& Salles, votando com a maioria, não fazia mais
ao que manter os principios e . tis idéas por S. Es. expostos nesta,
Oas& em 1891, qua;lilo,estudando a orgaoizaoão da justiça. federal e
abordando as qu,.stões do art, 6•, sustentou que a intervenção .cabia,
em. su:J. opinião, ao Poder Executivo, a. o Poder Legislativo e excepcionalmente ao Poder Judiciarlo, quando decide em especte.
O SR. SEVERI:-~o VIEIRA-Pedeita.mente,.
0 SR. PINHEIRO MACHADO-Não é, pois, uma doutrina de OCC&•
lião para dar pasto ás nossas paixões, aos nos~roe intcres3es de momen~; que nos leva a concordar, no caso vertente, com a inter·
vençao no Estado do Rio de Janeiro.
·
VoZlild-Muito bem.
· ·o SR. PINII.IIJRO MAOHADo-Já.mais, Sr, Presidente, fizemos t .
taremos concessão das nossas convicções &01 noasos sentimentos de
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·a~ioiio. p~~onl ou lts· plíxões politicas; que possam· nos assaltar o
antmo. Nao.
·
.
.

· . Qua.ndo a

nosPa

coMciencia, a nossa razão

cODfi!!lsamol•o. . .
. 0 Sa. SE:VERINO

VIEIRA-Muito

DC•S

índfca o

·

el'tO,

·

!:em. l;to é nob!'e. ·

D Su. PINREiftO M'AcHAD;- .• ·• mas·jll:ma:ls uminíeresse occã/
sional, actual' ou remoto, no1r faril. abrir mão de idllas que repu.:.:
tamos incn:rna.das cem os interesses supl'emos da patrl&.. . ·.·-.:
.
. '\
VOZiilS-Muito b~m.
~;;''_' .,
o· Sn. PINHEIRO MACHAD J - Subscrevemos, Sr·. Préiúdente
todos os c~nceitos de doutrina, brilhanteme~}~.~. ex'postós pelo
Sr..• Jolo Luiz ~lves.
•·• · ·· ·
VozE$-Apoiado;.
·{ri·'· ...
'~ ~r

O ·Sa .. PINHEIRO MACHADo-São aqiteiles

os princípios, os ar·

·gumentos que guiaram e nortearam. a CQDducta. de S•. Ex, .neste
dpbate, os meamos que guiaram e nortearám a nossa:.
Nlo prech·o, -pois,, ~k ., Presid• miouclosameate-.espó1• as
c;;.uaas. a&peciaes: g,ue· me.Jevara.m, como represent:lnte · do Partido
Repu.~lcano do· Rio Grande: do .Sul1 constitucionalista,. presidencia·
lilta & antt.revi&ioo!sta. (rpoiadoiJ,.
a acceitat• o projecto em dlscus=ão, que vem restabelecer princiipios rl,lpllblroanos evidentemente
deturpa :'os e a. liberJade popular a.spbyxiada pelo guante do despotismo.
· ·
O Sn. Pzono BoRGEB-ApCiiado, muito bom. ·
O SR. PINHEIRO MAcn.uo-Em: que manifestamente se deturpou
a fórma republic&na ~ Dando o nosso assentimento e o nosso voto
para que se fa~a a intet•venção no Estado do Rio de Ja.nelro,~
..moa a. autonomiL do. Eo;tn.do violada, de modo. que a interv
,
'q.ue muitos a.cl!editam destinar.se .sómente ao servir ue guat•i a e
amparo.· a.o. Poder becuti vo qllD.Ildo ameaçado· ,Pela. inaurniclo e
anarchia, servh·á tambem de resguardo á livre manifestac.ão da
vontade da maioria. do povo daquelle· E.ttado. (Muuo 111m ; ·muito
~~~~~~.

O orador ~ .,ivamente cumprimentado.)
.·
,. .
Niuguem maia·pedindo·a.palavra., encerra-se a. discu~são.

O Sr. ·l!le,·e•lno VleJrlll · (JIIla; ordem)-Sr. Pl'tl$ideo4e, esta. materia f•. tio imporíantc que a.cho que su111 ·votaeio .
de boje d~vG deve aer rei ta pelo methodo oomlJ18.1, como b JDtem

o·. foi.

Requeiro, pois, a V. Ex. que conauhe â Casa !e consente que a
votaoão seja. nomiua.l.
.
· . .
Consultado, o Senado unanimemente a.ppro>rn.ü raquerido. :.

O Sr. Pre•ldente-Yae se fazer a chamad& pa.ra •
· votacão nominal do prvjccto.
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----------------------~--------~··
. Os senllor~s 'luc o approvarem re~pondei•iio;_ 3im-: õ o~ que
o rejeitnt•cm l'espouderão- n6o.

.

.....

'Fnz-se a chn m:tdn c respondem -1i111 -os St•s. Seiladót•e!
· Ferreil•a Chaves, At•au,io Oóes, Pedro Borges, Candldo d~ Abre.u,
Silvet•io Ncry, Jonnthas Pedrosa, Jorge de Mot·aes, Arthur Lemoa,
José Euzebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonç&l·
ve~. Pires · Ferreh•a, Domingos Carneiro, Waltredo Leu!, ..Uraro·
Machado, Castro Pinto, Gonçalves Fert•eiru, Gomes· Ribeirl>, Joa·
· quim Malta, Coelho e campos, Oliveira Yt.lladão, Severino Vieira,
Moniz Freire, .•oiío Luiz Alve~. Lourenoo Baptista, Oliveira Figiteiredo, Sti Fl•el!•e, Augusto de Vasconoellos, Francisco Salles, FranciscoGiyceJ·io, Braz Abrantes, Rodrigues Jardim, Gonzaga .Jayme,
. A. Azercdo, Cl~neroso Marques, Alencnr Guimarães, Felippe Sch~
· midt, Victorino :Monteil•o e Plnheh•o Machado (40). .
. . ,
Rrspondom- ntrO-o Sr. Senn!lor Bernat•i:lino Monteil'll (I).
o f!ilt·. Pt•elilldente -O projecto foi u.pprovado por
._.o votos .cont1•a um e vae ser enviado lt Camu.ra dos ·Deputa<lo~.
''ind(l nnte.1 ti Commii!IIO de Redacção, . ·
' ·
. O St•. Sú Freire (Mla ot·deti•) ~ St•. PL•tsidente, tt-a. tando-Be do matet•ia ui•gente e não. havendo sotfl•Jdo emendas ·o
pro,ieéto rtue aoabtt de ser: votado, a Commissiío de Redacção tem
prom. ptr. a _t·eda~ção fina I do mesmo e requer ut·gencia para a sua
· aprescnta~no e dtsousslo.
··
Conanlt.arlo, o Senàdo concode a tu•gencià roquet'itla.
Yom :l mesa, é lido e posto em discussão o sogtlíntf'\
PARECER
N. 21 - 1910
'

&dacçrio (111«1 do pt·ojeoto n. 7, de 1910, · autot·i.:andQ ·a. ittle!'V~tlçt!o
do Pode1· Ex1c11ti!lo no Filado do Rio de Ja11~ro pa'ra (a:~er
. cessa1· ~~dualidade ele au~mbUa1 leyislativas ul7i e:risl~tlte
'.

,

..

"

' ., '

'rr.,

"r

,'

.

O Congro,;so Nacional resolve:
·• .. . . · .
"
Artigo unico. E' reconhecida legitima ,i assembién. leglslatNa
do Estado do Rio do Janeil•o,cujas sessões propat•atorias foram presididas pelo 'Dl'. Joaquim Mariano Ah·cs Costa, de accôrdo com
.a.s disposiç&ls do respectivo regimento, ·flcanrlo c Poder ·Executivo
autorizado a intervir, nos termos do art. 6°, n. 2, lla Gonstituíçilo
Fede1·al, dada a permanoncln dn tlualidade de ·assombléas ·Iogisl:l.·
tiva; pe1•t.tnbatlora, 1la fót'ma repnhllcann no mesmo Estado; revogMlas as 11isposlçõos em eontl'arlo.
·
. Sa.la das Commissões, 13 de agosto de HHO.-Sd Ft~8il'f . .-oon'•',·'\

Ho(Ja

Ja!lme.-1l'alfr~do

Leal.

.

.

·

Ninguem pedindo a palann., encerra-.;;e a 1!1~omsiío ..
Posto a votos, é appt'OVll.llo. .
..
.

.
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O Sr, PI•el!lideute- O projeetn Y:LJ so: ronwltidn ;t
tam;tt•:t dos De)utatlo.;;.
·
.
.
r; ua.oht ·JUal~ h:tvondo a. tt•,tt:u•, vou levautat• n sessiiu, do·
siguando para ordom olo dia da seguinte:
.· Di~tJUSil1ín unicrt tio }Jareeot• n. 15, elo 1010, ol:t Commi~s1ío do·
Polida., opinanrló po :a CI!Ucessil.o tia liconça, q no solicitou, pal'a
tleiml' ,J~ comJl:wocot• :is ~eNSÕtJs elo Senado, " Sr, seoadnt• t.iot• >a.sio
Passos ;
DisciiSsiio nnic~ ol11 lJil.l'dcet• 11. Iii, olo 19[1), ola Commissão ole
. p,,[icia., upintLUdo pela eoaccssi'íu ola litJença illle Slllicituu, p:tra
l'<JtÍl'.tNa dc;;ta. capital, o St·. Sonadm• Ribeiro liOI\Çi\l\'09;
Discnssiio tuJica. ola. indicação n. I, .de l!JJO, uo seJJtitlo .tio se·
l'•:m Oi[Uiparndo.;; os vencimentos tlc alguns dos L'unceionat•ios do
S<Jilrtdo aos do igual c:ttegol'Í1\. da. Câmara. dos D:JpUt<Ld•JS (co;,,
pa!'ecel' (aoomvet dr< Cmnmi~~~ro. d1! Policitl) ;
1" di:<tlliS~iío' ao Pl'Ojccto Jl, 8, de 1910, l'Oformawlo a ln;.rislaçfio
. eleitoral ''igonte (ap!'('sentado pelo Sr, F. Glycm·io); ..
!' tli;;cu~sã" •lo projecto 11. 9, do 1910, · creando um e"nsulatlo
·>impJQs em Houlogne-;:ur-:\fcr, França. (olfiJrecido pdo ,s,.. J.
A: e!·cdo),

. Levant:t·>tJ a :<tJ,;siin :ls 3 hnt•as. e 45 minutn,;,

•

ACTA t·;~J 15 Dbj AGOSTO DE !910
Pltl~~l/11·::\CIA. lltJ 81{, Fl~ltltlW!A CIL\VES,

1'' SlicltET.~IÚ.J

·A· 1 lwra da ta.t•;lu <tehU:m·so presentes os St•s, SIJu~tlot•es ~·.,[._ '':lira Chaves. Pc!lt•o Borges, 0<\llllido tio :\ht'Oit, .Tonathas Peiru:«~, ·

Pires 1•'ort•eira, Oli velt•a
A hran tos (8).

V:tlladiio, .I não l.niz. AI vos c

)~ra.1.

·

neixa.lD de compa!'OCtH', com o:ansn just.itlcaola, os St•s. senadoJ•os
Quintino Hocayam, A1•au,io Ut.o~. Silvr.rlo Ncr7, .lot•go de ;\lom.es,
.1\l'thm• LOillOS, lndio. 110 Rl•azil. Paes ole Cltl'VIllho, ,I<J~IÍ Eu;wblo,
llrbano lhnt.os, Mondn.; tio :\ lmr.lda, lllboil'l? Gnnçal\'tl', tl<ll'vasio
pn;;,o;, Thomaz Acciul.l', llomi11gum:. C;u•noiro, Taml'I)S de L)'ra,
'.llt•JOio de Sou~a. \Vallrodo f.tlal, Alvn,ro ~lach:tt!O, Castro Pinto,
~i~i;;mnnuo GiJO•.~alvc.<, 11oncah·es Farrnh•!, I:osn. e ~ilra, Gomes
lti!J,•it•o, .lollqnim Malta, tlullhtli'IUO Gll.i11Jl11S, CtJollio c t.:<Lillnos, .losé
1\l.~l'cclliuo, Ruy H•whrNt, SevtJJ•ino Vloira, Bernai'uino :\-I ,ntoil'o,
Wmiz Freit·o, L'Oilll'OIIÇJ Ha.ptist:t, Oli voit'<L Figlli.lÍl'Odo, S:i. FrtJiro,
Anc!'m:to de Va.;eo:J-!i'ill•l',. L:tlii'O· Su.!f•,l, · l)orn~t·do ~rontl)ito. Foli•Jianni'I)JliHL, FJ•atw!s.Jfl S:tliC$, Aifl'•ldo gJiis, Ft•andsco Gly~:ot•io,
\' ol (I

.

l~

rlrrp

li

226

I!

. ANNAES DO SENADO

Campos Sallcs,. Rodrlgi!es Jardim, Gonz1ga .Ti.Lyme, Metello, A.
Azoredo. Joar!'um Mm•t1nho, Genero;;o Mctrques, Alencar Guima..
riie>; Felippe Schmidt, Horoilio Luz, Lauro Müller, Vlctorio ·Mon.
teiro, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (55).
. ·

o Sr. a• Sec1•etario· (ser11mdo de :1•) dá conta dQ se-

gninte

EXPEDIENTE
Otncio do Sr. Vice-Presidonto,. Senador QulntiÍio Bocàyuva, de
15 do corretltc, cornmunicnndo que o precario estado do sua saude
lhe deterrnilm tt necessidade de ausentar-se desta Capital e o
obriga. a requerer, como o faz, licença. para faltar ás sessi5es do
Senado por 15 dias.-A' Commissão de Policia.
.
O Sr. 4• Secretario (.1ervimlode 2<') .deola.t•a que não
.
ba pareceres.
O S1•. Presidente -Tendo comparecido apenas oito
Sra. Senadores, não pOdo havet• sessão.
.
·
Dasigno paro; ordem do dia da sessão seguinte a mesma. designada para hoje:
Discussão unicu. do· parecer n.. 15, de 1910, da Commissão de
Policia, opinando pela concessão da UcenQa que solicitou, para
deixar de comparecet• ás sessi5es do Senado, o Sr. Senador Ger·
vasio Passos ;
Discussão unica do pal'ecer n. 16, rle 1910, da Comm1~sAo de
Policia, opinando pela concessão da licença quo solicitou, para
retirar-se desta Capital, o St•. Senador Ribeiro Gonçalves ;
Discussão unica. diL Indicação n. I, de 1910, no sentido de serem
_ equiparados os Yencimentos de alguns dos funccionarlos do SenadG
aos dos de igtial ·categoria da Camara dos Deputados (Com parecer
{avom11el da Com.mi11ilo de

Policí~.)

;

I• discuSIIio do pt•ojecto n. 8, de 1010, reformando a legislação
eleitol'al vigente. (Apre1entado pelo 81·, F. Glycm·io. );
1• disoussAo do projecto n. 9, de 1910, creando um consulado
simples em Boulogno-sur·Mer, Frauça (0/fel·ecido pelo Sr. A. Ate•

redo.)

25• SESSÃO EM Hl DE AGOSTO DE 1010
PRESIDENC!.\.IJO SR. FERREIR.\ CHAVES,

!• SECRETARIO

A' 1 ho1•a da tarde, presento numero legal, abre-se a sosslto, a.
que concorrem os Srs. Senadores Ferreira IJhaves, Araujo Góea.

•
.

.
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Pedr~> BQrges, Cunüido.dc Abreu, Silvqrio NcJ•y, Jonathas Pedt•oJa.,
Jorge de Moraes, At•nliur Lemos, Urbanl Santo.\!, M~ndos do AI· .
meida., Piros·FcrJ•eira, Domingues Carneiro, Wall'roclo Loa', Cc~stro
. Pinto, Coelho e Campos, Bernardino i\Ionteirv, Joit'J Luiz Alves,·
Oliveira. Fig-ueiredo, Slt Freil•o, La.uro Sodrl!, Alft•edo Ellis, Bras
Abrante•, Rodrigues Jardim, Gonza.ga .Jayme, A. A~eredo, Generoso Marques, Alencar Guimtrães, Felippe Scllmidt, Victorino
Monteiro e Pinheiro ~fachaclo (30).
· Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Senadores Quln!ino .Bocayuva, Indio do Brazil, Paes de Ca.r. valho, Jos~ Euzebio, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Thomaz
Aooioly, Ta.vat•es ·de Lyra, Antonitl do Souza, AlvaJ•o Machado,
,Sigismundo Gonçalves, Gonçalve> Ferreira, Rosa e Silra, Gomes
Ribeiro, Joaquim Malta, Guilherme CamJ?os, Oliveira. Valladãca, .
José Marcellino, R.uy Barbosa, Severino Vien~a. Moniz Freire, · Lou·
rcnç1> Baptista., Augusto de Va.sconcellos, Bet•oardo Monteiro, Fell·
ciano Pennn, Francisco Sa'llcs, Fraoc!.sco Glyoerio, · Campos Sa.llca,
Metello, Joaquim Murtinllo, Hel'tJilio Luz, La.uN Miiller c Cassiano
do Nascimento (33).
· ·
. São lidas, postas cm discu8sã.o e sem debate a.pprovadas a aot&
da sessão antcrioJ' c a da. reunião <lo dia 15.

O Sr,

~· Sec~·etn.rio (1e1'11indo

ha expediente.

ele t•) declara· que niSo

·

.

o s~·. 3° Secl•etarlo . (siJI'UÍildO de 2") procede á leitura dos segnintes
. .
.
PARECERES
N. 22- 1910
· A demonstração infl'<t lransorivta, e que foi submettlda ao
conheclmanto da Commissão Ua Policia. pelo director da SqcNtarl&
do Senado, evidencia a necessidade da abertut•a dos creditas
supplcmcntat• e extt•aordinario, na imporbncia total do 21$8:722$008,
destinada ao paga.mento das duspez!\S especificadas no alludldo
documento.
E como a Commissão, pelos dados que lho foram presentes,
tenha ve1•ificado a. procedencia daquelill dcmonstraçlo, 6 de pa·
rocar que o Sena.do :tDpro,·o o sogllinte:
PROJECl'O

N. 10-1910

Dcongresso Nacional decreta:
A1·t. I.• E' aberto, ·feio Mínisterio da. Justiça e Negool01
{ntoriores, o credito de 7 :722:$003, supplemanbr 1\ verb!l. ~Se-

.
ANNAES DO SENAD•)
do~·

30 rle

G:Or.J:j;~O·I :i co:Jslgna~ão....:.Pessoal- ~rll~-e.JJÍ>ígnação;....

Gmti·

cretarin. do

~enado

Fedoral-<lo n.rt. 2• thtlei n. 2,$121,
·
·
. .

D •xenll>ro do I900, scnrlo:

tl.,aç•in.; n.ddioiollaos-e destimtdos:

I :747*20~ a suppl'ir a deli·

ci•Jnei:L com rtuo, por "''l'O de caleulo, foi dota<la. <trtnella
sHIJ.,consign:lção o 5:177$600 ao pagamento do corrente ·exercício
e "· contar tlll I do janOÍ!'O das gratillcaçiies addícionaos a
<Jue teem tlil•oito ·: o bibliothecarlo Luiz de Andrade,' na iril·
]lortaneia do 570$; os olflciaes Benoronuto dl.ls ~antos PJreil'<t e
.lo~,: Fernandes do Oli voira, lU do 4~0$ cada um; o porteiro do
salão André Rodrigues Villarin'oo, na. do 31JO$; o -o~ contínuos Vir~
~ti li o ProúOpio da
Si!l·eh•a., na do · 79a~. · Roynalolo · Gomes
l'I'OOJII,'<L na <le 594$ e José Maria d·1 S'lv;t Rosa .Junim•, na de
:204$600, osto ultimo a parth• de 28 de ag-osto <lo 1910 ;
··
4:807$204 llconsignação-:- Ma.te.z•ial- snb-consignaçíío '- Despeza.s evontu:t 0,;- e rio ;t.iua.dos a supp1•ir n detlcien~ia com r1ue
toi. dotada w1uclla sub-consignação.
,
·
.,
Al't. 2.• E' igualmente aborto pelo me•mo Ministerio o credito
extraoz•dinal'io do 187:000$ para pagamento, pela Secretaria do
Senado Federal, de dospozas oxtraordinal'ias. o1•iundas rio funcciouamento do Cor.gl•o;so Nacion d l'euniolo para apurar a elciçã:o de
Preoidonto o Vicc-Presidonte da Republica. realizada a. I rlo marr,·o
ole'l9IO:

..

.

..

·

·

Art. :.:, o ltevugam-so as !lisposi~tíe,; cm ~ootra!•io.
~ala das Commissõos, 13 de agosto do 1910. - Q, Bocayn~a,
Presirlente. - Joaquim Fci'I'Cil'a Oltace', I o Secretario. - 1ll'a~jo
Gdes, 2• Sect•otr~rio. -- Petl1·o Augusto Bo1·ges, 3• Secretario, - Call·
ditlo de .4/JI'eu, 4' Secretario,
.
Demonstração dos oroditos supploment:ti' e oxtraoi•din<trio de
71:722~008 o 187:000~, na.impOL·tancia. total do 25~:722.~008. a que
se refere o p:u•ecor su p1·a..
.
Si!ppleíiiB11[1!1' d cuiÜiffllaç<To-Jlaferial-errJ !I'"'IJ./,

Pat•a éobril' a. ditfoi•on~a paz·a uteuos ~l.lm !lue lúi
votada a. voJ•ua total de ,ta co1wg.w;mo. por.
afio ter pot!ido a Camara dus Doput'.tdos :~ttcn·.
•ler, em omenrht ao re~pe. tivo pr(('octo de
orl}ameoto. <L solicital)ii.o da Commissà.•l de Pu·
llcia do Senado, que eolcul:ira iL clota~ão •la ·
~:ousigwtçiio acima., d11 accõrdo com as d.:s·
pezas

pl'(!Vista~ ..

•~.' COit8iJJI!fl("Í0 -

..••...... ~ .•.............•

Jfal61'ia/--:

.<Ub•COIISigi!OÇIÍO-

De.q• ].;as e ~P.»t wws

.
.

P.tra paga:neuto, 110 sogunLln semost1•e •lo <JXOI'tlicio
eoz•rentoJ, da ~ratificação meus.l!" ,Je JOO~.
:trhi tl'illla peln Com missão de Polieh, ·enz a
cont'et•oncia do 20 tlll ;junho nhimo, :1 urn .los

57::307$204
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rodrtctot•cs de dobr•tr.>s, pelo nncargo, qu3 elln
lhe def01·iu, do tlirigiL• e fiscalizar o I'üSpectivo
set,_r_jço de redacoão ...................... .. .
Pam pagamento do aluguel mensal de 500$, rio
carro que cstovo r1o serviço da Presldoncia tio
Senado durante o primeh•o somestt•o do oxet•·
cicio corrente' e para o custeio, durante o
segundo 8Jmestl'!i do mesmo exerciclo, do autonJOvcl adquiridu co:.m tlcstin,., ao sorriço •ln.•
rnen1 bros ilu. Mesa . ........ ,, ..... , .. , ....... .

1)00~1)0(1

6:900$li90

A' cOilsignaçllo - Pts8oal -:- sub-consignaç<io
-Gratificrrçü~s addiciollal'$

Para cobrir a clill'ot•enca com que, por omi;são, lbi
vota.dn. a. .v~rba Jl(tN pagamento de gratillcacões adlitctonaes a J'uuccionat•ios da Secretaria. ....................................... .
Pat·a. pag-amento de gt•atiflcações ·adtlicionaes a di- ·
·versos ruuccionarios da Secretat•ia 'que, no
cot•t·er tlo exerch'io vigente, completarern 1)

~=~r~:~s~~ ~~1:~.i:~. ~~~~~s·o· ~~.r.~~~~~~~~~·.~.~~~·~

. I : 74i$2t)f

5:167$600

Rvtraordiwtrio

·Para satisfação tle dcspezas extt•aot•dinat•ias oriun, das do tunccionttmento do Congresso Nacional.
em &pttraçiio dr.. eleição de Presidcnto · o ViccPJ•csidontc da Rcpublicll c pn.ra gratit!cações
lll!pociacs mandarias abonar aos 1\mccionario~
. das Secretarias do Senado e da Camara dos
Deput3dos, pela Commissio de Policia, em a
ma con fet•oncia ·de 8 de agosto corrente. , ....
,
Pnt•a a ncqnlslção, ordenada pelo St•. Vlco-Pre~i
tlontc, de um<\ collecção de medalhas de hronze
com as efllgies dos diveJ•sos !Jl'rsldentcs qne a
Republica tem tido ........................ .
Para aacc.t uislçiio, dellberada poli1 Com missão 1le
Policw, cm o. conferencia do 29 do dezi:míliro
de !909, do uma galcrili do retratos do todos
o~ presidentes e ,·ice·rresident~s. <lesde o inicio
tio l'cglmcn republicano até hQIO- ••••••••••••
Para a acqtlisição, deliberada pela Commissiío rle
Policia, em conlbrenoia de 20 de ,iunho ultimo,
de nn1 automorel}>ara o ~erviço dos membros
i.la Mesa do Senado ........................ ; .
Pa!'a a}>r,.vcltamcnto do tor!'eno que existo JlOI' ·
J.a.ix•l da sala ttntel'IOI' 1111 Rlb!iothooa do Se-

160: 000$000

I :000$000

10:000$000

10:000$000
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nado o proparo ahi do um compartimento
dcstin:tdo á amplia('ãO do archivo.,.,., ...•. ,
Total, .•.... ,,,, ..••.•... •, ....

0:000$000

-----258:'722$008

Secretaria 1!0 Senado Federal, 6 de agosto de 1910.- Antonio
de Sa7/cs Bcl{o1·t Viei1·a, director.- A imprimit•.
N. :23- 1910
Em officio datado de hontom o endereçado a esta Camara, o
St•. Senador Quintino Bocnyuva communic,t quo:o procario ·estado
de sua saude, determinando-lho a nece~sidade de ausentar-se por
algnns dias desta Capital, o obriga a solicitar licença pa1•a faltar ás
sessões no Senado durante 15 dias.
·
Es.>e reqnorimeuto, 110 qilal, por inteiramente dcsnecessario,
não se pódo ver .>onão um requinto da delicada attenção que a todos
c a cada um dos membros desta casa do Congresso diSJ?ODSa aquelle
que, com tanta elevação quanta di::rnidade, lhe pl'estde aos trabalhos, foi, como é de praxe, remettido á Commis~ão de Policia,
que se honra de o te1• por presidente.
.
Esta Commi;são, preenchendo, em obediencia aos seus deveres
rcgimentaes, a formalidade de emittir parecer sob1•e a licença solicitada, submettc sem demora o pedido á deliberação do Senado,
opinando r1ue este a conceda, não sómeutc pelo cut·to prazu indicado
no otllcio 'quo lhe dü•igiu o seu venerando Vicc-Presldonte, mas por
todo aquelle que for necessario ao r.:stabelecimento completo da.
p:·ecicsa saude de S. Ex.
Sala das Commissões, 16 de agosto do 1910.- Joa1uim Ferreira
Chm·es, presidenta interlno.-Pe.J1·o Aug11sto Borges, J• S3cretario
!nterino,-CIWdido de AVI'Ctt, 2• seeretario interino.- A imprimir,
N. 24- !910

A Commis,;ão do Constituiçfío e Diplomacia, convidada, a r.:que- ·
rimonto do Sr. Senador Sevm•ino Vieira, app1•ovado pelo Senado, em
so~são de 24 de no vem Lro do a.nno passado, a pronunciar~se sobt•e
a mataria do substitutivo oJfm·ecido pel;~ Commissão de Justiça e
Logisla~fto ao projecto n. 32, do mesmo aano, disponco que c><.lvo
o disposto no art. 58. § 2•, da Con,titui~ão Feder·al, ê prohibida. a
nomeação dos memb1·os do Pode!' Judiciaria Federal para cargo>
ou, commissuos do Podei· Executivo >•, Yem desempenhar-se do seu
derer, manifestando ao Sonado a sua complet:t conformidade com o
disposto no mesmo substitutivo.
.
"'

)
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Parece claro .d. Commissão f!UO o esLudo dos arts. 15 c 79 da
CO!Jstituição da Rep~blica nlto deixa duvidas sobro a doutrina
brilhantemente defendida no parec2r que procedeu á. apresentação
do alludido substitutivo.
O principio da separação do podeNs, consa.grado no primeiro
des~e• artigus o que é funda.menta.l no l'e!fimon instituido pela
ConstituiÇão, ficaria evidentemente falseado s1 permittida t'os~e aos
membros do Poder Judiciaria a acceitação de cargos ou commissões
do Poder Executivo.
·
A oxtructura mesmo do Podet• Judiclario, o m:tis fraco dos tres
departamentos do podet• publico, sem força nem vo11taclo e 'lependente se:hpre do soccorr.:> do executivo, p::~ra manter a e!Iica.cia. de
suM dpcisões o julgammtos, no dizer dos publicistas, estd. indicando
que seria incompativel com o e>pirito de independencia, esseacial.
a cada um dos seus orgãos e representantol, deixai-o por tal modo
sujeito d. influencia· e seducções do Poder Executivo, cujos actos
muita. vez terá de julga.r.
Consagrando a inamovibilidade e a vitaliciedade (art. 57 da
Constituição) dos juizos, a par do preceito fundament!Ll do art.l5,o
legislatlol' constituinte no art. i9,com applicação tamb~m /tOS ·outros
dous orgãos da. soberanh nacional; deixou evidente que o seu pensamento não foi restringir, mas dat• a mais ampl(l. a.pplicação ao
principio <la separação dol poderes, detorúliuando expressil.mente
que o cidadão investido em funcções de qualquer <los tras poderes
fodei'Ms não }lOdcrlt ~xercer os de outro.,.
A signitlcação jurídica das expressões ompt•egadasnesse texto
constitucional parece .á commissão não o1ferecer mar ;rem a con..
trovet•sia. Decreta-se ahi uma incompatibilidade absoluta.
Não é a simples accumulação do exercjcio que se prohibe, ê a
de cargos, «pois que, como muito bom oblerva a Commissão do Justiça e .Legisla.ção, o que ahi se preset•va ê r1ue, omqu:mto permanece
a investidura em· ftmcções de um dos poieres, o cidadão nellas ·
investido não pódc exercer as de outro, e a investidura permanece emquan to não se dá a destituição•.
Como quer que seja, .porém, 13sta tem sido ate hojJ a. interpretação dada a este artigo da CJnstituição pelo Legisla.tivo Federal,
que no art. 80 da le1 n. 221, complementar <h organizaoão da Justiça Federal, a CJnsagl'a.. claramente, presJt•ovon•.io fJU8 «os juizes
secciouaes que acceitarem cll.l'JOil cxtt•anhos .lt magistratura., ou
que depois desta. lei continuarem a excNel·os, ficarão avulsos, sern
perceber vencimentos ou contar antiguidade, devendo cJnsiderar-se
vago, a ser preenchido, o seu logar. »
Si, qua.nto a. osses juizes, <lo compatc.Jcia. Umita<h e a.inda a~sim
subordina.d:~ a.o julgamento definitivo do Supramo Tribunal, ao le·
gisladot• se afigurou noccssario, para manter"lhes a independo_ncia.,
libertai-os <Ia. acção e iofi uencia. do Exeouti vo, n:io suualtermzando-os aos amplos meios de seducção de que elle :púde dispor, com
maioria de ra.z&o e f'und:1monto devo else p:•ec~1tci ser applicado
aos membros desse Tribunal, a cuja alta funcçTto, como interprete
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supl'ú!DO da Con.>tiHti~>iio, Cltl.ic cot•t•igi.r o., 1!c.>l"iu.,, abusos, excc~>'>l;
o nsiJ!'paçües il<J> outro; puúer·e~.
Parece, po·s, á Commissão de Constituição o !Jiplonw.oia que o·
Si!l,~lit!ltiYo da Conunissão do ,Justiça o Le.;islaç•ãu, tcrmmJo extensiVtl aos ministros do Supremo Tt•ilnnal J.•'otiOl'al a rllgra apJlliçad a,
aos Juizes secuion:tes, dú Ma inte!ligencitt an texto cnnstitncional~>,
como tal, deve .>or approva<lo pelo S~:nadu.
Sala das Com missões, l(i do agosto !lo l9!ll.-.1.ntoniv A.:eret(o,
prosi,lcnw.-AiencaJ· Guiman1e.<, relator.
PaJ·~cel" ".

271, de 1000, a fJIIe se re{el"tl o Jllll'ecel" mp•·•.t

A 11trasi nuanimidadu dtt Com missão do .Justiça e Legisla(·ão
ost;t ,Jc accôrtlo quanto :i manifest11 ineonvenieucia de ~c permittir
que os membrus do POtlor .ltuliciarin Follet•al exerçam t'argo;: <)tl
r·ommi,;slies do Poicr E~ecutivo.
~~ssa inconvouirmeia j4 foi recmhocitltt pelo !eghlador or.Jin:t·
. ri''• pois que a lei n. 2~1. no sou art. 80, prescrevo : <<Os juizes
·seccionaos que acccitarem ca1•gos estranhos ít judicntnl':t ou que,
<lepois desta lei, continuarem a exercel·os, lloat•iio avulsos, som
pot•ceLet• vencimentos ou contar antiguidade como juiz, lleremlo
considerar:so vago e ser preenchitlo o seu !ogiU'.» .
..
O pt'OJccto n. 32, dr.sto anno, amoldou-se, pot•tant<•, tt mterpriltação j1í acceita dos textos constitucionacs, ampliando lo[riCaJnente
o coro maioria de razão, a prohiblção do accumulação :ws mngi8•
trados dc.2" instancia, aos ministros do Supremo Tribunal Feil(•Ntl,
ctipola do regímen politico que adoptámos.
A pm•misoão de accumnlaç·ito ou im·estidura de um cargo judiciaria com o exct•cie:o de um cat•go ou commissão do Poder Executivo, além de pre,iudic;n· a boa administl'lt()ilo da justica, corrompe a indcpendencitt do Podor .Judiciario c fere dr: ü•onte o ..
principio da scpamção dos poderes, cgte é t"t!ndamontal em tot!o o
. ~ystoma. do governo dernocratico.
O prejuízo da adminlstt•açãu da .i ustiça, que a lei n, 221,
·:wt. !lO, pt·ocm·on t'omovor na 1" in>tancia, mai.> arulta na 2•, já.
pol!t clcvadt~ f"unc~ão ~c interpt•ote su_promo ,!H. Co~stitui{'àl~, ~O!l·
fet•tda no Supromo Tribunal l"edoL'al, Jl\ porr1ue allt a substrtutç•:w
de .inize~ i mpcdidos i!Dporta em uova distt•illuiçiio do feito~, _no r os
rollttOl'lus, novas t•evtsões, eh, com gravo delonga na dectsao das
cau:<a~. docisiío j:l dQ si demot•ada pelos deftJitos dt\ Jl'hSa legisla~'ão
pr•ocessual.
A in•lopeudencilt do Podet• Judiciado, 'lUC niw eotti súrne<~te n<~.~
g;u•nntins ((Utl a Constituic;ilu lhe assegut•ou, sinão tambem na impossibilidade do n.opir1u•om os seus orgãos tt cargos ott commissi)os
de onii'os pode1•os politicos, lle~appat•eoe pot• i~so mesmv cota a
. IlCrmissão da nccmnulaçoão da taes cal'goi! ou commissõcs, em <1ue
ha uma mu.nife::ta ;;nbalternização <lo> magistl•:tllo> aos pollet·os úe
quo for~m deleg11.1fos.
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De parte outros argumentos oluoidatíro; d"sta vcrrlado, lmsta
figurar a b~·pothese, por r•xemplo, de um de!iutú ({C responsabilidade commettillo por 11111 ministro do Supremo Tríbnn;d Fedo!'al,
no exorclcio do uma cummissão do poder executivo.
Qm1l sel'ia r• !iiro competente pat•n. julgal·o?
.
u ltiro ospoeial ,[, s ministros rl!lctnelle tribunal ou o llh·o competuutn para o d9licto t~mccional oommettído ·1
.
Nr• p1•im •iro crtso, te1•inmos nm ministro ·respon,lendo pot' Jelicto cstJ•anho :is suas t'uncçõcs em fóro 1•eserrado ao não imple··
111ento desta~. o quu •! M"tmlo.
No seguntlo euso. te iarnos um ministro do Sn]lremo Tribunal
de~pojado do seu fõro, o r1ue é incoostituci1.1nal.
.
O principio, .i:i, agora axiomatico, d1t sflpa.raQiío dos poderes
ilesapJlarece com a permissão da accumula~·ão, porcjuanto tal se·
paraçà 1 consisto es~enciafmonte, no unanimc r! izer dos pnl>licistas,
na proiJibiçãu dn exercm•em os orgãos elo nm do~ podet•e.;;-funcçiies
de outro.
Em relação ao podot• Jegisl1ttivo, já esse pt•incipio fui consagt•ado rtuanto ao poliet· judiciaria (que ora nos \)l'eoccupa). sem :•
menor contesta<'iio ü som oim de mconstitucionahdndc, ile;do rtuo
as lei~ el.Jitoracs tc•:m estabelecido a inelegibilidade fios mombro~
·do poder judiciariu Ji?dera.l p:tr1t o Senado o p~ra 1t C~tlnartt dos
Deputados.

·ii
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Nom 80 diga qu0 uu. lirpothcso po(lia o Jegisladot• ordinario •le·
cr·etar a incompatibilidade, ern vista. do art. Z7 da Constituição, ·
porr{UO ta.mb}Jil ficou· :to Po(Lor Legislatíro ordinario a compe·
tenolfl, 1mz·a estabelecer a~ condioi'íes de investiduras dos cargos
publiccis, o que comprebende,como tom sido foito, a declaraç.ão (laH
tncompatibi1idados entre ellos (Const., art. :H, n. 25).
PI•etendo-se, por6m, ctuo o texto do t~rt. 70 da Constituição
não prohibo a. 1tccumnlação do cargos dos tres potleres, mas só·
men1e a de exercioio.
...
Apczat• da declai'ação do prosidentt:> d11 coustituinto, por occ/1sião de ser votad:t a emendtl Campos Salles, que é hoje pad. 79,
declttra!,'ão que $Gl'ia um elemeuto h!storico de Interpretação. mu.s
não uma interpt·etação autbontica, não. nos parece IJUO o l·ítall<l
a.rti:;o apenas prohít·a a aconmulação de exercício.
·
E' certo que foi declarad1t prejudicada a emenda Ul1aga.; Lo· ·
bato, quu dispuulta. .:1ue •o t•idadão investido em funcções de qual·
•tuei• dos tres podBre.;; niio llodorá sOl' nomeado ou eleito par1t as de
ouko>-•.
·
Mas a omen(h\ Ctcmpus S~11les (art. 79) niiu ~oecOr1·o íutel'lll'O•
tação di rersa.
.
Diz clla que •o cidtulão inrostido em func~õcs de qualquer tios
ü•o:s pod:res 1etlcl'~tes utio podel'ti exercer 1ts do outro•.
Turlo se Iimitrt a :>ahot' o que é e;bt• «investido em J'uucqiín~t.
A in1•estidum ~;m um e:.u·go se Yeritlcn pel1t nomeação e pela
)lo,;su pormauente. (•illf[uauto não lm (lostitui<•.'io por oxonora.çiin,
· (liS[Iuni hilidade. l1pL•senta!IOl'ia ou cessação tio mantlr1to.

ANN.A.BS DO SBNADO

'':;'

t
'I

1'

·'i :i
,

11

11 i

. -

I

'I

I ,:
'

.! i :."1
' 1~ ' l.

:

, ,, . I
:

:'

j

.{
f t:

·~:. i

:'' ..

I

.

.

'

:~

il

~·~:'.
li::
I'

·.:I

Ha grande di!ferenca ont.ro cinvestidurJ. de um cargo,. e cexercicio, delle; o proprio a1·t. 79 consagra a distincção. . .
Um magistrado federal, cmquanto não é destituído ào seu
cargo por um dos modos indicados, está investido em l'uncções do
podm• judiciaJ•io, ainda que não esteja em exeJ•cicio do sou cargo.
'fal ó o caso do magistrado licenciado.
·
Assim, pa,rece flUO o a.rt. 79 prohibe a, accumulação:de cargos
e nlío só mente de exercício, pois o que e!le prescJ•eve é que, emqua,nto permanece a investidura. em funcções· de um dos poderes, o
cidadão nella,s investido não póde exercer as do out1•o e a. investidura perma,nece emfJUanto não ,,e dá. a destituição.
PaN prohiblr a simples accumulação de exercício sel•ia preciso que a Constituição dissesse que «o cidadão que estiver em
exercicio de funcções de um dos tres poderes não poderá exercer
as de outro•.
Não o disse, pois não exigiu o exerci cio, mas sómente a in·
vestidura.
Pc1•manecendo. esta, os magistrados federaes não podem cxcr·
ccr funcoõcs .de ouLros poderes.
Esta interpreLação, já acceita quanto ao Poder Legislativo e
quanto aos magistt•ados de primeü·a. instancia., em relação ao Poder
Executivo, pa!'ece a YCJ•dadcira., sem embargo de elementos historicos que pa1•eçam contt•arial-a.
.
Admittiudo, porém, que assim não seja, seria inconstitucional
a lei ordinaria. que prohibis:e não jtt simples accumulação de
exercício, mas a de cargos.
Não nos parece. Inconstitucional seria, a lei que, a despc1to do
art. i9, permittisse a a.ccumulação de exerci cio.
· Não a que pJ•ohiba a accumulação de cargos, porque si até ld.
não foi a prohioição constitucional, isto n1io quer dizer que a Constituição negasse ao legislador ordlnn.Pio a competencia para prê•
serevel-a.
Precisando melhor o nosso pensamento: para evitltl' que o
legisladoJ•.ordinario viesse permittü• a accumulação de exercício ··
(como se p1•aticou nos primeiros tempos nos Estados Unidos), a
nossa. COnstituição a pJ•ohibiu expressamente, mas deixou ao mesmo
legislador a competencia, no decreta!' a organização dos serviços e
cargos publicos e as condições . da sua im·estidura, para prohibir
ou não, como aconsalba,rem os interesses puulicos, a, accumula,ç!ío
de cargos, sem accumulação de exe1•cicio.
.
Desta arte, a.índa de a,ccôrdo com a interpJ·ctação do art. 79,
que combatemos, pa1•eco que não falta ao Puder L<3gislati\·o compotencia para. prohibir a accumulação de cargos, mesmo som
accumulação de exerdcio.
Já o fez, como vimos, na llypothose que interessa, quanto ao
mandato legislativo c cargo judiciario do qua,Jquet• instaocia.
Já o fez, como observamos, quanto aos cargos do Puder Ex·
ecutivo e aos judiciarias de primeira instancin.
Si ao Poder Legislativo ordinario compete determinar as coo·
díções do investidura dos cargos pulilicos, salvo o disposto na Con··
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stituicão, claro é quo no p:escre1·e!-aspóuc c;tabelecel' as incompatibilidades para serem investidJs nos referidos càrgos os cidadãos
que exerçam outras runcçõos.
E, dentro desses limites, nenhuma censura d.e inconstitucionalidade merecerá a lo i que fôt• decretada. Por esse motivo, a Com •
missão propõe que o pt•ojocto n. 82 seja substituído pelo que offerece no 11m deste parocor.
Antes de encerrai-o, como demonstração da procoJencia dos
intuitos quo uibi•am o Pl'O,jecto c o sub;titutivo, não S•3 furta a
Commissão ao prazer de t:·anscre1•et• as seguintes paginas do Carller (La Rep, Ame1·, vo!. 4•), confirmadas por Westel Wlllongby
(Tlle Supremo CoUt•t of thc United States):
• Quaí1to á ausciwla de. disposições constitucionaes
concernentes á uccumulação de funcções de juiz com ou. tras ... , as idéas parecem a principio muito confusas,
mesmo entre os homens do Estado que melhor deviam
comprehendor a impo1·tancia da sepal'açao dos pod·'l'es publicas. N!io é, diz um :>a.bio auto1• americano (Wlla.rtonTreatise on the criminal law) um dos menol'etvicios de que
foi victima a. itlterpretaçlto dJ. Constituição a opinião que
. foi admlttida pelo proprio Porler JudiciaJ•io so1)re a. sua
consistencla.
·
P.>t'que os seus membrvs, em vez de se considerarem
com uma. autoridade separa'la, distincta. de seus cop1rtici·
pantes no Governo c a. estes igual em dignidade, não hesitaram em desertar deshs funcções sooeran1s para porem~se ao set•viço dos dous outros poderes.:.
·
'«Assim,_accres;enta o mesmo autor, John Jay occupou
ao mesmo tempo o logar de chiei-justice (presidente da
Suprema Córte) c o de secretario de estado durante seis
mezes. Depois, consorv;tndo sómente a primeira destas
runcçõe3, não teve escrupulo em accaitar uma missão na
Inglata.·ra, onde permaneceu de 10 do abril de li-94 a 29 de
junho de f79:i.. •.
..
·
Em fevereiro de -1799, Ellswot•th, então chief-justice,
foi nomeado ministro plenipotenciario jllnto ao governo
francez, conserrando, entretanto, a sua posição judiciaria ... Marshall, então secretat•lo de estado, foi nomeado
chief~justioe, funcção quo exe;·ceu simultaneamente com
aq uclla atú març-o do !809, f<tzondo relatot•ios sobre negocios de seu departamento miJJistcriul c pt•ofcrindo julgamelltos Do mesmo dia.»
Seria ditncil sustentar que esta a~cumulação ainda ora
uma imitação das instituições inglezas, porque, si o Cllanceller da Inglatel'ra ú ao mesmo tempo miuistro o jniz,
não lhe é permittido applicar siuão uma especie do legislação-a Equity Law; a criminalidade não tl do seu domi·
nio. Demais esta imitação, me .mo que em cert11 medida
pudesse ser admittida, tornar-ae-!Jia impraticavcl por este
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d• lacto- fJIIC o J>odn· Judiciado mz Anwl'iaa d inl'lutido
do direito du e,tudm· solmJ a conslii«CiOIIIIIidade do,! ,;cto.•
do Podei' E."eCIIIivo, a.<sim como so~·rc os d(J Poder L•gis-
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/alivo. Emflm, 'átlmittida a nccumnlólr,iio do l'uncr,iles, r1
,iuiz imprc;.-nnr·SO·hia necessariamente dnsJ>aixõos do~ pnt'ti•los, o 'lllC' ê inco:npativol com a boa atlmiDist·N~·~o ,,[(~

,i1,1stiça.

·

·

No comc~·o desto ~oculo (19) todcs os. espit·Hol cst:tvr.m
mais ou rncnoB trah:1lhados poJa politica o o~ ,inir.eR
não conseguiam sempre p1•omunil·-so contt·:~ o ;:cu <'llt_,·c;_i·
n~ment. Com o tom110 velu a calma; teve-se uma ,.I;;:, o
mais nitida da septwJ.r.ão dos poderes; de Stta coordenaç~o
o do e/Qvadu papel qlle 'deve l'ept•esentar o Po<ler Judiéiarjo,
Não se ·tratava. de comblunl-o com os outl'o~ dons nc·•n
!lo ~UIJD.Iterni%al·::l, dosdo que se l!Jo reconhecia a alta prel'ogativa de pronunciai'-so sob1•o a constitucionalitlade <log
actos •los outt•os dous porlere~.
A pruhibiQão da accumulação estam. na /ur~·a das
cous:1s o iutJ•oduziu.so na pratica, apczar da au.jencia do
disposição constitucional.
·
·
_ .
Esse progresso no sJntido tia dignidade rio;; Ol'l!;w;; do
Podor .Tudicim•io 1h1 União, pelo elfoito da mtu•clm das
idéas, é um signal d;t aut01·idacto - cresoonte que eote
poder tomon nu conjuocto das instituições dos Esta.<l~~B
Unidos, <lepois da Constituicão.
.
Com razito dir. um antor contempOl'!lnco aJMrJcanu :
«o progresso foi ~ilencioso, mas const;wte. Pl'odnzindo-:;e
ft'tra das :1gitações da. politica actirn, tl>i pouco obsCl'Vado
o do !lo pouco se fali ou. Ent1•etauto, olle t1•ansformou os
nossos governos o forneceu á Uniiío o principal houleva•·t[
de sons poderes. (Horaco D&vis, Amcric. Const.) •
·
. ~· o f!l;l~ dese,iamos se possa dizer,_ no futuro,. da nos~~ ~t·~:~
m~a~Yt o politiCa c da alta e sel'ena mis.~ao do nosso l'l)<.lel' Jndwml'ro,
ele inot.IQ a po<leJ•mos pat•aphl'fiSCM' as p.llanas lie Willo:tghby :
« the ~upremo Court. is most distinctly the J'l'Oduct ot'the ame1•ican
genius and that its succoss is a rlirect test1monr t0 t110 high politicrtl hahllitr ofnm• a.mericn.n peoplo. !lntl srt,·o Tho·unit~tl stato~
and IJ)" this HonorabJe Ceurt •·
E' mte o sn bstituti m :
« O CungJ•es>o Nacional tleot•eia :
i\l't. 1.• Sttlro o di;po~to no art. ·58, § ~~· da Coa.~ti
tui('ão Federal, t! prohiblda a nomeação dos memoras tlo
Poder Judicinrio Federal pam cargos on commi$SÕA.'I elo
Poltlet• ElOCUtivo.
Art. 2.• Hovogam-se a.> dispo~ições cm conti'<U'io.
Sala das ~ossõe~, 18 de uovembi'O de WOII. - úlicoi•·a
Fiylfei•·ctlo, presitlonte. - Jo,?o L11i; Alw.•. relator.- J. M.
!ll~tello. - Meil'tr e Sd, roncido, ~
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. O p:ojoctosoli n. 32, tio corrente <UJllJ,ItPl'CSOHt:J...Iol>~lo illusLro
Seno..lOl• Sr ..lllão Luir. Alves, osto.belocendo 9110: ·dalvo u di,;po~to
n•J art. 58, 2" da c ,nstituição, a acceitaçuo ,,,Jlos membt•o,; <lo
Puúet• Judiciu.rio Feder<J.l (C.,nst. art. 55) .do •Jua.I<IUOt' c;u•go ou
commissiio do Poder Executivo. imp01•tará 1111 t•ennncia rio c;u·go
jlldíciai·io que nccttp.l!'Cill (Const. arts. !5 c i9)». ct'Í<L u:ua in1J,}Illl>:ttihilidade al•soluta, que, bem coiuider.tda, em verJ;trle, nã.u
1lncontr;J, <tJJOio nos artigos invocados da Constituição. . ·
. O <JL!O<tCoustituiç:w consngt•a no <tl't ..15 e n intlepeJJdenci<t e
Jm;·monin do' tres podet•es constituc!onws: indepenJcncia que não
plirle ser, c ni\o é, tt ~oparaoãa absolttt:t, pois que devem ser ltal'mo11icos. O q110 elltt est:dJclece, n.:~ a1•t. 79, é uma incompa.tiuilidnde
a}>enas l'el:Ltíva, isto é, I'Cforont.e ao oxercicio daquelles mtJsmos
tres poderes, csto.t.uindos «pam os indivíduos q;w exr.rco;n fnncções
de nlg-u rn dos poderes constituciona.es a proh ihir,iio de accum nlar~m
o "xorcJicio 1lellas com o de outt•os de poder 11iveroot, Clnfot•mo se
exprime o agt•egio commenta.do1• da. nossa Constitni~ão - ,Toão
Bttt•uallio, inll:lliunente lm fOUcos dias oli1ninailo. do servic;·o tia•
lettras jurídicas.
1
· E sl i'• cm•tu que o dis;lositivo por ultimo trnmcripto ••! um
·~onsectat•io elo pt•iucipio tln sepa.r,Lf;iío dos podet•es o que este
;~nda mol!tOl' f!carht fir.nado sondo est~bolecit!a. a incompntiJ,tlidaclu a.bsolttta, tiilo do CX()l'Cicio só, llllLS elo.; cal'gcJs llltl~luc.... ,
JJão c} menos certo tjUO atê o~to extremo não rJttiz choga.r, o uào
cher;uu·, o legislador constituinte,, sogun<lo mostrn o mesmo
cou~tHut:iuna!i~f.a, JlOitdo em relevo o el.!mcnto bisiori•!o .Ia !lisposic;1í.o rio citado ru·t. 70. .
ÜJ';L, .si assim é, n loi ordi:la.t•ia, t{IIO o llzesso, coutt•a.l'lat'ia a
vout:tde do legis:auor constituinte, p\lis Yit•ia. estabelece!' uma
iu,,ompatihilitlade absoluta, quo aquelle não o.~tabelecou e, :tntes,
"''.stl·ou ntto fJllel't!l' e~tabelccer, c .nforml1 ~e vm•iflca. elo ele:nento
h i 'torlco rererido.
Pot· ontl'o lado, não h<t bem por onde forh• o pt•indpio dt\ indepouúencia e harmonia. dos potlet•es publicos, com a. nomeaçã•J de
nm membro J<tma.;,i.;iratura ptwa uma. commissãu teJbnico-scilln·
tifica., de c:u•aoter provis.lt'i.J e cu~a acce:taçlto tlcn Iino ao
no:uettdo, po1· c·•pemplo, p;tra fnzet'parto do uma commissiío do
Cod'igo Civil, de um congresso internacional, coíuo o Pan·Aill•lricano, •l de lla,va, ou par.t auxililu•, cum suts. Jnz()s ll expet•ietl•
da, ao ilhet'u do I<::Stado, no ostu.Jo e solução de um li~igio. em
que t)Sto tonha. siclo nomeado arbitl'.J, o out1•ns casos semr..lhantes. Antes, isso clonotar:t harmonia mlt.t•o os OJ'gãos dos
puclel'OS · pliblicos, Pl'Ootlglat'lt a ma~istrat,,ra il cil•cnmsta.IIIJial
dar-s•J·hilo tMsmo em 'tue oss;t nomoa~.ão se imponha mn bonettcio
do JH'OPI•io p;liz-pclo Yalur iut.ollectmtl e moral e espodal pt•cparo
elo /ll<tgistmJo.
·
01\i•:c,tal··se·~Ja, pnrém, •+ll!l se podct•ã.o cl;~t· abn~o~. e.staliC!I)·
c•lr-,;e" Ja·V•Jl•itism", fJlll l'l'e.;u,~o •lu l.>em publico, )! L~, St a,~tm
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<lcontocor, bom se Odtú. vendo IJUO o remediu não p6,lo sot• o
indicado no projecto,. pelas r<tzõe~ que llcam apontadas, muito
syntlletioamente ombot•a.
.
E si, porventura., m•go prover e prevenir abusos taes, a cozn~
mi~slío pt•oporia. (art. 34, § 34 da Constituição) ao projecto o seguinte
Substitutito
Art. 1. 0 A nomeação dos membros do Pode•• Judiciario,Federal
para rjualquer commissão fica dependente de approvaçfio do Poder
Legislativo,
·
.
. ·
ArL 2.' Revogam·S:! as disposições em contrario.
Sala da.l Commi;sõc>, 4 do novembro do 1909. - Meira e Stt•
relato!'.
.
·
Projecio n. Sf!, de 1900," que se l'e(erem os pm·ecere1'1upra
O Congresso Nacional do ora ta:

Art. I. o Sal r o o 1lisposto no at•t. 58, § 2 da Constituição, a,
acceitação, pelos membt•os do poder ,iudlciai'io ledet•al (Const •
at•t. 55), do qual,luer carga ou. c~mm~ssão Jo Poder Executivo
import&rá ~~~~ r~nnncm. do cargo ,JudwlariO que ocouparem (Const.
arts. 15 e d).)
Art. 2.• Revogam-se as disposiçõe;; em cout1•at•io.
Sala das sessões, 11 do outubl'O de l!J06. - Jor1o L1ti:: Al11e1.A imprimir.

o

.

Sr. Mende,;j de Ahneidn- SP. Prosideute, é ·a

pt•imoit•a vez que nos rotulimos, depois do Juctuoso acontecimento
que resultou da morte do consclheir?. do Es~aco d? tempo do Im·
per io, advogado, pal'lamoota.r, publtc1stt1 o JOI'Il:liJsta., Sr. Dr, Do·
mingos !lo Andrade Figuei1•a.. ( Jluito bem.)
Não pcrtouco o seu nome nem a. um p:u·tido, nem a uma seita;
pertence á Nação, á i!Ua.l prestou l'elovantissimos serviços, desde
a sua mocidade, como ftmccionario :publico, como parlamentar de
rija tempor.1 o como aclvogado notabJlissimo. ( 11fuito bem.)
Caracter altivo o nobre, o conselbeh•o Andrade Figueira coopa·
rou com sou talento e com seus esfol'~os para a illnstraçãa das
paginas da historia. brazileira, ligando o seu nGme a todas as questões que se debateram durante o segundo reinado. Mesmo na
granrliosa. questão sobre a emancipaçib do elemento servil, em
que combatia do lado opposto liquelle cm que cu trabalhava, razão
pela flua! minha insuspeição é indiscutlvel, o conselbeh•o Andrade
Figneu•a defendia. as tradiol!es quo ellc considerava jurldlcas : de·
fendi:t a propriotlado escrava, todo o inte1•osso geral 'd<t lavoura
ameaçada, sempre com o Intuito de ovitat• á Naçlto os males que a
sua imaginação antevia e quo suppnnha surgirem no futuro,
(Muito bem.)
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Depoi:; dt~ p~oclamação da Republica, coutittuou sempt•e lub·
dor acerrimo e dedicado à causa que susteutava e defendia, mas
sem deixar de collaborar no novo roglmau para o pr.Jgresso da
Patria, pt•incipalmento no que cllz respeito à coJiflcaçlt:o da legisla•
ção, lt regulameutaç!t~ do processo, a quanta.s.questões e aasumptos
se prendiam ao Direito. ( Apoiado6,)
·Ultimamente ainda, vimos dtu•ante ·a pugna para a eleição
presidencial o vigor com que trabalhou na propaganda da candi·
ila.turt~ que julgava de a.ccôrdo com os seus princtpios, procurando,
como todos vimos, nesta mesma Casa•. organizar do proce;;so alei·
torai elementos para a s11a defesa.
·
Julgo, pois, prastat• uma homenagem ti memot•i,\ do grande
morto e intet•pretar perfeitamente a opinião do Senado, req tteren·
do r1ue se lance na acta nm voto de profundo pezar, pelo t'allecimento do grande cidadão, conselheiro Dr. Domingos do Audrade
Figueira. ( "lluito óom ; muito bem.)
Po~to a votos, é t~pprova.do o reqtterimento.
Os~·. Al&edo EU!"'(')- Acabamo~, St•, Pr•csidente,
de ouvir a palavt•a do nobre Senador· pelo ~Iat•anllão, fazendo o
panegyrico do Dr. Domingos de Andrade Figueira.
Comquanto militas>e o. íllustre morto em cam:,:Jo opposto
tlquello em que milito, venho, em nome do Estado de S. P<IUlo,
prestar homenagens a esse grattdc brazileiro, que atravc>sou quasi
meio seculo da. nossa vida politica, assistindo á. mudança 1lo reg!.
men com a mesma tenac1dado inquebraotavel, erecto como um
gigante ilas nossas florestas.
Os homens publicos são como as arvores das nossas florestas
virg(los: muitas ha que, dep 1is de attingirem ao max!mo do ~ell
desenvolvimento, são abatidas pelo raio, ou então ferid:1s pelo
machado impiedoso do lenhador, são trausthrmad.Ls 1!0 sua gran·
deza magostatica em c01rvão.
· Não se póile, entretauto, dizer ísta om relação ao illns,re
morto. S. Ex. ''iveu como um homem de bem ...
O SR. SA FREIRE-Apoiado,
0 S~. ALFREDO ELLIS-, •. som tergiversações,
O S!t. Or.mmu FIGUEIREDo-Era o feitio 110 seu cat•acter,
0 SR. A. AZEREDO-gra um forte,
OSa.. Ar.F.lEOO Er.Lts-•. ,que sigaiticttssem rr.l'ltloza de sentimentos.
·
s. Ex., como muito bom disse o me~ hoo1Wlo amigo, o Sr.
Sonadot• por Matto Grosso, foi um' forto-uma o>piah:l dor••I quo
,iámais a advers!dfl.do consr.guiu doln·ar.
VozEs-~ftlito bom.

(·) Estu·discu•·•o uio foi I'OVislo pelo oradtr.
~·.,_;

.•.;,•.··.·· .r,
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o Sr. Ar.Fm:nJ Er.r,rs-sr. Prcsiilentc, tiio p:Hriota., tiio bra·
ziloiJ'o era. o illnstre extincto nm sua ostrnctm·a rn"ral o intclle<~tnal qrw,-monarchista·, ~onvi"to, som co.leJ• urna linha di'~~~~-~
l.ra,li·:·ões, roiu trabalhar• á:~ Republica em hen•3tlein <la Patt•ia.
VnzEs-~fnito bem.
t) SR. Ar.FJUlllO ELT,Is-Encanocido, reahndnte relho, enfJ•:.t•1Ue·
citln pelas mole:;tias, tivemos uppm•tunillttti•J •lo ver o grande
V<llto, ainrla ultimamonto, trah<tlbantlo nestlL C&lla, por;JUO tles~ll
Jr.thalho, Sl!Jlpunha olle, roverto!'lam J.{l':Ultles bonefldos ao uossll
)Jai?..
Era Hill forte, ora um homem tlll lmu, r.;pito.
VOZES-Muito bom.
.
O SR. Ar,FREDO ELr.rs- O E.~tatlo tio S. Paulo,. SI'. Presidente,
l_lrcstando, por mer1 intorrucdio, tJSt<t homenagam :t memot•ia uv
gr·anJo morto, •JUC pass:~r(~ :i. nos>allistorh eomo um rJxomplo digno
· d.e ~m· seguirlo o ac:tta.dn ...
\'ozEs- :\luito bem.
O SR. Ar,r.·rn:mi ELT.I~ - . . . Vtllll rll•!Uet·er 1l mosa tlu Sou ado
nfw só, conlbl'n1e o.~ tet•mos •lo l'O<lllerimeuto do illustt•o senador
)Joio Estado úo ~larn.nhão, que so oonsfgno na acta úos nossos trabalhos um voto tle prof'undo pozat• pelo passamonto do grande jul'Ístlon:mlto, •:omo tamberu que, om homenagem ao ox-pt•osidento ila
Gamara dos Sonhore~ Deputado', so levanto a sessão. (Jluito belll,
muito liem., O orarlm· t! Cl/.iilprimentrulo pot· Ml'io.• s,._., Se~t<trlot•es.)
O I!!IJ.•. Olh•eh•u. Figueh•ello (') - St•. Pt•osillente,
mvla posso accl'oscont:r.t• a•Js conceitos justos e ás sentidas p~lavras
<J<te :10abam do snr pt•onuuciatlas pelos dou.~ i Ilustre~ collegas ']1113
v com de <leixat• a tribuna.
Apona8 direi, St•. PI·o~idonte, <'!tiO o g;t:vln <lo Rio rl•J .Janeiro,
fJllO toubo a honra de roprosout:tl' nesta ca,;n, outt•.J torlos os do
Brazil, foi o fjiiC mais profmHI:tmc:lte ~ontiu o brusco passamonto
de ;;:, Ex., JlOI'C(Jte foi el/e o horço do eminente homem pnblie•J.

(Muito heiil., muito /Jem..)

Po.;to :t vot'ls,
Ellls.

ti

:tpprova•lo o t',JC(Ilill'illlnnl,n •lo
·

~~·.

Alfrod•J
·

. O SJ.•. P.t•eto~Idente- A' vlst~ i.l:t tle!ihel'aÇiio •1110 o Se·
nado acaba 1le tomar, vou lev:~ntarn sossiio o designo p·trn. ot•d•J:n
<lo' dia da sogninto :t me;m:t dosiguad:~ pam lro.io:
.
.Discussão unica do~;nt•ooer. n. ·15, <lo 1910, da Com missão de
Po_hcia, oplnant.lo pela cJncossão da. licen•;:t que solicitou, paro
<loJx:u• 1le compn.!'tlétlt• :í .· .~o~s~os ilo Scna•lo, <) :':t•. Senador Go!'vn.•<io
Pas~o~;
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.. Disuu~.ião unioa •lo Jllll'l!Oer n. 16, tl~ 1911), da Commissão de
Policiw, opinandq pela ·conce~são ela licença quo solicitou, pat•a
retirar-se desta Capital, o Sr, Sentido r Ribeü•o Gon~nlrcs ;
.
Discussão unica da indicação u. 1, tle 1010, no sentido tle set•em
equiparad·iS oa ,·oncimontos de alguus do~ funooionat•iu.s do Sou<•tio
110s 1los de igual categoria da Camat•a dos Deputado;~. (Com parece1·
(mJOI'<loel da ('ommissllo de Policia) ;
1• discus.são do pr.:~,ieoto n. 8, do 1910, t•efot•ma:ndo a legislação
eleitornl vigente. (Ap1•ese11tado pelo §1·. F. Glvcer1'o); • · ·
. 1• disoussiio tio pt•ojecto n. 9, do IULO, creando um consuladv
si!Uple.> om Ronlogne·sur-~lot•, Fr~nça. (0/ferecirl~ pelo St·. A. A:e·
l'ldo).

Levanta-se

:1

sessão .
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.·.• · A' l hora drt tnrdo, pJ•esente numero Jeg~l. tlbl'e•se a sessão a
'<1ue concorrem os St•s. Senadores Ferreira · Chaves, PedJ•o Bot•ges,
Camlido tle Abreu, .lonathns Pedt•os~, Jorge do Moraes, Urbano sa·utos, .Mo11des de Almeida, Pires F~rreira. DGmingos Carneiro, Walfredo Leal,· Gomes Ribeiro, .Joaquim M:tlta. Coelho e Campos, Oliveira Vallndão, José Marcollino. Sevet•ino Vieira, Bernardino Monte· iro, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lour•eoço Baptista, Sá Ft•eire,
Lauru Sodré,.Alfredo Ellis, Braz Abrantes; Rodrigurs Jardim, Gon..
zaga Javme, Oenoroso Marques, Alencar Gulmarãe$, Felippe Schmli:lt, Victorino Monteiro, Pinheiro Màchado (31).
' : ·'ncisam do comparecer, com causa .iustltlcada, os St·s. Senadores
Quintlno Bocaynva, Araujo Góes, · Silverio ·Nery, Artlmr Lemos,
Indio 1lo Bra?.il, P~es de Carv~tlho, Jostl Enzeblo, Ribeiro Gonçalves,
6orvasio Passos, Thomaz Aacloly,· Tavares de Lyra; Antonio de
Souza, Alvaro Machado, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Oon··
çalves Ferreira. Rosa e Silva, Gullherme Campos; Rny Bat•bosa,
'Ollvell•a Figueiredo~ Augnsto de 'Ynsconcell~s, Bernartl? Monteiro,
Feliciano Penna, Francisco Salles, Frnnctsco Glycei•Jo, campos
·Salles, Metello, A.. Azorodo, .•loaquim Mnrtinho, Hercllio Luz, L:~uro
Müller e Cassiano tlo Nasolmonto (32).
E' lida,· l'osta cm dh:cussiio e .~em tiobate ~pprovatla a acta da,
sessão an tet•wr .
.
·· •
..
.o sr. ·s•,''seo1~etn.i•to (m•ui~do rf,· t•) d:t conta do
sagitilit.A
..
. ,
EXPEDIENTE
HequeÍ•illientv de Philadelphci de Souza Castrv, de i6 do cort•i:mte, pedindo relev<1mento do pt•esoripç/l:o pa!'a pode!' !'tJcebot• a
'Ygl, l(

.

.

:

.
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di1fcJ•ença.' do vencimento a que tem direito, em virtude da annullação, por sentença ju,Jiciarla, do decreto que o aposentou violentamente no cargo de thesonrciro da Imprensa Nacional.--A' Com mil•
114o· de· Finanças.
· · .,
·

o

S:~.•·,

4• Secretario (se1·oindo de 2•). declara <lua não
ha pareceres.
·
.
Sr, J~ii.o Luiz Alve•.não vem, trazcL' uma. noticia
nov;L, O Senado, como todo paiz, j<l. teve conhecimento· da inespel'ado fallecimento do eminente estadisb chileno, o Sr. Pedro
Montt, digno Presidente do Chile. .
·
.
·
São tanto> os laços de sympath1a que ao Brazil prendem a n&Çlio
chilena que acredlt·a interpretar os sentimentos de todo o Sdnado,
prvpondo, come demonstração de profundo e sincero pezar, pela
morte do"illustre Presidente do Chlle, estadista que soube honrar
as tradiç!Ças mais alevantadas da Amarica, cultivando com carinhoso cuid1do as relaçll:is de cordealidade internaclonal, não só com
a nossa Patria, de que era sinceramente amigo, mas com todas as
nações visinhas; que se renda um justo preito <1 sua memoria. Por
isso· requer ao Senado· .que, como. demonstração, de solidariedade
eom o luto. que pesa. hoje sobre a nação irmã, o Chile, pelo·intll.usto
passame~~to de se~ Pr~sldente, se BWJpenda a sessão e,:por interme.dia.da Mesa, se scJent!llque ao SenadO Cblleno .o. peza1• que ao Se•
nado Brazileiro causou tã3 t~lste acontecimento. (..l{u4to bem;

o

muito. bam.) . :

.

.

..

·
,.

o Sr. Presidente- O Sr. Senado!' João Luiz Al;ve&'1

requer que· o Senado. suspenda. a sua. sessão, como demonstração
de profuodJ pezar pelo fu.llecimento do·Exm. Sr. Dr. Pedro Mantt,
Presidenta do Chile, e que a Mesa. •lo Senado telegra.phe ao ,senado
d'aquella Republica,, manífestando 01 seus sentimentos, po11 esse
tr.fste acontecimento. Os ,senhores que appronm.. o q.ue s. Ex,
JeQuor queiram levantar-se. (Paula,)
Foi approva.do unil.llimemente.
.
.
A' vista. do voto que o Senado acaba. de dar, vou levantar a
1essão, designando, para. ordem elo dia da seguinte a. meilrna. desi·rnada para hoje: ·
· ··
. DiscussãO' ·unioa. do parecer n. 15, de 11no, da. Commisaão cfe
Policia, opinando pela concessão da licença que solici119u, para
deixar de comparecer ás sessõea do. Senado, o Sr. Senado!' Gervaslo
Passos;
.: ..•.
Discussão unica do pa1•ecer n. 16, de 1910, da Commissão de
Pulieill;, opinantlo pela concessão· da Hce:noa.·qu& sollett'otr, para.
retirar-se desta Capital, o .c;r. Senador Ribeiro Gonoalves ;
· ,
Discussão unica da fudicação n, I, de 1910, no sentido de
. serem equiparados os vencimentos de alguns dos tunccionarios do
.Senado aos dos de ig.ual categoria da Camara dos Deputados.
(Ciml par'c'" jauot•auel ãa Commfu6o de Policia) ;

·

··
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I• discussão· do projecto n. 8, de 1910, reformando a legislação
eleitoral vigente. (A.P'meralado -pelo 81•, F. Glycerto) ;
I• discussão do projecto n. 9, de 1910, creando um consulado
simples em Boulognc-sur~Mm•, França. (0/ferecido pelo Sr. A.

h1redo),

·

Levanta-se a sessão.

27". SESSAO EM 18 DF. AGOSTO.DE 1910
PRESIDENCIA DO SR •. FERREIRA CHAVES, 1° SECRETARIO

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre.ae a sessão a
que concorrem os Srs. Senadores Ferreira. Chaves, Araujo Góes,
Pedro Borges, Jonatbas Pedrosa, Jorge ·de Mora.o1, Artbur Lemos,
Urbano Santos, Mendes de. Almeida, Pires Ferreira, Domlnguea
Carneiro. Walfl'edo Leal, Alvaro Machado, Castro Pinto, Gomes
Ribeiro, Joaquim Malta, Coelho e Campos, Oliveil•a. Valladão, Severino Vieira, Bernardino Monteiro, Joao Luiz Alves, Sd. Freire,
AuguitO de Vasoon9ellos, Lauro .Sodrê, Feliciano Penna, Francisco
Salles, Alfredo Ellis, Francisco Glycerlo, Bt•az Abrantes, Rodrigues
Jardim, Gonzaga. Jayme, A. Azeredo, Generoso Marques, Victorlno
Monteiro e Pinheiro Machado (34).
·
Deixam de compareoer,com oausajustitlcada,os Srs. Senadores
Quiniino Bocayuva, Candi4o de ·Abreu, SUverio Nery, Indlo. do
Brazll, Paos de CarvalhOl :Josê Euzebio, Ribeiro. Gonçãlves, Ger•
vasio Passos, Thomaz Accloly, Tavares de Lyra, Antonio do Souza,
Slglamundo Gonoalvell, Gonçalves Ferreira, Rosa. e Silva, Guilherme
· Campos, Jasé Maroellino, Roy· Barbosa, Moniz Freire, Lourenoo
Bapillta, Oliveira Figueiredo, Bernardo Monteiro, CAmpos Salles,
Metello, Joa.quim Murtinho, Alencar Guimarães, Felipoe Schmldt,
Hercllio Luz, Lauro MiUier e Cassiano do Naeolmenio (29). 1
E' lida, posta em discussão e eem debate approvada a acta. da.
sesslo ao te1•ior.

0 Sr,

guinte

~·

Secretario (llrvindo de 1•) dlt ·conta do SO•

EXPEDIENTE
omcio do Sr. Senador José Marcellino, de 17 do ooJrrente, com •
m unicando que, por motivo de molestia, se reiira desta ca.pita.l. Inteirado.
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O ~r. ;3' Seerettu•Io (.<e1:víndo t/,: :?•) proce,io 1~ Jeitm•e.

do sngninto

·:

.•,

·

:,

P.IRI\('Jo:H
1\'. 25- (i)(ll

:\fio ter·tn

]Jl'"cnJeJtcüt ns razuo; tio velo opposto

p~lo

Pt•ofdw

li,.·

!'O>UIIIQÜO do COilóClho ;\fuoicipal lllUIHÍaJh;O COOtill' 11.0 1° oscriptu- .
ral'iu ria !Jit·ecwri1t Gemi úe Fuzemla Juão Attgusto de Gotloy, comei

do soJ'I'i<·ll, par;t. todo.;; os etfei to.>; menos J>ara a peJ•oepç:ão de vencimento,,, o tempo em f!UO ostere prirudo do seu o;,t•go.
Com elfuito, trata-so de um .fuuocionaritl quç·, tendo maL< '!"
~eto annus do er.re~tivo oxe~·cicio no ~eu oarg,1,. ri~ que.~ :;úmtmte _porlo!'ta. .~m· dcnHttLdo mudmnto !Jl'O~e.>su admw.Iott•atlvo q11o o ,tulgas~e lHissfl:el dessa pana, nos tot•mos expresso.~ do decreto .n. 44 A,
de i Llo agosto rlü lB93, o Joi, outreta.uto, ]lor .,ímpios acto do Prefeito, e som obsnrrancia 1lo nenhuma ([a; l'ol'll1alidarles ahi recommend:LL\a,, t:omo ttdo foi convonlen~emente !lemon~tl'!l'do perante
o Consclltn e ro~ulta do· lliSpústu ntt rc;:olucão .de 12 tle novomb1·o
íle 1906, que o fez reverte!' ao J•e;;poetiro quadt•o. · ·
..
,Excluindo da l'CYorsão o dlr·oito á pe!'C(Jpção dos venoiment·J~
aü•azado; o co!•rospoódcntes an tempo llurante o qual estore prí.vado do c,~crcicio do seu car·go, o Con.sellw recOJlheceu, toda vb,
ao fttnedunario, cuja demissão injustificada e illogttl assim annnllara, toda' a" mais yantagens ,·1uc as leis mnnlcipnes ns~egm·am
aos cmpt•eg;~rlos que contaro1n mais do cinco anno$ de bons ~er
~·iç •>, entro os quaes so incltle a contilf(em <lo tempo pnm aposoa-

tudoria.

··

· Otttr.i ·não loi o intttito,' nem o·ttro da. resoluqão TCÜt.1la, !lesLlc
qu,(l nella se repetiu toxtnalmonte o i}Ue já •~ Resolução da l'over·sltr• acim•L citada. ltn 1·ia dotPrmiut.rlo qu;~nto a Yencimentos atra·zri,lo~. oxclui(los 1lo fuvo1• ·da lei.
.
..
Nem· roi uma J•esoluqão de oxcepoão, que pvsstt fet•lr tlit•citos
de tat·coiros, a YotadtL pelo Conselho. Elia l'OCOnheceLl arlenas um
dir·eito .irl l!Xi.st.r.nte, r: que ns leis municipa.es·assegur:uu a todos os
fttncciuna.rios, com mais de l:inco annos. de sct'''i~;o.
.
.
Nã~ ha t·ar.ão, · pot•tanto, plm mr~nto1• o .Yew vppo,r.o e~ cssu.
t•e.,olnçau. . . . .
.
A Commissãú ti~ CÓJ~>tituk:ic• c Diplom:tei<'t é, pois, tle ]J:>recOL'
que .~nja ellc t•ojeitc.tlo.
Stlla 1las CommissiSe.l, !7 tle :;gosto de 1910.~ A. A;tJ~erlo, pt·e~identc.- AlencaJ· G1•imm•,1es, rolfltOi'.
lle.wlll("7o elo

C011~e/l10

Municip,tl, vetada. a

'fl~e

.•c

ref~J·e

o

1mrece1· .•uprn

O rou,;olho Municipal

r~,;ol1·e:

A1·t. 1•. Fictl o Prcfdto autot•iz:ltlt> a.m:11l1lar com~u· a,,J l" C;lcr·iptm•:tt•io da Dlrtd'•!'h lil'l'~l r\n Fn.zé•tll.la .l,lfio Augu-to 1lé' Oo.''
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doy, como do ser1·i.;-o part~ todos os ell'eitos, monos \Jltl'a ftl'I'cepçiio
tle vencimentos atrazadoo, o tempo em que o~tcvo privado de seu
caL'go, ~endo a ~ua nova pusso c IJXCl'.:iicio, para o l'ccebimeoto de
vencimentos qne lhe ·competem, conttida da dnt:.t Lia prüm!l!:m.çlio
da hli •lUO o mandou revertei' ao l'OSQCctivo !juadl'O,
At•t. 2". Revogam-se a.s disposiçoes em contrario.
.. -Sala das s<ssõcs, em 30 de.· maio de 1908.-DI· . .fosd ,l!endes Ta· ·
~Ja~es, p1•esidente. -Jlduardo José Pe1·eil'rt Raboei1·a, I• sect•otario.
-FI'Imcisco Pinto rla Fo11secfl Te/les, 2' secretario.
:Jlolioos do .,elo, n. 2?, dt! 1908, opposto ,; l't.'toluçtio' .illJII'Il,

. S1•s. Semt•lo!•os :
. 0 funcciooario João .~ugusto !lo Godoy, Clllltomplado. pula present.; t•eso!ução do Conselho, foi demittido a 27 •lo julho de 1895 o
mand:.tolo reverter uo •tuadl'o a que pertencia, pola lei . 11. 1.107,
ilc 12 do uoYcmbro de 1906. Em virtude dessa lei, entrou olle em
1lxercieio a 27 de junbo de 1007. Es.tel'e, portanto, completamente
afastado dos serviÇiB da PrefoituJ•a dtn•anto 12 aunos.
Con ,·ertida om lo i a resolucão, osse fuuccionario llc:tria >Jnolo
o mais anthrn, ou um dos Jnai~ antigos, dos da sua clas~e. '! desse
mudo p!•cjmlical'ia os direitos adquiridos dos qne, dtu•aute e:;ses
12 aonos. ·.loJicaram a sua actil'idarle ao seL'VÍ{•o publico inunicipal.
I,sso eon.•tituit•ia uma gravo injusti~•a o aht•iritt um m11ú pL·ecc·
t.ente.
·
Accresce que o funcciona.rio om questão não foi «!'CiJLte~rado·»
nv cat•go, do qual fô1•a logr,lmonte demittido por so1· demissível
a!l nu tum. A lei apenas mandou que olle t•ovet•tcsse uo •Jm~dro, e
sllmente as L'Olll tegt·a~õoa, segundo as lois goraes, dão tlireito <í coo·
ia.gem do tempo dccorriuo entro a data da •lomiss!lo o a ola retomada do cargo.
.
·
Por todos e5scs moti ros, véto a resolução do Con•elho, o suiJ..
metto o meu acto á deci~ão do Senado Federal.
Districto Federal, 011120 dejnnho tio l!l08.-F. J/. de Sou;a
Aguim·. -A impl•imlr.
•

O SJ.•, OastJ.•o Piuto (') - Sr. P!•osi(lOJ!lto, V(lnho oc-

. eupar a attcnçi!o do Senado, apouas lllll'!l. nma pontmh:t do conrorsa, sem fórma e sem tlgnr;t 1le tli~cm'lln, . nflm de folhetim tam·

oonoo.

·

' v.

Ex. sabe, como é lllltOI'ÍO, llllO, depois tla ultima 'essilO, no
Jnemot•avol debato tqJL'oposito do ca~o do Rio d•l Jaoeil'O, seguin-se
um domingo, um dia santo, I!UO nossos bal.tittis do C!~tholicos nos
fazem guardar, o dons dias necrologicos, em que não me cou~e,
com uma cei•ta satistà.Qão, rectiflcal' uns . t<tntos apartes ao !hscur;o <}Úe, nesta Casa, p!•onunciou solll'O o mesmo nssnmpto o illustre t•epr•)SOntanto do Esph•ito ~anto.
'

('} Esto t!íscur•oJ uoio li.lí rcvíoto poJo Ol'n•lor.

'
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....
Sr. PL'esidente, não tenlio vaidades de ot•ador ...
0 SR. ALFREDO ELLIS-V, Er. o é.
O Sn. CASTRO PrNro-Muito obrigado a V. Ex ... ;nem presumpções de jurisconsulto, e sl realmente, sobre Msumptos em· debate
aqui no Senado,. tivesse idéas justas, precisas e claras, como aquel·
~as que, sabbado ultimo,expoz com tanta autoridade o outro hol).·.
rado representante do Estado do Espírito Santo, num do3 mais me-.
moraveis discursos que temos ouvido 'na presente sessão, eu me
desvaneceri1L com esta honra, concorrendo assim; com as .. poucas
luzes de que disponho, para. o esclar·ecimento das m.aterias e para
co!lduzi~; o voto indeciso de alguns collegas meus - hypothese .
a!Jás pouco provavel.
Ha apartes no discm•so a que me refiro, que são verdadeiros
disparates. .
Pa1•ecc, por elles, que eu me dou a liberdade tle cultivar a
musn nephiliba.tn, em mnteria de Direito Constitucional.
E' verdade que nestf' assumpto sou phantasista.
. 0 SR, SEYERINO VIEIRA- V. Ex. ni!:o preci~tl.V:J. justitlca.r-se,
bastava reotítlcal' o engano em que o envolveram os encarregados
do apanhamento dos debates.
·
O Sa. CASTJW PINTO- Antes de pt•osegnir, Sr. Presidente,
quero fazer uma referencia das mais oppo,·tuuas. De maneil•a nenhuma attribuo a l'~sponsabilidade destes ::~partes, quer ao illustre
corpo de tachygrapllos, tão competente, tão habil, como o quo tra·
ballia. nesta Casa, quer aos redactores dos debates, ou v. Imprensa
N'!lci onai.
Nós sabemos, <>om a pratica que temo;; deste serviço, quo a
:tesponsabilidade ê dill'usa a este respeito: ha o oradot• que fala,
os apartes que se cl'tlzam, o tachygrapbo que apanha na ocoasiã.o
. o trecho pronuncia~o pelo orador, o redactor dos. debate&, o escrevente, a Imprensa Nacional, o typogr:~pho e o revisor. Mas qualquer que seja a responsabilidade, ainda. que devolvida para. cousas
e não pam homens, não posso acceitar a responsabilidade desses
apartes.
•
·
.
·
Vai vêr V. Ex. ~orno um desses apartes está reduzido:
· ~E si o PoJér guo quer Jegislat• .fôt~ incompetente, de que serve
a sa.ncção ~A lei na.o tem o seu momento esct•ipto na. s:~ncção ,,
Empreguci-momento-Perdõe V. 1\x., St•. Presidente, ~ue,
nesta converea sem galerias, sem assistencia de povo, que eu diga.,
·.que ás vezes tomo a liberdade de usar, um pouco forç.adamonte, da
technologia de professor.
·
Empreguei a. expressão-momento-não no sentido 'de-fracção
de tempo- mas de accõrdo com a.. publicistica allemíi, que significa- elemento primordial, conceito ; nem na.flgura delictuoila.,
como soja, por exemplo, o furto, tirar paru ai ou para. outrem uma
cousa alheia, movei, contra a ,·ontade do seu dono.

I•.
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Eis diversos elementos do momento um dos quaos deve -Bar o
elemento primoL•dia.l. Um momP.nto quer dizer oconceito. quer di·
zer o elemento, na figura. dollctuos.1 ou do qu11.lq1Wr out1•o
conceito. Assim disse .eu:- a. lei tem seu momento -lembrome bem do adjectivo que empreguei na. ocoa.slão-na snucção ...
Não sou tiio parvo em direito constituclonal que não saiba que
a lei ·tem o sen momonto-devia dizer melhor-tem ·O seu •momento
.dominante nas proprías casas (leliherantos, nos proprios corpos de ..
libe1·atiras.
·
.
·
·
Aasim o momento dominante da !e ii é .a discussão e. a approva·
ção numa só Casa ou em amb.1s, si hou,·er o systema bi-camerario.
·
Nito podia ou dizer absolt1tu.mento que, m~mento, isto é o elomonto primordial, ca.racteristlcto, especifico do uma lei, estivesse
na sancção.
·
·
Extranhci a tlieori.1 do illustr·e L'epro~onta3te pelo Esph•ito
Santo, dizendo-não, não é possível r1nc o ·doblto sa resolva pela
posição que o presidente elo Esta(!O do IUo gua.rcle a rospeit0 da
questão, porq1tc a .lei não tem o seu momento dominante ou exclusivo na,.sancção.
Sei que a sàncçito entra como elemento de formação da lei.
E' verdade que o Chefe do Poder Executivo, confo1•mo os princípios
do systema que 1•egem o direito publico, num dado pn,iz, tem na
sua 'sancção um dos momentos da fo1•ma~ão da lei; mas nem ó um
momento exclusivo nem é um momento dominante. Mom~nto do·
1llinlnte é o da approvação do proj êcto ('lll ambas as c.. sls, o t~nto
assim ~. que a lei póie, em certos casos, independer da sancoiio,
e em outros, ser :pro:ntllgada, apeza1• da não sanação, si. passa.dos
os dias. do prazo constltnclonal, o Presidente não rier positi vamen·
te, expressamente com o seu .veto ou sancçiío.
O ·outro aparte é •o seguinte:
cO SR, CASTRO PrNTO-V.l!;x. esta bboL"anclo OlU nma flcçã.o do
pl'inoipios ... ,
·
·O que é ficção de princípios, SI'. Presidrmte ! ? Podin ser .quo
eu, num momento de alta abstracção parlamentar, tivesse doixodo
escapal' impulsivamente essa phrase -ficção do principies:- mas ;o
quo eu-disse foi-petiç!o do princípios.
.
Como S. Ex. partia da propria.1ogitimidade da assembtéa para.
chegar ti conclusão de que não cabia a interpretação no ·caso do
Rio de Janeiro, eu disse-« E' uma qttestão p1·obantu1·. V. Ex. la·
bora.numa petição do p1•incipiou. Vicio de loglca, em viL•tude do
do qun.l a pe5so.t quer provat' a propl'ia cama, p:u•tindo dolla
mesma.
•
Afinal, ·é uma questão de Yaid:~de e não pedi a palavra para
trazer no debato parlanlentar um ap::n•to dado em uma sessão passada_. si não quizesse, arg1L c o Senado, !tlbreptitio, a·provoita.I' o
enseJo de voltar ao assumpto, mr~s voltar sem SOl' Daquella occa·
sião, um pouco imp1•opria para a manifestação da. minha palaVL~a.
pelo reconhecimento da, minha inoomp~tenci:l poHtica .•.
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VozEs....:.Não ;tpoiado.
O SR. CAsmo PI~To- ..• a falta de autoridade de minha palavra, •llll determinado momento, nesta Casa, quando os 42 gr4os de
tempera.tura nas qucstues em deba.\e apaixonam o mesmo debate,
collocando-o cm tOL'l'cno perigoso.
.
··
Volto, St•. p,·esidnote, e volto aiud<t a pi'01'10Sito de um apa.t•te;
ptil'<JUO me pat•coe r1 ue,eotre os dous a tpto me vou reforil•, cahi eu
em contradicção.
O primeiro foi o que tloi flu'autlo oravam os lllustre~ Senado!·e~ pelo Maranhão c Distrlcto Fc(lcral, aos quaes, Sr. P1•esidonte,
não JhQO nonhuma especie de elogio clmmando.os de jm•iscon•ultos,
por•Jt!O. ellos o são do vm•d;Hle homens do fôl'll, da Sl.•ioncia e do
iliroito; no r1ue niío podoi•oi sor contestado, e e~.'le primeiro :t.\)at•te
•'- relativo {t thoorla de r1ue o Poder Judicia!'io pllde se1• ouv11lo a
prüposito da lei OI'çamcnt!Lrht do E'ltado.
.
8.3. EEx. tiroJ.mm-me desse ec1ttivoco, exJlli<:ctndo pol•J'eitamonte
qthJ não se ti•a.ta desse conceito.
:Mas, St•. Presidente, Ito a.p;u•to que me ,; <.~.ttribuido, se lê:
· c No cas:~ conct•cto, pot• exemplo, quanto o contribuinte recoi·re
ao Po<lor Judiciarío par.~ não pagar os impostos. »
E' <Juusa sabit.lu. do Sen<t•lo e de tot.los, pois que é u /J t!.-bd da
nu~sa jul'isprudenci;l, <iUO, si o contribuinte uão quizer pagai· um
impo$to ;'lob fundamento tla illega~i~ade da autoritlat~e clue o decretou, putle 1·ecorrot• ao PodO!' Juúwmrlo, e na espome c o; autos
esse poder pude isentai-o do pagamento daclnello imposto, sob o
1'nnda111euto da illegallda.Jc da autol'itlad"' •1ue o decretou.
Ct•eia quo isto não púde ~·otft•er conte.'ltaçü:o; mas, S1•. Pt•esidente,.
eoncluir d:thi que o Poder ,Jttdichtrio, na bypotheso dos mesmos
:lUtos, pos.sa conhecer da legalidade, da1llrmação de num assembléa
Jogislativa, que se organizou de accôrdo com todos os J•oquisltos
Jega.es e do accõrdo ainda com as leis que a devem regei•; pOde
declarar :t sua oullidade, baseando-se no ·Jll'esupposto de que foi.
furm ~tia r.m •le.'!accôl'do com a lei, depois tle J'esolvido o ca~o pel•J
Con~ri•esso, é o r1ue não me p;u•ece ctl!'ial.
.~
0 SR. BimNARDINO HO:'>/Tf::U&O-Ninguem SLtstentou. isto.
.
.
O Srt. CASTRO PINTO - Ett estou explicando os meus apartes,
explicação tanto mais mLtu:·al quanto é certo que .o discurso dil
V. EK. ostil. sendo publicado e commentado pela imprensa do sutl
tet•I•n, e atê, para mim, com uma c•n•ta extrauhoza, de ó catar
sendo publicado no jot•nal otHcial, conjunctamente com o do nosso.
collega, o Sr. SenadoJ• .João Lniz Alves.
0 St:. BEUXARIJINO MO:>i'rlliRO- V, Ex. não leu bem,
O SR .•JoÃo r.mx Ar.vt~s- o meu discm•,;;o está. sendo pul.tlicado
11 1 orgão oflleial, ao passo que o do meu nobre oompanheil•o
d•:. represent.ação 11 est:\ sonrlo no orgiio <ht opposiçfLo.
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O SR. CASTRo PrxTo- Não entro na politica intet•na do JMado
do Espírito Santo, pela mesma razão (Jne não clesojo que qmtl(JUer
collega trate da do meu.
O SR, .JoÃo LUiz ALvEs- Pois não parece.
0 SR. CASTRO PINTO-Si V, Ex. tiver lllUIL pi1Ut& Pill'il os m'lUS
di8cursos, eu a acc~itM•ei ; ma~ eu não me quero dosviar do ponto
que me iL·acei por essa tangente, a da politica intema do Espírito
Silnto, po1•qua sei o que é politica de campalliU'io que eu não quero
.fazer· em relação <t·J Estado de v. Ex., pefa mesnm rilzão, repitJ,
que não quero que :;e fa.~n em l'elnção ilO meu Estado.
.
Mas, Se. P1•esi•lente, consinta V. ~x. CJile eu pt•osi;:m nestas
}Jobres e •le~pro\encios:li conslderaçiíes que estou J'azeuüo, todas
pllilosophica•, porque as considerações philo.~OJlhicas são mais QU
menos abstractas, sr~bldo como é que a philosophia é a. scioncia
llaljuolles que nada St\hem e que, Jlilda sabendo, podem J'[!,Jat• soht•o
.t•JdQ, até, leigamente, sobre assumptos juridic ;s,
. . Ante; de proseguit•, Sr. Presidente, peL·mittil•-me·hiio V. Ex. e
o ~eoado mais uma digre.s:o.ão a ~espcit? do ap.tl'tes.
·
Ha. '1 ucm extriluhe que ou seJa fertll cm n.partes.
C~neordo em pa1•to, isto é, que os apartes nem sempl'•l .toem
cp,•Ol'tunidade. Cito exemp!o.;.
·
Discut•sos ha, como o memora.vel pronunciado na. sessão de
81UiJttdo, pelo S1• ..l•Jão Luiz Alves, cujo nome peço licença para de·
clina.l', que não pot•mittiu nem um só aparte, pois, que oat1•a
cousa não são ;;ini'to disposições metbodioas c juri·llcas, que devem
ser ou viola~. C·Jill a maxima attenção; religiosamente. ~Ias V.
Ex.,. i'll'. Prtlsideute, comprehende f!Ue, não s~nolo o Sen<~,do .da Republ!éa nl!la aeademia, uma, escola., na qual se deva ou vu• sem·
:pre sil<l<ldosamente a~ peç,Ls ot•a.torias que cada nm de nós t1•az
para o debate aqui, tamllem c.Lsos ha em que os aparte; teem
o seu calJ!mento. Imagine v. I~x., SI'. Pre>idente, que o Senado só
. devesse ouvir. sem commentar, os discursos !JUO aqui fossem profeL'ido~, e que cada. um dos Sr8. Senadores quizesse falat• sob1•e
mater1a de illta relevanci:1 e IU'gencia. co.no a(luella que nos occu·
po11 na sem~na pas•ada, Seria uma calamidade 1
...
E' caso pa1•a dar pa1•abens a este paiz quando ba o menor numel'O possível de oradores. Isso não que1• dlzet• CJlle, occupando·se
a tribuna com proficienci:\, de morlo a esclarecrll'-se o assumpto
em ~ebate, não se venha prestat• relevante servi~o ; mas é o caso
de dtzer ao Brazll, de accôrdo com os sJus t•e.moti)S anteceden te• :
Quanto menos orcttJores, melhot•.
·
l~ntt•etanto, eu sou Senador, tenho assento nesta Casa, ouço
limas tantas comas, embora proferidas magistralmente; o htli de
ficay calado? hei de peolir a palaVI'a para um novo discurso? De·
mats, Sr .. Pl"eSide:Ite, não é passivei que, depois do memorava! tliS·
cu~.;o do tllustre rept•eseutante do Espirito Santo! outro Soma.dor
qmzesse ainda insistir sobro o assumpto já comp etamente dobatl'!o, salvo motivos especi:\es rJite o trouxes,em il tribuna.
·
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Eu, portaiito, SJ', Pre.itdente, sou de opinião que na.da. l.ta de
mais natur&l do que o aparte. Perdoam-me os oradores consa,rra·
dos, mais entendo que, desde que não degenere em dialogo, o
aparto é um conatn•so pt•eciow: um 11parte dispensa um discur~o ....
0 SR, SEVERINO VIEIR.\-Apoiado.
O S!t, CAsrno Pil\TO - E' portanto poupar tompo c mais
alguma cousa e, como funccionarios que somos, devemos restrin-·
giro inais possivel.o tempo para ventilação de todos os assumptos
que coi'I'Om pot• nossa conta. Eu, si estou hoje disset•tando a. qui, ~
porqtte ascssã.o est(L morta~ Posso garantir a V. EL qne .não aou:
âos mais assiduos JJa tribuna...
·
0 Sn, PIRES FERHEIRA-Pois é puna.
O SR. CAsTRO PINTo-E1·itei, Sz•. Presidente, tomar parto no
debate pronunciando discurSC', não só pot· causa de miollas ft•acas
luzes no as;umpto,como porqno enten•Jo ctuc o illustre representante
de Matto Gross(', relator do parecet• que approvámos aqui, apre•
sentou a vcz•dadeira doutrina do cnso.Quando o illustre Sen:Mlor por
S. Paulo nos arguia de uma certa suspc1~ão de solidariedade nessa
questão eminentemente politica, dLse o illustz•e Senador que nós
eramos uma corpot·a~ão politica e esta vamos necessariamente
obrigado~ á solidariedade politica. E' uma verrl<Ltle. (Apoiados.)
E ê preciso que, tle vez em quando, um homem como eu. que tem
preoccupações llo rc~ponsa.hilidade~. diga ess1s verdades.
O Sn. ME:>:DES DE AL~IE!D.\-Mas qnem tlls;o qno niio ora
questão politica?
.
O SR. CASTRO PINTO- Houve qtwm qulzes.se trazer a qttcstlbo
para. um terreno puramente jurídico.
0 Sn. MENDES DE AL,!EIDA-Aqui?!
O Sn. CASTRO Pii'iTO -Ett'entendia que a solidariedade devia
eristii•, salvo si no correr do debate nos convencessemos de que o
Go\'erno Federal não podia intervir no Estado do Rio.
Ora o debate-em que pese aos illu~tres opposicionista.s, a. mi~
noria de!ta Cas<t-convenceu·nos de que, juridicamente, et'.l o
caso do intenenção da União no Estado do Rio do ,raueiro, para.
norma.lizat• uma situação jlerturbada. tle modo gravíssimo. Para.
que ou em toda a discusõao me manilestasse de outro modo set•ia.
preciso crue esquecesse minha. origem eleitora.!; niio estou aqui
po1' conta. propl'ia como qttem faz concurso para prol'imouto de
um Jogar; sou z•eprcsenta.nto de nm partido que é como um mem·
bro ua fetléraoão solidari<t com o partido ropn blicano, de que é
chefe o illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, cujo nomo peço
licença para declinar, o Sr. genet•al Pinheiro Machado.
Eu não podia abioluta.mente, por conta propria, só pelo bello
pr;tzer da palavra, em um debate sobre direito constitucional, vir
dizer aqui que, pOl' motivos theorico~. deixa v<~ de estar de accõrdo
com os meus amigos.
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OSR. BErtNARDINo MoNTEIRO- Agora é que estou sabendo que
a questão era fechada. Emitti a minha. opinião individual e tinha
direito. do emittil~a.
· OSR. CASTRO PINTO-Não sou versado em gy1•ia parlamentar;
não sei o que é uma. questão fechada.
. .
0 SR: BERNARDINO MoNTEIRO- Eu não sabia que todos da·
vla.mos estar solidarios, que era. uma questão politica. . .
··
OSR. JoÃo Lutz ALvEs- Politicas são todas as questões aqui.
O SR. CASTRO PINTO- Não s!to.
O gll, JoÃo Luiz ALvEs-Na alta accepção do termo, todas são
politicas.
O SR. CASTRO PII'iTO -A ser como querem os honrados representes do ·Espírito Santo, todas as quest11cs que se agitam neste
l'eclnto são politicas; mas, neste caso, seria preciso da1• á express!to
-politica -a significação de - univel'sal.
Politicas, só no sentido dos partidos que representlm. Não dou
á palavra - politica - e ,sa cx!)re~são t!to vaga.
·
Sr. Presidente, eu queria. dizet' que, si a pretexto de umas
tantas duvidas sobre a questão de direito, eu viesse aqui com tergiversações, mentiria á minha origem eleitoral, er,\ um apostata. .
. 0 SR. BERNARDINO MONTEIRO - Mas eLt não SOU um a.posta.ta.
OSR. CASTRO PINTo-Nilo faço allusües, sou incapaz de fazel·a.s .
.Não ha. ninguem nesta Casa quo se possa queixar do ter sido attin·
gido ,por uma allusão minha. Estou varrendo a. minha. testada.;
V. Ex. j!t está com a sua varrida..
· . Não sou daquelles qué, a pretexto de opiniões proprias, om
materia de senso juridico, se afastam da disciplina rigorosa de seu
partido. Não minto absolutamente aos meus compromi5sos e com
elles hei de aclw.r·me sempre do consclencia. et•guida, entre os meus
deveres de representante da. Nação e a minha attitude no partido
que me elegeu.
Não quero deixar a tribuna nesta. convet'S:t desalinhavada ...
OSL\. FR.~SCJSOO GLYCER!O- Muito agra.davel.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Siisto é conversa., OqttO DÜO serll.
entil:o um discurso ?
OSR. CASTRO P!NTO- Não se preoccupe V. Ex. com o va.lor
quantitativo.
·
Não quero deixar a tribuna sem me referir a. um aparte que
doi ao discurso proferido pelo illustt•e representante de Sergips,
mestre reconhecido, incontesta vel, em assumptos ele direito (apoiadoi) e considerado como um dos homens que neste paiz entendem
perfeitamente do que seja direito em todas as suas modalidades,
em todos os seus ramos.
Tive esse atrevimento, porque S. Ex., por motivo de um certo
rigorismo antigo, se mostrou no seu discurso um pouco ceutralisto.
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centripcto, procura.udo ~d·tla. Uniio o l'emedio p;\t•a todo8 os lllflle~
qne ;lfligeul ns Estados na :>IHI politica individual.
s. Ex. foi ntt.l reaccionario. Pam. o honrado Senador, a. l'egra
é ,·~ iutervenoão. De boje em deant.:, n Republica. só Gem nm ca·
mio~ho nas ~nn,s t•osoluçõa> quothliana.~-<t into:Jrvençiio.
·
O Sr.. L'OEr.Ho E 0.\MPos-Não apoiado,
0 SR. CASTRO PI:-;To-A Jll'üpria lei· diz O contt•at•io, lMárÍo
texto explicito da Coustituioão, quando el1a nos úiz que ser·á. vCldado
ao Governo Fodern.t- iotervil• uo~ negocios peouli.we.; nos Eata.do.o,
e:<tabfJlociua O•ílno pt•iucípio, como lntso, 00!llo !'<lgr.l,COlil<l ~~·stcma,
a nito intet•veo~.ão.
·· . ·
J.;'.prcoiso, pot•tltnto, quo embot'<l impet•thJCliHemenie, ;em au·
toriua•le tio 011tras p.tlavras a de ontr•o;; prestr:.;io.; políticos, o Se·
na.tlo me f11r,a o 1'a1·or•, o obse:Jnio tl<l otlvil' oJs;e conceito; que ali:t~
Joi synthetiza,lo em um :tp:wte a.o di;;cm·so uo nosso llluiltre \lholi),
SenadO!' pelo Rio Gt•aole tlo Sul, Sr. Pinlleil•v Machado-a auwnomia
é a regra, a. intervenção é a ex~epção. E n1i.o é só mente parques seja
essa a iutel'PL'otação literal U.o texto tla Constituí•;ão, rnas por.que ha
dons motivos poderoso;, •lltas razõo> supet•iores <i logica do pl'opt•io
systema: primeiro, por.1ue em cas.J tle conílicto entt•e a sJbera.nia da
União o a auton•;mia do Jistailv, é muito provavel qne a invasão
part:t do todo pat·a :t plwte,quo a corda arrebente Jo lado mais fraco,
pois é um E1ta<lo coUtl'll 19 out1·o~ que ;;e nmnife~tam cout!'a elle e
ê mttis prova.vel r1ue a. Cnifio a.buse do direito õc intel'Vdllção do
()ue o E.stado a.bme da autonomia; sagun<lo, porque, deJ?ois ole pro·
clamatla a Republica em !8Sll, vemos todos os dias a lntel'veoção
cl;t União nos Estttdos e po1• totlos O$ moclos: na le::.:islação, com im·
:postos que ca.boa1 aos Estados, dizendo <t Uniiío r1ue só a ella. com·
pete e~~e dh•oito; Dtt magist1•atura- pnrdôe-me a alta magistratura •lo p tiz, pois nem de longe llUO!'•J Jazer allusõo.~ l1. re.•peitabiJidaue. i!. colter•Jncia, Ct sct•iedadc, á lirmezu. de pl'incipios e <is
suas lw.lJilihções illi!Ol1testa.vei~-pol' meio de lv:ueas-co1'pv.3, manu·
teoçõcs du pos>e, e tantos outros meios porigosos M rlireito civil
e politicv mode1•nos.
O Sa. ~l&~nEs DE :\r,,mJDA - Pel'igo;o~ não.
O SR. C.\>TR•) PINTO- Duvo dizer <1') honrado Sona•loi' p~lo
Maranhlto •lUC o habe!!l·ca~·pus não o1 a p01•ta. escaucatwla r1ue <t..
piedade federal alJre tt todos os qtte se dizem pel'Seguidos.
· Si se il•ata do um t1•ibunal de justiça, deve-l!e concedet• o lwbett$•
c~rp_us pdu a!Jcgado e prorado c do accõ1:do.não só com a~ l_!;lz~s d_o
•hx•etto compm•.ulo, porcrue neste e<tSu ~el'la Jl' alem da po.~tçao JUrt·.
dica do instituto no paiz, C\11110 tambem em <le;:accõrclo com 3;~ tt•a•liç<ios do mesmo instituto.
·
Bt~ta dilül'. Sr. Pt•osidonte, •rue amanuten~ão de posso tle di·
roito incoi·po1·ewn ô a cou.,a ue que mais uso lllegal se t•Jm feito
neste paiz.
·
0 Srt, MENHES O!> ÁL,llmU- A ,Ílll'iSpl'Udenoiit do i'l1Jli'Cil10

Tril>uqal FfltiOl':ll •1,tá

fil'JJH\da

noste sentido.
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O SR. CÔ!lr.HO 1·: CL~~rros- .J.:'ttnl L gat•antia .[Hil'll. o; !Ma.· lo.;,
O Stt. C.\>TRO PINTo-Aclnm ss. E!·:x. •]ne a maior ga.t·rmtiit
p:~ra o.; J~stados é lazer du hab~a.•·corpl<.• 'o roti1gio peccaiOl'lilll par:t
as opposiçíícs p~·rsoguidns.
· O Stt. Mt!)(fJE~ 111:: AL)H:IJJA-0 meu aparte n1Lü J'ui Dl•ste sentido; rJllOl'u que o mou protesto fique :~ssrgnalado.
O Stt. CASTRO Pt~To-Sr. Prosidonte, o que q1tero deilW.r bem
c:laro é cpte o meu pensrtmonto .. ou malhos. o rJue ou e_ntendo ú que
a autonomia ê a rrgr[t e rJnO a 1ntervençao é a oxco}>çao.
. :
. O S!t. CoEr.uo M CA)tPos-Nem ba. tlnvirla. ·ncnhurna subrc i~to.
g• eonsa tfto sodic;:L que nãu pódc havo1• quem a conteste.
o Stt, C.\S'rttO Px:;To:_Quero mo l'cferir, Sr. Presidente, .(1,
opinião cmitti!la nestit Casa por um illnstre Senador, opinião tlá.
inaJS·itlta rosponsttbilidatle }lttl'a a Rll]lUblica, porque foi omittitln.
· poi· um illu>trl} cl1f!ftJ, o Sl'. general Pinheiro :Machado, que iilcoutoat<wolmi:mto cl o ohcfe dos chefes, e sobro 11nom pcs:tm n• mais
gravos o sérias rcspon>nLilida1le.• da politica nacional, no J•ogimon
que adoptamo~.
·
.
. .F:, 81•. Pl'Csidentc, com .este elogio, tJUf! li ~iucero, quer<! apena~
pouir a S. Jo:x. permis:;iw pm·;t lhe tlar um cunselho, si 1l pos.livel
•1ue lhe possa put•tir de tilo lmixo pat•:t tão alto. um conselho dri.íio
a rl'llllll não vive á soí-abt'il da luz do offlcialhmo, poi~ r1ue nem
sempre viveu <i oombm unic•L e oxclnsivumonte tio p1·estigio dü
seunonie, prestigio oriundo da di!'eccão que tem ~abidci imprimi!• ;L
politic11 uaeional, COillú d"~ 1·olcvantes serviços qno i~ patrin. tom
p1·estatlo.
·
· Não 1!11 duri..la, S1·. Pre~iderne, que o nol>I''' Senado!· polo t-;,;.t:uto do Riu Gr<Ltlúo du Sul occupa a po~içiiu qtiO ora tom pelos seus
· Jne1•ecimentos proprio;;. l\Ias, eu nconsolbarla a .S. F;x... aconse.'
ll!al'ia, digu mal; rh:úo a pall\Vl'a: eu pedil•ia 11 S. Ex. C1ll6, além
dO homem <lo pl'OSOUte, fOSSO tambem O homem do l'utUl'O, que
ndopta~;;c tamhem este j)l'inci}>io mais Rio Gra.ndense do Sul,t}Ue se
declarasse abertamente o ampll'O da. autonomia dos Estados; num
p:tiz om rttw, a :J.utonomio. dos Estados nada mais representa,
agor:HJUC snhimos ria centmlização ferrenha damouarchii1 pam u
·regi men de li bordado, do rtuo um ensaio na politica nacional, não
po1• fltlta tle Constituição, não porquo a Constiiuicão so resinta ele
defoitos, mas porque ainda não sabemos comprehonder, na verda.tlell'a. a.coepQl\0 1\o vc•cabulo, o que seji.l illlionomia.
W este, Sr. Presidente, o conselho, ou melhor, o podiclo, que
llirijo a S..Ex. no meu r: om J\omo dos meus correllgionr\l'ios, part~
que mais ta1•du a autonuuüa. dos .(.;stados não soja uma cspecic ile
·sopl!isma p11r:1 ctue possamos ir l'cvenclo a Constituiç.ão tlo moclo o
mais perigoso e o mais impreciso, pois quo, si a ConstituiQi\o · oit..rece de l'OYlsüo, molhor será que tenhamo.; a coragem necessiwl11
par:1 euírenhll'lll03 o pl'0blema. ·
·
·
Molhor set•á, Sr. Preiilclenta, cg1e assim pt·ooet!Hmo~. •lo •Jno 1'8·
nl-::1 ~1os pouco~. como l'eeeio •I\\e suecethl.
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P.trecerá a S. Ex., como parecerá aos meus colleg,,s, que, as··
sim me exprimindo, estou, por antecipação, apavorado ·com o que
occorre1• de futura na meu Estado. Aos que assim pensarem direi
que laboram em erro, pois para conflr mar esta minha a.s;wrção
poderia pedir o testemunho dos meus mais ferrenhos adversarias
no Estado, para que dis;essem si alguma vez em minha vida já M:..
sistiram a 9ocupa.r eu a tribuna pa.rJamentar na de(esl de tnter9s11ee de partido ou dos meus proprlos interesses.
.
Agora, Sr. Presidente, permittlr·me·bão v. Ex. e o Senado que
termine o meu discurso com estas palavras: Si ha alguma. cousa
que se possa comparat' d. chave da abobada no systema pre8idencla·
lista, ê sem duvida alguma a autonomia dos Estadós, de maneira
que cada. um possa fazer o que entender, dentro dos mul'os dessa
autonomia, mas !lc maneira que a União não possa ser m•is do que
uma. força. resultante das energias lndiv iduaes de todos os Estados.
Eu nlto falo em nome da p,,rahyba, falo em nome deS. Paulo,
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerae> e de Pernambuco, dos gran·
des Estados que absolutamente niio que1•erã.o que o respeito da a.u·
tonomia seja uma estatua Janos, com .duas faces, uma para os po·
derosos e outra para os fracos,
.
Perdoe-me V, Ex. termini\1' em tom de discurso, quando come•
cei em tom de conversa.
·
·
E' defeito de meu tamperamentJ que me faz fala.r depois do
debate, sobre uma queltão escaldante, e é cousa multo de accôrdo
com o meu feitio de timido e de obscuro.
(Muito be»t;
muito bem.)
.
.
.
O Sr. Joaquim Malta-Sr, Presideut9, 'na anno passado tive a honra· de ap1•esentar e submetter á consideraoão da
.Senado um projecto de lei, equiparando os vencimentos .dos func·
cionarios da Delegacia Fisual de Alagoa.s aos dCls funccionarios da
DeleBacla. Fiscal de Mat to Grosso; tive, então, aceasião de .Justificar
-Jongamente esse projecto, que foi á Commis>ão; esta. pediu Jnformações.ao Governo, mas, ha quasi um anno, não lavrou o seu pa·.
reeer.
Eu venha pedir a V. Ex. toda o sou prestigio p1ra que a. Com·
miesão o dê, com a possivel bi•evldade.

o Sr. Pre•ldente-A commissão de Finanças tomará
na devida consideração as palavras do honrado Senador,
ORDE!.i DO DIA
LICENÇA AO SR, SENADO& GERVASIO PASSOS

Entra. em discussão unica o pa1•ecer n. 15, de 1910, . da. Com·
missão de Policia., opinando pela concessão da lioenoa que-solicitou,
para deixar de comparecer ás sessões da Senado, o.Sr, Senador
Gervasio Passos.
.
Ninguem pedindo a palavra., encerra-se a discussão.
Posta a votos, é approvada. a eooolusíío do parecer,

•
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LlCENQA AO SR, S&NJ\D)R RIBEIRO GO;'o!ÇALVES

Entra em discusslo unica o pa.recar n, 16, de Jíi!O, da Commissão de Policia., opinando pela. eonceslito da. Jic3nQl que Rolicitou,
p:wa retit·ar-se desta Clpihl, o Sr. Senador Ribeiro Gonçalves.~
· Ninguem pedindo a. palavra, eocerra...se a discussão.
·
Posta. a votos, I! a!Jprovada. a conclulâo do parecer.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS
'

'

Entra em discu~são UD·ÍC!l,. c,Jm parecer filVOI'avel· da Commis·
s&O:de Polioia,a indicação n. l, de 1910, no sen.tida de seremequ!parados os vencimento.! de alguns dos funccionaríos do Senado aos
de igual categoria. da. Cama.ra dos Depr1tados. .

o Sr. João Luiz Alve.!I-Sr. Presidente, You apresentar uma emenda á indicação que ora se discute, e c1ue V. Ex,
receberá como emenda. ou como· nova indicação,. mas. que o1fereco,
porqae contém ma1eria. connexa. com o.ass11mpto em debate.
Aguardo a opinião d1 Mesa. 11ara dizer .alg.uma cousa. a
respeito. .
~
. ·
Vem á Mesa e é lida a seguinte
EMENDA

Acerescente-se:
Ficam creados dous Jogares de cbefe de secção na Secretaria
do Senado, com vencimentos igua.es aos funoolonario> de igual
categoria da C•tmara dos Deputados; sendo, para. os mesmos, pro-.
movidos os dous omciaes mais antigos no Senado e supprimindo-se
os logare.3 de otllciaes, vagos com ell9as promoções.
.
··
Sala das-sessões, l8de agost~ de 1910, - Jollo L11i; .Al~es.
A, Vasconcsllos. -Jostl Eu1ebio.- Bernardino Monteiro. - Allncar
Guimarilet,-Sd FreiJ'e,-LaUJ'o So1.rtl,-JoafJ.«irn Malta. - Felippe
Schmidt •.

o Sr. Pre•idente~A Meia. sente não poder acceJtar a

emenda apresent~da pelo bonrado Senador pelo Espirita Santo;
A Indicação,. que ora pende do voto do Senado, tem por objecto
a equipliraolo de vencimentos de alguns funccionaríos da Secre·
ta.ria do Senado ao3 dos de 1gu&l categorià da camara dos
Deputados...
.
· ·•:.
·
. . Ola, a emenda.. do bonrado Sanador dá nova felçito d. Secretaria
do Senado, creando . novo• log~~ores, moditlcando-IIJe, porta.nto, a
ora.u~lzagill. Neatas condioões, é contraria. ao que dlsplfe o nosso
Regimento, no seu art. 146, que diz:
· .
cNiío são admi.>siveis em qualquer discussio emendas ou
additivos que não tenbam irnmidiata. relação com a mataria de
que seti•atar,:.
.
· .
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podot:ei litzet·, e isso, aliá~, com a acquiescenciu.t~réyia do
nobro :-:ena.dot•, ,. cousldemr a sua omonda como uma tndwa.ção
nova e deixa.l·n. sobre a mesa para, oppo<·tunamente, fazei·<~
seguir o.,; tramites ro.!!imentae,;, impostos ao.,; assnmpto~ ~uhmot
titlos :t delibm•:tçiio olo Senado, sob
essa forma. . ·
'
o S:t•: .:roão Llliz Alves-Acato sempre, com p1;azoé
e ro.,;peito. a< ,tecisões de V. Ex., mas, co.mo po~eria. l!at•ecot· ltl_le,
ofl'erecondo esta emenda, ou desconbocJ~ <\ dtspostçao !lo codt"o
fundamenttLI do nossos traballt~s. peçJ lwen(;'a para pouderar u
v. Ex. que, tratando-se de eqmparar vencimentos do funccionarios
da Sect•ctaria do Sena!lu aos da Secretaria. da Carnara, procurei,
com a emenda, cquipat•at• tt organiza~·iio da Secretm•ia rio Senado á
da Camara.
Qnol'O Cl'eL' 'iue tt materiu da minlm emenda ê identiaa á ú<;,
indicaçãll rm debate. Em todo caso, submetlo-me :i decisão do
O rttte

.

V.

.

E~ •.

· o S:t·.

seve~·ino Vleb•u. (')-Pedi <t palavra, Sr. Pro·

sideutc·, pm•a manifestai', ou melhOl', ainda uma Yez reiterar o
meu pl'otesto c:iotra estes attent1trlos it Constituição tl<t Republica,
praticados cad~ vez tjUC a Gamara, pot• si soí. ou o Senado, por si s6,
crcam togares om :;nas Secretarias.
o ~n. CoELliO 1' CAMPOS-I~' a boa doutt•imt, mas, a. pratica é
vntrlt.
·
Os". SEnm.tNO VIEIRA-E' uma pt•atica rgw se· deve acltbar,.
p(l!' prejudicial. .
·
com relação ao pa~•ecer, não n1oho faZJl' nenhuma censu1·a
li commissão de Policia. Reconheço '].no ella,no seu parocor, não ao
afastou dos sentimentos do justiça.
·
·
rrma vez que a Cama.~•a tem ompJ•egados elo Clll'ta categoria,
11. quem olferece v:~ntngon;: .mais elevadas, pa1:~ee-me justo •tne ' os
empregados da .Secretar·ia do Senad.o. de 1gual oategorh1, ~ejam
tratados igualmente. ·
·· · · . ·
· ·
· · . ., .
· O ct'N rem !I c longe. A emenda do honrado Senador pelo
Espil•ito santo cabia porfeitamente no caso de que so trata. ·O erro.
estâ em se attentar contt•a o dispositiro constituoional, em virtude
du qnal somente ao Poder Legislatiyo1calJe ct•ear emprego.; c marcar
· .
vencfmentos.
. ·
· - . ..
Ha ainda um!L ou u•a <t~~omalia a. '.uo&at·, é a.· do d!spoalti r o
constitucional, tambem otfundidoHestaoccasllío, o cuja oJfensa rem
fr:tncamente extct·nadtt uo pareoet• que so discute •.
A t.:onstituioão veda tiUO as leis tonha.m e!feito t•etro:wtlvor e
enh·etanto, llelo projecto vamos arbii.rat• os vencimentos dos empro·
gados tlo Senado,. ora equiparados aos da Camnra, nlio da data em
fLUi entt•nr em vigor esta l'esoluoiio, mas, da data em 1111e a Gamara.
creou iguaes empregos o fixou os vencimentos.
·•

0

l:•t• discut·•o ulo (ol rt'fli•O

ttlt Olllld
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O 81:. VIOl'ORlt\"J MO.\'l'ELHO- Lombr·o •~ V. Ex. que o proJecto
importa em tmgmunto de despoza. Por!imtn, devi;, ir ·~ Cornnussão
de FinancaH, para dize1• sobre olle,
O Sn. SEVERii'I'O VnJIRA- Acceito e re·gistro o nptwtc do mert
distilioto o t!llentoso collega, nobre Sonadm• pelo ltlo Grande do Sul,
mas, apezar do e~t!lt' na tribuna, de\'O dizet• a. S. li:JC. que não me
animo a a).lresenta1• um requerimento, afim de que a. indicaoão va.
4 Commissio de FlnanQas, po1•que não quero absolutamente - e
muito me constrangeria isso - cre .u• aos emp1•ogados do Senado
uma dilação no gozo dos roncimentos que ellosespot•am pela. approvação ria lndlcaçilo.
·
O Su. A. A~EnNoo-M~smu pol'qliO são os que nu~is trabalham,
p1•ineipalmonte na reunião do Congre8so.
. O Srt. SEVNHJNü ÚEuu.- Si V. E~. tJIIeJ•, façamos untão 'uma
lei, dundo-lhes maiores vencimentos.
Limito-me, S1·. Presidente, a esta~ consi•lera~õos, pedindo :1.
illustre Commissiio .de Policia. q ne não veja nellas senão o desejo de
deixa1' sempre 1irrun1la nesta Ca.M a. minha opinião, para que os
met.ts pt•ecedentes JIOssam ser• vir de uorma. e dfJ base ao meu pl'<l~
ced1mento futuro.
·
..
Nestas .condições, $into uãu podu1· dat• o meu ,·oto <i hidioa~ió
da MeHa, apezar de ser ella de inteira justiça, ma~. St•, P1•esidonte,
porque a julgo eont1•aria d Constituição da Republica.
Ninguem mais pedimlo a palavra., oncert•a·sl" a disc11ssão.

· · O' Sr, Feliciano Penwi (pela ordei11)-Antcs de votarmos a indictkão. é 11reciso que o Senado atterite 11os termo~ em
que está redighl••·

Ell

o sr. Urbu.uo Snutos (pel<l ordtÍm)- SJ•, PresÍdeJit~:
pa.roce, para evitar duvidas do alguns collegas, que a votacilo ilesta
mdieação deve ~er feita _po1• partes. Assim, eu reque1·eria a Y. E.~.
que ,tiepal•asse, na votaQãQ; a parte que manda equiparar• os vencimentos da. que prescreve o pagamento delles, desde a. data. em que
oom6QaJ•a.m a percebel·os os J'nnoc!omu•ios da Secretaria da C<umu•a
dos Deputa.dot.
·
·
Parece, Sr. PI•esidento, que ~ubmettida assim ·~ votos 'a ind:.
caQ~o, todas as !lnvitlas serlto liii!Sipada$,
O Sr. Presidente-Sa.ti~lluen!lo aos tleso,ios do liOnJ'ado
Senador, vou oorumltar o Senado sobre ai anuue em 1111e a. Yotação
86 f~OC\ JIOl' partfls, conforme t•equer S. Ex..
·· ·
Consultado, o Senado approvn o reque1•imento.
Posta a voto'. ~ approvarln a ~eguinte 1• pa1•ta da lndic;,cão:
. c Se,i:un OltUiparado> ()IJ Vl\IIOimento~ do vice-·U.t•eolor do arclli:
vista, do bibiiothemwio e dos contínuos da SeoJ•etaJ•ia do Senado a.o1
n~u

·~

n
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do!' funocionarius do igual categoria da Socreta.ria. da.. Ca.ma.ra dos
l!>eputados. »
·
·
Posta a· rotos, é J'ejêitadl\ a 2• parte assim eoncebidc!.: . ·
c Pe~cebendo- aquellcs as vantagens· desn eq uipa.ração da d~ta
em que começaram a gozar dos vencimento~, que ora percebem,
os fttnccionarios. a q.uelnsão equip:J.rados. «
·
m:FJRl!A EtEJTORAI,

Entra om i• discussão o projecto n. 8, d'e 1910, o.trerecido pelo
Sr. F. Glycerio, reformando a legislação eleitoral' vigente. · ·· ·
- Ninguem pedindo a palavra, encerra~se-a discussã.o,.
Posto a votos, ê approvado·e passa a 2• d'is~ussão, indo·, antes, 4
com missão 1!-'special de· Reforma Eleitoral..
·
. ·
CRE.·\ÇÃO DE UM: CONSt'LADO .

Entra em 1• discussão· oprojecto n. · 9, de 1910, o11'er.ecido Jlelo
Sr. A. Azeredo·,creand'o um consulado simples em Bou:logne-sur-Yer;
Franca.
·
Ni:11guem pedindo a pal!wra, encerra-sa a discussão·.Posto <l v_otos, Óapprorado e pas>a a 2• discussão, indo,· áiitea,
â Com missão de ConstJtuição e Diplomacia..
· · . ··
.
.
O Sr .. Pr.eaideute-Es.tando esgeta.da..a.. ordem. do dia,
-you Ievant1r a sessão e designo p·ara a da. seguinte : · · · · . · .
Discusslto uoica do parecar n. 23, de 1910, da Commilllão de
tPolicia., opinando pela. concessão da licença que solicitou o Sr. Se·
nador Qníntino Bocayuva, Viee-Presidente ·de,Seaadp; ., ,.., ,
·. 2"' di;cUBsão do. projecto n. 10, de. 1910, autorizando a abertura
dos creditas,. supplcmentar o extraordinario, de 71 :722$008' e de
187 :OOOS,, re.ipoctiv.amente, par.:~. despezas com o pessoal' e mater.il\1. da. Secretaria do Senado (Otfereciào pela Commw.ro de Policia,
no parecer n. 22, de 1(}10).
·
.. . ,,·.· · · .·
Levanta-se a ses9ão ás 2 l/2'horas ..
'

;

'

'

. c.

ACTA E~ 19 DE.AGOSTO DE 1910
FRESlDENC!A ))O SR. FERREIRA ClrAYES 1

11

SEORE'I'Al\10

A' 1 hora da tarde, acham-se present0s os Sra. Senadores
Jlerreira. Chaves, Pedro Borges, Jonatha~- Pedrosa, Urb&no.santos,
~ndeg de .1\lmehla, 01i-reira VaHndão, !.ourenço Baptista,. st

. '·'
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Freire{ Augusto de 'Vasconcellos, Alfredo Ellis, Braz Abrantes e
Victor no Monteiro (12), · . . ·
· . ·
. .
Del:um de comparecer, com causa. justitlca.d1., os'srs.·senadorea
Quintino . Bocayuva., '.Araujo Góes, Candido de Abreu, Silverlo
Nery, .Jorge de Mora.es, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Paes de
Carvalho, José Euzebio, Ribeiro Gonçalves, Gerva.sio Passos,
Pires Ferreira, Thoma.z Acoioly, Domingos Cal'lleiro, Tavares de
LYra, .Antonio de Souza, Waltredo L~al, Alvaro Machado, Castro
Pinto, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Rosa e Sll.va.,
Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, Gullberme Campos, Coelho e
.Campos, Josê Marcelllno, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Bernardino
Monteiro, Moniz Freire, Joio Luiz Alves, Oliveira. Figueiredo,
Lauro Sodré, Bernardo Monteiro,· Felioia.no Penna, Francisco Salles,
Fran'cisco Glycerlo, Campos Salles, Rodrigues Jardim, Gonzaga
Jayme, Metollo, A. Azeredo, Joaquim Murtinho, Generoso Marques, ·Alencar Guimarães, Feli~pe Schmidt, Hercilio Luz, Laura
Müller, Pinheiro Machado e Cass1a.no do Nascimento (51).
O

seguinte

Sr. 3• Secretario (m·vindo de 1•) di!. conGa do

EXPEDIENTE
Teleg1;amma do Presidente · e Sec1•etario do SeMdo do Chile,
assim concebido :
.
.
·.
Seiior Ferreira Chaves, Presidente interino Senado BrasilRio:·
A' nombN del Senado de Chile tl•msmitio a ·V. E. el ma•
profundo agradecimiento por la condolancia. dei Senado Bra.silero
y :t si mismo por loH amistoso3 conceptos que V, E. h& sido
digno interprete asaegura.ndole que el p11eblo chileno aprecia.
debittamente los sentimientos de ese grande y nobre naoion ber·
mana..-Ru61a Ve1•gara.- Fernanda D, l'uppe1', Searetario.-ln•
teirado.
·
.. · ·
· . ·· . . .
O Sr. Mendes de Ahneida (!erllindo de 2• 8ecre·
·
·

tal't'o) declara que não ha pareceres,

O l!ir. Presidente-Tendo comparecido apenas 12 Sl'll.
Senadores; não póde haver sessão..
.
Designo para· ordem do dia da sessão seguinte a mesma destgna,da para hoje:
Discussão unica. do pa1•ecer n. 23, d·~ 1910, da Contmissão de
Policia., opinando pela. concessão da licença. que solicitou o Sr. senador Quintino Bocayuva, Vice-Presidente do Senado;·
.
· ·2• discu>~~ão do projecto n. lO.: de 1910, a.uioriuodo.a.abertura
dos creditas, supplemontar e extraordinario, de .71:722$008 e de
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187:000.~. rcspcctívn.mentn, p:n•n dospezas oom o Jlossoal e nHI.ter!al da. Scct•Qt:tria <lo Senado. (Offiw~cido p~l" Comm#8•'io d~ Policia,
tiO

pm·ecm· n. 22. de 19/fl) :'

·l'ltESIDJ:!:'\01,\ DO SH.

J'J:!ItRI~IRA 0UA.HJS, 1° ~I.:CRET,\iUO

A' 1 lwt•a •lu taJ•de, IH'cseuto·numoJ•u Jogai, a!JJ;c...so. a: oos:,ã~·a.
q uc c()uc:orJ•em os St~;;. seuado1•es Fort·eira CbaYO>, Pouro Bo1•ge$,
Silrerio Se1•r ••Tonatlms Ped1•osa, .Jorge de ~!ornes, AJ•tltut• Ldnoa,
ü t·l•ano S:1nt'os, ~Ieudes de Alineidn., Pires Ferreira, Walfredo Leal,
Gomes RibeiN, 011\eira Vn.llndão, Sel'eJ•iuo Yieirn, Moniz Freü·.e,
.João Luiz Alves, Sá F1•eil>e, Augusto do Yascooc:·llos, Lauro Sodré,
Feliciano Penna, All'l•<•do Ellis, F!•anciscJ Glycerio, l:lraz Al•J'antes,
LCO}lUldo .ltu\lim, Gonzagn. .ln)· me, A. Azeredo, GenerosCI Mar<,ues,
Felippo Schmi·.lt, Victo!•I!Jo Monteiro e Pinheiro Machado (29).
Dei:<a1n de comparece!', com C[tusa .iustitlcada, os Srs. Senadot•es
Quintino Boc[l,yUYl.l, ,\rau.io Góes, Caodi!lo lle Ab!'Oll, Judio do Brnzil, Paes tle Ual'l'il.llto, .Joaé Eusebio, Ribeil•o 6onoalves, Gar·va8io
Passos, Tlloma~ Acciolr, Domingues Carneil•o, Tava1•es de Lyra,
· Antotiio de Souza, Alval'O Machado, Castl•o Pmto, Sigismnndo Gon·
~·alvas, Gonr;aiYeS Fcl'reira, Ros:\ c Silva, .Jo[quim Mttlb, Guilher~
me Ca.mpos, Coelho c C<tmpos, .José Marcellinu, Ru1· Darl•o.'a, Ber,U~l'tlino Mouteil•u, LOH!'Ooço Baptista, Ol!Yeh•a Flgueiredo, Berüardo :Monteiro, Jo'mncisco Salle;, c tmp.Js Salles. Metello, .Joaquim
Mnrtinho, Atencat• Guimwães, Herdllo Luz, L'mt•u Miiller e Ct~s,i,,no do Nascimento (S·I).
.
.
. .
· São lidas, .postas 0111 di:;cu~siio e ~em dobtti!• appl' ..• vadas :t acta
da ,l0Ssão antet•ior e a d[t reunião do dia 19.
.·.

o

S1•.

:a• Se,•1•etarlo

(s~1·vi"do de 1") dd

cont:o. do

~ú:minto

E :\PIWIE~TE
Utlldu d;J

~or·1·ente,

sr.

1• Seer~ia1•io d!t GalU<tl'a dos Deputa1lus, 1le Hl do

tran .mitt inrlo um officio qne li! e dirigiu o Sr. Ministro

da Gnen:t, cnYiamlo, po!' equivoco, áquella Camal'll, um requeri·
ment•) r1uc era en lm'e<'ado no Senado, do majo1• Houol'io . Vieira de
Aguiar, I•Otlindo que Sll:t an1i~u!dadc de po~to Se conte !lO 26 ~c
fiOteml;ro de 18\li!.-A's Comnm;ue.~ tle Mtll'lllha 11 Guerra o 1le Flnanv:~•.

O St•. Felit)lle Sobmtdt (s~<ppl"llt~. s"rvindo d~ 2•
c,·~tal'io) !lechl.l•a I), li& não Iili pareoeres.

~~..

•
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... 0 81•, F1'ftUCii!ICO GI~·cerio - St•, Pt•csit!Oll~O,
8a.bom V. Ex. o o Senado r1ue desde hontom é hospede ·<la Xao;-A'.o
Br<~zilüim, o illustL'B homem do 1\statlo Sr. Saenz Peiia; Prositlente
eleito o!a Reptlbllca. Argentina.
,
·. · :
Os mesmo~ sentin~ontos de· ~olida.L•iedllde. p.Jlitica e de frabt•ni·
du.do a.mm•icana que inspil'lll'llolll hoatem a. população rlesta. Capital
na ex~raordlna.ria. ovação quB a. ello lliriríu, Imagino que ostão
.bam 1•ivos na. consfliencia. dos meus honrados collega.s •lo se·nado.
.
.
.
, · O esta.disttL al•gen&iuo, qud a. u•tQão a.miga acaba. de oscullllll'
Plll'<l lll'l38idil·a, sabem todos os po!itioqs hrazileiros, possue no mais
alto gráo esse tacto admiravel dos chefe~ tle Estado destina.dr)S a
·1Jonduzll·o 11.tra.vés d!l.il diiHculd11des sem numero·que as socieda•les
model'no.s olfOI'•Jcem <l JntLrcho. t•egulal' do~ govet•no.s tompot•aos.
(Apoiado1.)

·

.·

·

.

. Notavel pJlo s011 extl'aol·Jinat•io ~,liJill•, peht~ seguras applica·
· çiio~ <111s suas idéas de ~ovel•no a.ind<l ngol'a cxpendhl!ti ·em ~ua
· maguitl!l<t platafo~ma, notu.ve! . prllos serviços espociaos presta<los ao seu paiz e á Amerlca. do SuJ, amigo extl•emo da paz,ta.nto
mais in~n$peitamente quanto algnt•cs dera provas de. valor militar
inexcedível, esse homem é fadado a exercot', no eonjuncto :dos
governos amm•ioa'tloe, a mais benefio,L e fecunda acr,ão em t'itl·or da
:paz, do. ••rdem intet•na e conseguintemente do pro(~t·es~o moral
o economi.::o das Republicas do continente. (Jluito bmn! muito bem !)
St•. Prosidente, :1 socieda.de lluminense, ua.s fe;tas de hóntem,
<tlegres, oinceras, enthusiasta.~. 1leu a. mais justa rept•esentaQão dos
sentimentos de amizade que os IJrazileil•o> dedic.tm ao 11()\'0 :trgen·
. t.ino (apoiado& gmuu), .excluindo por: completo ~iDBlii~L'llS veltJi!lades
rle p1•even~ões qne nem mesmo fovHIDas · mantfestaçocs conseguem
cOI'poritfcar no intct•esse de cnt.t•oter a attonção publ1ca. (.·lpoifldo.t;
muito bem !)

.

O Sa. A. :\'~EREDo- A.pl'ova. está lllts e~f.t·cpito;:as litanire.t:L•
'·ões
de bon tem.
.
·
'
.
O Sa. FRANCisco GLYCEUio-0 estado actual de cultura r:i civi·
lizaçiio d:~os noese.s P.1 trias não compot'tllo essa. inepttL co~cepçiio de
rivalidades peRsoaes ent1•e povos qne se· forma1•am lentamente .<\O
influxo dcs mesmos sentimentos libera.es, e cujos ;to\·ornos res·
pondem, .pet•a.nte a· socierlarle humana, polo desempenho das mais
•:r•wes l'Osponsahilidades que e~pecia.lmonte pe.sam sobt•a o;: nst!t. distas sul-:mtericanos. (:lJJoiados; 1nuito bem.)
· .··
. O Brazil inteh•o, ao l'eccbel' as uotioio.s desta Capita.l, l'Ol'el'indo
, :1s festas ,!edicadas ao P1•esidente eleito da Republica :\l'gen·
· tina, estremeçal'tl de jubilo, :tntegosandn o dose,ia•lo o.ilvento da
paz intel•na e da ordem internacional entt•c as Republicas.
(Muito bom.)

-

· ..

Sr. Prcsi.lente, dese~an lo p1•estn r neste momento :t NaQão
. Arg.:lntina, .ao >eu govm•no o ao seu PI•esidcntc clolto as ltomonagen~ mai.> leaes e sitloet•a.s da. nossa amiznde, dn. nossa arlmimr;ito 13 do nosso L'ospcito, propDnbo que o Senado da Ropublicn, ;;oh
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a sua graado o nacioiJal ·aatoPJdade, se·digoe·de nomear ama. commi~são qu~ vá, cm seu uome, dar as boas vindas ao illustre argentino, amigó ·da Paz e ·da Liberdade. (Milito bsm; mul!o 6em • .

Àpplausos.)

.

.

·

Posto a votos, é unanimemente approrado o requet•imento:
O Sr. Pre,..fdente - Nomeio ·pára- constltalrem ·a.
commissão t•equerida pelo Sr. Senado!' por s.· Paulo os Srs. Senadores .Ft•ancisco Glycerio, A. Azcredo, .Toão Lulz Alves, Mendes.
de Almmda, Generoso Marque•, Jonathas Pedrosa, Urbano Santos,
Felippe Scbmldt o Sá Froirt>.
·
· · ·

(

O Sr. A. A:~:e1•edo (•)- S1•, Presidente, pedi a pala na para solicitar da Mesa a inclusão, na ordem do 'dia, do pro·
jecto n. 6, de 1908. Esso projecto refere.se ao augmento" de ven·
cimeutos dos membros do Supremo Tribunall~ederal.
Fuoo esse pedido, Sr. Presidente, por entender que um projecto dessa natureza não deve permanecer por mais tempo na·
pasta da Com missão de Finanças, pois interessa a um dos poderes
da Nação e não é justo qae consrrvemos som solt1ção definitiva,
quando.!! cet•to que isso rareceria collocar os membros daquelle
alto poder em uma. situação subaltema, pode-se dizer.
. O SR. VIOTormw I\fO!'íTErno- Não me pat•ecc.
O Sn. A. AzEREoo- Os membros do Sttwemo Triuun<t.l nito
pediram o augmento... .
.
•
O SR. YJOl'DRINJ MoNTEmo- Ném podiam fazei-o.
O Sn; PmEs FERREIRA -Nem eu os consultei. ; propuz o
augmento, valendo-me de um direito que me assiste.
0 SR, VlCTORI!\'0 MONTEIRO - \". Ex. é muito ~onoroso,
0 SR. Pll:ES FERREIRA - Apreuui com V, Ex,
0 SR. VICTORINO MONTEIRO- Não ha tal. Nesse caso, não.
O Sn. A. AzimEDO- Não é justo, penso, (lUe mantenha. mos
sem solução um projecto dess:t natureza, porisso solicito· que elle
seja dado para ordem dõ dia, independente de parecer, mesmo
porque pretendo apt•esentaz• um substitutivo, que determinar4 a.
volta do projecto á Com missão p11.ra estudo amplo da mu.teria. .

O S1•. P1•e1Jfdente- V. Ex. serlt attendido,

O Sr. Jo1•,g·e de Mo~·aes justificará cm poucas Jl.l·
la,·ras um projecto que vae submetter :t consideração ilo Senacto,
l'eferente aos medicas militares.
.
Refere que foram baldados os seus esfor~os pt~ra que um me·
dicll do Exercito brazileit•o acompanhasse o marechal Hermes da
Fonse.ca. rJn:tndo fci :t Allemanha assistir ás grande~ manobras do

-----.
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esercito do Kaisar o ·lamenta. profundamente que continue •olu-.
tamente esquecido o aperfeiçoamento pratico âeasa cl~se, quo.11do
v•·O empenho com que so trat'• de melhorar os ·conhecimentos
dos otlloiaes combatentes.
.
·
.
Attribue esse descaso a uma conce!,)ção ·CI'I1onea sobre o valor
e o •papel que os medicos ·mi! tare> rep1•esentam nos •exercLtos,
concepção aliás, r~sultante da santtt c absoh1ta ignoranch, ·em que
vivemos das mais rudimentares con,liçiíes d~ .hnritJne do nosso
homem de guerra .
. Diz que as Com missões de Marinha e Guerra e a de Finanoas
do Senado, compl•ahendendo que es;e problema impo;·ta as preliminares da organização do· qualquer exercito deu o seu valioso
amparo ao projecto de reorganização do Corpo de· Sau:~e do EKCl'·
cito, apresentado pelo orador e que ho:c é lei, mas julga que é
mister ainda dar m~ior latitude á sua reforma, proporcionando
meios pam que os ~ed.icos militares ape~feiçoem o8 seus conheci·
mentos sobro a especmlldade a que·a(1 tfedJCam.· ·
.. .
Assim; independente mo>mo de qualquer missão (·.strangeira.
que, porventu!'a, venha instruir ao nosso !<::terei to. acha que o serviço modico militar terá muito a lucur com as observações ad·
quiridas ,junto ás g1•andes unidades das di versas nações, natural·
mente bem apparelhadas pelas modemas creaçücs do progresso.
Pensa que o Go\·erno, scl'vindc-se da autoriza~ão de enviar
meJicos á Europa para apcd:'eiçoar coullecimento de natureza
méramente civi·l, não attingirá o de;idel'llhlm .do legislador cujo
intuito manifesto foi proporcionar a esses profissionaes a cam·
missão de addidos aes exercitas estrangeiros em mobilização do
manobras ou em eJfectivo serviço de guerra.
.
Sob essa ponto de vista, mais de applicaç,ão exacta úe despoza
já auto1•izada é que tr~ta o projecto que tem a honra de sub·
metter á e;cJareoida apreciaç'io do Senado.
Passando á outl•a Ol'dem de considOl'açües o orador .pergunta
si passou á lettra morla a lei que creou um curso de applica.ção
especial pa1•a os doutores cm motlicina,. que so proponham ao ser·
viço modico militar. Parece quo sim, porque nltO foram até a.gora.
obedecidas as suas prescrillÇÕe~,om detrimento da generosa idéa que
ella consubstanc!a, de engrandecer pel3: ill~.stra';'ãO, uma cl&sse,
de que depondC! du•ectamente a boa, orgamzaQao no nosso Exercito.
TratandrJ de idéas connexas, julga opportuco, um appelo para
sua exeouçio; (Muito bem·; muito b1m,)
E' HJa e fica sobre a mesa para preenchimento do triduo reri·
mental o ~oguinto
·
. .
.

'

PROJKCTO
N, ll-19'!0

O Congresso Nacion<1l decreta:
Art. I.• ·Ficr~ o Governo autorizarl<l a commiSSIOnar annuaJ.
mente oito medir.os militares e n:1.vaes para. que a,companhem os
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exe!'dtos e mat•inhall da França, Allomanha e Inglatevra., ~urante
as snae grandes manob1•as.
.
.
.
. Pa.ragra.pho unico. ·os commi-~ionados dovct•iio apre~eutat• rolatorios mionciosos a respeito.
.
·
· Al·t. 2. • O Governo provídenclat•lt pa1•a que um ce1•to nlUDCl'O
dflsses profissionaes dquo arregimentado nas fot'9M de mar o torra
!lartuelles paizes. ·
•·
·
Paragraph•J unico. O tempo em r1ue deverão pertua.uecer
ues.cs estudos será clotot•minado p3lo Ministerio tia. Guerra,. ma~
nunca infet•iot• a dous annos.
.
At•t. 3. • Ficam a hortos os Cl'Oditos nece.~sa1•los a o~sr1s com-

ml;;~ões.

.

At•t. 4. '' ltüvog.\m·se as dispJsíções om coutl'íl.l'io •.
~rtla tlrts sessõe.l, 20 de agosto de 1010.- .Tol',qe de .1lol'ft•J8.

o

St•. Presidente, do
venlto l'olspondor dcta.lha.damcute ás pe1•guotas do honrado Smmdor
pelo Amazonas, poí~ que acho fJUO S. Ex. dei'Ol'ía pe<lit• esi.Hls lnfol'•
mações ár]uelles que estão 4 f1oente da dil•ecQão de~sa servltJn.
o sa. Jol\Gil DE MoRAES - Pois cu ponseí •I ue tts t.lovia pe(lir
;w Guverno.
O SR. PI!U}S FImREut,\ - Sabe o iU ustre Senado!' do gl'itllde
esl'ol'ÇO desenvolvido por medlcos íllustt•,,s, o~ Srs. Ismael da Uooha
e Ferreira rlo Amaral, c por ei!Sa. IJloiade de ,iovcns medicos l]lle
t~Jem tlado p1•ovns ext1•aordinarias de dedicnçiw " com}Jetoucia
ao Kervil)o do l!ygionc militar.
O SR •.loaoE 1>E ~loi\.\ES- Nii.o dcsconheçu isto.
0 SR. PIRES F.ERitElRA.- S;tbe t;tmbom O bODl'.tdO Senador o
cn.t•iul.Lo <iUe nos ntOl'e~en o SB)l p!•ojec~. a ponto tle set• con,·ertljo
em ICll em sua ansenci:t, o CUJ:t execuçao está tondo andamento nao
moroso, porque nlnguem ignot•a que esses sel'l'i~os domr~ndam
conhecimentos espociaes e reguhtmenta(,lão.
.
.
o Su •.JoaGF.: ne ~lol~AES- Não sei porque, si o mecanismo cstti
to.to estalJelecido no p1•ojocto.
o Su. PIRES FEltREIRA-Na regulamentação da lei teem suL•gido
tlilllculdn,les, put' causa tias opiniões oontl'al•ías. Esse trabalho estil.
8cndo tt•ata.do com multo carinho, tal a consideraçãa que tem mj!roddo da actual admfnistl'a~ão da Guert•a, como nm se1•viço impo1.._
tanto pl'estado ao Exot•oito, c aque!les a qnem estA aft'octada a
execução desse scrviQJ, especialmente o Sr. Ismael da Rooha, toom
,?<J. incansaveis (apoiado!) em considemr os meios. tl em soliüitar
medidas tonel entes n. collocal' a. coi•pora~it·.J me11ica do exe!'citn na
:: ltnra de bdn!i as a~pira0õos e para satisl'a.zCI' ·as noco.lsidades do
llO'SO Exercito.
St•. Pires l<'erreb•n (•) -

: ; ::~:· '.···:n:''"

\

n~o

lo i rovifto pelo .,..aitr.
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0 SR. JORGI:: DE MO!tAE~ -Já fiz ,jus,iça pOl' V<W'ÜtS vozes ao
J)t. Ismael da Rocha .
0 SR, PIRES FERRI::IRA- 0 Sr. ministro d:.1 Guort'<l. ta.mbem
tom. sido incausavel ; as conferenoilu entre S. El. e o Dr. 18mael da
Rocha t•Jem sido innnmera~. demonstt•a.ndo sempt•e o interesse qtte
tem em desenvolrer e melhorar o~ serviços desse departamento.
L~meoto bmlJem que S. E". nl!.o tenha. cltad•J os nornes 'dos
nJedlcos !,lue du.qui p:wtlt•am pa.t•a. a. Em•ops. e que se temn desviado
•lo' estll(los especiaes para que foram envinilos.
.
O SR. Joiwm DE MonAES- Eu não digo (),116 se Jesviem ; sã.o
cirurgives, e •1 ntttura.l ([Ue eatudem cirm•gta. O que lamento é
•tne não apresentem tambem estudo sobro hygienc militar. E' pena.
•tne V. !!:~. não me aprJsonto os t•olatot•ios que tocam nesse ponto.
, 0 SR. PIRES FERREIRA-E' I'OalmcrJte de hstimal' que e'~A~
relatot•lo~ não sejam publicados.
I) S&. JORGE DI:: ::\IORAES-E' Jameutavel,
· O SR. PIRES FEBREmA..,.;V, t·:x. poderia i•equeret• essa publicação; e conheceria então o esforço e a •:ompeteoeia t•eveladas por
homens como João· Francisco do Amaral, Getulio e tantos outros,
que se teem nota.biliz:1do não só pelos trabalho~ a[)t'esenta.dos, no
domínio do. theot•la . comn · pela prova. real dos conhecimento~
art'}uirid•JS mt pratica.
.· ·
· Do outr<~ sot•te, o Govet•uo tem us,L·lo Je rigor Jla!'<t com os
comnli>9ionados qn•l na Europa s.) teem Je algum<t1'6rma de~c uhlado
•la verda.l!elra especialidade que devem culth•at•, e .Iahi re$ulta
que os •lesignados para tae~ commlssiies t•evelem um deci•.lido
cf.:Jor~o p;u•a o c•tlliJll'itneoto do ,Jever.
.
.
O SR •.JORGE D!' ~IoR.u:s-Eu não digo~rue se tc.1ham rlosviaolo;
'l, ciJ•m•gia tamlJem é assumpto dignóJ de seu~ c~tudo8,
O •Jne digo é que não se deviu.m limitat• a isso.
O Sa. PlFtE~ FERREIR.-1.-S isso não quet' ·dizolr '!llO ~e tenlt<l:'lll
descuidado 1los outl•os ramos ...
'
0 SR, JORGE nE ~!ORAÉ~-Pei•J lll6110S igi!OI'v o~ relatOl'iO.~ que
dizem t'•Jspeito á hyglenc militat•: por, oxemplo, so!Jro ca.Jr:ndo do
soldatlo, altura, t•esistenc!a
li .maroh<t .•.
. .
0 SR. PIR;ES FERREIRA-E' la.nientn.vel(),lle O ilODI'ittlO Súnatlot•
ignore tudo isso, quando ~eria. facil recluisttat• inllmuações arespeito, 11 ollas, eston certo, satisfa.t·h~m plen(l.nteute mou illust1•e
oollega..
Sou de opiniio IJU•3 se devia. mautet· na. Em;opa um me.lico
·militar de l'econhecida . ~ompet•3ncla, p~t·a 'gui~tr 03 med!cos,
;tddido~. attondendo mesmo ás ucces>idades dilreNntos nas diversas
armas, de l'íirma a methodiza.t• as ob ;ervaçl!os ad«ptavcis ao nosso
departamento, para exe:t•eet•, emllm, umtt li~cali?.aQão, como t•Jem
os officia••s arz·egimf.'ntn.dos.
'
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O SR ..JoRGE DE 1>1Jaus-Não ha duvida. . .Repito, que é .preciso
que. se aperreiçoem em.·cirurgia. ; mas é lamentavel que não se
dediquem <l espJcialidade' ãa. nygiene mUltar.
·
. O Sn.. PmEs FE!UtE1RA.-V. Ex:. devia ter lem'bl'ado ·o noone do
UJ!!. dos mal;; illustres gcncraos do E:.:orci.to, que deiJtou a sua. ~ro·
ftssao, qnand!l alada p~dia prc:õtar·lho 1~eaes serviços o que da Eu·
ropa. escreveu para aqui, fazendo grandes C'logi0s á oompetQllcla tio
D1•. Fone ira do Aru~ral, <Jhofo .do Hospital Central do I•:xcrclto..
. O S1t, JoRGE DE MortAES- Eu tn.mbem fiz ,justiça aos Drs. ·Foi'ld'eim do Amaral e rsmt1cl da Rocha., quaudo tratei (la O!'ganillação ·
o Ho5pltal do .Exercito.
·
·
O Sn. PIREs FmÚtEWA-~Lts, entlto r1uo que1·. mais Y, Ex. r
O Srt. JoRGE DE M m:..Es -Qno fiquem <ll'l'Ogimontatlos. ·
O Su. PIRES FERR~ll\11.-Esse.> facult:tti vos foram enviados'á
Europa e de l<t trauxm\lffi pm•a o uosw !tospita! o que de melhor

ObSOI'Yililtm.

Nestas condiçõe~. Sr. Presidente, parece·mo que o honrado
Senador não tem l'a.zão do sobt•a para suppor que os medicos míli~
tar: s que vão â Europá deixam e;n abandono o serviço militar, •ou
que. o Governo tenh<~ repudiado ns e:s:cellentes medidas dotadas pelo
CongressP, como creio em acceit3.l' com especial agrado o novo
projecta elo honrado Senador, ao qual desde jct offero~·o o meu voto
humilde, mas sincero e entlmsiast~t:
·
O SR, JoRGE D3 ~Ioit.\ES-.~utes qttc V. Ex. deixa~se a tribuna,
dese,it1ria. que me informasse si o medico civil contrnhdo póJo ser~
vir do medico militar. .
·
0 SR. ~IRES FERREIRA-Pôde.
O Sa. JoRGE DE MoruEs-Isto é que é completamente a.tl'a·
zado. .
·
O Srt. PmEs F'EimEIR,\.- Póde perfeitamente dirigir• uma eu~
fe1•maria mllitar. E' o meu modo de pensar a respeito.
Concluo asseverando ao Lonrado Senadc,r e ao Sen ..do que os
medicas militares quo v.ão á: Eurora teem procurado estudar .a. sua
e:;pecialidade, para t1·azer• de .ll conhecimentos e mo di das que pos·
~am ser applicadas ás necessidades do nosso Ex:;rcito.
E' o que tinha a dizer. (11f1~ito bem; muito bem.)
ORDEM DO DIA
!.lCJill'iÇ.~

AO SR.

SENADOR

QUINTII'iO

BOCA YUVA

'Entra em discussão unica o parecer n, 23, de 19!0, da. Commis·
são de -Policia. opinando pela conceosão da licenca que solicitou o
Sr Senador Quintino Boor.yuva, Vice-PNsidente do Senado.
Ninguem pedindo a ptdavra, .:ncerr·a-se n discussãtl, tlc1\11do.a
votnçao adiada por Jl1lta de num oro.
·
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Entl•a em 2• discussão o art .. !• do projecto n~ 10, de 1910, da
Commissão de Policia, autorizando a abertura dos creditas, supple·
meotll.r e extraordloarlo, de 71:722$008 e de 187:000$, respectivamente, para dcspezas com o pessoal e material da Secretaria llo
Senado.

·

O Sr.

Felictu.no · Peunu-SI'. Presidente, o projecto
o. 10 de 1910, que V. Ex. acaba de submetter á discussão, tl•ata de

credito supplementar <í verba orçamentaria. e trata tambem de
abrir credito extraordinario, matarias estas !lllC cabem rigoro·
samonte na orbita da competencia da comm1ssão do Finanças.
Grelo, pois q11e o SenadQ não póde discutir e deliberat• ~obre o as·
sumpto sem audiencia dessa Com missão.
Assim, peço a V. Ex. que snbmetb ao conhecimonto d) Senado
o requerimento que ot·a faço, nflm de qne o pro:ccto seja romettido
â Com missão de Finanças.
..
Vem a MoHt, é lidQ, apoittllo a posto em discusslo o seguinte
. .' ' .
P..EQUE!l.IMEL'iTO
.

.

.

-'":

. ~equeit·~ que o projecto n. lO de 1910 seja. remetthlo !L Com·
m1ssao de Fmanças,-Felicia/10 Penua,
· · O S1•. Presidente- De;1ote !lo t·equerimeuto que
acaba de ap1•esentar o honrado Seoadol' pelo J!stado de Mina> Ge·
raes, devo fazer ao Seuado algumas pon:lerações, dando-llle as
razões justificativas do procedimento da Commís.!iio de Policia.
E' certo que tem sidJ praxe snbmetter-se ao exame e parecer
da Com missão de Finaoç:as as ~olicitaçües da Commissão do Policia,
no tocante a despCZt\S, mas essa praxe niio exprime mai~ do que o
·preenchimento de uma formalidade de todo excusada. e que poderia
até certo ponto tornar·se olfensira dos C!'l'(litos ou da caplcidade
da Commissão de· Policia..
·
Digo formalidade excusada por•]Ue ainda até agora a commissão de Finanças nunca teve o ensejo de faze•• siquor restric~ões
a qualr!uOI' indicação da Commissão de Policia relativamente a
cre(litos.
·
:·
Digo deprimente da. capacidade da Commissão de Policia
porque, a ·ju11.0 me~mo da. Commisslo de Finanças, oxteroado em
muitos dos set1s pareceres, a competencia. para solicitar a decretação das verbas neces~aria.s á exeouçlto dos serviços que a. de
Policia. regimentalmente superintendo e dirige «1 exclusivamente sua.
~assim é, ~e f:tcto, pot•quc, quando acontecesse a Commissio
de Fmanças oppor-se a qualqnet• pedido de credito feito pela Com·
missão de Pol!Cia,est:L, natural monto, se seotiri!\ numa situação 4o
vet•!ladoiro c insupporta'Tol constrangimento. Por essa razíio, e
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<Jon~itlm•ando !fUO <1. Commissi'io tle Poli~ht crllll]Jete
siva.ntonte. SUJlOI'inte•lll~:· o rlit•igir os sot•viços

dxoln·
da economia interna
<lo Senado, compotencia 'o.u que se enquadra. ~e enfeixa a de deter·
minal' do.>}Jezas, loi quo elll.', na sua ultima. t•euuiã:o, com a
p!'esei1•;a. de seu vene1•ando presidente, t•eoolveu a.doptar a colldueta
1p1e detllrminou o l'eqnorunontiJ do hom•ad•J :õ:enadot• poz• !\fina•
nel'ae~.

·

unicn

•3

·

··

Isto, entt•otanto, n'•o iJirtll' dizet· rtue, qucutdll o Senado,'por sail
voto, para jul,zar com mnis segumnça, entenda •tue deva s111'
~njoito á Commls~ão do FinanQas. ou a rtnalt].l.tOl' outra,; um P•3,1irlo
de credito 1\:Jrmnltvlo pela Commissão de Polici:t, e.~ta .~~ sinta melindrada..
.
·,\bsolutamonte, não. A Couunissão do l'oli•lia., .consciente das
~m~s responsabilidade~. deseja., estima mesmo, 'lt\l'l teu;, ad.os.e
r•'Saluçües constitu:un objecto de severo o :tCUI'.lílo exame pOI' pa.rte
1!0 :'lenado, a <1uem exclusiv;~mcnte cabe 11 !acuidade de tollHtl'·lhe
· c.-onta~. exame esse quo olla ti\nto mais apreciar:l. •tnanto vê nello o
melhor meio do julga!• si continlla. ou não a merecer a ioteit•a con·
ibn~a rio mesmo Senado. (Muilo beiil; m11ilo b~;n.)
O l!!J.• .. J~'eJiciu.no Penuu-:'11•. PrtJsidnuie, comcçl} d<J·

clar:tudo a V. Ex. que no reque1•imento que Jlz DilO entra absoluta·
mente o mínimo proposito ile censm•a. :i Com missão de Policia..
Pt•ocurei fazei-o nos termos mais étlllYonientes; mas, depois das
•'xplicaçües dadas por V, Ex., sinto necessidade de traze1• :to eonhe·
cimento do Sona•lo as razaes do ordem l'egimantal que tive para
·cito consentir que :t Commisslto de Finançi\S seja excluída d~~H'tlnc
(;ües que partícnl:tt•mente lho são comnlJttida~ pelo Regimen~o 1ln
~a.

.

Dizia V. .l!:x., St•. PJ•esillouto; que p>l' uma pl'<t.xe segui.!:<, as

iuúicaQües toem ido ao conhecimento da Commissão de Fillltllça;:,
mas que regul:wmeute, uma vez que ellas entendam cJm a Ol'g:uu?.ação d1~ Socretat•ia, deviam se1• levadas :i Conunissão de Polici11.
· Eu desejava que \'. IJ:x. me inàica>se o artigo do Regimento
"Oill que assento. o seu conceito.
.
O c1ue no Regimento ostá. cstnbelecitlo ê que, to.los os papeis,
re•lUOl'imentos, lndioaçõos e l'ept•eseutacões 'lue derem •mt1•ada
neste l'ocinto, sejam romettidoo à Co111missiio respeetiva, i;:to é, •t
Commissão lfUe tom de dlzer sob1•o o nssumpto.
· ·
Doido o momento que ,·eiu uma re]wesentação da Sewotnri<~
desta Ca~a.. manifestando a nece.•siclalle de ahertuJ•a .de cl'etlito, pa·
. 1·ooe CJllO a Commlssão a que tinha de ser remeWda essa rep1·e~en·
i.a~1ão Ol'U. a de l~ina.n~as, porquanto, lJelo Hegimento, ê •~ uniaa incumbida de tlizet• sobre o augmento da. despeza Jlllblica.
.
.
A Commlssllo de Policia. tem a su:.t l\mc.;llo l'estl•icta.mente detlni<la em artigo do Regimento. o art. 152 determina <pu~ a ella
devem il• todas as lndicaçõe;; 1111e visai•mn illtel·a~iil) tio Regimento
-ola. casa. No ari. 131, porGm, •liz que todas a~ modiflcaçlles, depois do ii.!Jl'Osentadas, dei' em so1• remettitfn., :1 eommis.,ITo J'llspe·
· etiva.

•

~
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--------------------------~----------Pal'fJCo lllte Y .l•::<:.,o fundou no art. 129, que a;;sim se o.~pi•íme:
_ cQuando,as f?ommissõe> cnc~ri•ogadas .do e~ame do (j~alqué~
assumpto conclmrom seu parooct• ·por um proJecto de 101 da resolução, tae; paL•ocoL·es ;;eL·iio co~sido~'t'los .co.mo t•aziio dos pro,ie~
ctos e elltl\IL'ao com olles em d!soussao, !ilspousanllo·se ns tórm:\•
lidndés presm•ípta8 para os demais pro,iectos iniciados no Senado•.
Mas, esGe at•tic;o, St•. Pl~.:!sldente, <levo ser entendido em te1•mos
mais r1mplos, VOI'I!Ue, quRndO o Regimento cli1. com missões encarregadas do tal ussumpto, quer dizer a~ commissues ás quaesdevtlni
ser rmuettidos o> ll<tpei; de que ellas tr.1tcm. Isto é o que diai•ia-.
mente se n! itqui se11uido. Touas as vezes que uma Commissií'ó
qualquei', depois de l'otudu!lu o assumpto, pótle concluir pola apl'C·
s.entacão de um pl'ojedo de lei, o R~gimcnto, então, iietermina
que osso projecto dispensa a. I• discus~lto o mais formalidades l'tl·
·gimeutaes . .Mas, sempl'i' se entendeu !Jite i.•~o so l'Cf8l'ia. tis Com-.
missões encarrcg<ld<tS tlu dar parecer.
·
E~üi bom visto q;te V. Ex. não ha de muntfal' 11111 projecto de
Or<Jamento ii. Com nlissão de l\larinha c GueJ•ra. · · ·
. .
Todas as com nlissücs teem a o1•bita de sua compotencia ~1·aç·:ulo.
rlgoros.tmonte no Regimento. Não ba no Regimento artigo algum
que confira li. Commissiio de Policia, com exclusão da Commissã,:,
de.Flnanca~. a oompeteacia pm•a dizet• sobi•e matoria •tne entcnd.·
particnlarmente ·com a dospeza pu!Jlica; e,. nesie c:1~o. at.ê o
assumpto tem l'L'iação intima com o Ol'Qamentú, porque so tl'atn de
um cl'otlito supplemental'.
Qnando, bu ll~UCO$ ,dias, se discutiu. aqui um assuu1pto pM·ocido com este o .tambom contido ;em um parecer da Commlssiiíl
de Policia, dirigi-me 110 Yiqe-Prcsidente desttt Casa, o venerando
Sr. Quintino Bocaruvn. ~ sugge1•i a idé<l de mandn.l-o ti Commissão
de F.lnallças. .
.. :
0 SR, VICTORINO MONl'EIIto -., 0 !filO aliás Di~o~;. tl caso II OVO, ·
0 SR. FELICIANO PENN.\-S, I~JC. dissn-me 1iue ia estUdiU' V&l;
si no Regimento eiicontl·~va artigos que se contrapltZ6::1sem t\quelle$
que en citavti. E' ao cre.r que os tenbn encontrado, porque DãO
voltou a ft1llar mais no <lssumpto, só. s~l1endo depois rtue. a , indicaQão ti11ba sido afinalinclulda na ordem rio rlia. Dclxolisso passar
pela razão ,seguinte: o Regimento diz que tratando-se de assumpto
!JUO elirolva a stia alteração, a. Cominissão ,de Policia é a competente. .
, · . ·. . .
.
. ..
.. .
.
om 11 no>S) Rogimeut.o trata tio mal'OIU' o> ,·encimohtos doi<
empro~ados da Sóot•ctat•ia, o como nessa indicaºiio havia proposta.
de au~'lllonto de um em:>regn.do~ havh\ tambelll altet•ação da.
tabelli que est:.í inclni·!a no Regimento. ·
·
Ainda que " as~umpto fosi!c discutivel, uao fJllir. mais fazer 11.
menot• l'esistenciit e .!cisei passat• sem a mínima ~bjecÇão.
. .
Mas, boje, o o:oso é mais õérlo. Com c•ss.e . projecto, fica mn~to
disoricionarta. a aut(lr!rl:~do tia Mesa para d1~er IJllacs as commlAs1íe~ ~uP. .devem tr;1trt1: de taes o tnes assumptos, qua'ndo,,certo ê
que essas com11otencta~ estlío deolat•adas na nossu lei mterat\.

e
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V. Ex. sabe que aproposito dessa faculdade, que se que1• arrogat•
a Commissão de Poliaia, &m materla de competoncia, nlio se co·
nhece nenhu!na que n&o se.Ja expres~a.
·
. !lu, partJCularmeote, não tenh·o mteresse cm chamar mate-serviço 11. Commissito de Flnanoas ; ao contrario, estimaria que ella.
Josse um pol!co_ alliviada, mas pai·eoe·mc qu~, .como presidente
dessa Comm1s9ao, e, agora. revelo ao Senado, Incumbido por' ella
de fa.zer 08811 recla.maoão, não podia deixar de Jàzel-a. · .
·
As Commissões não toem só que tratar dos assumptos que lhe
slo mandados, mas tambem de defender o circulo de· sua. com·
petencia.
·
..
. Nlo é passivei que a Commissão de Finanças fique reduzida a
uma tlgora sem· slgnUicaoão. Póde o Sllnado a.ssirn ·deoldlr,. mas
nesse oaso, verlflclrá que ella é completamente inut!l porque
suas obrigaoões pódem ser desempenhadas por qualquer outra
commis~ão.
· .
'
•
O SR. VICTOR! NO Mo~ TE IRo-Mais ainda, no outro caso tJ•ata·
va.·se de uma indica.Qio-com discussão unica, e agora trata-se .de
um pro;ecto.
0 SR. MENDES DE AL!dEIDA..;_Ahi é que está O po!Íto,
0 SR. VICTORINO MON!I'ETRO-Agora, votado esse cr•edito, ter'
de ir 11. Ca.mara e Já terá de ir forçosamente á Commissão de Fi·
nanoas.
0 SR. FELlCIANO PENNA-Na C~ mal'& n&o serll.' a. Commissão
de Policia, sorá a Commissão de Finanças que terá audiencia, ao.
passo qne a do Sena.1o nl'l teve. ·
.
Tratando-se de indicação, a Commisslto de Policia desempenhava. o papel que o Regimento lhe dll. exclusivamente, mas aqui'nlo
não se trat!l. ae um proJecto de lei, que deve ir a 2• e 3• discussão
e seguir todos os seus tramites. .
·
Portanto, parece-me que o conceito que S. Ex. oxternou .a
resp~lto não é o mais seguro, o mais . procedente, o maía verdadlnro.
·
.
Digo istq sem ter em mira o menor proposito de desrespeito
ao procedimento que teve· a Commissão de Policia; mas, como
v. Ex. entende· que a Commissito procedf!u bem, estou no meu
direito e cumpro> o' moo daver de reclamar, em nome da Com·
missão de Finanoas, que me confiou immereoida mente (11cl'o apoiqdo1
o alto cargo de seu presidente, e, si eu não reclamasse em tempo)
podi,!L a CommisMiio de Finanças. ser excluída dessa compe,
~nma. .
·
O Sr. Fra.nclsco Glycerlo-Sr. Presidente, ohonrado Senador por Minas, presidente da Commisliío de Finanças, ..
e~tá elfectivamente interpretando o.sentimento unanime dos mem·
bros du.quclla. Commissão, manifestado na sua ultima reunião.
·
O parecer dtt Commlssiio de Policia ê, na hypotbese vertente, o projecto que se discute. Todo o projecto qne entende

'
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com elevação de deiipezll. tem. a sua marcha natural, seguindo
Com missão de. Finanças, .
·
· O SR. URBANO SANTos:....Qualquer•' projecto apresentado por
outra Commlssio vae i1 Commissão de Flnanoas, parJ.
s.er ouvida.
.
O SR. FRANiilL'lCO Gr,l:cERJo-OrdinarJamento a Commissã•J de
Obras Publicas ou .deMa.rinha e Guerra, funcciona.ndo technicamenta,
diD· seu _parecer c· até 8e referem ao oro1.mento da respectiva. ·aeape:rii;. meam.o- wim Oises projectos vlto 4 Commi~são de Finanças
para que ella; dila. a J1espe1 to da. despeza.
Pur outro lado, a Commis.~~ão de Finanças não ·limita S9U e:rame
4 parte relativa á despeza; tem seu direito assegurado par& dizer
em 11elaoão 11. arganbiotão, pois que ela maneira por. que for esta di·
'rigi4w depende: o augmento ou a reducção da despeza.
.
O que queremos é salvai' a compatenoia da Commüsio de Finanças.
..
.
pt,rticularmen.te nada. tenho com a importancia financeira do
ctedito e devo decl&rar que taJ oonHa.uça. me merece a C:Jmroissão
de Policia que votarei pelo prujeoto.
·
.
Tr~ta.sg de determina.r.a marcha. normal das Commíssões da
casa., entre as' q:uaes está. a Co:rnmia!lão de Policia.
·
Mas volto a. sl,nidcar este lado da questão que comece! por aprelleD:tar ao Senado,. istô é, q;ue a. tndicac,lo da.Mesa .vale po1• um pr;r.
jacto de lei.
. . ..
.
.. •· ·
Tod!la os prujectos de lei ~ue entendem com a deápeza teem a
audienoia da.comml:!8ão de. Fina.nçaa; por. C()(ls3quencia não ha a
meaor desconsideraoão em se tratando da oompetencia. da Commis•
siiiiD cife. PJliola.; absolutamen.te aiio.
.· ·
. Qrdinariamente as commissões divergem entrJ si e isso não
im,pollta. em dleslu~tl/8 pai'a ellaa..
.. .
. ,.
. ·
Submettendo as minhas ponderac.õ810 a.e. alto critet'ío da. Mesa
do Se.Jado, peço a reconsideração do seu modo de ver, pois a. nossa.
•ttillud.e, em eaao nenhum,. póde melilldrar . 1a !1118. retponsabilidade
de directora. llos trabalhos. desta. Ca.sa..
·· .
· · ·• ·
Si a Commisaão- do F.ina_nçaq pude~s& supp.ôr que· a. 'Mes!l so mf!.'.
lindllwe, nem de leve traJ.'Ia a. que.>tão a debate.
.
. · Q nobre. Preai.lente. da eommissão de .Finanças, conheoeudo o
l!'liw de coaOanoa. que merec.e a. MeSa. do Senado,. usou da maior
liberdade, submettendo o seu requerimento á. coosideraçlo desta
Casa.:
.......... ....
·.
·:.··
Penao: q,ue·a pà.z.dev~,r~inar éntre:. oóJ, mcislllO p(u•que, âi11da
ba. pouco. festejll'IUlrno& a. clle;rad:J. de. uma das maiores peraonan~
d&dl!s, am~rlcanas 114 Brazil. por ser.. o. port11.dor dos ideaes da paz,,

· ~r& :11

'

I

.
••

o Sr.&everbuio,Vfelra-Níio tive a fortuna d'e asaistlr
ao começo do. debide. Pelo filial qúe ouvi dO discurso dó. nobre Se·
nador pelo Bstado de Minas, pa.i'eeeu.ma que se tratava apenas
rei.vlndloav uma. &ttribuigãO que, pelo Regimento daCaBa, pOJ"o
ullQe, de. direito,, á Commisslo· de Finauças .. Mas o meu d'istino'o
eolleg& e a.mlgo1 o· nobre Senador por~· Paul'o, ac11~a de'refe~fJ"oS~

.
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á possíiJilidado .-Jp ser J•emt.il'üli.t, pelo menos, pvl' JUOJ!Jento~. da
atmosphcrtl :pacl~l~'l. de~ta. Casa, a paz que •lel'e t•eillal' ent~ !lós.
:;\essas con!lJçoes sinto-me completamente erobttl':'çado, B! t1ver
úo decidir entro tL honrada ConHui,são de Policia. e tL não menoa
honrada e lllush•e Com missão de Finanças do Senado.
collocada u qnestl'io oo terreno tle uma manifestação !!e eonftança, eu não sttberla escolher entre um:\ e out1•a. Si 'e tl'ltta simple~mcnte tle 1lal'. cump1•imento ao preceito t•cgimontal, pa!'808··
me que a honl'ada Commi~são de Policia uno tom absolutamente ds ·
t1ue se molind~tn•, no c(lso de sOl' v~tatlo o t•equet·i~ento do ~onmdo
Senadm• por )! 1nn.s. mui digno presidente d<t eomm1ssiío de Fmancas
do Senado. ·
Em bom direito, S1•. I'J•esidente, a Commissãu de' Policia, ao
caso do que se trata. não rti:'iO sinão no dMOID)lenho de uma funcç1i.o
administrativa 011 exccutil'a.
Em boa ).Waticrt tlat•occ •rue, em vez de ergauizat' o pl'oiecto
que se discute, dcvin. (·nviat' tt representação tt Commlssíl.o
Finanr·as, par;t qtÍe f'~ta, tlop·>is tlr examinai' o assumpto, concluis~<~
por
projecto.
.
C1•eio qne o regimento do Senado estttllducc isto, e pe1180 qno
a au(liencitt da commissão de Flnanons devia ser exigida tod<~. a vez
qne a commissi'io de Poliéitt ti ,·esse de fazol' qualquer proposta lle
augmento de numero de empregados ou reforma de ser\·fços qu~
trouxessem tLCcre;;cimo de despeza da Sect•ctaria.
· Tcl'iamos assim peltJ menos o concurso das duas Vommis.>3ell,
que repl'escntariam uma. segurança mais ampla do nosso voto.
,
Nestas condições, 81·. Presidente, desde que se tratn apenas de
reiviudiCill' attribuições do Commlssões da Casa, definidas no Regimento do Senado, pm•ece·me qne o meu voto não pôde absoluta..
mente melindrar nem diminuir a gJ•ande respon~abihdade <ltto oon·
sagro :í <'ommiss1io de Policia.

de

um

o Sr. Pre•ident.e- A Commíssão de Pvlícia ab~olut:•."
mente não se sentil•<i melind1•ada POl' set• o sou acto submottido ao.
ex(tme ela de Finnnças, E' fóra de duvida, pot•ém, que, como et•
tlisse ha pouco, ella. se scntit•ia numa posu;lio de insuportt~.vel
constrangimento, si n. Com missão de Finanças ent~ndesse, por exemplo, de opinar pela t•e,ielc;ão do um projectn •le credito que bott••
·vO!se solicitado. ·
Por is,o foi (lUO, cconcluindo, á vMa dus precedente;;, <JII(• a Commissão de Finanças jámai~ teria, como DU!lca teve, semelhante pl'o·
cedet•, & mono> que quize:3se intencionalmente lançar a desconttança
:J.o,Sena!lo sobre a :'tH\ Commtssã.o do Policia, fliltn, considerou formi).Jidade excu>ada. a awl!enrla daquella, em casos como o actual.
Trata-se de (\espe7.a~ oriumlas da. superintendencia.,·que ·com..
pete exclusivam~>ntet\ Commi>são de Policla; dos serviçoe que dizem
respeito 4 economia interna do Senado.
·
·
, Parece, pois, evidente qne só t1 Commissão de Policia compet11
tamb.:m solicitttr !lo Senado, ~uhmettendo-lhe no voto um pt•ojecto
lit' lei, o~ oreditos preciso.~ pllt'a. a en:ectividl\de de taes l'espezt~a.
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rn:ltm·in. de COlllptlti)Ocilt, I) Hogi lllCI'Jto tio
Solla,Jo, ao cl)ntrariiJ do r[IHJ se n.!llgur.l a') honi·a.Jo son:tdor por
Mina.~, s,) pJ•ecis:1 a.~ da~ commissõe.~ do P.utlel'el e •le Pvlic:n., deixando <1 e,;tn. discl'iminar n. ,[a,,·oak"'~• com o lho Lla.l''l de tlocidil· ;\
'lillli d'llla~ deva. il• e;,te ou ai[UOlle :wsumptu submottido ao conhQ·
r' i m0n to rio Scnn.do.
· Tamb~m nã•J ,•olhe o m•gum~nto ,Je IJI!e projectos m·i;.rin~u·ios
rle uma Commissã.o, desrlo rtuo traglm augnwnto rle dospo?.as, ~an
su.initos n.o p:ti'Ccer ria de Finn.nças.
,
·
De facto Msirn é. Mr1s occoi't'e pon,lera.r ([III\ i.aes PI'u.ie~tos "e
·ref'cJ•um a serviço.> pnblícos '.JUC toem do ser ~upm•inteuJifl,,s 011
executados pelo Pod1lt' Exllcutivu o não pelas Cómmiss.iOII autc.ras
olos ditos pi·ojoctos.
Nfio é o <JUO succo1lll t~tllll os peuidos de credito feit·J~ p~la
Commis,ão de Policin.. Este.;; se destinam :i satisl\tçfio de Jc.sp3za.s
Jli1scidas de servi~os a cuja. supei'ÍIÜOlHlencia e •lxecuçiLo elltt e só
ella pt•cside.
P.ln>o, com o 'l'te deixo dito, h ll'f'<' dado, Olllhora su,1ciota)ll1J'Jte, explic'tQões ba.~tnntos da.. condt1cta a;.rora SO[{Uida }leia
Commissão rio Policia, com t•olação ao projrcto em rleon.to, cm·
rluctt os8:t i[ue •ie modo algum se inspit•ou nem no 110 :tljo de
'tlbtt•n.hit· o mesmo projec~o a. tJU'1es,Juet• mcame11, pot•rtuanto, já o
lleclarou, olla só deseja. e estima l,lUO·o; seus aet.os ;;ajam minuciosamente oxaminarlos, nem no de prtV:tl' i:t. C:ommissão rle Finanç,;s ,Jc
qn'l.lq'nor pa.t•celln. da ~tm n.ntoridarlo, no toc·,nta a 1~ a<snm pto~
Jlflnrientos do voto rio Sen~1tlo.
Este, approvando o requorimúnto do uoiJra Senador llOL'
illinas, •Mrl'igit•;\ o OI'I'O 0111 que pot•ventum lnja incorri•lo n.
t.:ommisõito de Policia, 111al intul'pt•eta.ndo o Hegimeut•J e o.;; pt·eccdentc>. (M'uilo be;;t ; muito bem.)
NingiWlll lll<LÍ> p:Jdindo :t p thn·a, eu.: !l'l'1.l.•W <L ,[iscu.;sãu illl
l'f."tllOI'Í mento,
c\c•!l'e.,ce IJIW, l.lm

<) !'!i~:·. PJ.•e.;~itlente -- Nã.' havewl.J Jturnet•u p<ll'<L vot~
,,.~,,l 11M pt•o,ia,lica.:lo o t•orluet•imduto, Ao hont•:t•lu Sllna•.lor, pur•;hn,
"~~i . ne o tliroit•j de renovai-o oro 8• discus.;ão on mosmo antos,
lo::o depois de \'Otado o pi•oje,~to em 2• rJj~,mssão.

Continúa :t disc:1ssã.o do a1·t. 1• ,!J projecto.
Niug-uem mn.is pediudo <t ll<tlavt•a, enoert•a.se a
~l)g'l!e•Se 001 diSC'ISSão, rJIIO se OUCOl'l'l.t SC\nl

votação egual meu te ar! in.da, o art. 2•.

rliscu~.,;iio.

r\CIJato, lllliLUt!O

.

it

._

o St·. l:"J.·e~,;Jidt!>ute- ~:tola m:1b hawmtlo :t tl':tttu·, vou
J·y:wi:w a s1.1s;são c 1losiguo pwa or;Jem do tli:i. a seguinte:
Votação, cm ,\is,~u;;dio uni'~'~• ,Jo Ji<IJ'eccr n. ~::!, de 1:110 ,[a,
.cummisRão do Policia, opinando pcln. <'OilCPS•f,o ·tia licew:·a, qnc
,,.,iidt.on o Sr. i;enadol' '.Jnintino l!oenyn,·a, Vic,?·Prr.shh•nie •lo
l'l•.•nado ;
Vol. li

U
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· Votoção,.em 2• !lisuussã.o, do projecto n. lO, tlo IlHO, autoria abertur<~ do~ crellitbs, supplement;u• c extrao1•dinario, do
71 :7:.>2$000 e de ,l87:ll00.~, respectivamente, para dc~pezas com o
pesso.d e mater1al da Secretaria do Senado ( offerecldo pela Com~an,lo

misst7o de Politica, no pal,ecel'

11,

22, de 1910) ; ..

·

3& discussão 1lo substitutivo oJiorecido pela dorumissão 1lo Justiça o Legislação ao projecto n. 32, do 1009, dispondo quo a acccitação, pelos membros <lo Poder Judici<wio, do r]ut\lquer cargo Oll
cominissão do Pode1· E1ecuth·o, importa na renuncia do cat•go .iu- .
diciario ( com pal'CCCl' (aVOI'Itvcl da Commi&sl!o do Con&lihtiçi!o é Diplomacia) ;

.

Discussão unica do t'!lo n. 22, de 1908, llo Prefeit:o; lt resolução
do Ccnselho Municipal, autorizando a Cl ntagem do tempo de serviço que menciona om lavor do I• escripturario da. Directoria Geral
da Fnzcmla. Municipal, João Augmto de Godoy (com.Jlaracel' contra-

1·io da Commissr7o de Conslituiçrio e Diplomacia) ;

·
2• discns.>ão do projecto do Senado, n~ 6, do 1008, olentnrlo os
,·enclmcntos dus ministros do Supremo Tribunal Federal ( il1cluido .
. na oJ•dcrn do dia, c.v-vi do m·t. 126, § s• do Regimento, independente·
do pm·ece1· da Commissiio de Fi>wnças, a cujo e.'llame estava subm~t
ti~o, a l'equol'imento do S1·. A. A:e1·edo).

Levanta-se a sessão (~s 3 horas.

20• SEC!,'ÃO EM 22 DE AGOSTO DD 1910
PJWSIDI::NOI.\ DO Slt. F'Ertr:Ell\A CU,~ YES,

1r. SJ::CRBrAIUO

A' I hot•a da ttmlc, p1·esente numero legal, ltbro-se a scsião, 11;
que concorrem os Sr·;;. Sena.dorcs Ferreira. Chaves. Araujo Góes,
Perlru Borge;:, Silverio Nerr. Jon;tthas Pedrosa, Jorge de· Moraes,
Arthur Lemos, .José Euzebio, Urbano Santos, Mendes do Almeida,
Ph•es l.i'cr•rcim, D~ruingues Cm·neiro, Tavares rle Lvrtt, Ca.stN Pinto.
Gonç·alves Fcrr•eira, Gomes Ribeiro, Joaquim MaltÜ., Coelho e Cam·
pcs, Oli I'eira Vnlladã.o., Sm·erino Vieira, Bernardino Monteiro, João
Luiz Alves, Lourenço Bapt.ista, Olivoir'<l Figrwirt•do, Stt Fr•oire, An·gnsto àe Vasconcellos, Lauro So(lré, Feliciano Penna, All'redo EHis,
Francisco Glycor•io, Braz Abrantes, Gonzaga. .Jayme, Metello, A,
Azercdo, Genüroso Marques e Pitlhciro Machado (36). ·.
·
Deixam de comparecer•, com causa justiUcada, os Sr•s. Sen:1dores
Quintino Bocayuva, Candido de Abreu, Indio do Bc[tziJ, Paes do
Carvalho, Ribeiro GonçalYcs, Gervasio Passos, Thomaz Accioly.
Antonio de Souza, Walfrodo Leal, Alvaro Machado; Segismundo Gon·
calvos, Rostt. e Silva, Guilherme C:tmpos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Muni?. ·Freire, Ber•nnrdo Monteiro, Francisco . Snlles, Campos
Sallcs, Leopoldo .Tardiro, Joaquim MUJ·tinho, Alencar Gnimarães.
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.Felippe ~cbmirlt, HeJ•cil io Lu?, Llllll'O 1\HiUer, Vidorinrl Montcir.o
.e ·Cassia~lO do Nascimento t27).
·
E' lida, posta em dbcussão e sem debate appronda a n.ch da
~eesão ant~rior.

O S1•.

~·

Secretn1•io

(se1'~indo

ha expediente.
O

de i') clechJ.rtL que n&o

S1•. 3• Seo1•etn1•io (serri11do de :?•) tlcclm•;t

h<t
pareceres.
.

que não

'

O S1•. Se,·e1'ino Vieira (')-St•. Pre;;idente, o Dia1'ió
'llo Congre111D, na sua •edição rfe hontem, publicou na iutegt•a as
pouca• pala.vras que prorerl n& sessão anteriOI', fundamentando

•O meu· l'Otll, em rela~ão ao rol'juerimento apJ·e;;entarlo ·pe!.) · hon·

rado S'enadot• nor Minas.
Não venho' occupal' a tt·ibuna do Senutlo sinão r·ara a1!ditar
â !'UbHca~ão do Diario ·do Cong1·esso uma ·núta CJUG sóe ser feita.
sempre· do que,, di>curso nco foi rei' isto pelo orad0r,-e que nia
.,eem nas pala1'l'DS a que .me reflro.;Faço eeta addiç·ão, po1•qu~,
'nem ~<O menos ns notn.s tadtygruplticas pus~aram peh·S minhas
mãos.
·
. ·
O SJ.•, I<~~·anc:sco Glycei.•io- Sr. P!•esidentc, ·a.

Com missão de Senadorrs encaJ•regada de d:tl' as bcas vindas ao
presidente eleito da RepuHica Argentil:a desempr;ul!úU·se hontem
de seu dever.
·
·
S. Ex. pediu·ncs que apresentassemos r, o Senado se~;s agra.
decimcntcs, protestando, na mesma occasião, a seguracça do seu
mair.,r respeito c da sua mais alta e•tima pelo Senado Brazileiro,
·.
.
·
O S1•. Lu.u1•o Sod1•é (')- S1•. P!•esidentc, cstct no Senado, remottido pela Camara dos Deputado~. um pro,;ecto que
cogittt aa organização indispensavel da n· arinha merC'ant~.
Este pro,;ecto 1oi enviado a uma ilns Commií s;;C's do Senado,
e a elle faz referencias o documento que tenho em mão, quo
me lbi outregue por uma. Commissã~ da A>sodação de Mal'inheiros e Rematlr.res, associação creada nesta. Capital, onde conta.
3.000 socioP, marinheil'oii, mcovs do conv(s e remadores· 'de embarcaçõe; mercantes.
'
Essa c)rpcrnção dirige-se no Con!,'t'esso Nacional, c eS!lCcia1mente ao l'amo a cujo e,tudo está actua.lmente alfecto este pro.iecto de lei, defencleodo legitimos itlteresses do sua classe. ·
Vou ler essa representação, pedintlo a V. Ex. qne se siJ•va de
· encamlnhal-a á commiss5o respccfi ra., afim de c1ne eUa seJit tomada
na consideraQ1io c1ue me pal'eCCJ met•ec~r. (Lê.)
.A.chaudo·me oa trihnna remotteroi igualmente á Mc;a a peti'Qlio que ao Congresso Nacional dirigem varios funcc~onarlos apol'J Eato di•curso não foi ro\'isto pelo ora·t•lr.
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:;e11ta.olos da Helmhli< a. aftn.1 ole •JIIf! V. Ex. tamhern so sil'va de rc~
meL ter c;~e documento ú cc.n lll!SSi'io de Fim•uQa.s, que, .:erta.nwnte,
o 1o•mará na. eonsldmaç5o que lhe merecer. (Lê.)
·
S~o este,:, Sr. President.r, os papeis que tenl1o ••m miios e que
remotto a Y. Ex. pnra que, na füi•ma da, minl a. OX}JOSi~·ão, Ih•:~
~f'ja dado n distinn couwuientn.
·
Vem :t Me,:n, o são lidos os seguinte~
11 l·:QUEH !ME!'\TO

g

HEPRESEX'l'.-\t.•ÃO

.
Rüq um·imeut'l do oli versus 1'unceiormrios ~Lpnsenta.tlos, maior08
oie li5 lLllllllS, pedindo que o COI!gl'CS o NnciuU<Il llws melhol•e, üffi•
bom pm·cimoniosamonto, us Vtlncimcntns que percebem por tabel
Jn.> :in tat•imcs ás IJIW actuaimen te vigomm ~al'a. os ftuJccioJl<J.l'ÍOS
que ora cle~cmpcuham us ca.rgus llUB os snp}llicante~ Sf> apo,enta·rarn.-A' Commisaão ele Finunr,as.
.
.
llcpreeentação tht Assoe· aQão de. ~Iarinheiros t: RoruiuloJ•es sourü ~~ necessidade de ~er a pruposiç:ilo du. Cit111a1·a tios Deputados
.n. !46, tle 1900, que nrgani~ ta Jllat•iuhn mci•ca.nte e roguirt o commcrcio lllitritimo, emcuda no scnti~o do, retbrmantlt;-~c o at't. 500
do codigo Commcrcini, tornar garantido o pagammrto olas sold~tdas
olo~ i.rlpulantes que adm1çam, ~c firam ou mutilem em 80l'Viço da
re~)JIJctiVit cmbarcação.-A'~ Commissõ:~s Je .Justiça e Legislaç-Ko t;J
ele

Fiamn~a~.

OHDJm DO lJIA

Vot.a•;ào, cm o! i ~cusslto nuiCil, do Jlltl'ecot• 11 • ~3, ol•J I9: U, ·la.
commissiw dt' Polida, npin:tntlo pein c m•:es~ão d:t Jicent;>u. 'lllC
solicitou o :Sr. :Senador IJnintino Bocaynva. Vice·Prl!sitlrnte do
Se<rado.
Pnita a voto8, tl itpprovatla a. c.mclusiio do pm·c~er·.
: \'ot~t~;ão, em 2• tliscussiio, •lo pr•uecto 11. 10, olil 1910, Ju Com•
missão de Policia, a.utot•izltndo a abl)rtur:t olo~ ct•ctlitos, supple·
.mental· c oxtraordinat•;o, de ii :722.;; o do li.7:1101l$, respecttYa;.
mente, para •lo~p ·~as o1om ,; pessoal e matol'fn.l da Sf'Cl'Ottwia do

.~enado.

Postos stiCcrlssi va.meute a Yotos, 'ãn :tppt•oJvaolo! Ol!l urt. i•
•lo pr•\it}cto.

•

tl

211

o Ji!l1•. l•'eliciano .PHnuu - Sr. Pl'(J~i•lent.o, tlÚ potlia. ·
ter t·ono:_;t·lu o meu roqne:·imeutn, I'C'ito n:1 sossfio pass:uht, antes
da votaçao. Nilo o 117. em homa11;~gom á Commiss[to do Po!ieia,
tj1WI'f%to sig11iflcru• o•o:n este meu proccdimr:nto !JM absoluta.1rwni.o n:'ru trmlro n. inr.en~ilo de :L 1110if.lstn.J•; mas, como é mou Pl'O•
1> ·~ito reSI-(IIa,J'!htr os oliroito~ da. Commi~snrJ •lo l•'imn•:a~. que deve

!I
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ser ourirla >Obro todos o.~ projectos rclel'eutes :i rll'~peza publit:::1•
eu, na 1\:.t·rua du Regime11to, reuovo o meni'OCJnerimcnt • p:.J·;~ t[UB•
!llltl'e a~· e :t ::• dbcmsão, sc,i'a o p!•ojoctn. rllnH't.tido <í Commi,;~~o
de Fi nanr.:as,
Po.•to a roto>~, r! approvarlo o reqnel'inwnt.••.
O Jl!'O,iecto ra~ ú Commissão do Finança;:.
t•r·:tti>A DI·: 0.\RGOS .JUDlC!.\ltlt•:'<

Entr·a e111 8• di>cussão, corn pa1·oct·r faroravcl rltL commi 'ão
de Constituicíio o Diplomacitl, o snhstit.ntiro offerecido peht Con:ml8s1ío de .lnsti~?a e Legislação ao projecto n. 32, <lo 1909, diSJlOili'o
que a acceila~ão pelo~ memb1•os do Podrr .ludiciario de qualqucJ'
cai'I!'O on commissao do Poder Executivo- importa na renuneia rto·
cargo ,iudiciltrlo,
O Sr. •e~·erino Vieh•n. (') -Sr. P1•esidentr, dr.s:ja.va pedir osclarc~imontos á honrada Commissão de Constituição c
Diplomacia sobre o parecer que se discute.
.
Em pt•imeiro Jogar. Sr .. Prcsidentn, pm:ecc·m!l que R prol'idenci<t tomada no cado, si visa acantelm· ns funcçiíes de ordem
,imlici:ll'ia, tl insutllcientc c incompleta.
l~m segundo togar, não rl menos corto que, redigida como ~e
acha, a pl'lwidencla que nbteve o placet ria Commissão de COn8tituiç,ão c Diplomacia póde tt•azer, em caso• cspociao~. rlitllculdades (1,
acção rio Governo e as n.ltas C)nvcnioncia~ rl'w ~e pro:Jrlem ao intel'Pssc n:wional.
p,j,le bem ac~ntecf•r·, St•. Prosidont~. r1ue o Govorno da Rcpulrlica 'e encontro ua contingouclu de.precisat• dos set•Yiç·o>. de qualf!lWl' membro rln, magi;;tmt!n'a da. Republicn,, serriços que se ir::ponham mesmo, ]leia competencia, pelo sabor rlcw,;c magistrado,
E11tretrtnto, a ümcndrr acJnsollrada ou sustentada peh. Commis·
slíu de Constituição c Diplomacia embaraça dOI' completo n acção ·
11ratica tle qualrllll.:l' Govemo, do>de qu() collolla o magistrado,
cujos serviços sejam indicados, nas cil•cumst;ulcins qno acato do
flgui•ar. no dilemma de, &u niio ncceitar a Commissão, ou, acccita.udo·a, p::·t·der as suas l'unct;iíos Yitnlidas, as suas rcgálias de·mngis•
traclo da Repuhlic:t.
1·:· esoa umu objec•;ão quu pe~·o licença pat·a olferecer ;i coosi•
do1·a~ão cla honrada Comm1ssão o do Semulo e, ao mesmo tempo, lll()
pe1•mil.to pul'gunttH·-liw si não ~eria mui~ conúiliatlor " a\ rit1e
lillggel'idu polo então membro tlc uma das commis>ões do Senado,
o St·. seu:ulol' ~ll>il•a e S:i, quando t.or·n:•va a ll•'meaçãét do,;,:a,~ coHtmissiít•~ <IJpendent(• do roto tio Somttllr.
·
O SR. ·JoÃu J.urr. Ar.vr~>- N!to seulun•; per:n a }lrtlltl'l':r.,

----···
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O SR. SEVERINO YmmA.. - Pelo menos, Sr. Pro;idento, qumdo
se trata de commis:;ões desta naturcz,t, cvm esse caracter espea'al,
em 'JlW fossem r~clamados os coJhecimcntos c a com potencia peculiares aos magi-tt·<ulos, p:trece-mo que cs,a suggestão não podia
Jeixu de ser lJem aco!llid:t, siso attender a que elles ofto s:\o defini ti ramente in restidos tias suas :tlt:~s J'uucções, sioão pelo vot•J dQ
Senado. p,lr outro lado, o Senado aom o seu Jilu:et aprechria si os
scrviç·o; reclamados du magistL·a.do eram de or2em que n(tO pu-.
des,em ser tlesomp..:nhado; com as mesmas pl'Uua<Jilidudes por
qualquer outro ciuão d.o R•wtu:ica e interviria no sentido de con·
c·:der a licença ~o:lful'mo a sHuação em c1ue se achasse o Gover·no
com r.:Jaçlto (t ncces>id.tde dJ SO!'\'iQO.
São estiO> as cun;idcr<~çõcs que, ue momento, me occorrem e que
mo ttYenttL'O a fazm•, pcJin.Jo venia á illnstt•e Commissão p:tra
dizer q:.~c mater;a t5o impJrt tnte não devo .,er :1pprov..tda sem se
conhecer, pelo me:1os, qual o pensamento que predominGu entr..J
aqnell••s qne a acoJiJilllittt•am e votaram.
· O s~·. .Toií.o· Luiz Ah·elõl- St•·, PJ•esidcntc, por·

dou-me-lia o I!Olll'ado Senador pelo Estado da Bahía se, ·tendo as
consid'Jraçõr:s rJue S. Ex. acabou de pl•oduzir sidJ endereçadas
cxclu,intmentc ú. illustre Commiosão de Coostituiçio, tome cu a
inieiatin de proferir algumas palavras em re&p1,ta á.; objecções
por S. t·:x. furmuladal B•bre o pN.iccto, Ol'i\ cm debate, o o faça
por•JUO í'1li o s·;u aut·n· o o t•clator do suhstitutivo da Commissão
âc Lcgi:,lação c .Tustlça.
O projecto tem j)Jl' tlm impedir que os memb!•os do Poder
·judiciaria fe.Jeral se di,l,raiam das .suas J'tloeções, no r.xcrcicio de
cat·gos ou C)lll!llissõa;: do Pode!' Ex·~cntivo. Elle se inspirou na
necessidade do ma·ttel' J'1'<llicament~ o principio ou a theoria da
inilepondenci[l, o da se;mração dos polere> políticos. . .
.
Sob o ponto de Yi~t:t dn. can ren'iencia de impedir que os membros f!e um dos poderes politicos poss:t. cxei'•)ei' cargos ou com missões de ontrv, quero crer que ningu8m r\3.,1\·eril negatinmente.
Pot· o~c . Lsiào <.Üt 2• disrmsslo d1J parece•· tla Co:nmissão deLegLiação e Justiça, tive opportuniol.tdo tle salientar que nos Estados
Unidos da America elo Norte somelh:tnte prohibiç·ã~ não exi;tc no
texto c.Jnst.itu~iooal, mas qul', ít vist[l, das inco:IVcoiencías que a.
Jl!'atic<t li:Lvi 1 domonstra•lo, nos primeiros tempos em que J'ui perm.ittida tt accumula~ão de func~õcs judiciat·ias e executivas, depohs
de um Jong0 per iodo de a!JnO.> ininterrapGos, e até hoje, tem se con·
sidera•!o conw de direitu constituclotml costltmeirv a pt•ohibição
ao Poder l~xecutivo pal'<t conrerit• cn.r::;o,; ou commissitr..; des>e
poder ao Poder Jndiciario.
.
Nem se C·)ffiPl'•J!Iende, e:11 um regimcn poliLico como o nosso,
em que· o Puder Jnc!ic:ario ,; cltr1ma,l•l a dizer :t u!tinm pt!lavra
sobra 11 r.onstitueion:tlithde do'! actos do> outras duus podeJ'<1S, q1te
memh:·os do Pudtlr .Judiúiario pos; tm deixar M 8Ua~ f1tnc~ões pat•a,
subll.lterniz:tndo-se, acceitarom co:nmissõcs do Poder Executivo ou
do Pu<ler Lcgisl<tti vo.
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p:tla.vras, porque
nlto quero cançar a a.ttençiio do Senado, tanto mais (!Uauto, quer o
parecm• da C•Jmmísssão de Legblação e Justiça, quer o pa.rece1• da
Com:nissão de Constituição e Diplomacia lin•am por domais claros
na. sustentação do ~ubst\tuti voem debate; ao hom•a.do S~nador, pois,
é que venho rospouder em relação ás abjo·Jções tão cl:wa e syotheti·
cameote formuladas por S. E~.
..
Em primeit•o lagar S. gx, peas1 L}tte a prvviden~ia. •l •lellci·
ente.
O Sa. SEvERINO VIEIRA ~ Nã:a desonvolvi esta. p:wtc; peço
licença. a V. Ex. pa.ra nota~·.
.
0 SR. JoÃO LUIZ ALVES- Perfeitamente.
Eu set•ia. o primeiro a. rocJnhecer que ella é !lefioiente, s~ não
visse a. necessidade de sulJstituir o pl•imitivo pro.iectJ pelo scgund·l
:para. tirm•·lhe a. tara, a. eivado in~onstitncio.t::tlida,le que ::tlguns ·
Juristas haviam articulado.
.
·
O projecto que se vae vota.r dispõe:
• Salvo o disposto no :J.l'~. 58,§ 2•, da Constiliuição• (<lUe ê <I
disposição que dá ao Exccllti vo compo~enci:J. p;~ra oomeal' denlir J
os membros do Supremo Tribunal FeJeNI o Pr,;cut·adol' GJro.~l da.
Republica) «é pt•obibida a non1eaçilo do~ membros do Poder Judiciario Fede1•al para cargos 011 commissõe~ do Poder E~ecuti vo,,
Deficiente o projecto, porque 1
··
Por falta do sancção!
Mas a s1ncçã.o existe nos pt•oprios te1•mo~ d<t disposição.
A disposição prohibitiva de lei importa na onflilla.de do acto
contra eUu. praticado. A nomeação feita contrariamente lt es>a
disposição é uma nomeação nulla p<tra todos os elfeitos, juridi~os
ou economicos,
.
Quel'O crer que lmsta existir m. collecção <le leis do. nosso
paiz uma disposição tão clara, tão imperiosa,- tão ta.x·ttiva., para
que ella. seja raspei tadlt pelo Poder Executivo.
Nem se objecte, .repit0 de passagem o a.rgumooto, para chamar
para o ponto a. attenção do Senado, visto (jUe o projecto foi discuti·
ao em principio da sessão •lo a.nno passado, nem se objecto que a
Constituição não prohibiu a accllm ulação de cargos e sim. <t ac·
cumulaQitO de exerci cios, porque o art. 79 prescreve que o cid~·
dão in'Jestido em fllncoües d~J um dos pode:·es· não póde exeL•cer as
de__ outro. Exige apenas a investidura, que se dá, no Pudei' Legls·
l~t1yo, pelo diplom~. reconhecimento e posse, e no Podo1• Judi·
Clil.l'lo, pela nomea~ao e posse. E, em!juau~o o cidadlto está. no gozo
do m<tndato legislativo, emquanto o cida.•lfto está no gozo 1\e uma
fl;lncQão do Poder .Jutliciario ou do Poder Executivo, r.mbora. liceu·
otado, embora fóra de exerci cio, est(L inyestldo da l'uncção de um
desses poderes, e si a Constituição diz que um cidadão investido em
!uncçõ~s de ~1m poder não póde exercer as de outros, sc;me-so que
prohtbl!l~ _nao só a acr.umnla.ção tle cargo, comú a. aucumulação
do exormcta.
·
ponc:t~
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Demais, uinlla rJl!O :;e [Úiucsso interprotar do outm modo o
texto constituoiourd, c·u diria, como di~so no purec:al'. C[LW o rtue
:t Constitui~~fio toro om rist11 Joi prollil.1il' o minimo de incompati hii idade, par11 cvitat• que o Jogi>ladot· ordinario, auusando t!e ·
stut competencia, fvS:>e além ; t~ndo vistu ·peltt pt•atictt a ·JIO.i·
sibilidado de accnmulaçõe;, como acoutocou nu.> Estallos l'nidoil, .
com Mrtrshall e outros, a no~s:• Constituição e:;t.alJolccou o mi11i1110
1le i11con?P.ati bilida,[C', tl~clttmndo ct~to n.ão pútle IHL ver. accumulaçüci
de exet•otcw. mas o legtslarlor ordmarto púde ampltw e:>S1L !'OSponsr~J,ilitlacll•, rleclarando que não dero harot•, não sú :~ccnmul11Çiio
do excrcioios, cc.mo de cargos, o isso porque ficou ao Podor Legi;;btivo ordirtat•lo competcncia para e8tabclccer as coud1ç·ües de icvestttln:•a. cm cargos publicos ; o entre essas co:uliç.õe.s estão rtH
Pl'escrip~·ões de incom!Jatibilidado entre os mrios car:;os publicos.
Quanto á obkcrão resultante da nocossid.:ttle de aproreit•~
mento de membros do Poder Ju!lic:i•wio om cerr.as cuul!nij~iie"
elo Govel'no. , .
·
O SI\. SEI.EJtiNO \"miR.l-DO Governo, não. Commissõc~ de 1.00.racter tochnicu uu proi!S$ional.
0 SR. JoÃo Ln~ ALVES- ... úlll COlll!UÍ:i:iÚOS !le carar:tc:r te•
cllllico o ·profissional ,o argumento não mL· impressionrt. Em primeiro
Ioga r. porquo penso f!l!C si esses hnmens, que as:;im :;lto Jlücessa.rio.> pat•a o de:;empcnho de tnes com missões, derom poder acceital-as, razão domaif: para (lilO so deseje que fiquem nM. sua> fun ·
cçüc.> judiciarias muito mais clleias de respon1ahilidados o de muito
lf\ltis interesse para o pulllico do IJllC :tquellas a que o Governo
os possa chamar.
·
Demais, suppôr qul', cm um paiz, como o uosso, não .,o porlom
CJJContrm• ns competencias nocessarias sinão entro os 15 cidadãoH
que teem assento no Supremo Tl'ihunal Federal e os jttizes de sccçitu,
(apoiados) equivale a nogat• a cultum do no>so pai~. E' suppôr
tambcm que, mortos esses ciri:lliãos. não se porlet·iu. suhstit.uil·os.
O SR. PINIH~mo l\'f.\OI!An:>- Si lilrs· a:.n·ada a nont {'nncçiio,
lf·ue J'r.signem as quo toem.
O Sn. Jo:\o Luzz Al,nJs -Sot•itt o caso de flc:u• in;Htli~tir.uinl.
o citludiio collocatlo em tacs conilições nessa. alta t'uncç•iio.
.
A questão ci1't•a-se uisto: é preciso crue o.; pot!cre> politicoR
s~am hat•monie.Js e independente.> ; ha.!•mnnicos, pela definição tlc
sull •:om}letendn; inrloponilentes, porq.ue não podem aspirar. a [unr;ÇL)Os dos ont.rfls e nom der('m clelxat··se levai' por pos•JI'Ol~ e
humanas solicitaç·ue., rlc outt•as posiQí'ir~. (Jlluilo be;;;,)
O 81•.

Sen~1·luo

Vieh•a(')- Sr. Prositleote. •1uanrl?

JlCirt pt•imcir·.t Vtlz me occupei rlo pr·ojocto em tlel.>at(', c~mpl•<Jh,;ntl.l

sna dl'llcioucia; nib tlcsenrol,·i o,;sa partt>, St•.
(•)

ii:-;,~,}

di· cn;·.-.n : ,j,.

··,_~.

I'•' . ,..

1,, · , :. ,,;•,

Pt·esttl~nt.t.J,

pelo
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dc~e.io me~ mo 1lr. >et' breyn na tribuna, mas roferi-me a C':<rt rleftcicncia porr1uo o pro.ic·cto proeura estud:.w :t situação do Potler .Judiciario n:t llepublica.
l'oclia ter ido. nm pouc' mais ndcu,ntc e c!Jcgntlu atü ao nosil >
Supt•emo Tt•ibunal Militar que, incontestavelmente, oxerce runcçõei
judiciat·ins., ]Jara. notando ahi a anomalia 1le que officiaes gcncl'acs,
cm plena a.otividatle, ~e,iam eRcolhlrloa parrt este tlm. estabelecesse .
qutJ o oftieial r111f' :u;ceitnsse cargo no ~upremo Tribunal l\lilii.a.t·
ct •.via :;ot· considern1lo ·í·efcn·.nado .
Por outro larlo, procurautlo aeantela.r, como fui intuito d,,
hom•nuo :lenador pelo l!:S}tii•ito Santo, os alto;; intercases da .lu>tiç:.;
o projecto tf\mhem devei:ia conter uma disposiqlo de vedar o Go·
,·orno de tirat• auxiliares do sua immediata confiançr~. que ;;~
innni~cuiram com suas acções, participando de to•las as suas idé:t~
ou m~ vontade. para elevai-os, de um 1lia pam outro, a essa~
altas tuncç!ies.
0 SR .•IOÃO Ln~. ALYES-Abi, a CULllôL seria do Seua,do, l~lW <lere
approvar .as nommtçüeo.
0 SR. SEYEI!Jl'iO VIEIRA-Mas, o tn•ojoc•to podia il• adoantiJ,
acautelando todos estes pontos •
. · Não mo referi. absolutamente,. :1 incompatibilidade c1•eada 11eh
coa;titui~io o r1ua o honrado Senadot· polo Espil•ito Santo tão ln·i·
lha.ntemente 1lefemlen, em virtude tia qual, um cidadão investido
das func~õos de um poder, não devo exercer as do outro, Estou rio
accõrdo, c ncrn, no caso que flgnroi, me rcreri a cxercicio rlc
fliDCQÕOS,

I
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Póilc, Sr. Preaidentr., de um momento para outro, daNo a
necessidade da classificação de um ramo do nosso direito eivil, e o
Poder Executivo, CfllO reconhece a necessidade da elaboração de um
monumento _legislnth·o, nesse sentido, .pt•ecisa recol'l'er a .alguem
capaz de desempenhar css~ misslto, afim de ser o tt•abalho apresentado, em mensagem, pat•a o estudo do Congresso e para que esto ·
pt•omo1·a a Stla conl'et•são cm lei.
Não digo, Sr. Pre.ildl"nte, que, entt·e os homens doutos e ,iuI'ista~ do paiz, não haja muitos que sejam competentes p:1ra dcsempcnllnr essas fttnc~ões, mas, o Uoverno, na sua escolha, prcci:<a.
!!~iar;>e PEl' tl'l'll ci•itel'io extremo e pOde ,;er que. seguindo ea~a.
cr·ttl"l't· '• na,o eneontt•e slnão em um magistrado estas prons de
habilitação p:tra .o c•xet•cicio' dessas funcçües.
Foi ueste ponto rlc vista. nesta partlcularid.ttle tlUC leTantci
ri minha ohjecc1io :~ü projel'to dn hont•ado :"enadot• pelo· E~pit•ito
StUilO.

E!tplicando as>im, sento-me, convcnchlo ·de <JUO. ·pt·ol·ocamlo
mttL discussão, n~\o tlz mah rio que cumpt•it• meu tlel'cr .do reprc •
sontaute da Na~aü.
Ninguem mais pe1lindo a palltl'riL, oncet•t•a·se ~. ili~mt>.>ão.
Posio a vutos, o sub•titutiro é ap]>t·orado o Y:to sm· cnl'iatlo it
Calll:ll'a <los Deputados. i11tlo, rtntos, :i Cnmmis;ão lic RmlaeQ:ío.

'
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. Declal'O que votei coutr.t o substitutivo da Gommissãu de
Justiça e Leg i slacão, ·oJferecido ao projecto n. 32, de I ~09. - Pir11
Ferreira,
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Entra em discussão unica, com parecet• contrario da Corumissã.o ·
de Constituição e· Diplomacia, o ~:eto n. 22, de 1908, do Prefeito, á
resoluçiio do Conselho Municipal autorizando a contagem do tempo
de serviço que menciona em Javot' do I' oscripturario da Directoria
Geral da Fazenda Municipal, João Augusto de Godoy .
Ninguem pedindo a pala. vra, encet•ra-sa a discu~sã.o,
Posto a votos, o veto ll rejeitado.
.
A resolur,ão vetada r ao ser de rol vida ao Pt•efdio, pat'a os ()e.
vidos tlns.
.
AUGME.~'l'O

DE· VENCDIENTOS

!

I
I
I
I

DOS l\Il:'\ISTR.OS DO SUPREMO TRIBU:o!AL
FEi,ERAL ·

,. Entra em 2~ discussão, sem parecei', o at•t. l' do pt•ojecto do
Senado, n. 6, de lü08, elevando os vencimentos do; ministros do·
Supremo Tribun(IJ Federal.
S~·.

~o\.ze.1•edo

(')-Tt•,tz-me á tribuna, Sr. Presl•
dente, a convicção qua tenho da neces;idade de seram bem retri·
buidos os sorviços da Justiça.
· De outr'l. sot•te não viria occupar a attonção do Senado porque
bem Cílllhlço o constt-anglmenb qne causam a alguns mem·
bros desta CJ.>a. as materhs que detet•minam o aujl'mento de
despoza.
.·
·
O SR. UrmANO SANTO>- V. Ex. devo dizer ~ua desagradam,
nii~ .a al!l"uns,·mas a todos, porque terem o· d1reito dos contri·
b1untes.
0 S.n.. COELI!O E CAMPJS- E com muit.l l'<IZãO,
O 'SR. A. AZEREDo- Tem razão o honrado Ronador pelo E~tado
do M•ll'ilnhão, incontestavelmente.
0 Sa. URBA:-\0 SANTOS- Pois bem.
O Sa. A. AZEREDo- Todos n•!s aspiramos o engrandecimento
da !ortun~ publica •..
0 SR. PINIIEIRO MAüllADO- E devemos.
O

A.

r.

ii

L

1

· (•) E•Le di!curso nio lo1 revielo pelo or&clor.

•
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farto de oconomlai ..
De modo qne o contrlbttrnta tam·

O sa. Co~'LIIO E CA1li'JSbem possa vi ror.
O Sa. A. AzEREDJ -)Ias nós não devemos

I

l
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re~.uat• deante de
cortas despczas, embora vultuosas, dependentes me ;mo da ,a, cri·
11eio do et•ario publlc:o,quando elias 80 nos n.:presontam como fuocçiio
indispen>avel ao cn:ranJecimeuto ma.terul e moNl da proprla..
naçi\o.
·
0 SR.. URBAN J· SA:'iT0S - Tambem e cet•to .
.O Sa, A:Azr:REDl- De\·emo~ eilrr.mtal·a~, corajos& c <lecídida·
mente, como agoc•~ cm que trato de heril gat•antil• a distribuição
da. justiça em todo o p:tiz.
·
O SR. METELLO- O que dc·sagracllt •1 a má appllcaç,ãrJ dos clinbeirus public.Js.
VOZES- Apoiado.
· O Sa. A. AZEREDO- Ha prevenção muito ganera.litada. cont1•a
augmentos de vencimento3 e citarei paN exemplo o <1ue occor,•e em
relação~ subsidiO·<Ios membros do Ct>ngt•es;o Nacional.
Nfio da pat•te rle todos os contribuintes mas da imprenstt, prin·
cipalmente, ha.. uma pr.evenção.la.teate, manltesta.rla. cont!nua.mente
om remo 1ues fl oommentarbl qu,ls\ sempre inonl:~rtuuos, aQ subsidio que por lei pe1·~ebem os Senadores e Daputado~. prato.1dendo
gener·osa demasia a toda> as despez1s de representtçib a qne estãll
obrigados os membros do Congt•esso Nacional.
·
. o Sa. Jo::tGE DE M•>RAEs-NIÍoche,:u. nem par;t as de~pezas de
vi'&gem. • .
·
··
·
0 SR. A, AZE;tED0-0 subsi•lio ni.o é ex,tggCl'&•lo, nãocorrespoll,;
de mesmo ás necessidades da nossa repr~santao,ão e t~nho o <le!assombro de dize:-:> desta tribuna, não só ao Seaatlo como á Naçlio
inteira e.o J'a~o C·inl ta!lto ·mais lnsuspeiç:io e desprendimento,
quanto é corto que, graças a. D3us, vivendo no Rio de.Ja.neiN, padaria prescindir d.) s·Lb!:d:o, por ]1113 exet'ÇJ a minha actlyidade
fóra. dest·.~o Ca.;;a, dirigin.io uma ompreza jorna.iistica de que S<)U
propt•ietwio.
.
.
Inrelizmente,J)Ol'Jlll, St•. Pt•esiJont·), nem to.J<)s os St•s. Se·
nadot•cs e Depu h J& estão em circumstl!!Cias cqufva.Jentes. •
· As n.;ssls despeu; sito incJntesLavelrnente extraordinaorias,
muit<) m<Lis avuH<~~das do flll J a.s de muit·)S futli!dom\l'ios publicos·,
q~e p~Nebem taoto ou mais em vencimentos crue o subsidiG·con·
stitucto.Jal e,. entretanto., quando a.lguem Sd lembra do' diz:r algunu cousa, de leve ao menos, a pr.Jp~sito de augmento, s:trgetn
logo !la .impi·~ns.t considet•ações it•onlca,, a glos:L impertinente,
som.]ustJftr;a.trta alguma.
· · ·.
D1bi noto, p)L' m::tior disposlçã<) que tenjJam muitos dos Srs •.
Deputados e Senad.)J'es, em relação ao augmento de subsidi·l),. urna.
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lingnlauissimlt timidez, IJ!W lltz t•ocwu os ljue por oiJe .mai" propu.
Entretanto, a in,iusti~a ú rnamfosta. O ~emulo, por (•xemvlc~,
11té hoje não toro aogmcnto de um real. lJU:Intlo não ha u1u .,,rfuueciooarJO que não tenlm tido os seus voncimentos au;,~mentados do
51J !; . neste., 20 anno~ do Ropul!lica.
·
·
Mas, Srs. ~eoadores, uão vculw justilic;tl' o augmento ou ~ub·
· sidio. O mou intuito é ap1•osenta1' um substitutivo ao projecto ein
discmsr,o, tornuodo extensivo o augmento proJ,osto ao~ membl'<•S 1lu
Supz·emo T!•ilmual, a todos os juizes federaes e looaes do Llistricto.
Avalíaua a 1·ocompcnsa como pl'oporclonal ao t1•al;allw de cad;~
um ~os membro~:~ do Supremo Tritinnal, é lndiscutiveliJUe a retri~
buicno nctulll (1, não direi mosguinha, mas insullloir,nte, desde que,
peltiS fnr1cçõoa que exercem, estão impedidos em absoluto rle todaH
as demais manifesta~ões do actividade remunorad'a, como todos c·a
qtte estão inrllstitlo.i 1le jurlicatm•a.
Al(·m disso, S1•s. Senado1•es. não seria licito uogni' CJUO qnah!Uel'
dos memb1·os tio !'!np1•emo Tribunal Federal, homem de notave[
saLer·, JlOios seus oonhecimcntos, pelos seus talentos, poderi~, como·
alfrogailo, em outra csphera de acção, tambern -notavel e cligna,.
auferir Jll'OYOOtos muito mais avitltadosquc o o~tipendie com que a.
Nação ampa1•a um dos seus ~rn.ndes pode1•es.
O Sn. Put~s FEtH<EJitA - E a prova é '!liO varios Jnembro> do
Supremo TribnnRl ;;e teem üxonerado, proferindo adYogar.
O Sn. SJWERI"\' Yu~m.,-Ningttcm. 6 oonstt•an!!i'lo a acceit:\l'
n. nomeaqão ele miui~tro.
O SJt. A. AzE:Jtt:oo-Nfio são coustrangidos, c~ verdade, 111aa,
não podemos sutrocar aspirações que stu•gem e se elfectüam ruadadas JlO melhor apanagio dos homens publicos: a caprwiJa1le
mor~l e lntcllectm~l c jà não a simples posiçllo socü1l, que agl·atla,
como a nós, o mrmdato de Senador.
O 81,, PINIII~tRO ~I.\CHADO- Não é só po1·que nos agrada, é J>ut·
C[UII eut~n~emos quco, üXCI'OOOtlo-o. podemos melliOl' cum}ll'ir u uo~so

roam (1·iso) com receio do que a opLnião os eoudouJne.

1\0VOl' CIVICO. .

.

.

.

O SK .. A• .A~r,;I;Evo-Mas tanto V. Ex. Cl>mo ou t•u,l•·mos cum- pril· uo'''' de\'el' cívico afJUi colllo la fóra.:
O ~rt. PINIII mo }fAcnAoo- Não é tanto a.s>im.
0 Si{, A. AZBREilo-1!:' a verdade 0 1 l'l•llo jlOL' IUilJI,. :.t/ltt!o do
pel'[eucer au Gongl'e>so Naciou,d, fui jot·mtlist:L milita.nt.o e, rliz·nw
a conlcienciu. preste-i á mlul11f Patri:t os Sei•viços. que a minha
acti viuade, e ;•poucttda intelligencitt (11c7o aJioiaclol) podiam pro~
cluzir c que meu patriotismo mo impunha. E' uel'l.•) qne :.\(flli.
podemos PI'ocur·:tt' l'ealizat' a~ aspira~ões Mcionaes de modo ma,i~
clíl'Octo e amplo. ma,s isto não Impede qno l'ól'n da•!ni, dr- •1u~,[.
CJ!lm' ramo da :td1Uilli8trnção. o cidadão patrioticamtHHé· clesampe·
nlie os seus devore' ciYlcos.
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Artui ha. obt·ig:tç·1i.o immedlata.
O Sn.. St:vEJu~o Vnmu d;i. um npa.t•te.
· OS~:. :\, A~Eitt:D~-Vo!tando :to aa~urnpto, •lirei, Sr. PI·esid.;nt•~. qno vultos nota veis, homens do aomJada, r:tro; são <tqudlc~
qu•~ a.ccoitam, som .sacriflci.l, ou CJllC •llspntam nQmon•)fio pa.t•a o
·S•IJW•lino Tt•ihumt!.
·
0 SR. PI:-IREII\0 MACIIAD:l- V, Ex. dove mud;Y• it l'ittn.·propo:sição : raros sã.o os •1110 não accoit:tm,
O SR. A. AzERilDO- Cort•o 1-:m auxilio •l•t memoria do V. ~o:x.,
·llu:. oonvicçiio contt•a.t•ia.
O Su. 'PJNm:nw MACHA no-V. !~x. podor:t.aprcaontal' •Jxcepçiio,
CollLno E CAMI'·JS-

rni.tr.i em reg-ra •.•

O SI~. A. Azimt:vo-Dos,lo une possn npt•esentar umlt nxcepção,
tere! ,iuatlftca.•lo o meu argumento e seria do l:t>timar •lUa ? paiz
. ·;;o vtsa1 privado de set•vlços relevantes, por um mct·o c ·r1dicnlo
.obstaculo •1e vencimento~. p:wcos.
;.Não alludirei, por exemplo, áo meu illustt•e amigo e hourado
.Scuadot• pelo Rio Gt•ande do Sul.
.
.
O Sn.. PtNm;uw l\f.\CIIADo-Nem V. J~x. podot•ia se roret•il• a
·mim, por.]ue me não t'oconheoo com a illn~t.,·n~iio c o ~abcJ• JUI'i•líc",
necessarios }lat•a. cat•go tão elevado.
O SJt. A. Ar.EREt>o-Mas tem as qualidades excopciooaes ~!e
ju~t.ioa o-a capacidade lntollectual é moral que ~ão. o meibor a:··a.nn.:;io rios l[lll.l tlistt•ibuem a justit:a; a lotelhgencia e o cnltivo h ts·
tanto rlosenvolvido pat•a o oxot•cicio ria pt•ofissiio om •11.1e 6 diplo·
Jniii!O.
.
.
· 0 SH, PINIIEiltu MACIIA 110-Jrí. tlStou muito Vtlll lO p:u•a llll!fitW
de cmbocatlut•a..
.
·· · · '
O SR, A. AXEREDo-Não l'OICl'Íl'Oi e~sn. bypotheso, llll~ IClll•
bmt•oif;Lcto muito t•ecento, com a nomeação do meu illustt•e amigo
Dr. Pedro Lcs.~a. em cit•cumstancias de noto1•iedado publioa. ··
O SR. PINHEilto M.\CU~u~o-E' uma. das pouca~ excepções. ·
O SR. A.•'\ZEREJJo-0 illustro protl!~sor e eminciJte atlvogtl.do
vein •le S. Paulo e decl&t•ou ao Pt•esidente :\1fonso Ponna que Hão
podia acceitar a honrosa llomeaoii.o, não 'sú (IOI't!IIC.lho custa. va •lei·
·x:u• a capital pn.úlista, onde vivia, como tambcm e, prineipa.lmonte,
pot•quc teria. •lo ab~~oudonar a sua: no&avel bancn de jurlseonsu.lto e
:o catiJedra de lento, ~em umu. com]Jeusação ramunm•adot•!t do tão
grawlo sact•ilieio.
. · ·. . . .
·.
·.
·
O SR. PmEs F~:R~twu..:.l'omo prot'ossm• ganh'LVIt pouco;
O i'R. A. ,\xEREno- Podm•ia citn.t• ainda. •lil·et•sos jnriscou. ~·•lto~. que nfio tr.:>r.ariam <t sua hanca tio 11rlvo~a•Jo po:· uma ca.•ieira tio Supromo·Tribunal F• ... lm•a.l.
.
·
.

I

ti
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O Dr. Ubaldino do Amat•al 1!eclarou 1100 JJão podia. ser membro
do Sll!ll'Omo Tribunal cm virtude da e:tiguidade de vencimento~,e
teve 1le rOI!Unciar a su11. cadeira, pam com mtlior proveito appllcar
a sua actividade IJ melhor provor á subsistencia ,da..familia.
·
O Sn. Ou,·EmA FIGUEIREDo-O mcsm() deu-se· com o 'lk ..roa·
quim Antunes de Figueiredo.. ·
O Sn. A. AZERIDO- T:m1bem o Dt•. Joartuim Antuno~ do Fi·
gueirodo, illttstl'e ,iuriscomulto, tere de deixat• o Supremo Tribunal,
pONJue não podia vh·et• com os vencimentos que o Governo lhe
pagava.
· · ·
Sei ainda de outros mcmbt•os do Supremo Tribunal que jàmais
aspiraram O.I[Uelle alto posto, incontestavelmente .um dos !!llais ele·
·vados e dos mais distinctos, c que não vacillaram em preferir a
carreira diplomatica.
E' preciso'qUI~ o Congresso Nacional r; solva essa situação do·
varas premcntc, ttugmcutanrlo os vencimentos dós memlJros do
Supremo Tribunal' de maneira a assegurar-lhes uma oxistencia in·
dependente, line d~s preoccupa~ISes de ordem material, das contiDgcncias da l'irla, preocoupa.ç&s c ditllculdades em constante e co1t·
tinuo choque com as questões e inteNsses de tercoiros, dependentes
do solução ponderada e calma.
Ao Congresso compete o devot• inrleclinavel de garantir a. boa.
distribuição <la. Jtlstiça, rcmJvendo toda a. sorte de diffintlldades
dessa origem.
.
· E' a medida que pretendo com o substitutivo que submettet•ei
â. considat•ação do Senado.
·
·
Encontrarei; certamente, I'elutancin, ·resistcncia mesmo, c jiL
ouoo murmm·ios do que os Ministros de Estado ·tambem ganham
pouco, o que Msim surgem outt'ns augmontos. Realnwnte, com as.
exigoncias da vida m Brazil c !Hincipalmento no Rio do Janeiro, ha..
necessidade do augmentar·lhes o subsidio.
.
0 Stt. SEVERINO VJ&IRA-A vida aqui .itl esteve mais c:u-11.
O SR. PIRES F~RREIRA-Niío vejo differença.
O SR. A. AZERECJo-Avida est<wla m.nis ba1•ata, cvtuo parece
ao honrado Senador, si os preços do nosso merendo acompanlias;em.as oscillações do cambio, de sorte que, melhorado este, tivessamos
as relativas c pt•oi.)Orcionaos ditrercnças, mas o que observamos na
-pratica 6 n. fixidez dos preços em alta c paga.mos ho.íc tudo, como
.outrora, com o cambio a 6 c 7.
·
·
. .
O Ministro de Estado, sujeito a.rep1•esentaçiio, só se pMe sujei.tal'
ao subsidio actual, sotr.rondo os descontos a llUC ú obrigado, por
se tratnt• de uma posição trausitorin, fatalmímte tomporarla,.
.
0 SR. COELIIO FH'Ar.tPos-Somos uma. Nação pobre.
· · O sa. A. Ar.EnEoo -:'Ião tau to par;t su,;eitar os seus mais altos
servidltt'Oô 11 contingencias incompativois com o simples decoro qu&
a roprosentnçíio exige.
·
'
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Tambom sobre este assumpto sou tim insuapeito, porque nio
e jamais J'ui candidato 1t pasta de Ministro.
·
Rccusel·a por duas vezes e e~ton no firme proposlto d~ roeu sal-a.
quantas vezes,. J!Or ventum, algum chefq de Estado tenha a tan•
tasia do tal counte.
Só mesmo razão irreducttvel1 pressão forte ...
UliA. Voz-Um acto patriotico.
o Sa. A. AzEaEoo- ... impor·mc·'hia scmr:llw.nte temeridade. E·
.fellcito·me pela . opportunldailc p8l'a taes declarações perante o
Senado.
.
.
.
Assim, posso desassombradamente defender ~s interesst•s dos
Srs. Ministros. E sinto·me hem nesta posição, Sr. Pt•esideute, por. que fui eu que já conscgtti elevar-lhes os vencimentos do dous
para tres contos, como tnmbem fui eu ainda que, vencendo uma.
certa dlfficuldade creada então pelo. hom•ado Senador por Min.as
Get•aes, consegui mais um conto de réis para QOnducção de
111inistt•o, Espero agora encoolr!1r o honrado Senador pelo E·itadG
de Minas Geraes um pouco ma1.s •••
Ú S~t, FELICIANO PENNA-Manso. (Hilat•idade.)
O SR. A. AzEREoo..:.. ... não direi manso, porque jámais stlt'prclleni.li qualquer ímpeto em quo pudesse suspeitar. siquel' da completa llumanização de S. Ex. -um poucoJ mais cordato, direi, em
1'órma de appollo ao honrarlo Pt•esidonto dr~ Commisião do Finanças. ·
.
.
. •·
.
Ao t(lm_po do Itnperio, o Ministro do Estado percebi:1 apenas um
conto de réts, quantia que ellc aocumnlava com o subs:clirJ de Se·
nadot•, de Deputado, de Conselheiro do F.st11do,
No começo do Governo Provisorio,, tambem se entendeu que o
Ministro daria ganltar.tão sómeute um conto do I'éis.
.
Que me pct•doo .o honrado. Senadot• por S. Paulo, si ·evoco uma
phnse que pocleriu sor relembrada com mo.is autoridade· e precisiiG
por S. Ex.
··
· :,
. um dia, inesperadamente;-. Benjamin Constant, ou;o nome relembm um passado glorioso, qtte dispensa qualr1uot• commentarlo
· encomiastico ti sua memoria, declarava em conselho de Minta·
troa:
c Venho apresentar a minha de;ui.~3iio de Ministro da Guerra. ,
Todos ttcai'am surpreso;;. ·
. _
.
Ditas aquellas palavras calmamente, tirou do· .bolso uma lista.
cm que relacionara as suas despezas e, depois de as I'elatar, concluiu:
,·
.
·
·
cCompreheitdem OS senhores (jUO não pOSSO vh·er com um coo
·to. do l'éis. Volto para o meu instituto, porque lá. tenho a minha
vida regularizada, podendo viver perfeit~tmente som outi'OS favores
· do Estado. •
.
· Ne~se mesmo dia, St•. Presidente, tlcou resolvidoqu.e o subsidio
de Ministro do Estado fo>ee eleYado de um para dous contos de réis,
iiOtt

.'~

'i·
I
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não lt:Jl'iJUe huuvosse soli<litaç,ão neste sentido, mas pela d••monstl·açií.o it•t•flsistiYCI de Rcnj.<min Constant.
.
0 SR. L•'t·:r.tCUNO Pt,NNA- E noto V. Ex. que \l!lO "ainda tinlla
o eohlo,
· ·
·
O SR.. A. AlmRtmo-Lomlmt.bom V. Ex.: tin!Ht o ~ololo, (jlltl •l_
inheronte ;L patente.
.
O SJt. Ptmao llotw&s-l<: aind<t não el'tt sulllcionte.
O SR. A. Azt,Rtioo - l;rotollllo demonstrar, St·. Presillonte,
'lUC al~m d;t necossid;ule •tue toem os membro~ do Supr•emwTt•i·
bunal Federal, como os mombr•os de toda a justi~a. do paiz, 1le Ilercebor melhor•es vencimentos, ou antes, uma rotribulçao que lhes
pos;~a gar•anth•, não· só a subsistencia, como a dignlda•lo. olo· seu
ear•g.1, sendo certo ainda que, pelo tt•abalho fJUIJ J'azem, bem mer•e·
cem do J.~statlo ossa rotrlbnição.
Nos ~~stados Unidos, a Suprema Cor•to-t111e aliás é composta •lo
nume1•o mc!lnt• •lo mcmbr•os do que o nosso supremo Tribuna. I, tem
para auxiliar• seu tt•abalho os jtuZ!Js jle cit•citito, r1r1e imfetlem ·que
chcguo atfl o Sup!'omo Tribunal uma serio inter•minavo tle causas;
81ío os juizes do 2• cntrancia, juizea que correspondem nos momlri'os tias relações antigas do lmpcr•io e para os qUt\CS são mandada~
·as appollações e·r·ecursos <lu. 1• entrJ.nci<~. c que julgam ilo direito
<lü motb que asu~n·oma Corte tem prir:cipalmcnte que jtilgardas
'.questões constitucrouae~. sendo assim o seu trah.tlho incompaN~el·
· monte menor tlttC o tio nosao Supr•omo Tribunal; a Sup1•ema <Jot•te .
nilo est;t t.tmbem em gr<lo de cOUIJlal'&Ção, no t,<Jcante <I remunera.:·ção dM seus memb: os com o StJpr·cmo Tribunal do Bt>azll.
Si por ventura ci•eassoruos •lllO.tt•o ou cinco rfllaçüos .. ,
O Stt. CoEr.uo ~: C.\MPos-Ha. 1le set• cr•ortt' ·flm breve, e ,; uma
necossidatlo •.
I) SR. Jolo Lu1z .\Lns-Si a Constituio;ão pot•mittit·.
O Sit. A. AV.ERt<.:Do- •.. jbstlo que as a])}Jella.ções da ju~tka.
rodllt'al sojam tlh•igida.~ a e;ses julze~, entã.o sim, o it·a.bitlill> tio
Supt•emo 'ft•lbunal torá diminuitlo consideravelmente e seus·
membl'os não terão pat•a. a.llogat•, além do sna digni•la•le •ie juizo~.
· o excesso 1lo tt•a balho.
·~
O Slt. CAST1t1i PINTo-Pala Constiiilio;ão ~L soguuda. eut1•ância ola
justiça feder·al rstri no Supr•emo T1•ibuoal.
·
O Sit. A.. AzERtwo-E foi por isso ljUe já. na.uti•:i.gon uina vez a
tnntatin p:u•a. ot•ganiza~ão de juize8 rle circuito o relações;
·
1\la.s, SI'. Pres!tlentP., par.t clomoustrar a iHtomsidade do trabalho
no Snpremo Tt·lhUtml, tomm•ei pa.ra termo ilo comparação :tpena~
o.~ tr•es ultimos a.nnos e o Senado vet•;1. que, em 1907, entl•aram
pai'a o Supramo Tl'ibnnal 137C. pr•ocosscs e JoralU jul~ados 667-quer
dizer que, c:unsido·~tlos os clia~ lel'iados e ntoie; Jlwa.m ,jnlgatlos
olon~ pr•ocessos dlal'Iamonte. Em Ul08 entraram 7112 procesaos o .
, J\n·am ,jnlgaclos (il'5.

I
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Em 1908 foram aprilsenta.dos 760 processos, sr.ndo .iulgll(dos 725.
.
·
·
Vê-se dahi uma progressão m•esceuto, pequena nmhora, mas
que demonstra que os processos vão augmentando de dia pa.ra dia
e importando .zradativo augmento 1le trabalho para o. Supremo
Tribunal.
·
·
O Sa. Pt:oao KoaoEs - Sem levar em conta a. iffillJrtancia dos
processos.
·
·
'. '.0 Sa. MENDES DE AL~IEIDA- Siío multo poucos os processos
fmportantes.
· ·•··
·.· · ·
. ·. ,
'O'Sa•. PINH~nto MAo nAno ..;.os l'ecursos elei torae~, por f!Xe mplo,
qu~ n!to são da oompetencia do Supremo Tribunal.
··
·
sá. À•. Azt:REoo - Mas que teem sido aoceitos por euo.·
M~cliADoPorque
. ..·O . SR;
. .· PtNUEIRO
.
;\: :· ,,
.
.·.
'
. 11uiz. acceital·os.
.
·.·"
' · O SR • ..\; AZEREDO'-Como disse o honrado Senador pelo,Mara~
nhão, ha certos proee~sos, embargos. •certos recursos, de pouca
i mportancla. . . ..
· ·
O Sa. PÉDRq ÍiÓ.\tOEs :....: Mas que ilemandt1m estudo,
· · ·o· sa. A. AzÉREno:....Mas estes que'coastituem maiori<l, innegavel.mente .. p1•ejudicam o estudo das questões importantes •. tomando
mawr ·tempo mntel'inl.
-·
O Sa •. M'ENDES DE ALMEIDA- Os processos importantes formam
a minoria;
. · .·.
·
.
· · .. '. ·.
, · · o Sa; A. A~Erúmo _;,·Minot·ia 'muito niais trabalhosa do que.'ÍL
maioria · · . ·
·
·· "
· ..
··· ·•·
O 81~. PrRIIis FERREIRA - Todos os · processos são importantes
porque demandam estudo,
· . . . ..
., . , ••
·
-::. 'ü.SR. MENDr.s'DE ALMEIDA~Não estou contesta.n1lo a vantagem
dó augmento, ;
;,,
.I
· ,I
..
.
.
. .J:,
· ··· Ós~. A. AzEaEoo:. Quàlqt;er aggravo tem importánci~. ..
'.I • o S!Ú'. PIRES FERREIRA -Desde que se trate de direitos de té~ceiro, é sempre• importante. · · ., .· . , .
·
: .: , n ,
~
. . •,;0 Sa. A. AZEREDO.:... Quanto ít. somma do trabalho, verifica-se
o mesmo tam.b8m'na·côrte
de:AppéllaÇitc
•. ·.-_. · - · ,····
·:' . ·..· . ,,._;·.l'
.
'
•• '
' .
. .
' ' '
' '
. ·0 Su; PIRES FERREIRA·- 0 trabalho do Suprpmo Triuunal tem
sido ta11to .este _anno que elle i4 augmentou o numero de suas
· sessões para qne os pi'Ocl1ssos ·não 1\quem,paràd.os. Isto não se lova
em conta.
·
.
: · · · ..
·
·'
li;l,:•,;:;
.•:. ', : · : ·
\·j:j' ~~:·. ~:>
,...
0 SR, MENDES
DE ALMEIDA..;.. Leva-se,
.
• _,.,
:
l
:'' :O SR. A. AZIREDO- Na Côrte de Apjleliaoõo•. em !907, foram
JUlgados 1.216 prooessoa; em 1908, 1.453; em 1909; 1.269. E' que
Vul.,U
·
·"·
.. ' . ._ '·· tt ..
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Dós·•omos, Sr. Prcs:ilente, um ·povo alfeito a demanda'~, •v:ivem:os a
discutir o nGsso direito.
..
o SR. PIRES FERREIRA.- Pudera, si são tanta.~ as Faculílades
de Dil,eito.
0 SR, ME:>DES DE ALMEIDA. -lato é ·muito lom, pois mostva
qu~ te moi a, COJJsciencia do direito,
, .
O Sn. A. AzEREDO- E pa1•a que so tenlla a consciencia do·
direito é preciso que po•samos garantir.o direito e a.independencfa
dos magistradcs, o para podermos estàbelecer esta garantia, :PrecisamosJ.lroporcio:wr uma retribuiçlto compensadora aos servlço3
que prestam.
Sr•.P1•.:sidonte, o que se nuta na Côrte de A!Jpellação dlt-so
1ambom nas ·preterias e neste ·particular, ha ·dous •MlDCtB, a minha
attenção foi despertatia poJo .J:onllado Senador pe!o Rio Grande do
Nort~:~, então Ministro da Justiça. S. Ex. mostrou-me admirado o
numerv de proce.s:·s ·de •cada pretoria., sendo .que em ·uma dellas
esse numero so•elevava a·mU eia;ntos.
·
0 SR, TA.:VARES DE LYRA - E' exacto ; a 8• Pretoria.
o Sn. ~IENDES DE ALMEIDA- Q11anto deveria receber o pretor,
péJa theoria ilo honrado Senador 1
0 SR·. PIRES FERREJRA- Seria C04Veniente desdobrar as f'l'e·
torias mais trabalhosas.
O Sa. A. AzEREDO -Estou argumentando Jlelos dous ai!Jlectos
O illustre Senador pelo Rio Granilo co Norte dizla·me entno que
havi.a a ·ma·or conveniencia ·de augmentar·o numero das pvetorias,
opinilto que não poria duvida em adoptar, pretendendo tu.mbem
pa.1•a·OS pretoroa uma J>etribuiçltoJmelhor que a actual.
Estes juizel teem tanto mais •lireito ao augmento quu.oto, além
dcsseUB trabalhos, oada .um.delles dese.nvúlve um verdadeiro concurso de competencia, na. disputa da confiança 11o Poder Executivo
e na aspir~ção justa de galgar os elevados postos da hierarclt'ia.
judiciaria,
· EJ;tes :juizes, sobre os qua.es .•se .accumula .tanto ·trabalho, de
quem se exige tanto esforoo, como bem lembl'oU·ohonrado Senador
~lo .Rio .Grande do Norte., bem <:a.rocem da nossa a.ttenç'ão; cGmtudo
não me animaria a propor-lhes augmento de vencimentos, sem
considel'ar éS Interesses· do Thesouro e ass·m trans11roolbes o ·dll'rei'to «~·perceberem ;as iaxas judi.oial•ias, assim ·como .as custas.·
. ,Q SR. ME!\'DES. DE :ALMÉIDA -"- En ·proporia ·a 'IIUppressil:O, p&T~
aim1nuir o onus do ·contribuin'te.
.
'.
O SR. A. AZEREDO- Nilo tenho duvidas em a.cceltar a 1déa. do
nobre Senador.
·o SR ..FEt:furANO PENNA - Si ·v. 'Ex. considera -a. idéa tão lounvel, como ]lrapunhá outra r ·
,.
' .
' .
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O SR. A • .AZERJ:no- O aparte dol1onrado Senadorpor Minas
justifica a minha docilidade. Estou tratando mais por cauaa. de
S, Ex.~ receioso da sua. irreductlbilidade como presidente da Commissão de Finanças. Proponho por um lado o augmento dos vencimentos dos juizes e por outro Pl'Oporclono ao Thesouro urna nova
fonte de recursos, afim de assim facilitar o custeio na.tural decorrente do augmento.
E devo declarar que muitos juizes nito podem· estar de accOrdo
com o meu projecto, porque excepcion11lmente ganham mais do
que o meu substitutivo estabelece, e essa. desigualdade ê tão preponderante e anomala que ha juizes que não desejam accesso d.
COrto de Appellação.
O SR, SEVERINO VIEIRA- Então o melhor é conservarmos o
6talu-guo.

0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Não, senhor.

;
'
j

'

1

O SR. A. AZEREDO- Não concordo com a rotina. do honrado
Senador.
·
O SR, SEVERINO VIEIRA- Estou fallan;lo pelo contribuinte,
. que é quem paga,
O SR. A. AZIIIREDo- foJ V. Ex, como eu, é contribuinte.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- E' exacto.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA- E não podemos fugirá contri•
buição.
O SR ••L AZERBDO~ Pelo menos, pago uma contribuição
muito forte.
·
Mas, Sr. Presidente, ê preferível quo o Thesouro cobre a1
custas exatamente para. facilitar o augmento de vencimant01 de
muitos dos Juizes que certamente fulminarão o meu substitutivo
com a sua condemnaQão, embora elle venha restabelecer entre os
mesmos o principio de igualdade, ferido pOl' circumstaoctal me~
ramente occasionacs.
0 SR. FELICIANO PENNA-NãO j elles são muito tolerantes,
O SR .. A. AZERED0-0 rendimento das varas administrativas
do Districto Federal dá de sobra para que se laça o augmento de
fórma a equiparar oa vencimentos de todos os juizes de direito
desta Capital.
·
·.
· ·
.
UM SR. SENADOR.-E não é justo que uns ga~~bem mais que
. outros.
.
o sn. A, AzEREDo-Demais, é certo que da pel'da das custu,
com o augmento de vencimentos em caracter permanente, resulta
uma vantagem compensadora o séria, sr. Preslden5e,-que ellel
poderão ter aposentadoria com melhores vantagens, do meame
modo qne as terão em l!eenças.
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Os juizo.~ feder•aes do Districto Ferlet•al poPceb.eru m~nsalruento
cerca
do I : 000~ de c natas.
.
. · . ·.
''
'
.
o sa. FxttOIA.NO PENNA-Mas v. Ex. faz um argumento geral.
o Stt •. A. AZERED0-~ 1 qao 'não posso fazer rnein justiça,.só s~i
_iàzel-a .cornpleta;
·
·
O Sn. PIRES FEitRXIRA-0 substitutivo tle V. Ex. trato: do
augmento do subsidio. dos Sena<lol'es?
l..
. O Sa. A. AZEREoo-Nfío senhor •
... · 0 Su. PIRES F'.t<:RREIRA-Entiío não está completo. (Riso,)
O Srt. A. AZEI:Er•o...:.Mas estou prompto a asslgnar- qualquer
.Projecto neste senti<lo.
"
O Sn. Fr·:LICIA.NO PENNA-Mas não 6 opportuno. Nós stl ·poder·omos a.lter•M o subsidio
na ultima
sessão
lcglalatum.
'
.
. . . .de. cada
.
'.
.
..
O Sn. A, AzEnEoo-Como bem lerubt•a o nobre Senador por
·Minas Geraes, ntls'st\ poderemos alterar o subsidio n:i ultima sessãp
do c;.tda legislatura.
O SR, PmEs FJ~RI:Eir:A-M[l,s não se trattt <le subsidió, trata-se.
de ropresentaç•ão.
O Sa. A. AzEneoo-Su. Pr'osidente, vou concluir.
O SR. FELICIANO PENNA. - V. gx. 1l<we Iom hrar quo a;~ custas
podem exci~ar os .iuizé~.
.
.
0 Slt. MENDES DE AU!IllllA.- Oh ! [,;so (• hor·riYel.
O SR. ME'rEI.LO -A p1•opria existcncia das custas é de\nimonte
par·a os Juizes.
· ·
O SR. A. AZEltEDo-0 St'. Ministro <la .fustiça, Dt·; l!:smtu·aldino
Bandeira, cuida agot•a de melhorar o processo ; é, pois, ctt>o de se
· aguardar mellrol' opportunidttde para a.tten1ler• (\S suggt•stões do
honr•ado Senarlor por Minas.
·
Vou terminar lendo as palavras de RooseYelt, na ultima menS[l.gem dirig_illa ao Cougresso Nacional, a prop,sito dos. juizes dos
Estados Umdos da Amerlca.
.
O notavol ex-Presidente da União Americana doruvustl;11va.a
, ·,n~cessldade de se retribuir l>om os ser·viços daqnolles funooioual'ios .
o solicitava do Congresso um novo augmonto, pa1•a. IJUe. olles pudessem l1em desempenhar ~uas altas 1\mcções, accrcssC>ntando que
em outro qualquer servil)o de malJrofis,ão· olles pt.tleriani ganhll.l'
incomparavelmente mais do flUO aquillo que [1, Naçlo lhes pagava ;
e foi assim . que na. aua. mensa.gem escreveu o seguinte trecho :
«Devo solicitar encareeidameutente ao Congresso ·o tlever tio
uugmentar om sua totalidade os vencimentos insnffici<mtcs que
· nctnalmimte rec(lbem nossos .ittixc~•.
·
.,

'

I,
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•
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•
Juizes em geral ; o Prasidente !los E~ta.dos Unidos não tl•atu.va..
sómente da Supt•oma. Côrte, tra.t:1va. de juizes do cil•cuito; juizes de
Districto c da Côrte da Columllla, isto ê; da Capital.
, cNã.o ba corporação que desempenhe serviços tão valiosos,· ..
nem cuja remuneraçã> pecunia.ria. se.]a tão exígua. relativamente a
seus trabalhos.,.
E eu accroscontaria. 1\ sua re~ponsa.bili«lade .: ···
· cNão convém á dignidade da NaQão que seus mais t•espeitaveis
funr.cilonario> sejam pagos com tão :{lequenas somm;\s, c~omparadas ·
· ás que pmleriam ganhar na vida pt'll'ada,,
Foi assim <1ue o notavel estadisia ame!'icano· se dirigiu ao Con·
gresso de sua patria, ·solicitando o augmento de vencimentos <!e
seus juizes, e eu act•edito que o Congt•e.;8o Nacional far1l ju~tiçn, votanrlo o substitutivo que apresento.
,.

(M1~ilo

bem; muito bem).

Vem á Mesa, ê lid<l, anoiaila o posta. conjÚ11tamente •1m dia,
cussão, a seguinte
•·
E)IENDA

· SuMituam-ee assim os dou~ artigos 1lo projecto :
Xrt.: 1•. O.,; vencimentos doe ,juizes .e fUJtccionarios do Minis·
tcrio Publico da Justiça Federal do Distt•icto Fetlet•al set•Ao, desta
tlata em deante, os constantes da tabella junta.
,
§ 1•. Os ditos j uize1 e os procuradores geraes não poderão
perceber custas ou porcentagens, 11~ quaes serão pagas em seUos e.
constituirão t•enda da União. . . .
.
.
.
.. § 2. • O P.ider Executivo llca. autot•izado a abrir oe credito~ ne·
cessat•ios d. execução desta. lei.
.
·.
:
Art. 2.• Ficam l'evogarla.s as disposições em contrario •.
Sala das aes~i5es, 22 de agosto de 1910.-.4., .-l.:er~to.

-

· Tabella. ·

..
Ordena,\o Gra.Hfio!ação
Juizes do Supremo T1•ibuoal

Total

Fcde1•al ..•..••.• , .•..•. 28 : 000~000 . 14 :000$000 42:000$000

Juizes seccionaes do Dislricto
Federal ................ . 17:333$332
luizes substitutos do Districto
Fe-deral . ......... , ..... . 6: 800.~00
Juizes seccionaes dos Estados:
.Amazonas, p,t~•á, .Pernambuco, Bahia •. Rio de
Janeiro, S. Paulo, Rio
Grande do Sul e Minas
·. Geraes . . , ........... , . ; .

8:6ô6$6ry8 26:000~000
3:400$000 10:200$000
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Juizes seccionaes dos outl'(Js
Estados ............... ..
Juizos substitutos nos 1•• Es·
tados . .................. .
Juizes substitutos nos 201 Es·
ta.dos . ............... , . .
Procur::tdor seccional no Dis·
tricto Fediwal. ......... .
Procurador seccional nos 1••
Estados . . , ......... , ... .
Procui'ador seccional nos 2' 1
Estados . .............. , .
Juizes ela Côrte de Appcl·
lação ................ . .
Gratificação especial do prcsidonte .•..........•....
Gratificação especial dos v!oe·
presidentes .......•.....
•Tnizes de direito do Districto
Federitl .. .............. .
Pretores do Districto Federal
Procnmdor geral ,i unto li Côr·
te de Appellação ....... .
Promotores publicos ....•....
Adjuntos de promotores .....

Ordouado

Gratificaç~o

Total

8:666$660

4:433$334 13:000$000

5:600.~000

2:800~000.

·s:4Óo,ooo

2:400$000

'7.:200$ÚOO

. 4:800$000
7:200$000

3:600$000 10:800$000

5:600$000

2:800.~000

4:800,$000

2:400$000 .7:200$000

8:400$00(1

21:333$334 10:666$666 32:000$00(1
1:200$000
600$000
14:666~667

8:000$000

7:333$333 22:000$000
4:000$000 12:000.$000

21:333$334 10:666$666 32:000~00
8:000$000 4:000$000 12:000 00
5:600$0)0 2:800$000 8:400 00·

- A. A::m·eao . .
O Sr. Severino Vieira- Sr. Pre~idente, peço venia
para chamar a attenção de V. Ex. para o art. 141 do nosso Regimento que diz:
·
.
cNiío podem ser apresentadas, em pl'o.iectos de interesses . iodi·
vidual ou local; emendas que visem eJfeito gerolf, ou compt•eben·
dam pessoa ou cousa diversa.» .
·
OBr:. ANN:>ro AzEtl.lilDO-Então esse dispositivo póde si'r app!icado ao projecto W
<
."
O SR. SP.VERINO VIEIRA-O projecto de que se t!'t1ta cogita ex•
clusivameote do augmeoto dos vencimentos dos ministros do Su·
premo Tribunal Federal.
0 SR. ANTONIO AZEREDO-lBSO é. individual1
. o S!t. SEVERINO VIEIRA-Si não é local, com.pi'ellendo pessoas,
visa .interesses pessoaes.
·
.. .
Estou a1•gum'entando de accôrdo com o que me parece sol' a.
verdadeira interpretação do Regimento. O projecto não deixa de
referir-se ao bem estar dos membros do Supreino Tribunal Fode·
ral, e uma vez assim, o Regimento prohibe que elle se torno, por
uma emenda. exteusivo a out!•as pessoas.
Soo as observações que .peço lioeoça pa.ra. fazer a .V. Ex .. ,·
1

..

'

•
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O SR.. CASTRO P!NTO-Peço·a palaVl'a.

0 S!t, SEVERINO VIEIRA- .. ,tir~ndo assim :L;;

<iuvjja~

ao tem dado em rela?ão mosmo·á minha humildo pessoa.

•

tlo 'qu·o

j~

M~is de um t vez, nesta Casa, tem acvnteciJo que, t1•.1tando-so
de um projecto de naturez·L local e desejando etl atuplial~ <L medida,
se me tem recusa•lo a accoit~ç•ão do emenda nesse sentido.
Lembro-me bom· de um caso c~ractoristic•J.Prasidia a sossit() do
Senado oomiiTaute. c Yener.tndo chefe rcpublic~no. d.istihcto rapre~
se~t~nte dei Estado. d·o Rio, S.t'. Senadl~ <Julnti~l) Bo~ayu'l'a, guaildu
vem a de1Jate, aCJ.Ul, um pl'OJCCtJ em r1rtude do quat·s~ ostaliel'coiauma pt•uvidoncb muito &ui gen~,,~ a do or~tanizar-se a cJmm!.;são
de alistamento do Districto Federal com o fim tlc .. fazer a. re.vi>ã.o
do corrílnto a. uno.
Pratendi gcnoralizal',.e;sa provillencia que o pr.J;octo·tomava,
sob1•e a org.tnizaçã.o dessa commtss1i'o, por· não havcr, ai'[ ui·. C:Jnse- ·
lho Municipal reconhecido, a todos os. .mnnicipios onde s~ vcl'ift·
c!llsoo· me;mo facto,·
·· ·:;:; · ,·, - · ' ·: ~ '·
0 SR. A. AZEREOO d;L um &2arte,.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Ent!tJ O Supremo'Tt·lbunàl tambom é
local. Está no Districto Federal. · · · · · ·· ·
··
• O Sa.
AzEREDO:_O subsidio do Presídente· da. Lle:pub:ica. é
um caso indh·iduü?
·
.
. .
.
. O Sa. smi:arN'o VrEnu-Estou tirando um argumento das p:r~
lavras de· V. llx..
· ·
· ·
:
Não faço q ttestão. de Joéal, mas me interesso 'pela expreosãb~
posao&S-. o projecto .que vizar iuter.e:lse individual não ·r,óde sOl!
ampliado: a pesso1s ou, a cousas di.versas.. · . .. .
.·
A:q.ui está·, .Sr. Presidente,. onde co!loco a J)lse dá minha u•gu.,.
menta.çiio.
. ·
·
. ··
Pil.reo~me que ella. tem to:la a 1•azão de ser ; y, E:.:., ontce;.
tanto,. l'osolvorá comJ melhor. entender em. sua. sabedo~ia.

A.

O Sr. PJ.~e&ldente -A Mesa nã.o.. desconheÍ:ia. nem
tinha esquecido. o.· di:;po>to no, arl. 141 d:1 Regim:!nto. N~o o
applicou porque nenhuma a.ppli.caoão,. delle cabia no Olso.
,
As· pvnderações do· honrado. Senado!' nlo procoJem. O projiJoi
elo, em deb1te• nlio attende a interasses indlvlduae~ oem· cogi1l111
d'e inter~sses· Iocaee. ProYê- a neoes>ida.de dos•membros:de um dos
poderes d~ Republica, OU' seja de uma clasae.de funcoionarlos sem:
Inquirir tJuli!es nem q.uantos estes: do. Tambem: não é· local, porquenlto·so pólo coos1dcra·r; como instituioão local a maglstra.tora
federal, que tem jurlsiicção sobre o pllz lnt~iro·.
·
A1stm S)ndo, o substitutivo apresonhdo pelo nobre Sena·dor por
Ma.tto Gros•o·não podia. deiur de se~ aocelto e submettido a~a.pola•
monto, como foi.
·
·
Contim1a a discus.;ão.
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Veem <t Mesa, slo lidas, apoiadas e postas conjunctamente em
discussão aso seguintes o
00

.

.

••

•

~;MENDA~

onde convier :
Al't, Ficam equipa1•ados os vencimentos do so!icitad01; que .
funcciona junto ao Procurador Geral da Republica aos dos officiaes
da Secretaria do Supremo Tribnn<\1 Federal.-:-S'J Frei,oe,..,..ooltt!JU$10
Accrc~scente-se

de Vasconce/lo!.-Pi,·n Ferreira,

-

.

'

'

.

; \

",

' I '

· Accrescen te-se :.
.Art. Os pretores renomeados são collsidemdos vitàlícills.-

.Sd Freire.-Augu5to de Vasconcellos,-Pil'es Perreira ..

o Sr. Oasb•o Pinto- Sr. Presidente, havia pedido a
palavra. para levantai' uma questão de ordem, que não tem mais
razão de ser, po1•que estou de acc6rdo com a solucão dada pela
M!lsa 4 duvida suscitada pelo illu~tre representante da . Bahia.
Nao volto, portanto, ao assumpto. . . •o .
.
.....
Tinha, entJ•etanto, ldéa de caracter constitucional sobre a materia do projecto. Não é que venha tratar da sua. constitucionalidade ou da convenlencia do projecto, que cabem mais justamente no
p1•imeiro turno (la discussão desh ou .da. .outra. Casa do Congresso.
Reftro-me a um aspecto, sl. assim me posllo exprimir, inci•
dente da qr1estão, em face da Constituição Federal.
..
o
· . . Na ordem dos argumentos expostos por S. Ex., o representante de 1\'latto Grosso, defendendo o seu suostitutfvo, nós · ouvimos;
de accôrdo perfeitamente com as considerações. emlttida.s, que
S. ·Ex. se referia rts condições de subslstencia precaria com que
actualmente lutam os juizes e com que lutam todos os habitantes
do paiz, exigindo por este motivo o augmento de vencimentos para
uma classe multo nobre e muito distincta.- a dos ma.gfstiados
tederaes.
Mas, Sr. Presidente, quando nós temoa de dotar de maiores-vencimentos a. magistratura federal, devemos fu.zel-o com a. ma.xlma
circumspeccão, porque é um!\ classe cujoe véncimentos não podemos diminuir (apoiado•) na. proporoio exacta das condições economicas e financeiras do Jl!'iz, segundo a opinião reinante entre nós.
· oO Exercito, a. Armada, .o Thesouro Nacional, emftm todos os
departa.mentos do· fwiiJCiona.llsmo publico estio 4 mercê das dotaçõeS Ol'Ç&IUenta.riaS,·QUe podeJD cmUdar de anuo para a.nno, de: COD•
formidade não só com as condições, economica.s do paiz, reflectindo
· sobre a vida. de oa.da um dos tunccionarios. como· de conformidade
tambem com as ,condioães. ftna.nceiras, porque,· em materia de
!lotação de servicos, ni)s não podemos deixar de attender não só ás
ci.lndiçlles economioi!.s ·para a. vida de cada um dos funcclonarios;
como ás condioõe• ftnanceiJ•as da Republlcn, áB maloros· on monoros
onsa.n<J!tas do erario nacional,
0

1

•
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Ora, si por circum8tancias extraordinarias o Tllesouro Nacional
for a.Bsoberllado. por qrnndes .despezas, ameaçado de bancarrota,
uma das medidas a.conselha.da.s em todos os paizes .. ,
.
·
. 0 SR. SEVERINO VIEIRA- .E'. pe,lil' uma. contríbuiçA'.o ;1 custa
desses vencimentos.
·
· . O SR. CASTRo Pt~To •.. é propor a l'educção de vencimentos
dos funcciona.rios publicas.
.
.
··
. Mas, Sr. Presideot~. em relaoio acs magist1•a.dos isto nõ.o se
dá, porque nóa nll'.o podemos em hypotheae alguma diminuir ..ven·
cimentos; é a opiniio dominante, da qtt.J.l, aliás, eu discordo, ~las
razlies que paaaa.rei a expôr no correr de~ta minh_a ligeira e· des·
pretencwsa. allocução.
Sabe~se que, lendo por alto na nossa lei basíca, entendem os
nos~os legisladores e o.s nossos juizes que os vencimentos da classe
de magistl'a!i~ tederaes, ne~ mesmo a pretexto de tributação,
devem ser d1mmuidos. ·
·
.
, ,, O SR. cOELHo E CAMPOS- )l;sta. é à. questão,
·· · O SR. CASTRO PINTO- Parece que é esta a jm~ispt•udenoia dos
proprios tribunaes, a quem a Constituição com1netteu a mis;ão de
Julg.w a constitucionalidade dos actos dos outros poder,>s, inclu·
s~ve do Poder Legislativo, juri.sprudencia. acceita, a.pós· uma questao famosa., e pel:i. qual vigora o principio de que· nem mesmo .·.a
pretexto de Impostos o CongrelillO Nacfonal póde ·diminuir slquer
um ceitil nos vencimentos dos magistrados federaes. Portanto;
eu .chamo attenção do congresso para a t•etlexão e commedimento
que devemos ter, tratando de augmentat• veocim•Jntos que mais
tarde. não poderemos diminuir, em face· da alludida jurisprudencia; · · ·. · ·
.
.· '
.· : ·' ·· · · '
.· . Entretárito, não .queira V•. Eit., ·nem o Senado conclt1ir de.
minhas palavras que v.ou votat• contra o projecto;
0 SR. COELHO E CAMPOS- Entã.of
0 Sa. SEVERINO VIEIRA-' Mas V, Ex.· devia votar contt•a,
_o SR .•JoRGE DE :\loRAE~_:· E; apen11s um incitaméntii .11 t•eo
tfexao,
.
. ·.
·
.·.,.
·· · O SR, PmEs FERREIRA-Parece que temos t•emedio para tudo
Isso na proprla Constituição,
·
· ' ·
•·
··· ~ S~. CASTRo PINTo-Emendanllo o, projecto, o" meu. d~aejo é
contr1bu1r para que se ftrme. opinião um pouco. diversa. da. :que
entre nós parece estar assenhda, dando-se uma. lntelligencio. .meo
nos reslrictiva ao art. 57 da ConstituioA'.o, quando nos prohlbe ...
. 0 SR, COELIIO E CAMPOS dá um aparte,
. .
. :O SR •. CAsTRo PINTo-V. Ex. permittaque eutermine.ao:ine:,;.
DOl a. proposição para ver que minhas idéas estA'.o de .acoôrdo; oito
só com o espirita da .Constituição, como com a ~ua pt•opria lettra, e.•
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sobretudo, de accôrdo com a loglca das cous~s, a qual, por sua vez,
nã'J pOde· ser alheJ[L 1í hermcueutica constitucional.
..
Pela. Constituição, intel'ltl'etada um pouco ligeit·a.mente ·como
temos feito até aqui, o Congol'Jsso Nacional não póde,, emllrpothose
alguma, diminr1ir os Ycncimcntos dos juizes fede1·aos. ·Eu quez·o.
com minhn emenda, de algum modo estnbolccer na nolsa legislação
a faculdade do diminuir e;:se; venciment•Js, sem. foril" o precêito
C)Dstitucional nem os direitos adquiridos, por el'le g.trantidos á
índependeucia pessoal dos ,iulws.
.
.·
A questiio e muito delicada c cu u. abor·io com essa. timidez
de quem eatá.convicto de CJUO os assumptos conotitucionaes merecem cuidados? exame, não sú do:; jurisco!L;ultos o legisla.1ores como
de todos os cidadi'to>, ama~ urcooudo-sc a opinião, a respeito, com
o tempo, lent[Lmeute, pela a.sJimilaoã~ gradual das regras h tentos
da Constituição, como exige a importancia desses as:mmptos.
Parece ctue emhypothese oonlzuma.nós podemos dimianil• os
\'Oncimentos dos magistrados federaos; é ess1 intclligenciil, p1·ima
{acie, do artigo da Constituiçã<> a que acabo de alludir.
Entret!lnto se accaitamos essa intelligencia tão reatricti va do
preceito constitucional, vamos redtllldat• cm um vordadcirJ. absurdo como. o que vou tlgucar.
.
Imaginemos que o poder acqttisitivo da no;sa mooda dccr.:sce
nãCl só pm• cir.:umst!l.ncias de cll.m bio baixo como por todos. us
outras cil•cumstancia> concomitantes; admittamo> que o valor acquisitil'o da noss1 moeda. seja o 111inimo e qno por osto motivo,
abundando nos iutuitoJ deste pNjecto e nas considerações que
expoz o illttstre Senador por Matto-Grasso, dotemos cada meml>N
do Snpt•emo oom qttatro ou sei> contos mcnsaes afim de que, muito
naturalmente, não só a índopendencia de ca.racter, isenção do
animo, como todas as outras razões do represonhção de um dos
:poderes politicas do paiz, não se resiota.m da crise do momento.
Mudemos, agot•a,. de hypothese: se por cit•cumstancias outras o
differentes, mais tarde chagat•mos a alc;mçat• o valor maximo c\[L
nosla moeda, na maxima acquisição de outras mercadorias, aclJando.se o paiz em condioões favo1•a.veis, seremos obl'igados necessariamente, porque o nosso de1·er 6 zelai' pelos dinheiros publico.> o
poupar o mais possi Nl os contribuintes, ser;:mos obrigados a
baixar as t!l.bellas de YeneitneJtos, visto como não podemos nos
tot•nar sy mp:tthicos 11 uma determinaria cla.s>O, por mais digna e
rC>speitavel, com gestos de muniftcencia imperial.
. ·
Somos apenas delegados dos contt•ibuintBs, das classe; labgriosas, da naQão que paga.. ;·devemos tratar de dispôr a despeza.
publlcit de accôrdo com !l! rBcait!l, isto é; com as energias tributa;.
veis do povo. ·
E as>im procedendo, cruando dotamos oz•ça111entarlamente os
empregos publicos, si formos obrigados a r~dnzil• as tttbellas dos
respectivos vencimentos, cumpre·nos evit<W a incongl'l!eocia e a
iniquidade de vencerem uns· em excesso, outrvs apottcadamento.
· Todes elles siioempregaJos .to paiz,se1•vidores da nação e, como
taes, sito remunerados sômente quanto aos serviços quo· Jlre&tam.
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Si a situação economi.co-tlnanceira, mud:~ndo radicalmente,
acarreta fatalmente a rcducção dos vencimentos, todos os funcclo-·
narios publicos. devem ter em seus ot·denados um decresci mo
correspondente a esstt mesma situação.
Não obstante esta. razão intuitiva, os mombro1 do Supt'otno·
Tribunal Federal continuarão a vencer pelas ta.bellas antigas. · :.
PoderA:o objectar-me: legem hab6mus, é o proprio at'tigo da·
Constituição. Não me pat•ece que seja assim.
Pl'imeiro, vamos fazer a analyse grammatical do dispositivo.
Art. 57: .·
·
..
· .
cOs juizes federaes são vitalicios e perderão o cctrgo,
unicamente por sentença judicial.
.
§ I. • Os seus vencimentos serão determinados por lei
e nilo poderão ser diminuídos.»
Ora, vê-se c,ue · o possessivo « sen, não se retere ao ca.rgo,
refere-se ás pe.ssoas ; vencimentos .de juizes-das pesso:ts que cstll'.o
investidas do ca.rgo de juiz federal.
· ·
O que diz a Constituição; na sua inte1•pretação grammatical, é
<1ue nós em hypotllese alguma podemos, nas nossas leis, atfectal'
os vencimentos que pet•cebe cada ·.um do.~ juizos fedet•aes no
nosso _paiz.
. .
·
··
Nao se refere, nem poderia t•efet•ir-se á --lotação do cargo,
immobilizada em nosso orQamento de despeza publica; de modo
que só pot• uma 1•eforma constitucional pudessemos diminui!• os
altos vencimentos da magistratura federal, ta.xados em época antm•ior, muito mais folgada para o Thesouro, e em virtude das
reaes condiçõ~s de tiubsistencia no nosso meio economico.
·
Não, St•. Presidente, essa anomalia de direito ftnancoiro não
podia ser perfilhada por nossa Constituição ; ella nA:o consigna o
absurdo de vencimentos fixados eternamente para ·certos cargosr
publicas. Isso importaria na maior aberração dos princípios da
economia politica.
·
Vamos ago1•a á interpretação loglca, ao outt•o .. sentido do dispo·
sitivo, ao pensamento do legislador.
'·
..., O legislador queria simplesmente, por excesso de theoria, por
amor á theoria constitucional, copiando dispositivos alheios de outras
·constituições, estabelecer que, uma vez orçandc-se os vencimentos
de um cat•go federal; em hypothese nenhuma, podíamos diminuil'
esses vencimentos YNão, St•. Presidente.
·
·
Sabemos pela ll~ão do douto .João Barbalho, sab~mos pelo que
a esse respe1to toilos os tratad1stas, todos os jur1sconsultos dos
paizes regidos por iQstituições similares teem ensinado, que o intuito do legislailot• é simplesmente garanti!• a lndependencla pe1soal
do juiz federal, do magistrado da União, para que nem o Poder
Executivo nem o Poder Legislativo, por ameaç1s, ou de qualquel'
maneira, venha a constranger a libct•dade da missão· da magist1•a·
tura. diminuindo-lhe os venrimentos.
·
Por mais alto que pait•e o espírito do magistrado, desde que
('!le ve,ia o pão de sua propria familia su,ieito á instabllidn<lo decoro.

';··'
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rente de leis reaccional'ias ou de momento, dosde <rue elle veja que
o Poder Legislativo, .do a.ccõrdo ou não com o Executivo, obedecendo
a ce1•tas cql'l'entes politicas, tenciona ferir as proprias condições de
sua sabsistencia Individual, se verá em uma situação menos de
accôrJo com a isenção de animo que deve ser a atmosphera calma
em •rue todo o juiz deve se mante1•, nrw só a 1•espeito dos parti·
cnlaz•es como a t'eilpaito de todos os outt•os pode1•e> publicos.
E', pot•tanto, para gat•antlr a independencia do individuo,. do
c.idadão IJUC O:'(erce o cargo da maglstt•atui•a federal, •rue ·a consti·
tuição consagrou esse principio salutat• de não ~e diminuir seus
vencimentos, mesmo por lei ordinaria ou em virtude dol dispositivo
orçamentario.
·
Nem podia deixar de ser as;im. Como <l que nm ca:·go ou podllr
. politico que é a .lUSiiça,que é o Po ler .Judiciaria, pótle e;tat• sujeito
a es>a inconstancia de maior ou menot• dotação ot•çamenturía., a.lfecta.ndo a vida material dos cidadãos que o exercem 'I
·. E' o individuo, tl a pAsso a. que exerce ess;t olelicadt~. func,,,r.,o,
que se pôde resentir das illlle.lças do Legislati\'O. A· magistratura
como pessoajuridica,como instítuicão, abltractamente considerada,
111to ee resente de quaesque1• ameaQas, de quaesquer attentados
contra os vencimentos dos seus membros, quan<lo essas ameaças e
attenta.dos obedecem a qualquer outro intuito qtte nio $eja o intuito de orçar devidamente, racion 1lmente, patriotil:amente, a re·
ceita e. fixat• a despeza da União.
. .
.
·
Quer, portanto em J'a.ce da intet•pt•eta.ção gramn1atical, quer
em face da intet•pretação logica, quer consultando a. prop1•ia letra
da Con;1ituição, quet• consulta.ndo o espírito do legislador, não só
quanto ao fundamento racional do dispositivo, como á genesis da
lei e quanto ao diNito compara·.lo, nós nos convencemos de que o
§ I• do art. 57 da Constituição, qnando nos veda diminuir os vencimentos dos juizes federaes, não nos inhibe de oberlecer 11. lei primordial da vida fina.nc~ira e economica do paiz, a de dotar os cargos
publicos de conlbrmidade com as suas condiçues economieas relativas ao individuo que us e:.:ez•ce, e com as condições financeira~
relativas ao Estado, que lhes mini~t1•a esses voncimantus.
.
I~' por isso, ~r. P1•esídent·.1, que eu tomei a ousadia de Ievan~r
esta. celeuma constitur:ioual, já na .2• di~cussão, a respeito do ;tojacto.
·
Talvez jnlguelll inpropt•ia, iuoppurtuna., incabiua. a minha
emenda ; ella, entretanto, terá., pelo menos, a virtude de protesta1•
contra e.;se absurdo em diraito pu ulico, de não poder o CongrB!lso,
em hypothese alguma, diminuir vencimentos· relativos aos cargos
publicos.
O que a lei quiz foi que se respeitasse o direito adquirido, e ~
lbto o q.ue a. minha emenda consubstancia, llc•1ndo, portanto, de Jlt~
a med1da salutar da Constituição. .
,.
.
A minha emenda.; concebida nos seguintes termos:
.
Poderá occorrer outra ohjecção, de nós incidil•mo.i na dispari·
datl,; lie conservarmos juizes Jederaes com vencimentos superiores a.
outJ•os. Ma~, a. culpa não ser(!. noBsa, pois qna assim snccerlo em

...
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dep.1.rta~1ontos d~

publica. administração, cm varias oowoolHe me,.
.
.
Não Ntt·o ve luos no '1\xercitu, no mag-isturio, futl~ciorlal·.iqs
com o mesmo tempo de serviço ou maior, refo1•mados ou jubilad'oS',
com menores renc1mentos elo c1ne outros posteriormente l'eformadus .ou jubilados.
. .
·
. .
··
, Mas,este facto, Sr. Pt•estdente, 6 ormnt!u de uma considetaçll:o
que não deve pa~sar despercebida, e vem a ser que, ao tempo em
que aquelle se rofo1·mava ou Jubila va., :Ll vantagens el'am mferiol'es áqnelhs que vigoravam para r~qnolle~ que posteriormente se
.inhilaram' ou reformaram.
·. · · ·
. Acllo, St•, Presidente, (LUC esta emenda vem, de al"Uma fór•m;1,
motlitlcllr a louvavel generosidade que o ·Congresso da Republicn.
tem para. os membros da magbtrattu•a. superior• do Paiz.
· . Não faço. opposição ao orojectu, f,1ço votos pa.t'IL que os magistr·adós do meu paiz . c<~rla vez mais cucoiltl'em na retribuição que
·reco bem, base solida para mdependenciu 1(e seu caracter- emblira
·eu.creiu.clue ti qu. stilo de cal't\ctet• em um homem é antes tle tu, lo
uma lJHestão ·.de índole, de: educação, de ·pa.triótisi:no, de assidLtidade ao trabalho, de abnegação e de o11tros requisitos~ do que de
maior ou menor dotação de se11 emprego.
Triste seria a situação de uma clcmocracia CJIIO tiveN.J a cada.
passo de lançar mito 1lo orçame11to para ga1•antir a intcgrid:tde
moral de sons funccionarios, á custn de maioros vencimentos,
como oHtimulo de ·llonra. . . .·
.
.
Tomo a. ousadia de apresentlLl' a minha emenda. ·para que não
fiquemos aqui na situaQão de g1mrdas taceis do e1•ario publico,
promptos sempre em· abril• as suas arcas·pata beneficiar os interesSat(os, mas, coactos,·por uma superstiQão ile ,llermeneut!ca. constitn·
e:ional, ,,uanclose t1•ata ·de regular os venctmentos de certtL classe
'd() funccioriários · publicos, na conformidade das con11içõt"s v(>rifl·cadas de nossa situaçãi• cconomica e tlnance!t•a.
· :
Vem á Mesa, é lida, apoiacla e posta conjunctamente, em <liS·
cu~são, a se,ll'ulntc.
·· ·
· · ·· ·
.
'.'
.r<~çõe~

'

'

EMENDA

·''

Ao art; 1•. aocrescànte·se :
p,,t•agt•apho unico; Atabel!a de l'encimc!ntos dos funccionarios
a lJUO se refere a pt•estmte lei se1'á modificada quando ;~sooudiçilcs
economicas e financeiras do paiz o aconselharem, t•espeitados os
di!•eitos adltUii•idos de cad1L um dos membros da. magistratura
fedet•al. de accõrdo com o art. 57,§ 1•, da Constituição.- Casll'O
Pi11lo.•
. .

o Sr.

.

Seve~·luo

VieirU. -Sr. Pl'esldonte, · eu desejava fazer algumas couslderaoões sobtie o projecto e. as emendas
·apresentadas. v. Ex., porém, vil que a hora está quasi a.ttiogida e
'o Sanado esttt· muito desfalcado. Acham-se presentes apenas· o
l'C\prosentil.nto de Sergipe e o representante da Parahyba, que tão
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· brilhantemente acaba de occupar a tt•Jbuaa, sondo muito Iamentavel que tão reduzido fosse 0 auditorio durante a sua. notavel
Oll'açlto, .
..
.
· Desejava fazer alg~ül.as considerações, conversar mesmo com
os collegas, sobre o ássumpto, e como a hora está babtante · adean·
tada, do que V. Ex. mesmo potlerá dar testemunho, eu pediria a
V. Ex. que adiasse a discussao e me considerasse com a. palavra.
para a sessão de amanhã.
·
O Sr. Presldente-Attendendo ao pedido do ·honrado

Senador e a que a hora está realmente adeantada, declaro aMada a
discussão e vou levantai' a sessão, dosi gnando para. o1•dem ·do dia
da scgnínte:
.·
.
.. . .
Continuação da 2A discussão do ,Projecto do Senado; n. 6, de
1Q08, elevando os vencimentos dos Jmoistros do Supremo Tribunal
Federal (lncluido na ordem do dia, ex-~i do ar/, :126, § 8•, do Regt.menlo, ;ndependenle do parecer da Commissl!o de .Finanças, a cujo
ea:am11 eslava submetlido. a l'equerimenlo do S1·. A. A:eredo,)
Levanta-se a sessão ás 4 hOras e 45 minutos.

30• SESS,\0 EM 23 DE AGOSTO DE 1910
PRESIDEI'iCIA DO SR. FERREIRA Cl!AVES,

1°

SECRETARIO

A 1 hora da. tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, a
·que concorrem os Srs. Seoadol'cs Ferreira Chaves, ArauJo Góes,
Pedro Borges, Silverio Nery, Jona.thas Pedrosa, Jorge de Mora.es,
Arthul' Lemos, Urbano Santos, )!endes de Almeida, Pires Ferreira,
Domingu~s Cal'Deiro, Tavares de Lyra., Wa.ltredo Lea.l, Alvaro
Maol111do, Castro Pinto, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, Coelho e
Campos, Oliveira. Valladão, Severino Vieira, Bernardino Monteiro,
João Luiz AlveJ, Oliveira Figuch•edo, S:i Freire, Augusto de Vasconcellos, Lauro Sodi•é, Alfredo Ellis, Francisco Glyoerlo, Braz
Abrantes, Rodrigttes Jardim, Gonzaga Jayme, 1\fetello, Generoso
Marques, Felippe Schmldt, Victormo Monteiro e Pinheiro Ma·
cbado (S3),
. Dei1am de comparecer com causa justillcada os Srs. Sena·
dores Quintino Bocayuva, Candido de Abreu, Indio do Brazil,
Paes de Ca~•valhe, .José Euzebio, . Ribeiro Gonçalves, Gervasio
Passos, Thomaz Acc!oly, Antonio de Souza, Siglsmundo Gonoalves,
Gonçalves Ferreira, Hosa e Silva, Guilherme Campos, José Mar··
cellino, Rny Barbosa, Moniz Freire, Lourenço Baptista, Bernardo
.Monteiro, FeJiciano Penna, Francisco Salles, Campos Sal!es, A.
Azeredo, Joaquim Mui•tinho, Alencar Guhimrães, Hercilio Luz,
Lauro; Muller e Cassiano do Nascimento (27), .
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E' lida, posta em ·discussão e csem debate approvada a acta da.
&&Esão anterlor.
.
·

O •r. R.• Secretario (serl'indo de 1•) dlt conta do
seguinte
·
EXPEDIENTE
O.ll!c.lo do ,gover.na.ilor ilo .Estado de Matto Grosso, de 6 de julho

jíltlmo, accusando recebida a communicação, .que lhe foi feita, do
.resultai! o da. eleiÇão da Mesa. ·do Senado para servir durante a
actual .sessão leglslativa.-:-Intcira.do.
O Sr. S• Secretario (servindo de 2•) p1•ocede ã let··.
.·
·
·

tura dos scgninte11

PA'RECERES

N. 26- 1910

Redacçlto final ao projeclo do Slnarlo, Sllbllilutioo do à~ "· 32, d~
1909. dispondo q~t~ 4 ac.ceitaç6o, pelos mtmbros do Poder Jwdi,.
ciàrio, de gualguer caygo ou coinmbs4o de Poder E~'Ulivo it1i- ·
po1•ta na !'enuncia do ·cm·go judiciurio

Naciona!l decreta: .'.
.
Art. I. • Salvo o disposto no .art. 58, §2• ·da Constituição F..
dera!, é ,probibida a nomeação dos membros do Poder .Judíclarío
Federa:! para ca.t•gos on commlssõcs do Poder Executiv.o.
. Art. 2. • Revogam~se as disposições em contrario.
Sala das Commissões, c23 •de agosto de .1910. ·- •Gon;aga .Jaymto
'0

Congres~o

'

~

.Sd.Freire.- Wl.llfredo ltal,

·. ·

··

'Fjca sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte, depoit
de publicado
no
Dia1·io .ilo Congresso.
.
·
.
.
.
.
'

N. '27 -191'0
'

Em sessão de 1 de agosto do corrente a.nno, o Senador Alvaro
Macba.do o1fereceu á consideral)ão do Senado um · projecto, modificando ~lguns dispositi'VOII do. ~e! n. ~ ;261), de 15 de novembro de
1904, pro~ecto que, em substancioso dlacurso,tbi justificado pelo '!leU
autor na. mesma occasião.
·
. .Ess1 reforma parcial obedece á opinião .muito respeitavel de
que se dove manter em .seu coajuncto a citada lei, com as ulterio~ea .modiftcaoõe~, o.oonsalho.das J}lela experiencia. <lo que na sua
pFatioa (or oocor.rendo .de mais importiLilte e de mais . urgente, .em
casos omisso> ou duvidosos,
. . . .· .
. ·
. Sem cmittir.mo>·opiolão absoluta .a, l•espeiio, attentos •OS outros
pro;ectos nesta :e .na OUJtra. casa. do.:Congresao apresentados, acGStr.-
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tamu·nus a esse modo de pensaL', salvo si nma reforma do especial
rolovancia, innova.ndo em e:>senola e pax·a melhor o .que se conheog
até hoje em nosso direito .eleltoi•al, for submettida. ao voto uo Se·
nado, sem a·r,reoccupuç-ão.de systernas tbeoricos P. inadaptaveis ao
nosso meio, e dentro dos moldes constitucionaes da mataria.
Conse!•vando, no r1ue ella iem de principal, a lei n. !.26fl, provemos a uma necessidade imperiosa, que as proprias reformas pi·opostas explicam: a assimUaçlo, cada vez mais perfeita, da legislação vigente,· em todos os seus institutos, pelo éleitorado em geral,
a tjuem mais de perto incumbe, nas diversas regiões do paiz.,!l.Pplicar a. lei em todos os actos e termos do processo, desde a orgallização das me~as atll a remessa das authenticas ao poder competente,
.·
Cada nom lei 'eleitoral é úm período novo de incerteza o hesi·
·
taç,ões na SUll appJiCUI,'ÜO. A prova I!Stá ahi, nas irregularldadcil
sem conta, inquinando as actas das eleições, vicias esses que nem
sempre são attrihuivei~ á má fti, antes á incompleta sciencia dos
preceitos legaes.
.
E não é só quanto aos eleitores e ás autoridades subalternas, in·
vestidas, na qualidade de auxiliares da magistratura, em tnncções
de caracte1• eleitoral, que e~sa vacillação se manifesta no tocante
sentido exacto da lei.
·
··
Perante o Congresso Flldm-al a.ind!i'niio se i•esolveu definitivamente, em jurisprudenoia assentada, o debato que sobre os mesmos
pontos se travou nas commissõe's do veriflcaQão de podores e no
plenario de ambos os ramos do legislativo.
.
Subsistindo a mesma lei, com as alteràções reclamadas. por
algumas am biguidudes ou lacunas do que ella se resente, obviamos
áq ueUe inconveniente, de modo a se tornarem cada vez mais ra1•os
os casos de. duvida na applicaçüo dos seus dispositivos.
Sem detrimento dos louvores merecidos
esse monumento
legislativo, cuja influencia. beneflca em nossos costumes politicas
ninguem po1le ccnteatar, o ao qual nlto se pode em boa logica
imputar o insuccesso de tutelares e sabias normas nelle conslgnadas, pode-se atnrmar, por outro lado, que muitas das h•regularidades e nullidades, verificadas nas actas submettidas ao exame
do Congresso, provt1m do umas tantas obscuridades e moamo in·
.:
congrnencias do seus a1•tigos,
O projecto AI raro Macbado roporta-su aos prinaipaes desses
defeitos no contexto da lei.
·
Anteriormente, outi•os Srs. Senadoi•es olfereceram projectos,
tdterando a. lei n; 1.269, o que prova ainda em favor da. IJOilvonienciu. e opportunidade do que agoru relatamos.
.
.
Mas, como não nos caiba pronunciarmo-nos sobre o mereóimento
desses out1•os projectos, passamos a ana.lysar o texto do que foi
submettido ao nosíiOr parecer.
.
'
·. A alteração _proposta no art. 2• do projecto vem sanar a. im·
praticabllidado do que dispõe o 8 I• do art. 9• (ht lei n. 1.269.

por
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este respeito,. nada mais temos a adiantar a!Gm ào fJUC
consta. do discurso pt•otori•lo pelo seu auctor:
«0 § 1,0 do art. 9•, tr•a.t<mdo do. eleição 1lessr.s trc~ ci,Jadãos, oliz
o se,ruinte: ·
· ~Reunidos, no dia, lagar o hora desig-nados, os· cidaJãos de
qne trah oste artigo, sob a p1•esidencia. da. a.utoJ•idade judiciar•ilt,.
os membros 1lo governo mrmiclpal, quo compn.t•oéorcm, o. seus
immedlrttos em votos eleget•ii.o tres membt•os elfcctivos o outros
ta.ntos supplentcs, para commlsl!ão do alistamento, .Yotando Octda
um om dons nomes. Serão dochlrados membro., elfiJ!ltivos o{ 1•, s•
e· 5• mais votados c supplento!l, os2", 4• e 6•».
·
.·
Para (jue se dê n. eleição desses s~ís cid;Ldãos, .i.r,·s membro~
elfectivos o tt•e8 suppleutes, e para que SJ )JJssa fazer a designação
pt•e.>cripta neste p11.ragl'IIPhO do art. 9•, é preciso qno boja. uma
gt•adaçào de votos que, t•eduzida á. srra· erpt•essão mais simples,
não pódo set' sioiio na s.•rie natural dos numeres intoit•os, desde·
1· at•i 6; si essa fot· a exprossii.•J do resultado da votação, o numero
total dos voto~ set•á 21 ; para isto, 6 nooessat•io que o.s membros
rlo governo municipal, com soui supplentes, o dispondo cada um
de dous votoil, c"mpa1•eo.'lm _em nmnot•o hl, que o numero total
do votos de <!UO p )Ssam dispor seja igual a 21 ;. ma~. desfie que
cada um JiSJlODha ·ola· dous votos; o resultado thll'lt um numero
par, isto é, 22.
Portanto, tl preciso que compareçam 11 membros, pat'a. •Jue
se dê a eleição, como prevê o § l • do a.rt. 9,
· ·
Este caso geralmente não se verifica o, si quizot•mos, do modo
.::•wa.l; indicar a. condioão em. <1uo sei•~ ·l>Ossivel a eleição de certo
úumm•o olll ea.ntlidatos, entt•e .:uombro; e.lfeotivos e supplentils; ·
pelo compm•ecimento do cet•to oumet•o tle eloitoros, di~pondo litl
clll•to numot•o de votos, l'epresantat•emos )JOr V o numero· rotai de
votos de que se dispõe e por " o numero de ci•la<lios IJ ue teem de
ser oleitns membros eft'ectivos o supploJllted ; sorti pt•ociso 'l.lle~
no mio imo, V-- 0 (n ,; l) i~ttJ r\ onunlet•o total tl•J votos devorá
Ht?l', no mini mo, igunl ll metade do pt•oducto do numet•o dos <JUO tcQm
de sol' eleitos, por ••ste mesmo numcr•o, nugmentad•J da uuldade.
- '· 01•a, si a execul,'iio plena·dn. ·lei· tleprulfo Joss;t l'ela<·ii.o, entre
o nume1•o tle voto~ 110 que se diSJlÕe e o numero de cidadãos tt
~O!'em oleitores, é de vel' que .nom cm todo~ os caso~ ella pó1le
existir.•
.
··
E' vordado qt!O, pola motlilicar,iío, se deixa do attondor, em sua
pleuitude, á intenç<io do legislndot• do 1004, quln•lo t•e!bi'•:tt <J.. garantia da .roprosenta~ão das·mino!•in.s nas commi,sõ.1s •lo) ali~ta.-mento~
.
··
. ·
Rolova, ontrotanto, pondO!'&!' fJUfl, sendo a fll<Liot· p;u·te de.;stt~
conuuiss<ies coustituida pelos pl'incípaes contribuintes da ràco:ita
.pn!Jiica, e sondo ·a olelo:ão dos tres membro~ rest,mto.'l Mta pelos ·
membros rlo go.,·ot•no municipal e seus immedi<ttos om votos, om
cujo numero .~e devem ao:Jrm• nocfl8Fiat·iamente o~ r·opi'Osoota.nt•ls ola
A
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minoria, si ella roalnwnte se verifica no. eleitorado da município,
aquelln des~jad:t gnran.tia ,iá se acbav:~. cstatuida. alllltre.>, na mesm:t lei o. 1.209.
· .
·
·
o cót,curso de mai~ tÍma engcnbos:t combimtQão, como é a do
ultimo perio!lo do § I • do citado art. 9', não se!'ia pat•a se desprezar, si a providencin. ulli determinada fosse praticavel, o que
não é, como se vê dos trechos do discurso acima reproãuzidos,. e
como 1\ notorio em toda a Republica, simulando-se. em expedientes
inevitaveis n. observancia cstricta. da ld.
·
·
· A alteração constante do art. 3• do projecto é, na suu priiTieit•a
parte; de intnit!va necessiúa.de, indo 110 encontro da conciliação in~
dispensavel ontt•e os arts. 143 c 6! da lei n. 1.269, que se .contrltt·iam evidentemente na letra do pada um delles, quando a intenção do legislador · nã.o podia ser outra· slnão 11 que o projecto
vem tlxur, evitando o arbítrio em n.ssumpto de tal magnitude,
como se tem obsoryado na vigencin da citada lei, em prejuízo ·!lo
Yoto expresso dos ci!lndãos alistados, tantas vezes annullado em
· eleições rcgnlares verdadeiras, sob o fundamento de qne· as presidiram mesas organizadas em desa.ccôrdo com os preceitos· legaes.
Na suu segunda parte, o mesmo artigo do prqjecto elirnina. o
incom·eniente dessas aunullações durante todo o periodo de uma
legislatura, por não se tet• cumpt·ido rigorosamente o que preceituu o al't. 66 § 2° dulci n. l.~IJ9, inviavel pela~ mesmas ra·
zües ucima adduzidas.
E' preferível ~e limitar, assim, as Yantagcn.; doco1•rentes do
faYor outorgado :is minorias na composição das mesas eleito1•aes,
sendo membros ell'ectivos os eleitos ,na ordem ímpar da collocação,
a se dal' margem á. casuística e ao arbitrario na verificação de poderes, como so tem visto.
.-·
E é preferi veJ a l'eformu restricti I'a, não ~6 por esse mo ti vo.
como por .'er iovuriavelmente hurlada. nu pratica, o que acontece,
Simpre que o dispositivo legal so achrt expresso nus termos da.
lei n, 1.269.
O art. 4.• refore-so lts nullidades, que, sondo tuxativa~ no capitulo XII da mesma lei, são, não obstrtnte. fulminudas expressu.mcnte em uispoaith-os ante!'iorcs. .
O proJecto conciliu o que rle antinomico nostc particular se
depara na lei, incot•porrtndo sob n. mesma rubrica todas as nttllidades que em at•tigos outl•os se encootr:tm expressamente com minadas, excluindo, porém, as dos paragraphos 3• e 5• do art. 1.16,
por ser a suu intelligencia, nos termos Yagos como se acham elles
l'edigidos, uma fonte do nullidades sophisticamente arguidas por
•
interessados que as urnas não favoreceram.
Fica, desse modo, supprimida a distincção de nulla.s e annull&Yeis, •1ue, da tecltnologia do direito ciril, o legi~ladol' de 1904 tronsportou pa1•a o direito eleitoral, onde não tem cabimento.
·
Sendo assim, e, como não ha prejuízo algum, antes p1•oveito,
pat•a os trab:tlltos da presente sesslo ilo Senado, no que se relaciona
com os mais projectos oll'erecidos, é a Commis,iio de parecer que
soja o projocto n.pprovado. nos termos om que esilt concebido, som .
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outras altoraçõos, as quaes muito provavelmente surgirão no
cot•rer dó •iebato, tr.dando-se, como so tr·ata., tlo emendas pNpost<'J.'l
á lei n. 1.269, de 15 do novembro do 1904, om faao dv que &e toin
vel'ific~do no t::on.'(t'OS:lo Nacion.ai, pot• oco.L,;iJ.o do reconhecimento
de podo1•es do .;eus mo.nlot•os oloitos.-Oli11eil't1 Fi!luei1·~.do, prcsi•
rlento.-Casll·o Pinto, relator.-!. L. Coelho c Gampo1,-Jo!ro Lui8
All'e.<, polaconclnsão.-J, M. Jlletello.
P1•ojeoto 1i. 3, de 1910," a que s'e l'e,rel'8 o pa1•ece1' svp1•a

O Congt·e~so Nacional deo!·eta: ·
Art. 1.• A lei n. 1.269, de 15 de novemb1•o de Hl04, vigo1•arll.
com as alterações seguintes:
Art. ~."Fica substituida a. reda~ção do § 1' Ju a1t. 9• da lei

clti\da. pela se.;ulnte: «Reunidos no dia, log,\r e hora designados,
~ob a presideacia da autoridade judíchu•ía competente, os membros
do governo municipal que comparecerem e os seus imm~diatos em
yoto, elegerão tres membros elfectivos e outros tantos SllJlplences
pM:a a commissão de alistamento, po1• voto uninominal e em tres
esc1•utinios sucoessivos, sendo em cada um declarado_ membro elfectlvo da commissiíe de alistamento o mais votado, e supplente, o
inuncdiato em voto. Havendo empate, em·qu&l<fllel' dos esct•utinios,
nos dous nomes mais votados 0 rlecirlirll. a sorte qual dos dGus será o
membro elfeotiw, sendo o outro o supplente». Quanto ao mais,
como est;\ na, lei citada.
,\t·t. 3, •.Fic11. substituído o art. 143 da. mJsma lei pelo seguinte:
«Par;L as Iegíslaturas <1ue se seguirem depois da presente lei,
as mesas eloitol'aes serão organlzadns por uma junta, compostol dos
sete membros da commissão de que trata o art. 4! da lei n. 1.269,
.de 15 de novembro de 1904, que serão conside1•ados mem'bros da
junta organizadora das mesas oleitoraes, tendo pat•a. seu presidenta
o I• supplente do snbstitnto do juiz seceional,-sem voto, e para.
secretat•io o ajudante do proaurador ria Ilepuhlíca, tambem sem
voto.»
·
· ··· ·
· · ·
· ·
,
Quatitv ao m~is t·elativó ao processo, se obedecel'á ao.Jispo$tO
nos §§ 1•, 2' e 3• do art. 61 o nos arts. 62. 63, 64, 65 e sc;;u;ntes,
, substitu!do, porém, o art. 66, tudo da citada lei, pel? seguinte:
· cA 's 2 l101·as .da tarde do 1uesmo dia 30 de dezembro, aJunta, organizadora .das mesas eleito1•aes _procedor<t '' apuraç·ão do;; dftlcios
apresentados para cada sec~ãu do municipio. Em seguida.. pol' voto
uninominal, e em tantos escrutínios quauíos sejam preci;;os, elegerá.
os mesarios e supplentes que)'alta.rem, ott toda. a. mesa, si nenhum
oftlcio houvel' sido apresentado.• O mais como nos§§ 1• e 2• do
mesmo artigo.
·
.At't. 4.• Só podem sal' annulladas as elei~vc; nos casos se/.!Uinte,: ·
1•, quando feitas perante mesas con"i itu iela~ por mot!u r!iverao
do prescripto nosta lei; ·
·
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2", quau1lo l'ealiz~·la.s cm dia diverso do legalmente dtJ;igna.do ;
3". •Juando houver rocHSn., de mcsnrlos ou de ffscnes, npresent:ltlos ele conlbrmidailc com a. lei citaJa (1.209, ue Iii de uovcl)lbt•o
tltJ 1904);

4°, quando ns meS.IS tllaitomes l'ut'CJ\1 sJt1HVIa' Ji)l'a olo perimotro da sédo do município·;
·
.
· ·
5", <tm&utlo a8 cleit)üo.; começarem ante.s ou ..lep•lis tia hora.
marcada.
.
.
. .
§ 1." Rovoga•los us :1rts. :26, 73, 8', 109, 114, l J(J o 117 da lei
t}iitatla.
§ 2.• Nn pal:1vra c mngistt•aduH, tlfl '!liiJ trata u m·t. 107 •La

lei citada, uãu se cvmprchcmlcm os apJ;enta•.los c em diS!lonibilitladc.

·

· ·

.\i•t. !í.• Uovo.gam-.;e :ts disposi•}ões em contl•at•io. ·
!'laia das ·sessões, I de ;lgosto do 1910,-Alv"'''' Jlr1cllado .....A im·

pl'i mil•.

E' liclo n.wamente, apoia.do o mandado

:t

impt•imir o pi·oje•:to

n·.ll, de 1910, autorizando o gOI'Ol'llo :t. commissional' medicos

· milita.l'OS fl wLVaes para servirem . nalguns 111ercitos europeus
dur•ante .~R suas gr•ar!dcs m;urobras.
.
·
· · ·
.

· .· o

SJ.·. l\'Ietello- Sr·. Presidente, pedi a. palavra para enTia!• ;i Me~a. aftm de •tue tenha v destino rugimeota.l, a petição em
que o IJr•. Maooel José. Mnrtinho pede ao Congre~so q11e llle conce.la
seis mozes de licença para tratamento de s:ut sa11do.
Vem ;t l\fesa e é lirlo n ~eg-tiinto
HEQU!mlm;:>;ll'O
•

'

IJo Dr•. :1-Ja.nool Jos i :\ltu·tin ho, mini•u·o do Supremo .Tr•i bunal
FotltW<~I, pedindo seis mczos de licença, com todos •IS St)U$ ',., •. lei·
Jllentos, rara tratar• da sa.ude.- .t.' ·Com mi ;~ão do Finanças. ...
O Sl.'. Cal!lltJ.•o .Pinto.:._Sl·. Presidamo, JICdi a pal:tvra.
· Jlal'rt enviar á ~rosa um requeri monto e:m que a viu I'a do Dr. :\U·
· •·eliano Tavares Bastos . pede ao Congl't!sso uma pensão de 500$
mens:tcs, uftm de manter a sua subsistenci:t ronJignameuto. ·

Aflm de rundl,mentar este

J•oqueJ•imon~o.

de accôr,l•J •Wm a

lngislação v;g.:onte, aglllwdo-me para. quando f•ir cli•}

tliscussllo. .
Vam á

~I e~ 1 •J

· .

.

d:~<lo ·

:i

é lido o sngniote:

lJe D. ~lari:t Theodora Alvo~ Ha1•bos:t T<tl':tl'ts Bastos, viun~ do
ex-!Jeputado :t Assemhk1<t Hlli'Ul pe:a aatiga. P1•ovií1cia da~ Alagnas
Hr. Aureliano C~ udido _Ta l'a_res Bastos, p~di ndo nm:t pcu.;ão com
tJUil!lussa. rnmed1ar :.LS dilll•!el~ <':h•cum~tan•!lil~ •:111 rtne sr, achn.-.\'
Co.immissiio ''' Fill'LH\':tS.
·
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ContiMm a ;~• di;;cussão, sem par.:•cot· do )Jrojecto tio Senad<J,
n. o, do 1908, ele\"nndo os vencimentos !los miniilt.t•cs do Sttpremo
Tribunal FodeJ•al.
·
·
O S1•. t•b•e8 Fe1•1•elra (·)- St•, Pt•eiiidente, o proje·
cto por mim aprese :1tado a . 12 de juuho de 1908 não podia ter
melhot• defesa 1lo CJUe a do honrado o illnstt•o SL•nador por Ma tt.r>
G.ros3o, o Sr . .Azeredo, um dos seus signltarios.
· · .. ·
Depois do longa oração sobre o pro,iecto, S. Kt. apt·esentim um
substit.utiYO, incluindo nellc a justiça local c forlot'<tl e fa?.endo um
oóJ•te no prqjecto primitivo.
· · ·
. . Pelo regimento do Sonado,' •tualwct· 11ro,;ecto, nma yez enwn·
diido, tem de it· á commissão respectiva. Perante essa cornmisoãfJ
me esl'orç1roi então em sustentar as J•azões do meu projecto
concedendo 48 contos de réls tio vencimento> aos ministros do
Sup1•cmo Tribunal Federal. Si en não lograr que a commia;;iio
o acceite na. sua int.egt·u., quanto a esses ministros, dil•ci entio
d:t tdl.mua qunc8 a~ J•ar.ões positivas que deter:ninara;rn ·a sua.
apre~oentaçilo. .
...
.
· ·
Estou cert•j de rt ue o Congresso uiío deiJ:ar:t dü coJic:wrcl' com o
set!' voto pat•a a.mparat• o l!UO merece mui to jnstametlt.fl o Suprem()
Tribunal ila Ropublic:1.
.
. O 81:. COELHo E CAlll'OS- Vamos o:roar o~ t.t•ilmnte~ regionaos,
cuja necessidade fl mais pa.lJ•itante. .
.O Sr. PIRE~ FtmREI!t.,~ Pet•fci!ameutc; l'aQ<Lmos a pt~opo.;t:o,
· estou 1lc accôrdo. (Muito bem.)
·
.
O.,••. Sev~n·loo ''leh•a (·)-Sr. Presitlcntc, é com o
maioJ• constrangimento que entro neste dt•ba.to, o iss.• p~·ocerle rl•l
teJ• do contrariai' os intuitos d•.1 Sr. Seuadol' pur Matto Gros•o, cuj:t
:luscnoh neste momento é, para mim, como se npra, sensível.
Sr. PJ•csidento, )Jorque, por mais que h~•utcm mepr.:~curassem cou·
veuceJ•, qmtndo Jerantei 11 questão de ortlcm, dizcudo-s J '!UB o pro·
,ieoto cm debate nlo alfectava inteJ•esses iu,liriduaQs, eu sinto. que
vou, a contra gosto mr.u, incort'OI' no desagt•atlo tlo :tlguri~,a quom,
estou cet•to, oito Jlo;;ao deixar <le coutra1•iar nas ligeil:as ol:iservações
li UI) tenho do fazet· sobre a mate1•ia.
'· ·
·
Sr. Presidente. si os rl)cut•.;o.> com quo plltlo cont:w o 'fhcsJut·o,
si o dinheirp u!'cessat•iu às dtl.~tJr;7.as pttbllcas outrasso no erat·io
publico corn'actuella pt•oy\tlonoia muuiftcetlte com que Dewslitzia
tod~ os dias chovet• o manná p1u·a. o llovo ltobren, mt uiio st\ Sll~~crc·
• (•) J:o\0 dioem••• nio rol rnlolo (IIII tratltro
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veria o projecto cm dis~ussãu, como •~dopta1·i 1 par<t meu paiz
aquella ~uulimo ·idéa do ostauista de qao ~e ocwpa LabouJay DJ seu
livro Preince CMd<e, dO(!I:otin.lo a tél quc todo cidadão tiy_esst
o emprego pub!ico, deixando-lhe a J'<,culdttdo de arbi.trar os ;eus
voncimentús,
Infolir.mente, Sr. PJ•,JsidoJJtc, no caso do (llle se tr.tta, na mesa
o no leito 1111e SO pl'0ClÚ'<.t melhorar Oll torn.u• mais conforta veis a.
uma pJquena. crasso, nii.o poderão do:x11l' de cus tllr a subtracção do
eobortor rn.;tíeo e o cercc:tn:cnto do pãJ a uma classe ainda mais
DUillCJ'OSa.

.

.

.

•,

..

.,

.

.. , ,

.

:E' po_r isso, Sr. Pl'e.;id.!Hte, que eu me levanto neste momento

pa.ra untupor a miulla roz tlisson~nte 110 concerto· harmOJJioso~o~
que o Senado jl[lreco desoji:tr adoptar o Jll'ojech e:n debate.
·
Sr. Presidente, a questão ~ por domai~ complexa.
.
O hon1•ado Eonador po1• Matto Grosso, funda.mentanüo houtcm o
I!Cil projecto, citott ~alavl'as do !lOUt•ltimo presidenlo dos Estados
Unido; da Amcrica Go Norto, o notavel e lJOpular Sr. Ro~sevelt, oscriptas r m uma me;;s[lgem em que pec:ht'ao Conaresso dàquolle paiz
o augmonto, em geral, dos vencimento.> r! os m ·gistl-ados da poderoa~ nação.
.
··.
·
Dosojava, St•. Presiuente, que o lwnr.:do SonadOJ' !lzosse o con·
1hlllto ,to' vencimentos do; magistrados do;; Estados Unidos com
>que rccebmu nessas ma.,;istrados e folise mais longe ainda, con.trontasile os recurso~ da. J•cceita. d:~. poderos.r. nação americana com os
de nosso orçamento ; só assim poderia. então ser perfeita a invoca~
ção, quc 1\J~ o hour:ulo Senarlot•, rhts pala l'!'ilS do graorlo ost<tdist~
norte-amer JCano.
Sr. Presidente, antes ([e tndo, pcrgtwto: h .vertt uma neccssi·
dado urgente, um reclamo il:stante que determine, 110 momento,
o augmento proposto no projecto em deb.1te 1 Si pe;·corrermos nossa
historia - são do lloniem úS facto5 - veremos que, ainda. ha bem
pouco tempo, alto .,ei se haver,t cinc') annos, foram augmeatadoa
o> voncim ."Ol'JS dos nlilgistra.do~ do paiz, Dopois (!isso, houve al:;um
reclttmo d t classe, t:lgum appolJ,J, suggestão ou in,iuucção po1•
p:tt•to dvs podeJ·cs puLJicos, reclamando esse augmeato, E11 sei,
Sr. Prilsidente, s.:~i pet•feitameute qtte sel'i<~ muito desejava! ver
em uma posição pccuniaria porfeitamenlc confortava! no.,ws ma·
gistmdos ; ma~. Sr. Presidente, ,,i es.;o co:Jfodo niio so póde obter
sem o sacrillc.io das classes productoras m~tito mais numerosas ...
0 S'R, ~IJ,NDE• DE ALM!liDA-B mais ~oiJ'redora·:,
O SR. SEI'Erww \'IEIRA- .•. por (1ue razão impol o a essas
classe', qno ltr iam panosam mte conli'a a. r ti tfl. (!C l'ecursos (lffi todA
parte, quando e~sas classes são obrigadas a. se pri\·ut• ull nocessario
pare. coJJtribnil' pu•a a despcza publica ? !
S:·. PJ•esidcnto. di~·se cm geral - Jlrllo em geral, po!'CJIIO l1a
I!WIOl que s1o dignos de attcnção..;.. mas diz·se tiDO os empregado~
publicas do p:1iz ri vem em penmia, quc n:to se lhe> d:i a attenção
devjda, que ellr.s não teem um:t retJ•il>uição na altura doi serviços
• ue pr(,l~tam.

o•
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Entretanto, quando se p1•ocura estudai' a pratica." de nossa vida,
não .se vê, em lo;.:ar nenhum, nenhuma manifestação dessa penaria
e dessa· t'a.lta di.' conforto; ao contrario, si h<L uma reforma com
crea~ão de logar..!s- como ha be :n pouco bmpo aconteceu com .a
reforma dos Cor•reios e a creação 1lo Ministct•io da Agricultura- 01
candidatos pullulam de tal modo que S] torna um proulemt~ a.rduo
e diiDcilimo fazer a selecção p:~.ra que so tireni a.quelles q1te devem
ser nomeados, E, inlclizmente, nem sempre -ao contra.r•io do (!UO.
deve ser - esm selecção aproveita os mais .dignos, que podem con·
tribuir com maior• esfox•ço o melhor activida'le pwa o desempenho
dot~erviço publico. .
.
·
O Stt. PIRES FEI\REIRA- Esses serviços são cJ•,)ado.>, porque ·2ão
necessarios ..
O Sn. SEVERINO VIEIR.~·..:... De mais, nem semprQ o augment'o
de recursos, a melhoria de vida, a prodigalidade do vencimentos,
digamos, pórle corrigir o caracter, em relação il.quolle• que não
toem sua. educação moral feita, que não são juizes integres Q
honestos do sua propria consciencia..
.
··
O augmento de vencimentos não melhora a situaçio, e,-om
relação a o:;;tes, póde-:se repetir o verso do poeta latino:
c CJ·escit amm·, me mini, IJ!Ialltmn ipsa p~cunia Cl'escit .:.
O SR. Jot:o·Lun ALvEs-Não é este o a8pecto da. questão.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- V. Et. \ará. a. bondade do p!•estar-mi
seu auxilio, indicando-me qual é o aspeJto da questão.
· ·
· o' SR. JoÃo Lvtz .\LI'ES- Sa.be1' si bom· ou mal 'p.\go o juiz
deixa de ser honesto oJ imparcial iiã? é o aspecto d~ que3tio.
O SR. SEVERINo VIEIRA- Não me J'a!eri propriamente a este
ponto ; referi-me ao argumento d1.tqu Jlles que .dizem 9ue os juizea
são mal rett•ibuidos <JntJ•e nós o que ess:J. J'a.lta dJ retrtbuiçío póie
induziJ• a lacili·lade no> OKcl'Cicios das funcções.
O SR. Joio LUiz .\Lv;;~- Par.\ mim niio é css9 ·o asroat'l d'l
questão.
O Srt. SEI'&RJ~o VnmtA- i;>tou pl'JCUJ'antlo estudtu• a questão
pelos seus dill'erentos aspectos.
·
Não quero dizer que a mâ.gistratm•a deva 601' estipendia.da.
com mui h modesLia ; mas llesde iJ ue os nossos J•ecuJ•sos uiio co:u·
' port~m melhol'ia. de vencimentos, que não ha uma situaçlto PI'emente exigindo o a.ugmonto de vencimento>, <!llllildO e;te3 foram
melhorados h'.l, t<~.lvol., pouco mais da um quiuquennio, quando
nossos recu!'sos ftnauceiNs não são superabundantes ....
0 SR. Jor\:o LUIZ ALVES-A DOSS:J. situaçilo é pl•ospera,
0 SR. SIIIVERINO VIEIRA - Estou IUtl l'Oforiudo UO lllOIIlOnto
financeiro, o.'Lo me occupei da sltuaçlo ec.;oomica - quaa1lo da
ultlm<~ proposta enviadi\ pelJ Governo ao CongJ'es.~o. como prepa·
ratorio d•t elaboração orçamentaria para o futurJ exoroicio •••
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as despeza~ supt:.r1lnus.
O SI!. i'ullr:z.so Vu.:m., -. ..• uosÍtt situaç-1io, sob o iullu'o i.le
dt~sunvoJvimento material, que te111 conatitttido o· progr;tmma. ·d.o
~ctual Gov~.>rno e do seu illustt·ado e competente !llini.stro da Via·
ção: nr~ic momento, ~·opito, em. que o paiz tom. conb•ahido oA
~~~te lttrl:(o! c~mp!,'.Omtssos que não convém esquecer, pa1•a que, )lO
1ha d_e a_manlm, nua depar•emo~ com difflcnl1lados pot•ventura m~ .
O i' R, tJuu:s

F~;mllliRA.:.::: Gor.tem

·venCJVIlJS...

·

·

·

.. _ · .

O Stl ••fo:\o LUiz Ai.vt.:s-Siio tlcspczaspJ;otÍucti ra.s.
O SI\, SEYllR!No ViEIRA- •• , lioiLnte de~t11 J;lÇrs}icctivà, · tieria
ju~to, seria pt'ltdcute a.ugmoutar os privileglos de que .i4 gozam
os mcmbt·o~ da justiça redot•ul o loco!, isto t!, o prlvil::gio de est-1.rcm isentos do lmpostvs uo tocante a seus vencimento~?
E' uma CjUCStão muitu stlr•ht e gim uli.'l pórlti deixar de provocar
a at tenção do Seutt.tlo.
·
D.:>lla o::ocupou -se Jtoutem o meu uoiJI·e amigo, o illustre :Senador pci1~ Parali~·ba do Norte, o parece 'tua a solução que S. EI.
·aventou no seu 'discurso, !'ematando !lOia cmon1la o1fcrccida no pro·
.iocto, não t! a solução ~!o caso.
.
·
..
· A e mentia do Murado Senador llCll\ P;~rabyba vi~a dar. umu,
iutCI'lll'Jtnçíi.o ti Constituição do 21 do rovoroil•o, intet•pretação que
já tem coatt·(~ si a autot•itltHle irt•evogavel do lll'O}lrio Trihun~l,
não já com rela\'ão li. magistratut•a. federal, mas ate com !'elaçao
á just:.,;n local do Districto Federal.
·
·
·
.. Conseguinte.nente, a emeuda da bonra~o Senador peltt Para··
hyba será uma medida qur., consagrada em lei, tet•á tle ser ferre.·
tetHla com I) estigma flf~ iuconstituciollt\1,
. · ~!Jr Sn. Sll.\'.\Dvn-Os momorns do S;tpt•omo Tribunal não estão
.~ujeJtos a. desconto~.
·
·.
·
. . O Sr:. l\It1Nht'' ot·: ALm.:wA-Destlo que ha Ullllt exuep~ãu ;i lei
.g.:t•al, é um privilegio.
.
·
· ·
O Sn. SEna:lNO YtfJIIc.~-Tom tomndu o>sa forma, IJUC' nem
existt' om l<•i,
··
. . O Sn •.lnÃo Lurz ALY~;s-l!:sttt ua t~onstitui~ão. 1lo nm m~o ter··
. llllllii!ÜO.

'

o SR. SJ~na:INO

·
'

·

'

-

Yu:m.\.- t<: llOlll p:.!ilo cst.nt• llV esvil•ito da

eonsti tuit•ão.

o sn.

FRM'CJ~co GJ.YOlmio-E.~llrosso

ua sua lotLra.
O Sn. ~Jmm•No \'lEJI:.\-~ito esttl oxprcss·). O (jUO a Uousti ..
tuiQãl• ostul:oelc:co, ..
O Sr:. Jo:i.o LCIZ AINP.s-Estú no cspíritu 1ll~ Con>tittli.;.io.
o Sr:. SJ~VfJRINO Yum:A-E·tâ, assim como estão ·outt·o~ procoitos com os qu:t.08 olla não .>o coaduna.
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O ::;a, FI{!Ntrsco l.iLYcJÚiro...: Devt:lmos inda:,- u· '1'18.1 o· espü•ito
do le~labiúor constituinte, afim de sa,bcr si er•a g Lt•a.ntilfa lncl··llendencill pes8oa.l dos magl8 tr•ados 1\ldcr;\es. .
· O SR. JoÃo Lu11. ALYES-0 esph•l'o foi i1upedil• •1110 o Podal'
Legislativo Ot•dinal'io !liminnisso ou modificasse os vencimentos !los
membros do Püdei• Judiciario Fe.let•al.
. ·
..
·
U~r Su, StJNADOR-0 csph•ito foi gat·t~ntir .a intt~gridade dos ~emq
vencimentos. (Ha tltrn•!os aparle.•.)
.. ·., ;; '
O Sa. Sl:lVEIUNo Vt~IRA-Por,tue queot•em.pag.u·, não; pol'que
·todo
cidadão é obrigado
a pagar impostos,
.
.
.
.
O S!l. João Lmz ALVES - Si qualqueJ• memb~·o do Gougre.;so
cu tender •tue uão deve pagar, tem o dh·eito 1le pJ•omorét• uma
acção ot•Jinaria, e lia de recebel'.
,
0 SR. CoFJLUO t: CA~IPOS-Como cidadão~, todos ~ão obrigtHlOS
<tO~ impostos.
·
O SR. JoÃo Lurz ALVE~-Jil pago muitos imposto~ com!) cidadão, assim como os ,ini2es tambem. O preceito constitucional
o ·tllbolcoe no art. 55 que os juiws lllde!•aes s&.o vitalícios e pot'dot·iío o cargo ttnicamento pot• ecntcnça judicial, e no.~ 1•, !fu·e seus
vouc.imentos set•ão tletot•miuados pot• loi e não poderlío ser• dimi·
· nuidos. ·. .
.·
O Sit.·I~IUNCtsco GJ.YCERro-E ·não podet•ãn se: 1limiuui1loa,
0 SR. SgnmiNO VIEIRA.-Ora, pat•ece-me que, t!UUlldO a GoÚ •.
&1ititi(!ão diz 'tne sons vencimentos S'•tilo detet•minados pot• l~i c
não )laderão set• dimuidos, Isso ·significa tão· somente quo, uma.
·vez aetermiua.ndo uma lei a flxa<;>ão dos vencimentos da mugis. tratura fedm•al, outra niio poderá reduzil-os.
·
·.
Eu e1tou argnmoutan1\o com o principio con.,titucional, qu!l
aiuda está de pé.
·
·
·
O.i rencimentos dos momiJI'~s da. ma.gistrttiUra fe,Jeral, uma
vez decretados por lei, não poderil set• diminuídos: rna~. Sr. Prcsi
dente, imagin(• V. l!:x. quo :1s contingonoias financeiras 1\o pai~
obt•ignem os t>ode!•es puollcos, como já succedou entre nós, a deCl>et.ar um impMto sobro os vencimentos dos funccionarios publico~. cstl\belecendo, por exemplo, que todo o 1\uJccionnrio publico
flc.t obrigado a pagar a tu1a de 2 ~• sobre seu~ von~imentos, como
. um tLuxilio à de>peza. publica.
O SR. ARTIIU1{ Ltmos-0 <tuo c•tnivale a uma ,liminu(t:iil• .
•
() Sr.. Sl:lYERlNO VIEIRA-Diminuição, pn• <[llO '! ·
O 8n. Armn:r. LEMos-Em dons pot• cento.
O Sr.. St:vEr.rNo Yt~n:A.-Pergunto a V•. Ex. : alies não l'C• .
oeiJem os vencimentos 11ue lhes tora.m fixados cm lei 1
O Sr:. Ar.rut:r: LeMos-Recebem, sttll'o a 'limiitu:Qão. ·.
~
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oo, etc ...

Ar,nlsc:.:..qu~:m

rliminne 2 % rliminue 89

r.,

O SR. Sm'BRrNo VmmA-E porque ontãú querem augmenta.r ~
Uu.-. Ynz-E' nma cltt~se privllr.gilvla.
0 SR. SEVERINO VJEIRA-COlllinüa rlo p6 a. minhtl affit•mativ'M
não é nm privilegio; tem assumido a fót•m:t o o caracter de um

'privilegio, mas cm <lesaccô['(lo com o espírito a a. lettt•a rla. Consti·

~*·

· Si VV. EE~. rtuerem argument:w !leste modo,. então ostabe·
Jeçam uma medida geral, qae attinj t tt todos os membros · rla ma:gistratrJra fedor•ai, isentando-os do todo~ o3 imposto~, mesmo o!
Indirectos.
.
0 SR. ARTIIUR LEMOs-Isto é impos~fvol.
·0 SR. SEVERINO VJEIRA-E' tão impossível em t•e!açilo áC!Uelles
como om relaoão a estes.
Mas. St•. Pre>identc, não me quero desvitll' do t•umo .qnfl me
·tracei. ~:.tou, nada. mais, nada·menos do quo mostrando o modo
por1 que. no meu entender, se deve encarar n. que,tão.
Si nós não podemos flxa.r vencimentos menores para os magistrados fedcraes, ipso (acto, penso eu. não poclcmos u.ugmenta;r
os quo elfes actualmente percebem. (1'1'oCalí•·se muitos apartes
ltlt,.e os Srs. Jo<io Lui~ .Alves, "l!·lhw· Le;;ws, Pil'es Fei'J'eira e Coelho
e Campos.)
Soja. como fôr, Sr. Prosidtiot~. a matori:t precisa ser· estudada.
.com. muita calma e muita r•eflexiío. Estamos aio !ln. em um período
por assim dizer de formação. •lo progr•esso, do desenvolvimento,
não se sabendo o qno scrrl o dia •le am:lnhã. Precisamos, portanto,
marchar· com passo /lrme o p1•rrdente. para quo não tenhamos
amanhfi rlc nos n.rrcpcnrl~r do •1ue tiYcr•mos feittJ Jroj·~ impensadam~ntc.

Si hn razão .do ot•dcm supm•iot• CjliC dctowmino o arrgmeoto de
que se cogita, cntiío que ossa au:rmonto niio venha om nma. ta,bella
de llxacão de vencimentos dos mu.gistrad·Js fcdera.es; que so decrete
como um <tuxilio,. um Sttbsidlo, at~ r1ue <t nos>a. moeda a.ttlnja. o
vo.lor ao par.
O SR ••roxo Lurz .\r,vEs-Quorl DeM ave1·tat.
O Sn. SEVERINOVJEnu-Quo(l De11s ave1·tat, mas, nós homo Slllnus
e p01lcmos dizer quo o fJUJJ nos acontece hoje póde acontecer ama.nlrn. Deus só ajuda a r1uem trab1.lho., .
·
O SR. !\fENDES DE Ar.MJiliDA-Ouod Deus at!eJ•tat, por que r Por que .
esta zanga con!!'a a .mrlhoria do meio circ:tla.ntc 7
O Sn. JoÃO Lurz ALVES-Terei occasião de dizex• o motivo dessa.
I&Jlga, quando vier para, ac1ui o ;Jrojcctíl sobre a. Caix•t de Con•
nrsiio. ·•
·
.

.
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0' SR. ME )IDES DE ALMEIDA -Si a melhoria' do meio Cil'llulante
vier artificialmente, hal'et•á raziio para· zang•\; ma•, si viet• ua.tu.
rnlmentl:', nã~.
.
·O SR. SEI'ERINO VIEIRA-Sr. Presi lent~.>, nem ao menos . sob
o ponto de vista de justiça. rela~iva é defons~tvol o pt•ojecto ·su!J.
lititutivo do honrado Senador por Matto Grosso .. Eu lembro, ·St-;'·
Presidente, tiUo, quandJ se in>tiL•.liu a juaUça federal, os venci·
mentos uos membJ'OS do :Supremo Tribu'l~l foram fixado;; em:
18:000.$ aunuaos ; cm seguida aos membros do. supramo Tribunal.
vinha o juiz seccional do Districto, c"Jm vencimentos annuaoa de
14:000$; quando se trat·m :lo organizar a justiça local, os mombrus
da Cô:·to de Appcllaçfio tiveram vencimentos de 12:000$ annuaes.
Vê, portanto, V. Ex. que, na lei institucional, o juiz seccional do
Districto Fedm•.1J foi contem piado com melhores ,·rncimentos. Ha.~
verá pot'Yentura· alguma razã'o-c~so passo o augmento proposto-·
para s l arbitt'M' ao juiz seccional deste Distrlcto vencimentos me·
nores do .:1 ue os dos membros d L Côrte <lc App3llaçiio 1 ·
·
E' um c.lSJ para sol' o;tlldado, mas me parece que e.;s:L tnJdida
não se baseou no neoessario estudo.
·
,
O honrarlo Senador por Ma.tt·J Gros~'\ r1ue t5o bem desenvulveu
sem bt•ilh~ntes sentimentos. . .
. · ·
0 SR. ~JE:'WE'> llE ALUErD.~-AHruistas.
O SR~ PmEs FERRE'RA.-Recon!Jccendo a justiça uos ,iuiwe.
O Sn. SEVERINO VIEIRA- ... nito ooi'!' apresentou uma tabella
dos veocimcntos actua.oe e da somma quo resulhria dos vencimr.ntos propostos.
·.
·
Entt•etaoto, seria. um ponto para seL' esmdado o que. eu tomo
desde .iá. a !ibercbde de recommen ·Ia r á Cotnmissão do· Finança•,
á qual nece.;sariamente tem d l ir o substitutivo do hon!'ado Se·
naaor.
·
,·
Qaaudo tínhamos cambio a 6 e a 7, o.; .-encimentos dos membros do Snpt.'emo Tribunal l"edet'.l.l era.m de 18: 000.~ annuJlmente.
E a pl'Jposito de c1mbio a 6 e a 7, não sei JlOl'ilUO os baixistas
não lemlli•am a idéa de se fixar a r.8te c~mbio o valor das notas da.
Caixa de Conversão j desde que teem tanta. ave1;sã? á alta., deviam procura.1• esta taxa, que era talvez a mais ravuravol ao~ .Interesws que procm·am acautelar.
Yoltando ao assumpto, lembro-me, Sr. Prcsidowte, clne, om
1895 ou 1890 propoz·se e di:;cutiu-2e um :mgmento, consignado o1n1
l(>.i, de 18 para 24 cJntos, nos ver,cimentos do~ membros do Supra··
mo Tribunal Federal.
·
·
Allegav11-se entlí0 quo um eminente cidadão, nomea·.lo pelo
Dr. Prudente de Moraes, então Pt'i)Sidente da RApublica, para
aquelle tt•ilmnal, esta1·a ~oriamento prcjtldictdo e não po,lla-ora
·pelo menos Cilb a argumentação de corredores-não podia continu,u• nr.ste cargo si não fosse elevado nos seu~ vencimentos.
E• !896 fo1•.:m elevados de 18 pa.ra 24 cJntos. D3pols distQ a
situação da nos~a. moeda melhorou, o qu~ t1'0:1xo natura.lmen~
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ptu•a ('8te~ l'tHwlmeutos um•. augmeoto ;upeL•iul', t:dvez a 1!0 l't-l'l
coue1t 1111e id púde calcuhr; mas eu uio vim habilittldo · :~. en:.·
nunoiar.
·
·
·
A.lém des'a melliot·ia, resultante da ralol'iZa(·ão dzt mced:u, 'tio
ha muito tempo fol'<tm ainda os vencimentos dessefl mngistl'ados
elev,dos de 24:00()$ a. 30:000.,000.
· ·
· <
· Niio digo que devuruos parar aki, mas penso t[LIC t! muito cadq
111U•a fazet•mos novo augmento; e de mnid a ma Is as no~sas oh·~um
stauciit& tlnancelrns nã~ siío tão pro~peral que possam animzu· e
.là vot•ecer esta tentativa.
.
· ·
.: . Dos(ljanHtUC o himra1o Senador llOI' Matto Gt·osso- e' 1:.!' !!Stá
110 seu logar .o mou nobre amigo representante do PiauhJ·-, mt~
demonstrasse si as' propostas do orçamento são lisúlljeira•, si temos
saldos com fJUe possamos attcmlct• a esses compromlsaos, ai. sabe
dizet• qual n dilferença que vnc resultru• dnhl, nas verbas que dizol'n t'l'spoito ao pagamento da magistratura t\ldernl. ·
O Sn. PJR!l$ FEIIRELR.I.- Pelo substitutivo do honrrulo Senador•
por l\latt•• Grosso. não IJnvel'á augmento tle despeza.
O Sn. SEVERINO VtEIIIA -Si V. t•:x. conseguir demonstr-ar-me
isto, póde ~ontar com o meu voto .•. ·
·
O ~I<. Pmes Ftmru;InA-Os ,juizes não teelll !na.is cu~tas.
0 Sn. MENJ>NS DI:! AU!t:IDA -Isto mostra tlll•J V. ~~~. Sr) tem
fllnccion<tdo como autor ou réo.
.
O Sr:. SEVERINO Vmm.\- Desculpe-me v. 1\~., mas isto é uma
toMitt em que se vae dt1nsando p:u•a o auf(monto ; de}lois de vot.rulo
eUc, no omtnnto, é quo se rê quo o f11cto é outro.
.
A outl'a questão levantada aqui pelo flom·ad(l Senad•JI' por•
Matto G1•osso é a da aboliç.ão das custas dos juizes. s. Ex. achac neste sentl\lo t:tmbem se manisfestou cm :~pal'te o setr h6rlrado
companheiro de representação- r1uc é absu:do pa:;al' custas ao·;
,iuizes. ·
.. Não é· a primeirll vez CJUe se tt•attt da aboliçii.o .te cu:;tas <•OH
JUIZOS.

.

,

.

Na orgn.niza.Qiao tltt justiça. fOder.tl e local for·am n.boltdas a<
tmstns, ma;s dentt•o em pouco voltm•am elllt< a se insinua!' e for<Hn
(<OPSUb'l'lllitiS em leJ.
.
. . ·~
Agora. s. E~. propõe um augmontu e, }lara 11 ue elle ~;~a~~e mtua
suaremonto. lembra. o cxJJodlonto da aboligiio d<tS cnstas o rjlle o
augmeoto sct•:i compcn>atlo, custeado .,·ómente com as custas. que
pas>nrão nu Thesoul'o.
· ·"
Depois Yoltnremos ao caso que .i<i ~e deu. Os rcnuirueutoa
serão poucos, e de no,·o plcitear·se·hn a intt•odncção 1las custa$, dizendo-se •ltte não é um casn oovo, que .i<i se praticou com bons ro~nltados.
.
111as, dig:t·SC• ~ vor•d;t•l0, é humano procm•m• os~imular <t,tfltclleR
'III C t1•a halham .
.
·
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O Sn. SA Fm>IRE- Existe uma ditro~ouçà profunda: hajulzes
que g;tnham custas multo grandes e outros que quasl nad11 pet•oa·
bem. Entretanto, são da mesma categoria.
o.SR. SEVEniN"o VJEIRA -Não recusarei o meu voto allm . te
r1 uc · o pagamento das custa~ seja feito ·ao The~om•o e depois rat.m~tlas exclusivamente QDtre os Juizos de igual categoria: · · · · '
Pelo Pl'OjtJCto, n.:m ti pJ:eciso que as cust.as. sejam recolhida~ ao
Thesouro. Basta. que entt•e os ,juizes de Igual catcgoi•ia se nomeio
um atlm tio se t·n~arregal' tle l•ecebel·as o recolhel-<\s.a um .esta.belecimento tio· ot·edito Jimitudo o depois. fazer n. distribuição. · .
- Será. um estimulo, uma. ra~ão de moralirlade, pa~•a que certas
vai•às não sejam )lrOCUl'adas C SOlicitada~ por uns tantos ,jUÍZOS t]Ue
,gozam de protco~iio c tecm pistolJe8. ·
··
ó Sn. SA Fm..:mt: d<í um aparte.
·O Su; SEvERINO 'Vmuu-:;- P~co permis~ão pam tit?.Ol' um<t pe1;·
.lr'lnta ao bont•a.do Senado!'. s .. h~. 1n•a. ta.l':ez repi•esentante mttito
íligno do Dl8tl'Jcto J:t'odei'a}, na outra C'asn tio Congre~so, IJ.IHLIHio
··foi al,olido o regimon que a·ombava com.ns custas.
O Sn. SA Fm:IRE-Ainda uiio e1•a.
O Sn. SErERINO VIEIRA-. V. B1. devia so1~, porrjue AR~o· r.wto
não se deu ha mais de uns dez ou doze annos.
.·
. _Creio que o honrn·lo Sonadot• entrou nn. outm casa do Congt•esso em 1808, sln&o me falha a mcmorln. .·.
0. 811. SA FREIH E-E' CXtiCto.

O Sn. Sé\'~lliNO Vn:mA- Eu conheço um l'ouco 11 vida P<l.l'la·
ment.ar, o tonhn mesmo razõ3s para me t•ecorda.r do inlcio poli·
tio:o tlo lwmoado Senador na outr:t Casa do.congro>so •
. TiYe o11tiio, 81•. Presidente, .a. satlsfucçAo do fazer votos pelo
exito. ila causa tlo S. Ex., que nntlnn muito telllllO cm litígio na
Gam:tra oloJS Deputados.
· .•
O SR. SA ~'RE!Rt:-J<; a P<lti·ooinou com muita ettlcacia.
OSn, SF:I'ERISO VIÉilt.-1.-SI•. Presidente, não tJUCI'o ahusar pot•
,mai,~ tempo (11<1o apoiado.<) da bene\·oloncia do Senado. .
.·
Emm estas as desalinhavadas considerações que pretendia J4zet•
chamando pau. o a;sumpto, que~ multo soi•io e muit1} grav.•, a
attenr:JI. .1 da illn~t.!'e Commissão tle Flnan{las.
.
.I<J c. Jllcluo, S1•, Presidente, pt•otestando apresentai' emo111las, o:m
3• díscussio, si o projecto triumphar nesta Casa, no tu1•no em que
s,•.':i.cha. (Mtrito bem; >uuito bem.)
· ..
O !'!!ir. Stt. l''•·•~h·e (') - 81•. PI'esitlontt', não vou t•espun·
dot• 110 .discurso ~~~ hôlll'<Ldo !'llPI'~s~n.taute úa Ball!a._pois s. B~ •. 11:-io
fez mata rio qne Jntoi•rognQoes rl!rtgtrlas ;t ('oJmnussno do ~'fnan•;:t~,
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que cortamento pl·oJ.uzirti. um pt•recrJr coucludento, orientando ao
Senado qttant:l ao assumpto em debate.
O objectivo que tenho cm vistt\ ag'Ol'n, Sr. PJ•esidonto, é tambem
apresentar uma ~ub-emolllla á em~ndn substitutiva do digno repre •
sentante de Matto ON.;so. .
· .· . . · . . ·· · . ·
S. Ex. a.presentou.u!Un emenda s•tbstitutiva, detel'minando que
os funocionario> da Just1ça nito percebam mais custas. .
. ·.
· Não· indago, Sr. Presidente, si ba vantagem ou desvantagem
na medida; missão esta que cabe de facto e do direito .á .Commi~slto
de Finanças; entretanto, aC'ho flUO, na C!Uitlidadl! de l'Dpresentante
desta Ct~pitai, deyo adwgal' os mto1·e~ses da Municipalidade,J>Ol'que, si passar a .emenda substituti l'a, tal qual se aehli redigida, a
Municipali!lade será lesada.
Não ha quem ignore q no, l·m relaÇ'iio á justiça local tio Distl·icto Federal, a Muniéipaliclade concorro com a ·metade da despeza.,
de modo que, feita a arrecadaoão das custas pelo Thesouro, a.
emenda de S. Ex. teria crcado mais um onus, sibem que·indirecto,
para a Municipalida<le'. Si a despeza é feita em partes lguaes pela
União e pela Mnniciptilidade, o natural seria a arrecadação dessa.s
custas rererter em beneficio do~ dous cofres, ist0 é, do da União e
do da Mnnicipalldade.
·
.
Nestas condições, pedi a palana, Sr. Presidente, unica e ex·
clusivamente para o1!'erecer á ·consideração do Senado uma sub·
emenda 1í emenda snb>titutiva do honrado Senador por Matto
Grosso, sub-cmenda, Sr. Presidente, que esüt assignada pelos meus
·collogas do representa~õ.o.
Vem 4 meHL, é lida, apoiada o posta conjnnctame11te em dis·
cussão .a seguinte
SUll·llll!f:ND;\

A' emenda do Sr. A. Azoredo, substitutiva do proJecto:

Acct•escento·sc ao u.rt. J•:
§ 3,• Metade das custas arrecatlaúas pela justiça local do Dis·
t1•icto FedoJ ai c<;nstltuirá reud t da :\Iunicipalidt~de do mesmo Districto.
·
Sala das sessões, 23 de agosto do 1910.-.Sd F•·eir~.-Auguato
de Vasconcello8. -Lau1·o Sodt~.
. . yem 1i ~esa,'t! lida, apoiada e posta con,i11nctn.meote ·em dfscussao.a seguJDt(l
·
.JWEND.t

.

.

Accrcsconte-,;e onde coovitll': ·
Art. Aus l'nnccionarios ·da justiça local do f,fstt-icto Federal.
.
de que trt\tam o art. 8•, n. VII o o a'l't. 58, ambos da !ai n. 1. 338,
de 9 de janeiro do 1905, é mantida a vltaliciodade, revogado o
decreto n. 1.832 do 20 do clezcmbt•o do 1907.
.
S:tln rins sos~ões, 23 de agosto de 1901.-0iiveira Figu~irldo.
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o 81•. · MeU.des de .Allnelda (')- S1•. Presidente
talvez ~or !alta de pratica do> .costumes párlamentare.~, ou enoar6
a quostao quo S() debato par outro prl~ma. muit'> tl.ilf~rerit~. T.1'a.ta.-'
so do augmento ílO dcspcza; nesta Ca~a a Commtssao de Fin~nça.s
é como quo a ecoooma que doro roget• todas as discus~ões nes&e
assumpto e até o presente JUJmonto, mesmo pl)r causa do requeri,
monto do nobre Senador por :\fatto .Grosso, não foi possivel, CO·
nhccer asna autorizada .opinião. Ora, ni~s~_ha verdadeiro perigo
que eu, como o legendarJO e,>oravo de Sotptno, vonbo le:nbra1• a.o
Senado. ·
·
· ·
P.u·e0e·mo que é o mo:nento. do· I>ro>tar bastante cuidalfo
á onda invasór<t e absorvc.1tc desses augmentos de despezas que
se vlo tormtndo ca1la vez m;~is posados e nocivos ao paiz. Stlmon te
porque m~ peq~eno rnolboramen~o rle nosso meio cir~ulanto veia
tornar ma1s val1osa a moerlit corrente ha um verdadetro prurido;
uma loucura de augmento de de~p~zas ; surge a cada momento ele·
vu.çio·de yencim~ntos; r.~zem:se ·a 'cada. passo cq1tii'amções inoxpli·
caveis de vencimento~ (Apoiado$,),
.
o Sa. SEVERINO VtEJr.A- N nem sempre c.;m justiça.. Lembro.
a v. Ex. que os empregados de Fazenda. dos Estados. ha muitos
anno> que não toem augmento. ·
0, SR. MENDES. DE .ALMEIDA -De modo que !H~ UÍil!l gl'ande
leviandade nessas delibcraçõ3s constantes, que vão preJudicar consideravlllmento as finanças naclonaes. ·Em toda a administração
criteriosa, nas casas de fam!lfa. cm que -o cbeftrtem ·zelosamente o
prumo nas mãos, a primeira cousa. que so Jaz, quando· ha necessidade
de despeza; é saber quaes os meios, qual a receita .do que pódc dispor o casal. Ness1s condiçõ3s, comopldemos.nós votar augmento de
dcspezas, sem CJUe conheçamos perfeitamente o computo da arrecadação das rendas publicas? Como. vamos abrir· a mão, sem
cuidado, aen'Í criterlo, pa·ra despezas novas e ma;!ores? · · ·
. o Senado, cxamioanclo a sltu1ção do momento em nossa Patria,
verificará que desde a ultima raorga.ntzaç'io do.· E:terclto1 deveremos p1•over ao pos.'lOal a mobilizar; qua.I o numera de 'Pracas para
corresponder aos offlciaes já classitlcado3 o promovidos' Natural·
mente sor;t pedido o augmonto indisp~nsavol .. ,
,,,
O SR,, PÚ~ES FsRREIRA-Não ha augmeato ••.
•- O SR. MESDE:S !>E .ALME:WA- Nlto pó:le d'oixar de ha.vor. lilu
estou tl11lando do augmeoto de praç~s.
·
·v. E~. desculpe-me, mas estou fallando direito; l'eJlro•;ne ao
augmento do praças. V. Et. co11Pl'ohende que nes;es assttmptos
não se pódo dizet• cousa alguma som pensar. ·
·
Demais, pela pt•eoocupaQão do ma.ntermo3 a oo:;sa po3iQiio du
princlp:tl paiz navã.ltn Amet•ica d1.1. Sul, continua.rá o Brazil.ollJ
uma série inllnnrr;n·el de de>polllS par.1 augillontt~t· o material
•

•
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nAval, o r1ue tmrá. uece:~sa.'riamcute o1u augmento dtJ pessoal da
M:.winha.. Além disto, como C'onsequenoia do augmonto do· pe>soal,
é indispensavel o a.ugmento dos flllil.i.lros da Escola ~u.val,·pal'a qu.1
!Ja.ja pe.~sóal 9.ue bem possa conduzir e mantet• na tlevida. posioão o
p!lvilhão aurJ·verde pelo~ m:wos da Amarica.
· ·
.
No Ministerio tio lnterhn• 1'ê·so· quo o Govor,Jo, pt•ocut•ando
toformar o· ensino publico, devct•á augmentar coiBideravellnoilte
na dospozas. Em matot•ia tio justiQa, de sande J!Ublica, de policia
civil o militai' vê-se quo cada um desses t•amos quer a.ugmcntat• ·
.1os despezas, e o.intla lu1o pouco foi aqui apresontatlo um projecto
cro:J.ndo atú trlbunaes eleftoraes.
·
No Mlnisterio da Agricultura vemos uuo toda~ .aquella~ ·aos·
pczas lndispensaveis o neooss:u•las om cada um dos ·seus importa.iltes e 1foorota<los ramos de servio.J, voem contt•lbuil• ·para
aggt•avar mais as despezas publicas. Ora, o ·Senado bem ~abo rrue
'llão se deve pensa~• súmentc si a despez11o ó ntil o rognla1•, mas
p1·ocm•ar sabel' si lia com que pagai-a.
.
· ·
Quanto ao .Minlsterio da Viat:ão, não IJ;t duvida tJue· é 'neoQssario desenvolver a nossa t•édc 1\'rt•ovín~•!a, .mas t:tmbem é neoe~
. sario coohcoer o dinheiro IJUC podemos dispor pat•a satist'azcll' os
'compromissos inhet•ente~ a· esses servioos.
·· .·
O SR, ·PmEs FERREIR.\ - São flespetas re}Jt•oductivas.
O SR. MENDES DE Ar,MElJJA -Não dig(l O contrario; não dis.~o
.ain·la si votava contra o pNjeeto, estou aqui, repito, como o es·
cra.vo a que me referi, dizendo ao Senado: «lembJ•a..te, Sei pião, qu•3
és homem.t ...
· .· o SR; St;VEIUNO VIEllt.\ - Ma.S, pe:od sons argumento~. parece
'que vac votar contt•a u }Jrojecto.
·
·•
.
0 Slt, ~fENDES DE AI,liEIDA - Ainda nn \'iaoão IIÓS S.~bemos
cOmo o;tá o Correio e o dinheil•u •1uc nos ostú: custando; o seu
)lOSsoal e o dos TelegrapboiJ podem considerar-se legião. E' ntt \'cll'ilade inact•ct.lltavel 'lue em um paiz como o nosso alod;t haja. I'•J·
gi6es J•ecooditas em que o Correio não chegue e em qne o 'Fcl<'gra.pho não tenha penetrado.
·
Totlas estas d.Jspel.a~. S1•. Prosltlento, são nocessa~•ias, · sü.o
productivru~, são excellentes, como pousam os Srs. Sonatlot'Cs,
mas precisamoc 3:~ber do onde sahii•lt o 'linheiro e si llr~ eom qu•J
pagal-as.
·
·
No MinisteJ•io da ~·azeuda todos nt~s s;lhomo~ os compromissos
rlo Estado, não só de. simples cll'ttctet• int!)rino . exteJ•uo, como, pol'
assim tlizer, de honra naelono.l.
· · ·
E o Senàdo s:tbe pet•feitamcnte •lue sact•illdos ha ·de fazer.
No Mioistcrio do I•:xterior nio posso fallar,· pot•que não sei, por•1 uo aiJJdn. o Congt•osso não conhece bem q tmlls sejaru aa· dospeza~
<ihi t'eita> c mcroce1lora.s da qualificação rio vanto,josas o J'CJ)rodnetiras ••
0 Sr:. CA~TitO PIN'l'il- Hepi'Oilllctiva~ é que não,
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. O Sit. ME:SoEs DE ALUI~ID.\-0 quo di;,ro é flUO o p:dz não co.
nhcce o dinheiro de quo dispõe para p<~gar todas e~das dospezns •.
. Ot•a, si eu do lia muit J que pola Jm,l)l'ensa tenho clamado
contra tud!J isto, é justo que oumpr.to me11 ilere1• de recla.mlr aqui
tamllem, de expô1• tCid~\s as razões por q11e entemlo cLuc a questão
em debato não o>tá sómente em s:1bor si os .iulr.es são bem ou m11.l
pagos.
.
·
· · Esta1uu; de accôrdo que a ju;tiça t!OI'O se:• bom paga, para f[llO
posaa agir com Ol'iterlo e lndependencia, .
. .
.
Mas, si é in1moral reduzir os vencimentos para fLUO o; juizes não
fiquem sujeitos a qualquer má vootade do Poder Lcgislatiro, cllmo
o disso o nob:·o Senador por Mu.tto Grosso, é tambm1 immoral au·gmentat• esses vencimento~ com'l galardito das deci8õos <tue po;sam
satisfazei' ao referi!! o poder. . ·
..
.· ·
• . tia ainda outro pe1•igo: é q,uo o au.(lm~nto feito não póde · ser
reduzido, em virtude !lo pt•oceito.constitncional, que o pt•oprio Poder Jud iciat•io sustentou e tlr,non, recusando o deseJa to dos seu.~
vencimentos para satis!'azet• o onn> que pe.<ou sobre todo o J'unccionalismu.
..
· ·
·
Doot'arte, comu pólio oontinu<~l', sem eerto cuidado, sem cc•rto
crite!'io, sem filiO o nosso oconomo (<t Commisião ele Flnanç.as) de·
claro quo hu. diuheil•o pat•a pagame.1to dessas e de •JUejandas rles·pezas '!
. •
Não o"tamus em um p:tiz conwletamente novo, que peçr, r..
situação de exr1lorações e do clescobt•imentos novo; elementos rio
v~.

.

.

Sttbemos já com o que coata.nws, quaes as de:;pezas a f&zet•,
quaes os elementos de que dlspJmos p:u•a cabril• as nossos dellpezas. Por consequencia, entendo que mal procedemos, quando
quet•emos fazor entrar om dlscussio um proJeoto, como o de ILUC
.oe trata, sem o parecer da Com missão de Finanças, porr1ne sobr•e
o que elh• disser é (jUe devemos op~rar.
·
Si honve demora do parecer, t•aziío tinha a Commissãll pr.~·a.
isso, Muitas vezos não é possível emitti1• um parece~ dn noite pam.
o dia, nem di1.et• nesse tempo si ba rllnheit•o para pfl.:;:ar as dos.pozas.
.
. . . . .
· . ..
O·parecor voltro•ll. li Commissão, mM quo YOi~e com estas ponderações, apezar da fnsntflcienoia do Senad .•r quo a' faz. (N<ro apoíadDs,)
.
A Commiss:io, com o· ~ou alto c1•iterio, examinará bem o a~sumpto, e. dopois salJoremos c~mop1•oceder.. .
.
.
Entendo quo ao Sont,do nao. Hca bom augmentar despezas publica~ sem quo haja raz~es ,iustiftlmtiYas desse aagmento.
O SR; CA.srno P!XTO- V. E.t, esqueceu-se de um argumento
concomitante :is consldot•açiles quo adrlttz- r1s crises patente.; ch<s
nossaK industrias.
·
·
0 SR, l\h:l'>nEs DE Al.ltlEID,\- I.;so oa.b& <Í Commissão doJ l•'inanoas.
.
·
·
·
O Sn. CAsTRO PtNTO-Teino;; a, crise do café e imminentemoote
a da borracha. ':.,
21
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O Sn. SEVERINO ViEIRA -E a das industrias em geral no paiz,
o Sn. MENDI'S DE AI.MEID.\- A Com missão de Finanças ponde·
r,wá naturalmente sobre o~ tlivel·sos factores da. diminuição ou do
augmento da riqueza publica. Por conseguinte é inconveniente
proseguit• em uma. di~cussão t·Jrla clla empírica, porque ostamos.
realmente fnr.endo como um delapidadot• inconscient9 ou um pro·
digo que precisa de curador, porque gasta sem saber quanto tem.
Peço •1ne, qua.ilto antrs, ce :sem os com esses elementos de desprestigio nosso, de uespre.;tigio aos olhos do )JO\'O e "os ollws· dos
que so1I't·onl e que se acllam assoberbados por tantos prejufzos que
damos 1t !'hção sem n.ttendet• ás necessidades princip~cs do povo,
que é o ''tmladeiro elemento em que reside a SIJberania vigente.

(.lf11ito ben1 ; muito be>n. O Ol'ado>' foi cump1·imentado po1· àitler808
Srs, Senaifores .)

O s~·. PireF.I Fe1•reira-.\utur do projecto em debate, não pode deixar de responder a algumas consiue1•ações feit&s
pelos oraJores que o precederam, começando por declarar que niío
ouviu um sc.i memb;•o do Supremo Tribunal a l'espeito, nem tão
peuco o seu prccedimento im!Jortn. em troca de cc~ncessões. Nunca
pleiteou quedtiio alguma ne.~se tt-ibunal c, <Juando pleiteasse, iria
na certeza ~e obter justií·a, independente do fa1·oro.; de qualquer
ordem.
·
O seu procedime.Jto de hoje ruieia-sc pol' act·;S anteriores, já
propondo gratificação aos secretarias de Est[ldO, j<i, em proposta.
sua, Jledindo angmento uo vencimento.3 pam os membz·us do Supremo Tribunal, alim de c.JJJocal-os ncL verdadeira situação a que
teem direito peh1.elevada. posiç•1io que occnpam.
Obtiilo o prime:ro augmeuto, tom verilicar!o que ('lle não
llastou para torna. r desembaraçada a vida da alta magistratura do
pa.iz, e por isso a razão do pr0jecto em debate, mais justiftcada
ainda, quando so vê que us directores do Banco oa Republicl toem
de vencimento~ cinco coutos d" réis, mcnsaes!
Não precisil entrar na 11nalyse comparativa d0s derere> e serviços do um e de outro, para mostrar qu&uta j .. stiça propeuJ.e em
favor dos membros do Supremo Trib1mal.
·
· Vê com pezar, sómonte agora, o illu.stre repres'entante da
Bahia ali>tar-so na fileira dos que vão invocando o estado precario
das tl'nanças da União, esquecido sem duvida. do tempo em que
apresentou um projecto crcando Jogar que não se recommendava
por principio algum de utilidade.
.
Diz ser notaria viverl>rn os juizes com muihs ditDculda!les, ·
sendo f1rçldOl a I•etrablrem-se da frequencia da sociedade elegante,
que as suas posições obrigam a manter, por SCl' para os seus re·
cursos demasiada a despeza.
Que o cargo de Minlsf.rv do Supremo Tribunal Federal n!o
vence um Potosi, dil-o bem alto terem j!l. alguns meml.Jt·os daquelle
tribunal renunciado seus lagares, por nio pooerem manter suas
famílias com os v,ncimcnlos que lhes dá a Naç•ão.

SESSÃO EM

23

DI! AGOSTO DI!

1910'

323

Tem bastaúto mate1·ia pa!'a a justificação do projecto, mas
tendo elle de ir d. Commissiio d·J Finanças, aguarda a sua . volta
ao rleQate, p[Lra então estudar o (ISsumpto com mais largueza, e
bater-se em favor dos magistrados e da melhoria de seus ,·oncimentos. afim do que, na velhice, possam ter uma compensação
condigna aos serviços prestados il. Patria.

o SJ.•, Oastt•o Pinto - Sr. Presidente, vou cmittir
considera.Qões a respeito do assumpto em debate, no que se rerera d.
volta do projecto ás commissões permanentes.
. ·
Parece-nie que, si não houvesse obst!culo regimental, a minha
emenda devia voltará Commis;ão de Constituição e Diplomacia,
porque ella envolve muito p.)sitivamente mataria de n:t.tureza
con3titucional.
Eu não pensat•ia deste motlo, <i vista (la generalidade om que
est.á. concebi<la o. minha emenda, si não houves;;e neste paiz urna
jurispru'lencia de arrocho, com a qual a. llllgistratura federal en·
tendou defender sua~ vantagens, no s~ntido de nã9 ser possível
diminuir seus vencimentos.
Mas, si não podemos em hypothese alguma dimiJJUÍ!' os ven·
cimentos dos magistrados fetlerJ:•s, devemos procurar a tangente
constituciunal que olfereço- na minh:~. ernen,la. Si olla ó inconsti~
tucional, si significa uma heresia em materla ele direito p11blico
positivo no Brazil, neste caso o Senado volto atraz, não atltorize
essa acto muniflcente de dar mais vencimentos d. m~gistratm•a
fedel'al, porque estam•Je hO.ie em coodioões economicls que acon·
selbam o contrario; Basta olhar p1ra a ·alta do !):tmbio plra se
saber C(UO a prospet•id:tde ecoaomlc1 dJ pa.iz e3t!1 aconselhando que
não augmentomos os vencimentos (!O fun~~ionalismo publico.
.
Si o c.J.rnbio subir, como é a. sua tenden~ia natural, poro111e si
ha·alg11ma logica no mundo é a de que o ca.mbio sttba a 27, rtue é
a paridade, que é o valot• natural, que ú o valor leg.tl da nossa
moeda, nesse casJ co.~m os mes.nos venci meu tos pal'a todo o funccionalismo publico se terá, ipso lacto, melhor.tdo e muito a sorte dô
mesmo, correspoadentemente ás ensttnchas, ú. 1acilidade que
a alta acarretará c1u comparação cJm o que existe ao cambio
de 16.
·
Hontem me referi a uma outra ordem de considerao5es, mos·
trando como ez•a lniquo, oomo era incongruente, tor,nos na alta
aristocracLI orça1uentaria. ttnll chsso privilegiada, corn3 é a da
magistratura, com vencimentos que não se .balxa.m, quà'l.do ha.
outras classes cujos vencimentos teem de obJdecer ao nuto da. nossa
vida economica.
·
Ha muito matet•ialismo no modo de conceber a nobz•ela das
f11ncções, neste paiz, gar.tutindo-sa a. independancia do magistrado
por meio de ma1or !lotação de seus cargos.
.
O StL ARTBUR LEMos- A Ingl1terra remunera bem os seua
juizes e pol' isso tem uma justiça perfeita.
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O Sa. 0Asmu PH'iTo-Permitta-mo V. Ex. f[UO eu ,-oito ~s cortsitlcra{:uo.; o.~]Josias ainda ha pouco da tribuna pelo illustl'o Scnadot•
pol:t Baltia, o :'r. :-5o~·et•ino Vieil·a. . ..
.
. E' prcdso qtte se faça a ve1•dadeiJ•a lll'Oporcão arithmetica. Os
Yoncimcnto;; dos magistrados no Brazil devem e:;tal' pa1•a os vencimentos do.> magistrados nos IMado' rnidos e na IngJaterm como
a~ CJDdiÇÕOS úC•JllOlllieas financeiras doRt'&llil cst.iio imm as COO•
!lições desses :p:ú~s..
.
.
·
SI o critorio não foi' es;e, teremos simplesmente a rontade de
~e1•mo;; srmlJathico~ :i mngistratru•a federaJ .. e nada mais. . .
Loogo tle mim, querer arguir, mesruo por meras allusüe~. a.
rgtafJSqrwr outras consiclet•ar,ões por p:tt•k> dos que defendem o pro·
je<:to.
·
:-5ei r1 ue n,·,., politico.s hraziloit•os, wjs logislatLres braúleil·o~,
o a magistratnm fetleral. estamos todos nu c!lSo de·inmspcição do
nos,; o aeto, mas as considet'lt<)ões Yet•cla•.leil·nmente. luminosas <llte
ainda ln1 pouco expendeu o ltomatlo t·ept•esentnnte pelo :'llaNulüio,
são de ordem financeil-.L; isto ú, tl:ss•L u1•Jem pt•imordial, da <itlttl
docor·rrm sompre uesta casn. obst:Lcnlo.' para tuth\~ as prc:tcuoi'ies·,qne
t!cn·em ;;er o.~ m~smos, rttrer• pam as c[a;;sos podet•osas, conN a t.b
mag:stJ-ntm·a i'etleral, quer para as <LC'Slll'otegiclus.
Na <ttlto-~al.t tlu Sena.o.lu ostii,o agot•a opet•m•ios d'J Ar.,;on:Ll d~
~larinlt:l, ,-1uo tlesde o anuo pasm.(o postttlam humildemente, até
poranto o illu·tr•u representmte do l'<lt'á •tue acrtbou elo honrtl.r-me
cüm us s.:ms ap:wtcs.
·
·
.
. Qnal it atten•;•7io •tue tiYcruo,; f)!Ll'.L com u,;sos prolot<~.l'io.> ·.to
funeo'oualismu ·publico ? O Sen:ttlo toro Jnra com ollos 'J silonuia
tl:t.> $1.Ias <dtas Jll:o'"~cllllll.çõos politkts o tlnanceira.;. Ello:> e;tão ah_i,
pat'(''-'ú•me, r•il"JOI.i·_, o qrw allll'mo. .
.
_
O :'1~. Pmt·:~ Fr·:Rr:BiltA- TenHo feito ó qtte é possivt•l.
O Sa. ·C.Ul'rw PrNTO- O i!llt,;tre representaoto do Piattl1y
:Llll'ilul'•ltHt cuut a facilitla•le da. sr1a p;>larr·a umas tanta.;; ,,ou.,itlu·
l'ltçõc·s r1ne s(• toem a Iogica das appareoci:LS.
·.
lt'etl.lment•J o niagistrado deve ~O!' ;,rarai:ttldo na sua iudepontleucia de müdo qitt>não tenhamos de rel-o, no meio tia via. publica,
pa;,!.•l' ~o!Jc•t•to tlu alllil'ajos, '' exhibit· uns snns mii!er·i:i> ineonfes~''"ci.>, nas .,tras miserias intimas, C• vexmuo e tt suklitemila•l; do reprosentanl.c· snpromo dtl. or!lcm social, n•Juclle q11e •li.>tl'ilmo
Ju:;tiç-a ua scciethttlc•, nas mais elc:va!las rel~.Qõos de di roi to.
~'lasS. Ex. esclueceu tlous pontos de vist:t qno ·limitam, •Fid
~outin:,m, nestl' como om iot!os os pt·oj~ct .,; >r.tnolhau tes. 'a ,:tí·uorv·
~ithtdo t~•n matt·r'a ot'<mn•ontaria.
:.
Vem ·~ ~fJt', Sr. Presiclente. •1ne al '-'-'Jl•.li\'Õú> precat·ir;,s a •ruo so
refc~·itt o h1Jura1o Soua\lor não pesam sómeute sobro a classe do:~
rm~g1strados, vosam sobt•e todas as clMses do pnlz, !.\ pol•ta nto,
devimuos õllt· equitativos na. !listrlbuiçfio dessa> dadiva<; orç•:tm entru·ias, de ma~teira rJtte tl.bt•aiJgesse a todo o fuucoionalbmo. ·
Melhor se!•ia, Si'. PJ•esidente, que tivesse mos uma; trd;elltl. movei,
de conl'ormhl:l•le t:om o caml!iO. obedeoend~_l tts íluctru\ç3e$ tla vi\1:1.·

e
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llconomica do paiz; !tléa esta que avento, com•l •JUil por <tlllOl' á
:pala.vl'a, pat•a. discutil• o.pena~.
. .
.
.
Accrosce, Sr. P1•esiden.te, quo nóe I!UO.Ol'Qamos 11 t•eceita o tb:a.·
mo; a despezo., que podemos augmanta.t• ou diminuit• o~ ,·enci·
:mentos de todo o funccional!sma, !nelusive o das classes 1u•mada.s;
não ].IOdemos di mi nub• Q dos mniJI~tra.dos, a vigor.u• a opinião q11e eu
comba.to, isto é, a da intloxiliJiídado das vencimentos dos magl~·
t!'a.dos t1l.loraes, a qua.l me pat'tlCO vencedora. e irt•ciductivel no

.

~~.

.

•'

Nem ao menos, SJ'. Pl'esidente, se qne:• attender 110 principio
demool•atico e fnndamental do no~ll t•egimon, da ll;!Ua!dacle dfl
todos pot·.~nte o imposto.
•.
·
Ve,ja V. ~;x., Sr. Presidente, até onue viio a~ susJeptiiJiliJados
tlaquella classe reslJOitavel e patriotica, da classe tios magi.>trado~
feJcrae>: uma vez deJl'OÜdos os venci 111entos d08 magistl'Mlos federa.es, não nos,'é dado a nós que orçamos a receita e tlxa.mos a. dos~
p ;za, diminuit•
vencimentos doY cat•gos lia magistt•atill'a fodera.I.
Eu digo: •los cargoR o não dos memb1'0s.
Foi pol' isto quo eu denominei. est3 modo dll pensa.t•, _por pal'te
dus fetichistas da lett,ra rlrL lei, de verdadeira supet•stiQao eonsGi·

os

~~00~

~R.

.

VJCTüH!:.O<l :'IIOXTillRO - Creada. ]JI;llo propt•io T!'ihuoal.
0 S1:. CAS1'll.J PINTO..:... Si o Jegisla.dOl' (jUiZ t•es~u wd&l' a ÍllUIJ·
J>•Jndencia pessoal do jniz, Mm~ pens:un aqu1Jll's qne ad \'u;am
c•ta opinião, é cl:ll'o t<tmhem rtue a Constituição niio deu :Los magistrados 11111 privilegio, e dos mais odio ;os, •í preciso dizet•, !lONJUe
é •)lll ma teria ecJoomica.,
'
A inviolabilida•le dos vonchnento.s do cidadãú •JilC exerce o
c;wgo de juiz tedet•al ,; uma necessidivle logica. e inill~~tlivel do
.~.,·stema.
·
·
·
E' esta a Jattra, 11 este o nspil•ito tht Uús~a Constituição.
A eternidade de u :n.t ta.bella de vencimentos Jlllr.L •!ot'3rmiH·.tdo
•!:wgo, eis 'J a.!1surdo, o desoecoss..tl'io, viroto (•omo, uma vez ·g:.tran·
tido quem exerce a funcçiio, uão é mistO!' ga~•;mtir o.~ seus .succes,;orAs oventtncs, incertos, ainda. pot• sor nomea•los. fJI!Itodo o actnal
runccionlt'io fôt• rsuustituido,
Estes outl•o.~. os r1ue de fntut•o occ ap:~.rcm esse~ c:wgos, não po..
1lerfío invocar direitos adquh•i•ks, pot'•lue a tttL.Jliil ,; outr<t.
NiíJ é JJossivol que, uma vez dect•etados os vnndmcnto., d•J
quul•!Uel' c as;o de ftinccionarios, sljamos inhib'rlos de moditletti·Oi
)Jara menos no cot'l'el• dos ann ~.em ube1lioncia a uma ·vet•ba petri·
1ica.:la, in11movi ve!, otel'lllt.
. ·
I) SR. AIITllVH LEUOS-1~' o que est1t na Con~titllil,'iiO,
0 SR. CAS1'110 PJN'J'•l- !Juod Jlrohalldtllll, A C•JilStituiçTo t•ofol'O·
se ....,~ membro.;; e nito aos cargos da nmgistratura.
l':u QIII:ll'O interpretar a Constitui~ft.o á I uz de um no,·o criterio,
tal,·•)Z estmnho, mas tJIIO mo pat•cco jn&titlcavol. Eu llntendr~ qnn ''
f]tw n•i< não podemos tl l'ehaixm• os yenclnwnto~ d•J 11111 mag1;,1.rarlo
0
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....
que jâ os ast!i gozando, mas 6 licito marcar tabolla nova para os
que forem nomeados. .
.
· Ett penso, Sr. Pre~idente, que, gnat•da.tlas as distincçües inllc·
l'entes ao; cargos, não lia diJferença eatre um memoro do Supt•emo
Tribunal e qttalrluer outro fttnccionario tltt Republicl, sej1 dos mais
Immildes.
.
.
.: . .
. .
· O SR. AI>THUR Limos- Não ha dilferença· quando se toma por•
base um critor:o todo intli\·idual, mas cu mcal'asto desse ct'i teria e
considero os membros do Supremo Tribltnal pnr outro criterio: o
do interes;e publico, o da justiça. de C!ltP. elles sito a gu<Lt'da, e' por
isso entcn.d~ ctu.e lhe.J de remos dar.garan~as o seg~rançaB', ~esmo
nesse:> prmleg10s que V. Ex. constdera tao contrarws ao t•egtmen,
sob o ponto cle vista uo interesse individuaL
·
.
.Eu encaro a quc.~r.i'io sob o ponto de vistt do inter2soc coilectivo. ·
· .
.
O SR. CASTRO Pr:-.:To--:\frts a opinião q11e acaba tle extornat'
em brilhante aparte o nobre Senador j;i está plausivelmente attondida pela diJJ'erenciação dos vencimentos entre o porteil•o do uma
ropar•tirão ~ o miuistl'O do Supt·cmo Tribnnal: e::it!t ahi a ga!'antia ~
O Sn.. SA FREJRE-Ma.~ ha outras,
'
O Sa. CASTRO Pr:-.:To-As observações muiLoj.udidosas dos hon·
rados Senadot•c.~ veem ao encontt•o do minha propria opinião. Si ha
e.:s:ts outras regalias. si ha a ditfet•enci:tç.ão dos cargos peh ditrerenoiação dcs vencimentos e t•egalias, para f!Ue se cre!Ll•em novos
priYiJegios! Elles .iá teom o privilegio da v!talicierlade e o da inamovibilidade.
O SR. AP.TIIUR LE)tos-Eu quet·o tornai-os i na ttiugive 'B.
.
O Sa. C.UTRO PINTo-Então eu volto a um dos ar•gumentus
c1!1e expe:mli houtem. A' pNporç~o f[lle va1110s nos apercebendo das
dttllcuJdaues qnc cercam os magtstt•ados, va-mos l!Ics augmentando
o.l 'l'c•ncimcntos o, quando essa situação afllictivJ. so pet•mutar em
c ondiçiJes drJ prosperidade, estaremos impedidos de voltar ao ni vol
commum, mzoayoJ, da dotaç·ão natural desses cargos de accôrdo
com :L ,;ituaç·ão geral d0 paiz, súmente porque, Sr. Pt•esiclente, no
entender de mcn> illustres contendores, não o pet•mitt~ a. Consti·
tuiçito. De ·inollo f[UC mesmo que o cambio chegue a ~7. musmo
que a. ·moeda alcance l'alor duplo, tl'iplu, decuplo d'J qtte tem
hoje, seremos 'Jbrjgados amante"' a dotação dos crtrli(os da. magia·
tratura, não J.lnl'a u !ruo, não para enthesom'al', não )Hra o pé de
meia, mns cJmo t•etribni~ão de sot•r!ços, m1nu\cnção da· familia,
subsistench condigna,
·
·
Entretaato C)mo t'uuccion:trio, nm ministro do Supremo Tri·
bunal clere esbr sujeito ao mesmo Ngimert d? oquid~de propor·
clona! que um oontinrto ou servente da mtHS hum!lrle das re·
partit;>ões.
O Stt. ART!IUR L8~rns - Esses não guard:~.m o> mesmos inte1'essc:s.
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. -. .. ----··· .... -···· ... ... ··-···--··O SR. C.A.STRo PI :-I TO -Q1tanto .g-anha um mini~tt•o do Supremo
T1•ibun~l? 2:500.~. H:~.vet•á. no E.~eL·cito, ín Arma.Ja. e classes ~~ane
xas e, ainda. nutis, na Nia minda do;~ ompreg;.Hio> de repartições
federaes, centenas, milhares, (LUC não ·ganham a qtdnta. parte desijes
vencimentos. A igua!Jado não é cllbh·cl, não é jtt:Sta, eu o conheço
muito IJem; mas devo ba YOI' proporcil)na lidado oqtlitativa.
·
· O SR.. AR.THUR LEMJS- Ha. grandes a·lvogadoil que g.lnha.m
muito. mal; do que is•o e que nit? viio ·pua o Trihun:tl, ,iltstamentc,
devido á insufllc!encia dos venci meu tos.
·
·
O Sa. SA' FREIRE....:. Que exi)íe ·a Constituiçiio Jjtra :<ermem·
bt·o
do Supremu
·
.· Tt ibunitl?
.
0 Sa·. ÚA~TRO PI:'iTO- Xe,t~ ClSJ >ejamo.> bgiws: l!;t ball•
queiros quo ganham muito mais do que isso •.
O SR. PmES FEP..RE!R.A...:. Maspa.r;t os to.; a Conõtituiç.1io nada.
exige p:tra serem nomeados.
O S?.. CA:>TRO P•!'íTO .- Pe~o ao honmt!o Scnad•or pelo Pia.ully
que não me dê semelhantes 1Lpartes, qu~. aliás, muito me honra.m
partindo do s. Ex.
·
·
Não podemos e~tabelecel' comparação entre os' vencimento~ de
empregados pnblicos e os lucros inc01•to> dos commerciantos, banqueiros e agricnltores.
Estes p:>dem ganhar mais, mas O'Jtãv sujoitu; <i eontingenéi .. d1
vida; o no,;rociant~ fallido, o banqueiro qtte na ~tm Yelbicc rcJollto
apenas di>sabore., do todo o seu tNb.liho uão teem outro amp1ro,
além da caridade; ao passo qtte o fttncdonarlo pttblico no Brazil,
não falando nas Yantagous dob!'.tilas uo Exerciio e da Arm(l.da. ...
0 Sn. PIRES FERP..EiR.A.-0 l•:xal'Cito e a Armada. não toem vau•
ta.gens douradas.
·
O Sr:. SEYEL:t:>o VrEmA-Fo.·:Lill equipll.t\tdos .
. o Sa. C.\STP..O Pl!'íTJ--Tem. O mo,Itepin, o meio-soldo. q110 s!io
beuçãos que nã:o attiugem n. touos.
_ ·
.
·
O ~r.. Pmés FE!tRE!RA.-0 motlto.,io ú fdto :i :Jo;sa. culta..
o S1:. CAsTR.O Pl:<i'l'O-~Ias entit::> p<.~l'qne se. for. ce~sat• em nossa
legislação e,;sa providencia :ts classes ciri;?
..
O SR. Prrms F1mR1mu-Porque o ~fini:;tro, contra a Constitui·
ção, em li:'i Ol'iiinaria, m1mlou cessar; isto, com appltmso do h()ll~
!'ado Senarlor pela Ba hia.
0 Stt. SE\'ERINO VIEIIU -A lei d!t C retira,
0 Sr.. PIRES Fr,RRf;IIn-Não a lei Ol'dinaria..
'O SR. CASNW PINTO- Sr·. Pre;idonte, estou fallando sem
preoccupnção de tribunn, sem a1 m::w. n,o etreito e com ·a modestia
1mtura! no• i;;nomntes .•.

•

'

•
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. O 81~. SEI'EiÚNo VIEIRA-'-V·, Bx, Jldla. sempre com muita pr•o·
flciencla.
·
· ·. 0 SR, C.\ STRO PINTo-Ob1•igado a V, Ex.
. . _
..
Voto pelo pt•ojocto, c voto cspoolalmeilte para que nlto se diga.
que nôs ar,ui estamos rogateanilo vencimento.> .1 magistratura.
fedeJ•al.
·
Mas como a nobre e digna classe dos magistt•ados federaes tlr·
JUOil .lnrispt•udencin. de arrocho, cm vil•tude da qual mesmo em
•Juestão de imposto nlo podemos diminuir seus vencimento~. pt•ocn·
x•li, pela minl:üt emenda, firmar• nmà intorprot;tçito da Constituição
monos Jlai·adoxal em economia politica..
. ·
Niio oj PI'Opriamonto intOI•pretação, }lOl'qUo tenho a este l'e~
lleito idéa jll, formada.: é t}UO SÕ podemos intcrprota.J•I\ como poder
con.ltltuiuto peks tramites noll1t mesma estabelecidos.
01·a, approvando a minha emenda ou outra •Jua!QIIel' em
te1•mos eqmvalontes, vamo> llt•mar o principio de •I!Ie não ol irrevogavel uma tabella. do venclmootol, pois é, na soioncia. oconomica, absurdo oão se pouer diminuir os vencimentos da illnstrn.da
classe i os magistrados. • •
.
0 SR. ARTIIUR LEMO~ di!. um apa1•te.
l~u me relh•o aos ca.rgos e não ao pessoal ; pois, tle ace•it'Jo
com 1~ Constituioão, não se podem diminnit· os vencimento> em cujo
1\0~o se ache qualque1• membro ela nmgistr•atut•a da União.
Respondendo ao 'l.parte de S. Ex. 11ão sHi si nos termos <lo
Jll'ojecto ...
O ~R. AltTIIUR LElros-São vencimentos.
0 SR. CASTRO PINTO -l?a.J!o n l'OSpeito ola JlllLgistL•atma
l'eoleJ•al.

O SR. AnTurn

isso mesmo; o pro,jr.cto rlividc em
ordena.olo, gratillcaoão c rep1•esentaoão.
.
O Su . C.\STIW PINTo-O que posso garn,ntil• ol •1ue esse; vencimentos de l'epres~ntaç,ão, que e:,sa. dotação or~.a.mentaria. ,Jo J•eprese,Jtaçiio 6 uma novidade muito mais lletel'Otloxa, do ijllO a nunha
em;Jnda. Nesse caso a minha emenda soll'ia simplesmonte d•l_.
chtl';l to r ia.
·
Firmaú:~ pelo Congre~~o Legi>la.ti vo a opinião .!e qr1e as con· olit;oios do )ilaiz, quer sob o ponto do vista oeonomico ou .financeiro,
não ]JOl'/111 ttem a JUesma tabella tle venoimento.i pélr<~ a ma.gistra·
tm·a fadt,ral, uús baixai' •mos es~o~ voudmeutos, rospoitaudo os
direitos ad<Juiridos mn fa.ce do artigo da Constlr.uic·ão citado na
minl1a emenda.
'
0 ~R. SEVEltlNO VIEIRA d4 um :tpa.rlo.
O St:. CASI'R<d'I~TO-Ao::~eito o aparte qtw, muito :1 purid<tole,
me est;t olando o iJiustt•e J•ep!'osent·tnLe da. llahia. O nwlho1• seria
parat•, no· ~ue toca a augmllnto do vencim!Jotos doJ f:mccion<tl'iOI
puolieos.
Li~l!Os-E'
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O que poiso gara.oti1• ao illustl,'e Seua.dol' pelo Piauhy, que
tara bem me ap<\rtela, é que a.lguem morrerl!. de t'ome na sua terr&
ou na minha : no t'uncclon&llsmo publico ninguem morre dessa.
molestia. de lnaniçiio dos sertões· do Not•te, e muito menos IHl. ma·
gistratura federal,
·
0 SR. PIRES FeRREIRA~·.-\té hoje DÕ.o 80 NCUSOII emprego .no
titnccionalismo publico.
. .· ·
.
O SR. SEVIéRtXo VtEm.-.--Nfio se acha é tJnem qneit•a it• }lttra <t
liW<JIIl'<l..
.
: .
.
0 SR, C.~STRO PINTo-Estou mo esca.ndaliza.lldO ...
0 Slt P!R~S FERREIRA-Si foJSSemos t)uvit• 11 V.· l·:x. p:t.t'll. a
di~t.t•ibui~ito thtjnstl~<l.

-0 SR. CAS'l'RO PISTO ... C lm OS sobrolhos, Ci>m O l'igorí,mo
a1soluto tia Commi;:são de linançns, quando se trata dos fuuccio-

u;wios de categoria humilde o ao mesmo tempo desta latitude
camat•a;•ia com ll'lO attendemos ás condições ele commodi;;mo e ropresentaç'io da. magistratut•a fcderil.l.
·
Sem til.zot• allusão e absignil.br malícia maiot• ..!o rjue aquella
qu·) sl3 reconh!lce em outro.; membi'us de~ta Casa, permitta-mo
V.Ex. lembrar r1uo si tt Constituição cogitou ~o ameaças possivois
ao Pllde1' Judicia1•io po1· se tliminuit•em os vuncimentos ofa classe.
tlevomos tambom nos procatar contt•a a censura da opinião )?Ublica
a <JUC estão, •le algltota fót•ma., subordinarias os podero• polittcos, no
que rospeita a essa insistoncla. em angmentar os ,-ancimentos ri:1
magistl·atura l'ederal, ainda lla poucos annos i1llgmentados.
.
Niiv, Sr. PresiJente, nã.o se trate de augmllntat• o subsidio •lo
He:Jatlot• ou do Ddputado, niio nos apressemos em a.ugmmltar os
venciment•;s da magistt•a.tura fedOi'i11, sem doscei•mos pt•éviamento
lts camadas inri3r:orcs do funccionalismo, ••
O :"rt. SIWt:RINO \'tEIR.t-.\ugmentemos os moilwt•amento' ma-

te:i<Les.

O :Sa. CASTi!O PINTo-Isso t! outt•tt oonsa; ou' me t•etiro e>ped·

fie:1 dament•J á justiça orçamenta.1•ia.
0 ::;a. PIRES FERREIRA d;t·nm aparto.
0 SR. CASTRO PINTO-V. Jix. pode dizet• o rtu~ tJUÍZél', mas <l
que ê certo é que ainda. não vi mos neste pniz magist1•n.do ali:(Ulll,
princip.tlmente redll!'al, axtonder a mão á gonct•osirlade da lJ·.Jlsa

alheia.

o s·::.

I'IRF.S

FrmRE!RA-g' ,ju.Jtamente P[\l'il 0\'itm'

me que eu ddi:nrlo o prQjecto.

!ISSO

V•lX<I-

0 SR. CASTRO PIXTO- V. gx, hl do mo permittit• essa;; di•

gressõe.~, •lprr..ndiJa~ com o illustre ttmigo •lllC me honr.t •Jom
n ~ua ami~ade pal'tieular ,[csde muito~ :wnos, digro~sõo.~ que Jit-

,zem o! o debato algum;t cousa menos }iat·l:J.mentltl' ,.fo qutJ os di;;eur·.
sos !J'I'~ a•Jui proti~J·imo;,

830
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Venho dize~ apenas a
Ex. qual o meu parecet• multo humildo e obscurú o quo com [L inte1•po~içlio da: minha emo;Jila rlesojo
que o Jll'o,jecto v1i !t Commiss'lo do Constituiciio, embora para condemnn I-o.
·
·
'
.
Temos att! hoje, tJth!i, pcm:1do assim: r1ue os' rencimontos d~
mt1gistratura não pvdo.n tdjsJlutamr.nto ser diminuidos.
EntJ·oto.oto a simples leitul'J. das constitui(•ões congeueJ•es de- .
monstra 4uo a doutrin<L legitima e racional, a consentanca com o
direito publico. é a da.minlla emenda.
· ·
Pel'gunto a V. E~ , Sr. Pres:dcnte, rugim ~ntalmente ·pos;o ·
I•equoret• •1UC o l>ro.:ectó nUL' Commissüos de Finançts e de Constl·
tuição e Diplonncia 1
·
O S'l. PRESrDE:'\TE- Uma vez que ao projecto for<ml oll'erocidas emendas. a discussão vae sct• suspensa pat•a que a Commissão iotei'JiOJJha parecer . solJ!·e as rel'm•idas emendas.
Si a Commissio do Fluanças entender, podc·rá co.JC!uir seu
:pa_re~er pJr um requet•imento, pctlíndo ll!tdienci;,, !la outra Commtssao.
Nii:> ha JJ ttmero, de modo que <L aprcsJntaçã.o dJ re.tnet·Ln~:oto
de V. fx. ttgora ~cria nullitlcada peJa falta de uumoro.
O SR. CASTRO PINTO- Pet•leita:nente. Neste caso a;; minhas
palaYJ>as·sot•vil'iio de antc~•ipação do opinião, chamalldo a attt>ltç'io
d::t Commissito de Filmwas pa.l'a que el!a spont~ siH ro tnisite a
andioncia da Cornmissão de Ccmstituição e Diplomacia.

v'.-

O 8~·. Arthur Le1nos diz que será breye e r1ue uem
Hte wria licito abusar da attenção du~ Srs, Senadores jtt ao tet·mo
de umrt. sossfio fatigJnte, pelo largo debnte que a matoria. suscitou.
De;cja apenas nntecipar o Yoto que tem de dar uo ~e!o da
C0mmis.:ão de Finanças: Yotai•á pelo augmento de rencimentos dos
membro> do Sup1-emo Tri!Jtm:tl, tanto quanto seja necessat•io para
que os melhores ath·ogados do nosso paiz, notaveis pela illn traçã.o,
}los;nm oCl' naturalmente solicitados e, sem constmngimento de
qualqtwt• nntm•eza, ~et• inrestidos das funcr,ões quü, }101' nosso 1•egi·
men politicCI, :>~o da mais singular magnitnde.
·E não é de outt'<l fórma que outros paize~. como o Imper·ío Britannico, or·ganizam os sous tt•ibnuu,es, otfereccndo compLeta indopcndenci{!. nn c.rdem mntc•rial e ampHan·lo com fartos t·e~II!'BOS a··
subsistenaia digna dos mais eminentes ,iuriscon-ultos inequivcca·
mente nllindos e compatíveis com (!.S hom·as que attralwm os espi·
ritos mais delicados.
· .
Respondendo a apartes do S1·. ~cvet•ino Vieira, o Ot'!Ldoqlondel'a que não é l'::tzon.vel exigiL'. pretender si•lUOt', que o magistrado,
com exíguo; vencimentos, po;sa mantel' a aiJ>Olnta independencia
'do juiz c L'esol Yer o complexo onerosis;;imo de c!rcumstancias ma.·
teriaes, pat-a g(!.t·:mtit• a ,iusti~a inllexivel e illustr,Lda, nõ:o súom
materia de direito indiridual, como naquel!<~. c1ue entende com n.
e>trnct m'a intima dn vida nacional; em ma teria ele ti irei tos poli-·
ticos. ou resn1tnnte tle actos }lolitico~.

•
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. · Na Inglaterra sempre constituiti preoccnp1oão deJisiva, acima
da.s mais palpitantes aspira~õcs e etreot!vas necessidades publicas,
a llld!Jpeoden~ia e iHusft·a~ão dos ,iuiz~s, e esta preoccupaQiío deve
ser atnda mato anhchtnte no nosso reg1men, em que ·ao Supremo
Tt•ibunal estão aft'ectas.t\mcçõcs pt•ivativas, ·do mais alto alca.ncJ
pat•a. cohesllo e harmonia dos tt•cs podet•es da N::ção, ·
.
·
De~sa. accepção rcl.n~ta~·am ~s gat•antias com qtte se procuram
garantir ao Poâer Judtcumo as Id~as de ;,uperioridade. e in1lepen·
dencia: a Inamovibilidade, a vihliciedarle e,. comn ultima e su·
prema conquista, a intangibilülade do seu estipen'dio de modo
absoluto e pre~iso.
'
. E não se queil'a dcs~obrir u,hi um desvirtuamento d. s prin·
ctp!os igualitat·ios, que sao. uma das soberbas camcteristicas dos
fun.dctmeotos da ~emoc1·aci.a, llOI'(JUe a tributação intlivi:iu:d os
~tttpge JlClo regtmen mais severo e rigoroso d:L tributação
mdti'ect:t. ·
· ·
.
A Constituição foi sabia, insrlirou-se em razões morae; rle Cli.traordinarias eonseq uencfas po:iticas, j•í. experimentada~, dccla·
1'!1-n~o que o juiz só perderá o C.ll'go unicamente por sentença jnd1·
ctar1a, JJOI•qne quiz eritar a incursão do P•. der Executivo, como do
Legislativo, na e;;phera da independencia do Poder .rudiciat•io,
salvo um caso uuico, ma~ ainda assim de exclusiva aprcciaçã.o
!>elos seus p -, res.
. Quanto a vencimentos, observa o omdor, o Jegisladot· con·
Stituinte H1i além, absoluto, não eSH1belecou resüicçõe' quan1o
determinou que os vrncimentos não poderão ser diminnitlos. Não
ha trest:L pu1• onde poss:L penetmr o espirita ·de distincçãn nes;e
vigoroso aLrigo, lenLntado contra perseguições tendentes :. modi·
ficat• juizes ou em vingan~·a~ de interesses eontrat•iados.
Refe!•iudc-se ligeir.mlente . li emenda do Sr. c~stro Pinto, d~
clare, (Jlle não ú o momento lll<LIS opportuno para. dtscuttl·a ; contt·
nuando a impugna!' as ra~ões mais gc1 acs oppostas ao projecte~-,
occorre-lhe a. referencia feita (L abnndancia de solicitações á no·
meação de ministro tlo Supremo Tribunal. Neste particnla.t•, o ora.·
dor pensa que o ideal, desde que. iutet•essa :~ gal'11lltia dos direitos
indivlduaes em :ma maxima latituuc, C•S supremos direitos do cicla.·
dão, o ideal seria Jeval' pa1·:1 o tribunal o escol dos ,iuristas bPa·
zileires o, pal'a attingil·o, e que pt·opugoa, não só pelo u,ugmento
de vencimentos, siniio po1' out1•as medidas collatemcs, todos con·
vergentos para o mesmo tim. · ·
·
Diz quo o pt•ojecto não visa benoficio ephemero nos actuaes
n:embros daquelle alto poder ; visa attrahir de futuro as grandes f:apacidades no nosso dit•eito, que, alti nacruello a!tr1 posto,
ao dignissimo ser1·i~o tia· N<LÇ·iio, encontrarão, al~m de honras,
a justa e ·m~recida l'C'compensa material de muit•> esfol'ÇJ ~es·
~end ,
·
_
D~sta maneim, teríamos a pré via segurança de que as que.tuos
vitaes do nosso regimeo :;eriam superiormente examina~<ts, ~sela·
· rccldamentc decidid 1s, oito stl cvm. honestidade, com a soteucta. ne·
'
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cessa. ria a a.~~egul'at• as soluções 1i'!JJ ca.l'actel' .decisivo e ·J•espeitavd
po!' todos os seus aspectos. ·
·
·
Impugna também as rnz7íe; de OJ'dem financeira, opposhs po1•
algun~ OJ'adores, parecendo ao ot•,tdOl' .que as cl'i•cs ;JI9Jllenta.nea8
IJão .pótlem }ll'ill'lt 'ecer, •1 uaudo ~e pi.•etonde aper ibiçoar de modo
ludeclilmvel, um llos appello.~ do t•egimem, modiftc tçlles cie quere.mltom beuettaios de ca.ractor permanente o supet•iore~ ás necessi~ .
llades contlngent11s de umP. na~~ o. o lntere,se R•Jbre todos o.~ inter·
esses -o de Justiça .Independente, esclarecida e bonesta. (Jlmto

.bem ! Jluito bMI .' )

·
:t díscLt.~;;ã:o · olo
.lo :u•t. 144 do R~glmento, a.rlm lle
F.nanças sobt•e as tJmlloolas apre:en-

Ningucm lllais Jle li nr!o a pah YL':t, suspen•le-se

art.. I n do projecto.

ser onvi<ht "·

t•~·laN.

n~t Jvt•m:t,
Commis~ão oloJ

·

8ag.ue·~o em tli•cu~>~iio, q11e si.l ellcet•ra sem deliltAJ,
Y•jt<~Qii.o n.diada Jlal'tt occasiào opportuna, o ;u•t, 2•.

tkl\ndo n.

·

·

o S1•. P1•e!ili<lente- ~acl11 mais haventlo 11 tratar, von
levantai' :t se$>iío tJ de~igno pa!'a or•lem ,(o dia da seguinte:
1• di.>cussão tio project!) .n. II, ll•J 1010, :tut•)l·izan•lo o Governo
a eommis>!iOll:\1' annualmente oito met!icos milital'cs e navae>, para
<Jue aeompanhem os etCl'Citos e marinhas rla F1•ança,, Allemanba e
Jnghtte!'l':J,, tllll'ante a.~ 'LI"" gran·h~s manob1·a~. (0/fel''-cido pelo Sr.
Jm•pt

a,, Jlorrws.)

Repw.,,..,l(açr7o lido Jielo S1•.
dúr:ltl'SO que

SewtdO!' Lr!W'O Soill'e, no <'uJ'I;el'
1,,.o,,·,fllâou na s~ssúo de 22 do col'l'~,,te

do

J·:xm. Sr. Pl'tl. íJoate rio StJJla·lv Fe,Jerrtl e lU ais oligoi8SÍlllOS
Sen;~do!'CS 1la Rüpt!bliiJa.- A :\s~oci~ •lfi•J de :\Iat·i<lheit·os e llom:tdore~.
pe~'oajut•idica.. rundada. ll<t •JWI.Si sei.~ anoo.s, Oüsta cidaíle, on<le
tüm a ~u:t s~tle, contaudu mais ole 3.00ú socios mai'inbeiros, moços
de ('lllll'i!t e rüm:.vlore~ · ole emblrcaçüe~ m•~rc&ntes, em cumpri·
mento ao.l dispositivos dos§§ jo e 9~ do> sen~ f).~ta.tutos, QlW IF:l].JilCIJl
a~sim:

«lntei'I'il' permltt! o~ podo!'es puhlkoa o!ill lítV<.ll' olo to·
t!<t~ f\S (lUCSti'íe~ (}Ut!. i!ltCl'tlSi:tl'ül\l tlil'<!<lt<t OU Ílltlil'O(:t.'lntOnto
a"~ .<cus sociM.
Cooltel'at• p;u·n a t'<'i(t!la.mtJilt .~•.•i(u rl o. tt•abalh•l nas omuaJ'elçür.s mercantiJs mwionne.> tliJ.~ porto~ ma,ritimo~ '' lln·

VÜtü~ tiO

UNtzi/ .. ~.

..:nbmissa.moute, reproJsentvla llela eom!Ui><;;,o al1aixo Jlm:nda,
eonst,itnidn, por s11:1. o!iJ'e(:'!Or.':t. o pnr S•'ll <.·OJl'llltor .i nl'i!lico) •1
Yt\IU,

•
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como r·el~tor, com a devida venia. e l'll(l:tinw acatamont.o
ao saber, ú.s vil'tudos o ao patr!otismo de · yv. EEx., oJI'erecer; ti• mldamente, ao notayel e e~élarecido c.>tudo tio Senado tia Repu. blica, o preseute rl1omc·r·ial, que, om p!ll'ticnlal' dizendo ro>peUo
aos direitos o iutore>ses intlivlduacl d0a marinbeirt·s e r<Omadores
. éivi;:, tlireitvs que, embora .iá tleclur•ado> na legislação oommer·clal' mal'ititUtl doto~o~ os pai.ze~. são na nossa lei vag.tmeoto de·
oJara~lo.>,.em geralmtor•es;;a .tgnalmeote a todos que cnn~tittmm u
pessoa i tla. mariDh!L met;cante·.
. Devendo talvez na pt•esente sessão legisJatira o Seuado discutir o \'otat· o projecto o. 146, de JQ09, ot•íundo da Camara dos
Depntarlos, e tjUO orqanizn a marinha met•caute, regula <J commareio marítimo, m•itt a retribuição pocuniaria por mllbas nareç:ada.s e 1iti outras pt•ovidenoias rela.ti r as ti m1 vegar,·ão nacional,
lembrou-se a Associação de Mat•inlieii'OS e llomadores CJUO, de !la.
r muito, tem estudado as IJUOstiies referentes á gente tia tx•ipulação
dos navios mm•cantos, rio . levar ao x•cspoit.M'el conhecimento dos
mais alto> l~gislntlores 'la l~opnbllca o l't~sultatio tl<ii! ~cus estudos,
5~ app:·ova.do~ pelos seus numerosos membros, o dop(}is do ~olJr•o os
mesmos ter consultado niio .só a legislação nncioual o esi:I•nngoii' ..I
bem como os competentes 110 assumpto.
·
O projeuto, posto fjlÚ3 S'Üa um tt•id)aiho impr•rtanti,;simo, reve. lador tio pt·.Jfnotlos conhecimentos gertlOS, e tio gt·ande luteres>e. du.
· Cúmmiss1io Especial lia Camarn dos Deputados pela navegação o
nia1•ioha mercante uu seu genel'O, não é, sob o ponto do vist<J.
geral, completo, de motlo que, rindo a ser lei organica. o admini,;t!•ativa do oommorcio mat•itimo, da na.ve~aoão e da. mariuln mercante,, CjJistitna o Codlgo de Marinha ·a ~~tvoga~'ilo )lorcantc•. ·.
Deixaram•se de parto, esquecl!ios completamente, atimiuistração tia rnarinlm mot•caote, os serviços portos c de bordo, excepto o
scrvi~o ~nnitario mat•itlmo, tendo, no ouhuto, ~c occupado sabiamonte do commercio m:tritimo o da na.\·ogaç:ão. on•le nosh p:wtc
8t: t•ol'ormou a lei n. 1.23 tle li de novcmbt•o do !892. que l'ilgti!tt· '"
mtvegacfi.v do cabotagem, hareJHio-se feito 11t~ a t!istincção entre
na vcg:tção mcrcan to o n:wegação scientiftc t e so dellnitl<> tt .na r e·
~;\ção qua:ito :lnatul'eza das agu'l.~, qnantn n natm•eza ilu Ióga1•
l>N'Cot•ridn pelas embarcações.
.
,
·:
ltegt•as ou pt•inclpios.de direitos marüimo iutet•nà.oiunal e disl!Dsições já oxlste:Jtes do regulamentos admi 11 istrati vo.> ftgm·am
como dispc.sitivos dfl lei, como sejam ri~ CJUC t1•atam do estado civil,
tias vi~tnria;:, riJgisi.N, :u•rolmnento thts omhar•,m<;>•i!ls o i~enQões do
!li!'oitos. .
.
. ··
·
Teutou;:;o legislai• sobro ·o peiW:tl ruariiimo, tiiu stímente
qna.uto á sua constitui~·ão, á cla~sitlcaciio dos officit\OS, sua:: habilitações e seu ensino e uniformE:! par•a a tripulação, porém, relatiYamento aos direitos, ajustes.e soldadas da gente tl!t equir1agem, o
projecto ~ilonciou, 11ão querendo acompanhar n evolução do direito
m;:u•itimo em todo.> os seus varios ramos. não 1'(.\Solvon•lo tocar·
nt'sta 11nt•to do nos~o Cotligo Commercial.
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. Assim, pois, o projecto olvidou-se ele magnos assumptos, como
sejam : serviço> e acaidentes nas. embarcacll:s e nos rortós ; direito-<, vantagens e soldadas da tripulação; E' para. estes pontos qüe
a Associação de Marinheiros e Remadores volta-se, 'tondo a ottsadia
de ohegm•, pal J pt•esenio memorial, ao Senado Brazi!Biro, consola
de que, mais ponderado, mais cauteloso ·e mais fntet·essado nesta
difficil o alta questio legislativa ·o economica do gue a camara
dos Deputados, procurará. estudar mais cuidadJs.t e especialmente,
o projecto, completando-o, attendendo ns reflexões despretenoiosas
ora 1llita;, além de outras que, por ·c01•to, se manife;tarã.J ao cscla·
reei do conhecimento deste eminente ramo do ·Congresso Nacional.
Presentemente, cuidando·S(I de dotar a navognç:'io e marinha
mercante.; com leis sabias, j ustts e profundas, os ·tegisladores de
todos G8 paizes tee~1 toJado Hos seus Cocligos Commerciaes Mari·
ti mos, abr.Jgando, clerrog:tndo ou rcvoga11do multas do suas dispo·
sições, porque estes coiligo~, promulgados ha quasi um scculo, não
podem harmonizar-se com a lJrilh<tnte o fecunda evolução do
dii•dto maritiJUo, commercial, publico, adminish'<ltivo e ínter·
naciom1l.
Os legisladores de todos os tempos, rles;le os Rhodios até os de
agora. semprLJ tiveram especial cuidado em Jazet• leis que declarem
e garantam os direitos da gente da ti•ipulação. As ordeoancas da
ma.rinh'' de 1681, do reinado de Luiz XlV, da França, que exer·
ceraJU poderosa iofiuencia sc•bre todos os codigos maritimos da
Europa e do nosso paiz, e que, com t•azão, todol as copiaram, não
esqueceram estes direitos.
O CoJigo C·Jmmorcial do Bl'azil, que tl a lei n. 55~, de 25 de
junho de 1850, que ~ó entrou em execuçlto seis mezes a.pós a. sua
prom nlgição rcsentiu-se gr.:1.ndemente d:t influencia das ordenanças
ae marinha da França.
.
·
Ha mais de 50 annos entrou em execução este ~odigo, e nes.te
longo espaço do tem,Po o direito commerclal e marltimo tem briJbantcmonte se vclVJdo o as nações cultas, que reconhecem estar
o seu futuro .no mar, teem relormado acortlda.monto a seus codi ·
gos commorciaes, reot•ganizacJo a sua marinha do comm~t·cio e
estabelecido vantagens, privilegias, regalias, direitos e obrigações
para. os tri,P.ulantes elas suas frotas mercantes.
. o Braz1l, .deixando de seguir o exemplo destas Dações, continua
a manter inalteravel o Co:ligo Commercial, n:~. parte ma.ritima:.
O projecto n. 146, de 1909, do Senado, a ser convertido eni lei
como está, deixará vago, i:Jdeciso o incompleto o nosso direito ma.·
ritlmo.
· · ·
Deste modo ficaremos ainda, pela lei de 18 de· agosto de
1769, nesta parte, por muito tempo, sujeitos ás leis das nações
christãs e policiadas da Europa, mandadas CJue fus>em su~sidlarias
ás nossas, em casos omissos.
Ninguem mais carece e immediat.J.mento de . uma perfeita e
sabia lei commercial marítima, de accordo com os progressos ho·
diernos do dh•eito, do qua o Brazil. Permanecendo·se sem leis, com
leis incertas ou omissas, não pt•osperar:t o nosso commerclo, não
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progredirá. a no;:sa navegação o não a11gmentará a no~.>a marinhu.
me1•ca.n te;
E' preciso !lar-se a legitima protecção, ou estabélecer·se chra·
mente <I }Jrotccção dos direitos suciaes, e particulat•mento a dus di·
rei to da gente do mal'.
.
t' isto o que protendo obter do Senado Federal a ..l.ssocbção de
Marinheiros e Remadores, cheia do maior respeito pelos leg1timos
interesses dos.~eus associados, int~resses que tambem·são não só da
Patria sinão ta..mbem de to.io o pos:;oal dus embarcações do com·
mercio ..
. O no;;so Codigo_ CommeJ•cial ga1•ante aos homens da tripulação
o diNito <i poi·~epção do soldMlas, emqua,oto estiverem <l~entes por
molestia adquil•ida durante .a viagem em serviço do navio (.trt.560
do Codigo Commercial), bem cqmo, no caso do tripulante mo1•rer
em defesa da embarcação, ser considerado como vivo pat•a receber as soldatlas e quaesque1• inteJ•esses que possam vir aos da
sua clas:;c até que a mr.sma embarcação chegue aJ porto do .-;eu
destino (art. 562 d 1 Codigo . Commercia.l) ; ainda manda pagar
por conta do nn:vio a clespeza do enterro do tripnlante que falle·
cer durante a. viagem (art. 561 do .Cotllgo. Commercial), porém
não prescrevll que os in<livirluos da oqltip:tgem tenham direito a
nma indemnização no caso de mutilarem-se, ferirem-se ou fa.lle·
cerem em serviço da embarcação, quer esta eôteja em viagem ou
no p~rto.
.
Não <l isto um desproposito, on dbposiç'io !!ue só tenha cabi·
mento em lei de accidentes no trabalho, porque o Codigo Commarcial da Belgica, le!!islâção nossa em casos omis3os(Lei de 18 de
-agosto do 1760 e art. 387 do decreto n. 848, de 'II de outubro de
1890, que organiza a Jasflç;J, Federal), prescreve:
Art. 30. Toda a pessoa da equipagem que cahir doe:ttc du·
rante a viagem, on que, quer em servico do na.vio, quer em um
combate cont1•a inimigo ou piratas, fo1• ferida ou mutilada, <l paga
das suas sold Ldas, trata.da. e curada, e em caso de mutilação, in·
demnizada u. a,rbitrio do jui~. a havei' conte,tação.
.
··
Art. 31. A; de>pezas do tratamento e cura, e as indeumizações
são a cart!'o do navio c f1•ete, si ·a. c!oenca., feridas ou mutilação
foram occasionadas p310 serviço.
.
.
. O projecto nlto cogita do serviço (·xtraoJ•dinario. p1•est1do pela
gente da tripulação; no emta.oto o codigo mencionado ·dispi'le deste
modo: .
.
c 1rt. 29. Todo o serl'iço extraorJinitrio serJ. meneio·
nado no diílrio de bordo e darll Jogar a uma recompensa
.Particular.
·
.
A Franoa. deado o anuo de 1907 que promulgou a lei que regula
ii tra.balho nos liA v ios da marinha mercante, e entre nós ainda não
ae cuida de estabelecer u seJ•viço ordina.rio e extraorilinario nos
na vi os do '.lommercio nos portos ou em viagem.
Inserir na nossa futura. legislação maritima csted proficiente~
dispositivos de leis estrangeil'a~, adaptando-os ti. nossa· sociedade
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mat·itima, desco,·olvoudo-os e rediginuo-os de accót•do com u direito
c a inrispt·udeneiu. tle nosso~ dias, é o que, dt' ha muito tempo, sinct·ràmonte, de~ejam os humildes homens qne- constituem a cquir•!t•
gem dos navios mercantes ((O Bt•azil.
.. ..
Venera reis Senadot•es- No Codigo Commcrcial do Brazll. obra
ue gr<L!:dc folego o }Joderoso Juzeiro ·da Assembléa Legislath•a dv
Imperiu, trabalhou-se 20 an:10s. A Rogencia, em 1835, mandou ·
elaborar o projecto, ouvidos os interessados e as commlosões permanentes <fa Camam dos Deputa~los; foi slijeito a uma commiss1io
espr~eial constitui(!a do Deputa(los n Sr.nadot•es, sendo, depois do
grande o brilhante disoussão e pol' considet•avol numero, approvado.
Publicou-se o promulgou-se a 25 de junho de 1850.
Not!trel jm•isoonsulto o estadista do morlto inveJavcl assim es·
creveu solu·o estA oodigo:
• Eis cm poucas palanas o resumo dessa lei, uma das mais
debatidas e emwrilhadas (lo nosso corr:o de legislação. Si todas
passassem por igual prova seriam menos doteltuosas. O ntllllo
f:odõgo, cumpre dizol·o, posto cm confronto com legi~laçlles simifat•es, não tom de que enrubeccr; e quacsquer que sejam os senões ·
que o mrtreem como obt•a humana, nlto são tnes quo facilmente se
_não possam Jemediar, por certo não atrectarão os pr·incipios essan·,vi<tes d:t .im·isprudoncia maritimo-commcrcial.
·
·
·
P:wa 1.ós tt'm elle um grande met•it.o. Comquanto a juris:prudcncia commercial c marltlma se püssa chamar cosmopolita e a
.tal ponto que o que se Jegisl!l.Bse para um pai~ poder-se-hia applioar
integralmente em qualquer outro, o codigo que elaborámos tem o
eat:acter·istico do, a~ceit~ndo e a~mittindo ()S pt•inoipios gct•aes ·,e
UDlfut·mes dQ.~sa lcgtslaçao pecultar, consagi'at' com elles a pt•atica
e uso:> do ha muito em voga em nossas praças. que uma boa razão
sanccionara e reclamM·a a continuação.
·
.
E' Jiois uma legislação firmada com o cunho brazileiro, revGJ1UH!ó entre oiltros dote,:, no espii•ito e na J•e<lacçãu, o .labor e colo·
ridos patrioS.>•
·
··
Que os estadistas c escriptores coutempor·aneos possam ·as~im
tão ardorosa e j ustamonte se oxprimit' sol,t•e a futura lei que
ol'ganiza a marinha met•caute, regula o commercio marítimo· e
:providencia sobro a uavega~lo, ~el'Viços ma.~•itimos e constt•ucoão
na ntl, é o• que todos, animados do mais puro sentimento pelas
gt·audes causas nacionaes, almejam, tendo em vista a g1•andeza da
patl'ia, a pt•osperidade da economia publica e par•ticulat• e a
J·oputu~iio dos legisladot•es t•epublicanos.
.·
Em conclusão, a Associa~l!to de Mlll'inheil'os e Remadores, confltmte na admil·avel o pujante sabedoria e considera ,·e! ptlti·iotismo
(lo Eg1•egio Senado da Republica, espera, entre outros· melhoramentos, qtJe, ao proJecto n. 146, de HJ09, seja reformado o art; 560
do Codlgo Commercial, de modo que o tripulante adoecendo, terin·
do-se, mutilando-se em set•r!ço da embarcaçio,seJa pago da sua sol·
dada ajustada, }lOl' todo o tempo que por isso fieM• impedido 'de
tr:~lmihàt•, tenclo aindl\ (Ureito ao curativo por conta do navio e a
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indeuJniza.llO por acção no Juizo secci.on<tl; q11e o ontQt•ro !lq.
tt•ipnla.!Jtt), mol'tO por ~esastre OJ?l serv19o de borJo, s.e.i1t poti cont&
dona. vw, ctue. pelo acctdeute se tndemnmJm os het•detros dotripu•
l:tnte; que se regule o serviço nWJ em]Jilrcaoõas mercantes nos por~
tos e· ein viagem, fixando-se o trabalho ot•dlnario' e extra.ordínnrld;
1\pahu~nte, que ~e,ja instituída a Dil•ectorla Geral <la :\Iarlnha ~!er"
·
·
é ~n· te. • •· · · ·
São, pois, estas as asph•a.çõos senão d~ .\s~ociação <le Hat•ílihei·
ros e Remadores, ma~ de todo o pessoal da marinha mercante.
'·' Rio de Janeii•Ó; 15 de agosto rle' 19td.:....:.x commlssão·: Eduardo
Pe1·eú·a de SMt'Anna, pt•esidente. -Pelronillo Femandeà Gu4martres ·
vice 7~J·esidonto. -Anlo!Jio d~s .~eis .L.e~~; ) ~ ,sect:ot.ario. -.4dugind~
Fe,:-rl:ra' de Sd, 2• soct•et1ri0,-'Antonso Gonçalves ·de .il.ra1yo, thasour'lllro.~Atltollio Luca8 rle Soliza, ·procut•ndot•.-J?riwtl'llo rle ·uma,:
relator.
·
··
SOl'
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PRESlnENCIA DO SR, FERUEIIU CIIA n;s,

,

:

I , ;, :

1°. SECRETARIO (,, .. , ..,

A' l hora da tarde, acham-se presentes os Srs. S.madoms z.'ct'•
rtJil•a Chaves, Araujo Góes, Podro~B01'ge;, Jona.tha8 Podros:t, Urbano
Santos, Mendes de AI moida., Domíngue~ Carneiro, Gomes Ribeiro,
Coelho e campoii!, Sá.Freíre, Augusto do.Vasêonr.ellos, Alfret!u Ellis,
Ft•ancisco Glycerio, Metello, A. Azerado e Pinheiro Machado (!t3).
Deixam de compacecer com oa.usa. justi.tlcadu.os Srs •. Senadores Quintino Bocayuvíl, Candido tla Abréü; Sílvet•io· Nery, .Jorge ·de
Mora'~.s. At:th~;~t• Lemos, In.d.io ,do ~razii, Paes. rle Carval.ho, José
Ettzebto,.J{Jbetro GonçaiYrs, Gervasto Passos; f>tres· Ferretra,-Thomáz 'Accioly. Tlivares ~i!.' Lyra,. A~tonlo de. Souza; Walfl•edo ··Leal,
:Alvaro Machado~ t:astro :Pinto, Stglsumndo Gonç tlves, Gonçalves
Fet•t•eir;t,: Rosa. e Silva, Joaquim' Malt>.t, Guilhet•me · C,tmpos, Oli~
·veira Va.lladão, José Marcellino, Ruy Bat•bosa, Severino Yieit•a;
Bet•nar<lino' Monteiro; Moniz Freire, 'João Luiz .Alve~. Lout•eni)o
'Baptista; 'Oliveh·a Figuoiredo; . Lauro Sodré;' Bernardo ·Monteil•o,
Feliciano Penna, I~ra.ncisco Salles; C.tmpos, Salles, )3t•az Abr&lltes,
Ro!lrJgues · Jat•cllm; Gonzaga .Jayme, Joaqmm '.i\lut•tmho, Generoso
Marques, Alencar "Guimarães, ·J:<'cllppe Schimicl t; Heroilio· LIW.La.m•o MiiUei', Vietorino Monteiro e Gas>ia.no do Nascimento:(47)• ·
_,. O Sr. ~o Secretario' (ie1•oindo ' de ·tnj clá conta do
seguinte. : . I.. ·
'
.
' •
' .. ·. :; .:; . !
.··· ~~XPEDIENTB ·.
1

'

,

' '

,

• ,• •

••

• ••

,

; I

·Tdegt•amma. do Pl'esirlente.'do Senado da Rt3pLtblic•~ Ar;rÔntin~.
assim:concebido:
.· ~
., :;:.:,. ·:
·,' · c'·Bue!los Aires, 23 de agosto - Presidente de! Senado de Rio En nombre rlel Senado de la Nacion eomular.come
én
'
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V. pat•a exprosarle ol profundo t•econocimiento con que ha t•ecibido

la noticia de la demonstraoion do dlstlnoion y afecto trlbutll.da a
la Republica Argentina por la alta Ca.mara que V. dignamente

:preside, on Ia persona dei Presidonto oleoto, ciudllda.no Dr. D. Roque
Saenz Peila..
·
·
Saludo a V. con mi mas distinguida conslderacion.- Ant~nti)
del Pino. •- Inteirado.
· .

·O

s~·.

3• Seoretn.rlo (8ert'i»do de S•) declara que não
.
.. . · .

ha pareceres.

·o Sr. Prea.ldente- Tendo compat;eoido apena.s 16
Srs. Senadores, não póde baver sessão. Designo para ordem do dia.
da seguinte a mesma designada :para hoje, Isto é:
I• discussão do pro.jecto n. 11, de 1910, autorizando o Governo
a. commissionar annua1mente oito medicos militares e navaes, Pll.ra.
que acompanhem os exerci tos e marinhas da França Allemanba e
Inglatet•ra durante as suas grandes manobras. (0/ferecido pelo
Sr. Jorge de Morae8.)

31• SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1910
PltESIDINOIA DO SR~·. FERREIRA. OllA.VEJ,

1°

SECRKTA.RIO

A' I hora da tarde, presente .numet•o legal, abra-se a sessão a
que concorrem os Srs. Senadores Ferreira Chaves, Araujo Góes,
Pedro Borges, Silverio Nery, Jona.tbas. Pedrosa., Jorge de Moraes,
Mendes de Almeida, Pires Ferreira., Domingues Carneiro, Tavares
de Lyra., Wall\'elo Leal, Alvaro Machado, C~stro Pinto, Gonca.lves
Ferreira, Coelho e Campos, Oliveira Va.lla.diio, Bernardino Monteiro, João Luiz Alve~, Oliveira Figueiredo, Sd. Freire, Augusto de
Vaaconcollos, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellls,
Francisco GlycBrio, Braz Abrantes, Leopoldo Jardim, Metello, A,
Azeredo, Generoso Mat•que>, Victorino Monteiro e Pinheit•o hlachado (32).
·
·
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Sra. Senadores Quintino Bocayuva., Candido de Abreu, Arthur Lemos, IndiG
do Brazil, Paes de Carvalho, José Euzebio, Urbano Santos, Ribeiro
Gonçalves, Gervasio Passos, Thomaz Aocioly-, Antonio de Souza.
Sigismundo Gonçalves, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta,
Guilherme Campos, Jos4 Maroellino, Ruy Barbosa, Severino Vieira,
Moniz Freire, Lourenço Baptista, Lauro Sodré, Francisco. Salles,
Campos Salles, Gonzaga Jayme, Joaquim Murtinho, Alencar. Guimarães, Felippe Schmidt, Herailio Luz, Lauro Müller e Cassiano do.
Nascimento (li I).
·

I
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Slto Tlilas, postas em ãiscus>"ão o som debate a.pprovada3 a ·acta

da sessão anterior .e n da, reunllto do .dia, 24.
~·

declara que não
.
· O Sr...a• Secretario (s61'oindo de 2•) declara que não
ha pareaeres.
.
EntrJ. em discussão un1ca, que. se .encerra aeni debate, doando
a. votacão adiada pot• ainda não haver numero, a redacç1o dna.l do
projecto do Senado substitutivo do de n. 32, de 1909, dispondo que
a aoceítação, pelos membros do Poder Judic'iario, de qua.lq uer.
cargo ou commissão do Podet• Exeoutivo, ·importa na. renuncia do
cargo judlolario.
O .St•, A, Azeredo (')-Sr. Presidente, por não ter
havido.-sessão hontem, .fui constrangido a .adiar o requerimento da
mais -alta Jmportanaia internacionn.l, que agJra. sutimetto á .resolluqão do.senado, re~~:uerlmento tanto maisjustülcavel hoje, á vist:l.
do telegramma transmlttido. pelo Senado da Republica Argentina
·ao Senado Bmzlleh·o, em ·agradecimento ás man!festaçi5es que esta.
·casa do Congresso Nn;aloae:I ·fizera ao eminente estadista Dr. Roqtte
Saenz Pei'ia, presidente eleito da.quella NaÇão amiga,
Des-ejaria, Sr. PJiesidento, que, consnbsta.nalando inestim~vel
serviço 11. confraternização sul-amet•lcana, doasse registrado nos
Annaes do Parl.amento BraZileiro o ultimo discurso•do notava! estadista a~genUno.
·0 SR • .ALFREDO ·ELLIS-'Apoiado.
0 SR. SA FREIRE-'Muito bem. ·
o SR. ,\., .AZEREDo-Xrata-se.de um documontóque deve ser
considerado não só como . obra de paz e de fraternidade, como pelo
·seu a.spec.to,esi!Cnoialemente politico, da ma.lsalta.relevancia pua aa
.relações internacionaes da Americll. e, ainda, pela sua formo>issima
!6r.ma -li tterarla.
.
Si Sa.enz Peiia não i'os>e jil um vulto de.ex~®ciona.l destaque no
seu pa.iz 10 nio-.tivesse •O ;nome .aonbocldo c respeitailo pelos ·povos
.cultos, bastaria o discurso .pronunciado llllte.hontem nôPa.laclo !tamara.ty, par.a eleva.r 11 grande. evidencia .a.sua.personalldadc politica.
A segurança. com que i'allou bem demonstra. a sinceridade, a
convicção; o.patriotismo e ·O,j'rande .amor queS. :Ex. vota nlt? só a.
sua.Patria, como, ettremeoidamente, a todo o aonttn~:~nte americano.
Vozms-Mu!to bem.
·
O Sa. A. :AZEREoo-Incontesta.volmeuie, Sr •. Pr.esidcnte; as
-palavras do presidente eleito da Republloa Argentin~ valem ,por
uma-formidll.\'ol esqmtdra o pot•um poderoso exercito.para garantia
O S1·,

h a expedi ente.

!•) .Eole

SecJ•etarlo (80I'Oindo ele

diacurao oio to! rna•to

pelo tr•4tr• .

1•)
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tio paz, pat'<t gat•a.ntia ua 'ordem' e pelo melhol' penllot' da• amizade
o da ú•aterujdade de sua pJ.tria .no concerto. ,d<!S. p<)yos a~~.ric~nos.
0 SR. PIRES FERREIR·~- Apoiado.
:
. .o SR. A. AZEREDO-:- E tev~ para, nós . l'oJ!eroncia8 _pa~·tlcular·
mente· grata~. ao exaltat• os serv Jços que o enuneute Sr;· Barão <lo
Rio Bt·anco tem prestado a este paiz e que não ha brázileiro •que
niló re.:onbeça f11Z<~ndo .iu~tiça n su:~.. henemerencia o ao ·seu alto
par,riotismo. ' ·
.
·
VozEs- :\Iuito.bem~ ·
.
.
o S1t. A. AzEREDO- E, agot•a. me.imo; 'siuto-nie na obt•igaÇãO
tl<l a•signahtl' mai.> um enorme serviço feito a nossa Patrla, ·que
lhe deve innumoros outro~, o o faço set·vind•Nne das palavra> de
um illustre parlamentar r1ue, · ret'erintlo-se ao benemei•ito• chan·
'celet• brazileiro, di~se que os serviços de S;Ex., prestàdos quasi todos
nestes 20 annos 1le Republlcl, aão tão numerosos e· tão coni!ideravei.i, como (LS areias do mal' e ás estt•ellas. do céo. (Multo bem·•.)
. ·.· o.~R. A.. AzERBI>O- O ,Saenz Peií~ delles não se esqtieceü
o os consignou emuma.pal'te do sou discurso,· em termos.,precisos,
lembrandó <tue nem a.melindrosa 'qüestão das Missões. deu ensejo
a •t ue de pat•te. dos nossos ir ntão~ da Argentin~ . se Ol~iginasse o
menor ressentimento, nem entre· as qbancellarJas o mais· tenue
-incidente que pudesse provocar umà desintelligencia.internaciona.l~
Estas manifestaçiles do illustre estadista argentino,, que cedo
ou t<~rde tinham de surgir mesmo espontaneas, de accôrdo com
a índole e com M aspirações pa.trioticas de S. Ex;, .que i!•innega·
velmente um taotor da paz no Continente, tae.i manifestações, re·
pito, Jbtam. em. parto consegu~noia . das declarações do . homem
tio E•tado que tem a res;Jonsatiihdade da."3 nossas~ questõesmtet•na.•nonaes.
. .. _
_. - .
_
... ·
!.·.
· Assim, St•. Presidente, .lt ~mha: p1•esença na t!•ibuua, •neste
momento,. <'• pat•;, requerer· ao Senado 1111e man:le Jnscrevet•. nos
Annaes desta Casa o discurso pronunciado pelo cmorlto:. e~t.aJista
al'"illltin,J. (Apoiados, muito bem.)
. •• ·:
. · · .. ·.. , · ·
· ~ E' uma ho:nen:tgem justa· e' ilão'só homonagem-,iustiça -aos
·s~ns ·alevanü•los sentimentos de p!tz~ zelo pela garantia· que:"nos
dett rlo suas convlcÇõe's pacifistas. e tle sua:preciosa. amizade á;Na·
çfto Brazileira (apoiados), ·
· "
: :. · . ' ,. .·
· o sr .. Swnz' Pei'ià' trouxe ás' nos~~ plagas não .o desalio· que ·o
vcilho rom<thci lt'!Várà a. Ca.rthagü, ·envolvendo: em ·sua, toga a .paz
uu it gu3rt•a, ·m·1s o ramo de oliveir<;t-11. s~gur:tn~a de·_ q].ie, .. entre
o Ikazll <)a Argentinl, uenhum per1go ext~te. E porque·os nossos
interesse.• cornmeraiaes e economicos não coll!dem, .porque as pro·
·rlucçõcs da !ndustrh~ Argentln'a. c~mo as rio ·Bra1JI: .nltó são COJ?Imuns a.n1es ~e completam para a Vlfla das populaçoes-como S. r Ex.
IJem Jisse e enthnsia;ticament e agora ropito-•tudo nos une, qada
nos separa».
..,-, , . , , .
· ..
Em ho:11ena.gem pois .ao illust 1'~ homem tle'~sta•lo da Rlip!Jblica
Argontin a, li O gt•an<le a m1go do Bra~1l, peço a S. F,x •, Sr. Pre:;tdnnte

Sr.
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que consulte oSen11do si consente ·na ·insat•çiio··ue;se ·notavel discm•so ·
nos nossos Ann11eil para que nelles tlquem i 1Upei•ocivei:; as. palav1·~3
do Dr·, ·saenz Peiía.-«Tttd<J nos n:1e, nada nos.sot>a.ra.» (Jlu'to bcn~,
multo bem. O o1·ado1' c' ?ll141to co»lp?'imel1taclo,) ·

·•

=

·-

-

I

I

I

···

- · Posto a. votos, tl untulimemente a.pprova1lo o .rilllll J!'i•nento ..
, . O.Sr: A.lt"l•edo EUI~ (').:.;;.St•, Presidente, o Senado
~a: Republica a. co.b!l de OllYir com patriotica sympatbio. ns ph!•nses
JUstas, fi•a.ncas e ;,mcora.s do nobre Senador por Matto Clross,), tr(l.·
duzindo os sentimentos nllo só do ·Senado como 1la Nação Brnzileira;
aproposito do discurso do Exm. Sr. Dt•. Roque Saenz Peiia.no banquete do.Ita.marn.ty. S. Ex. exprimiu, com rarn. felicidade, os seatimentosnlo só do Senado da· .Republica Brazileira como .tambt>m.
de todo o po,·o brazileiro.
· · · ·· . . · ·. ·. · · · · . , ·• ·
· . · A.phraso lápidar do eggregio· estadista argentino- Tl'DO Nos.
UNE, NADA 'NOS SEPARA:...dcvla ser burlla.da :nos annacs de todr" os
póvos da Amerlca do Snl com lett.ras fulgurantes e !ndelevei~. e
tambem no coraoão de. todos os americanos ~ amantes da paz e do
progre.>so. . .
· ,,
,
,. Devemo.> lastimar quonão haja um meio de collocar nas fruo~
teiras de t,odas as naoões sul-americanas, este d!!'.tlco de pa?.. {Muito
bfm; mudo bem·! Apoi·rdo1.,) Podoriamos entao ter orgulho tle,
ser .americanos. Estaria banida a guerra, e .nenhum povo deixaria
de I'eflectir na profunda justiça desta phrase, que lmport:t, Sr. Presidente, na obrJgaçiio 1le l'Ospeito mutuo aos· sagrados direitos de
nossos vizinhos que são nossos ü•miios·. ..
.
.
·
· Additando, como representante do Estado úe .s. Paulo, estas
palavras ao. brilhante discurso do' meu nobre amigo Sou:lllot• .por•
Matto Gt'Osso, veaho pedir a. V.'.Ex. que consulte o Senado se, re·
spoodendo ao telegt•amma dirlgl1lo pelo .senado Argentino ao Senado Brazllelro e .a.grádecendo os .termos do mesmo, consente que
se,affirme mais uma vez.que o, Senado brazlleiro, exprimindo seus
sentimentos do alfllcto fraternal ao t>ovo ar.geotino, declara que as:
maoifeatnoões extraordioarias. que o povo bra.zileh•o fez ao eminente Sr. Saeoz Peila, foram dirigidas tanto ·ao amigo do BrazU,
como ao nobre J.iOVO argentino (muito. bl!ln; muito bem !) ConftlD·
dindo o povo argentino na passo:\ de seu eminente estadista Dr.Ro~'
que Saenz Pei'ia, o ,povo. brazUeiro nada. mais l'ez do que exprimlr e·
afllrmar, .oom as testas ·em sua homenagem os sentimentos de leal.
e.siocera a.inlzade que tributa á nobre oa.oão irmit. . . .
··
, ,, El•a sobre jsto que cu pedi .a V. E~:. que consultasse 'aO Se·.
llado,.cérto,de que ellé oito deixaril. doapprovar tanto mt1is IJUanto
revelam e traduzem eihs phra';es o sentimento· rio sincera fratOI'· ·
nidade que anima todo o JlOro bra.zileiril. (Muito bem; muito bem),·
_ •. Posto a. votos, é unanimemente approvado o requerimento. ·
. O 81•. Jo1•1re de Mo1•aes (')-0 ~:sta.do do Amazonas,.
de que sou fllho c di:• ou,irt ropre~ontnçito so11 o mai~ humild~ ele·
•

I

· ·

', (') R•.t• rlioou:•so nio foi :·ovi•t• 110lo
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rnent~, (ncro apoiados), tem sldO alvJ de um· carinho oxtt•aor.dina• .
rio, impon.Lo-:ne a. v1r testemunh>r a gratidão que ta;l movime.nto!
conquista. .
· ·
Provtlca o Jlosso Ol'gulho sentir que· se pensa em• nossos' finterea·
ses com ardor o. whemenola. Verdade é. <tU o problem~s qu(l
tocam do perto ao dcson.vulv.imento,, a ·evoruç~o e ao- proJros;o. do.
Amazona.g, toom ficado em verdadeiro olvid:o; mas já não I! po11ca
ser alvo de. attenções iotomamente oétl'inhosa.•, no que toca á sa;ude
publica.
.
·
Mas h! tem sido o·afan em. defenJer a nossa.uúde, em clamar
Jntenso- pela11: nossas nec!lllsidades nropl!ylactic:u~,. que a. phantasiil.
invadiu os arraiaos desses paladinos destemidos. e a quem d~
vemos· tã() benQmeritas propagandas. De facto a phantasla.. toldou o
animo desses ca.va!lelros aoda.ntea da. Cruz Vermelha, valente~.
defensor~s do povo-do Amazonas.
E cllegotr ai tal• ponto· que, sendo a. bygieoe uma série: de pre-_·
ceitos que s l reuuem em aefestt, tem se1•vido sómente de ataque-•
. . Um jornal inglez, muito m1l informado sobre M cous::J.s do
norte do Brazil,. cbegou a afflrmar que o nobvel' prJfessor de uma:·
faculd'ade de medicina dá molestilt'l tropicaes de Liverpool~ tlnhasido.commissionadh por uma cas1 co:n:mercial d·o· Amazonas par.\'
q)lc,.pela.. prime:ra ve'z; se implantn;:ss·aH qu-alquer· cousa· de serio·.
nesse ramo do serviço pulllico.
Foi este o inicio do peri-Jdo de pba;ntasia.s· no territorio da hygiene .. Jamai; casa commet•cial cul1ou de semelhante' medida.. .
O JOI'nal do Comme,·cio·desta; Capital, ao traduzir essa noticia,
cammentou-3., lamentanJo que os serviços de· hygiene· tive;se· airJo·
descuidado de tal maneira no norte do Brazil'.
Ora, isso não é absohtamente verdade; cJnforme atllrmei. em•
uma carta dirigida 11. retlacção do nosso mais· velho orgão· da: im•
Drensa.
Já em 1905, o Sr. Dr. Oswaldo Graz, ao fa:zct" uma vla:gem dl3·
inspecção po:o.>. estados do norte, ao voltar· a.lftr·moli- que· o serviço'
q_ue elle hã'1i'a. encontrado de regu:hu~ e· bem· feito em todo o norte~
ara. exa.ctament•J o do Esta;do do· Amazonas·,
·
··" ·
. · A competencia desse lllustre proftssional' vale· mul'to\ é por~:
só sufficiente para. desfazer a informa:cão do tal jornal lilglew.
E~lstia de facto oo Amazonas um mecanismo do· h'.l'giene' per•·
Jeita.meote montado, que podia ser considerado• como um modelo e
cr.1. ex&ctamente a es~a p:u•te a: que· se referira a pzeta lii~I13za,
isto é, a.. insta Ilação q,ue diz- respeito a: bromatologia-, a· toxieolbgia,
c mesmo a bactoriol'.og!a;, ·
·
As cousas, pol'ém, não ficaram ahi. Outros telegramma:s·nlarmantei s~1rgiNm quanto no esta.do. s.tnit!ll~io. do.A.mazomts,." . ·.
· Por.tadot• destas noticias ~:.tlientou-so ultimamente à Jomdt da.
Bra.:-.it, profusamente lido em todo o pai~ e certamente oo exiel•ior.
·
Como taes noticia.s compronrettenr e ferem fundo o prog1•esgo
do Estado do ,\mazonas, venho contrapôr a essas noticias as infor-
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mações que .iulguei tambcm de meu dever oft'erecer á J'eprescnta•
ção do paiz.
.
.
Nes;es te!egrammas, Sr. Presidente, os ataque• ao goveJ•na,lor
do Estado são diarios. A e.dm!ttir-se como verdadeiro tudo quanto
alli ~atá, seria o caso de pensar~se, Sr. Presidente, .sómente na.
existencia do corresJ.)oodente desse digno jornal e na de moia. duzia
de pessoas, adeptas lias sua11 idéas. .
.
.. ·
· Os telegrammas faliam continuamente em varíola, .em .frbre
ama.J•ella, em cada.veres insepultos corroidos pelos corvo~, em
eousas tetricas 11. laia de Hotl'ma.nn .ou Edgar Põe, e tudo isto por.que. Sr. Presidente, o gue não é certo,. o governador do Estado•
.d~ante desta. calam1dade, tem se conservado de braços cruzados.
Sr. Presidente, esta. não é a verdade e lamento que o Jornal do
.Brasil tenha sido ludibriado ;pelo seu Informante. O governador do
Estado do .Amazonas, por ma1s de uma vez, &em constituido com•
missões de saneamento. Falla.rei sOmente. da ultima que foi presidida por um notavel professor da Academia do Rio âe Janeiro. o
Sr, Dr. Mareio Nery.
Essa com missão estudou proficientemente o problema hygienico
da. capital do Estado do Amazonas, a questão de agua~. de exgotto,.
tratámento do~ lgarapés, regulamentJ mesmo de hygiene, estu·
dando da mane1ra mais completa a nosologia daquellas pa.ra.gens.
No guadro nosologico lá veem todas cotas molestias, de ha.
muito alll existentes, que teem, de quando em quando, uma certa.
exarccba.çií.o, de quanào em quando,. um caracter epidemico, ma·
muito inferior áquelle que é annuncia.do pelo col'l'espondente do
Jornal do Bra&il;

·.

.

-

.
Sr. Presidente, não ha duvida. alguma de que o· sr. D1•.

~rareio

Nery prestou um relevante serviço ao Estado do Amazonas,. mos·
trando quanto eram. in,iostos os ataques,· e o contra~te existente
entre o que se diz com intuito de malsina.r a alguem, e a. esta.tls·
tica.,
·
·
Fall&-se continuamente na varíola. Elia realmente figura. no
quadro nosologico de ha muito, nã.o de agora, e com a attenuante
para o Estado da Amazonas de <JUO os casos que a.pparecem slo
sempre importados de d-iversos Eiltados do Sol, . ·
'·
Basta. vilr que no deta.lhe do serviço -sa.nit"l'io do dia l i do
julho,. figura um ollloio do inspector de Sande do P.orto do Esta.do,
communicando que foi enviado para o Hospital Humarisavel, o
pa~a&geiro do vapor Maranha'o, Antonio Teixeira.
.
.
Apparecendo esses casos, ·o Sr. governador do Estado tem cum•
prid.o perfeitamente· com seus deveres, jamais ficando de b1•a.ços
cruzados, como lamentavelmente tom sido propagado por ·esta
Capital.
· .·
·
Indubitavelmente· a redacção do Jormcl do .Brasil tem sido iilll·
dida em relação ás noticias que a este respeito lhe teem sido,trans·
mittidas.
Criticou-se S1•, Presidente, que s. Ex., o Sl', governador da
EstQ.do do Amazonas, nito tivesse fii.Ua.do com o Sr •. Dr. Oswalda
. Cruz para.que S. Ex. lhe dissesse alguma coma quanto á prophi•

'
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la:da d<t lebre amarolla, is tu é, I[Uauto às medidtts· úocosdiú•i[IS pá.i>~
combu.ter e~te mal ali! do h:1 muito tempo oxp!'Jdli!ro, sempre ein
condições propt•iamente epidernicas. ·
.. ·.
· ·.
.
' · Creio, S1•. P1•osidento, que S; li.~. J'e~muito bem, uã/.1 pol' falta
do vttlor, que todo> reconllocenl o illustt•e protlssionu,! que·é o Dl'.
Osw,tldo C1•nz; niio po1•quc ollo nito tenha a pnrte mais import:tnte
sei1ão unica no su.neamento rio Rio dJ .Janeiro, relatimmente a
febre amarella, com·o iLcootecetJ com a Com missão Americ.tn:i na
ilha de Cuba. Mas é que, Mio só o Eshdo j4 ·se aohav1i convenien·
temente informado - sobt•e tudo pela commissiío ·presidida p9lo
Sr. D1•. Mareio -Ner,1• ~ t!lmbem·porqne as presCl'ipçi5e~ pat•a o
combate da. febt•e a.marell:t em uma· cidade estão pcrfoltamente
'cunbecidas e, MI'Smo 118 dc'S, ,lix. o Sr. Dr. Oswaltlo Cruz·•. potlem
'se1' adquiridos JlCio mini mo preço de 1$ · n:t lmprdUStt Nacional.
·
Nessas prescr!pçõ3.1 vem tudo quanto podarh· dizei' o Dr •. Od·waldo Cru~. relat! vamente a· campanha. a. fuzor contra. a lebre
'amarclla na capital do Ama.zonas.
··· • ·
· ·
O governo a.ctn~l. di:;~o eu, tem omnprido com o Sllll derer~
·Dentre os con>eiliOS apresonbdos· poJa commissã l de ~anea.ment J,
·pt•esidl!la P'J!~ Sr. Dr. Mareio NJry, dous foram brilhantemento
!ovados a. elleHo p !lo gomrno actual'7um relatlvamento tt bar·
l'eirtt do Cachooit•inha, quo intil!icibva. aquello bürro o outro. elite
ertt tot•minar c.Jill o pantano oxistonto no· c:Jr.tção 1la cidade, na
a\·enida l:l de Maio, que, nesse can, O!'tt uma. pt·etensa .avenida,
e1•a 11.11 paut,.tno. I ,falizmento; S. li:•. não tlm podido tt•a.tar d~
·um motlo vigo!•oso dos !gat•a.pr;s, rt!te ainda sulcam a. cidtide, para
isso niio tem n\_uius e as w!,'Uas. das .chm•as para. os· qnaes o. Dt·~
Mat•cw Net·v aconselhou uma caml'lizaçiio eBIJOOial, desde' fLUe o pro.·
cesso ·rios e.;got~s ~ião a~mi·.tem '! systam1t ·do. ·loul à dgout. NiLo
tem podf,Jo, mas tsso nao qno1• dizer cpte o. g<.~verno do ·Amazo!las
tenha ficado de b1·a~os c1•uza,los rJlattvamente ao osta,lo mot•btdo,
como vou demonstr.u•.
.
· ·
Sobre febre amat•e:ltt· os telegl'ammrts · envia.tlos j.lll.t!l ctt são
'
alal'mantes, dizendo 'tne o gorerao a.bsolutam 3nte na~ üuitla. . da.
prophylaxia. especial. . · .
·
.
· ·
· .·
. you demoootr.tr qua·a t•e.lacçii.o tio Jol'lla/ do Bra=il- tem Jlido
· ll1lldtda a este !'espeltc-.
.
.
·
.
, Bashria par~> isto, Sl', Pi•esidento, lêt' o detalhe do set•viço
sanita.rio, em um !lia, que re:ea:
.
.'
.. cO Dr. ~{il'il!llia Loiio, CO!IlnlUnioando' flUO p~ra. inicial' ô se!~
VIÇO do petrolagam e limpe~a de p:t.11tanos ci gat•a:>és começou ·hOJO
a..ex,eroita.1• a tm•ma supplementat• de tra.ha.llndore~ de prophylaxia,
del'l!lo i!Bta tut·:na ter um ca.pat1z da 2" class~. App1•ondo nesta
.dah. Ao S1•, inopector D1·. ~tu·an1la Leão remetta a lista. do pesAoal admittirJo á sect•obria).laru os del'idos fins.•.
I~to ê um ,io!'nal antigo; you me· rererír ag-oNt a ê110Ca maia
· proxtma:
··
«As turmrl., do }ll'Ophylaxia sob a dit•ecçiio do Dt•. .T. Miranda
Leiío t•oali7.aram os seguintes serviço> na zona contt•nl e na zona.
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do littoral t.lu. cid<Ltle: casa> bcneftcLida~. 1.256 ;. extiucção do fócos
de lar\·as, 888; t·ecc;Jt·.LcuL; inutilizados, 21 ..i:-!0 ; vasilhas iuutili~·
za.das, 100; vasilhas e a.r1ua.rio; csguta<los, 116; vistorias e óoucet•Ls'
de ta.nctnes e calhas, 32; · fttmig-aQües, 665; patrolagem, 1.492;-ll
de' junho de 1010;~
.. ·
:
.
... ·. , ,
Sr. Presidente, isto é feito·em !Ia.va.na e no Rio ue Jaueil·o.
que são as dull.s conquistas un:icos da propbylal(ia da. febre ama~
relia; . .
' ' . .. . . . . .
.
.
'
Pois bem, no Estado do Ama.zonas está se l'azendo o mesmo e
malsina-se o Go\"erno.
Ainda mais:
:
. .
..
;",
c Dura.nte o mez de jllnho t~. companhia. de a.gento~ · ~a.ni•
tarios incumbidos do sot•viço de propllyla.xia. .da febre amareila, sob a. direcção I! o· Dt• .. J •. Miranda Leio, realizou os
égitintes tril bá.lbos: casas beneficiadas, ·1. 679 ; extiricção de' fócos
de larvas, I. 741 ; recipientes inutilizados, 44.403; vasilhas iuutili·
zadns, 579'; vasilh~s ·e aquarlos esgotados, 341; limpeza de tanqueH,
calhas e·telhados, 581; fumigaolie&, 1.563; petrolagens e crosolll·
gens, 1.686 ; trab:tlhos om pantanos .e garaptís, 478.. •.
· .
Aind:t. nessa noticia so W:
·· ·
· · ·· ·
cNo mez de maio SÓ bOUV(I Ulll CaSO do febre IHIUil'eila l'CIUO~
viclu da zona central e nenhum em .innho; os poucos caso> veri~ca."
do.; se deram na zona. do ·nttoral.» · . ~· ..
.
. Estas :<ão as moditlas nuopt·.tdas em rela~'ão â )ehre :tmarella.
mas como pódo ter appnrecido qu11.lquer collsa. lle novo e,eu tenho
muita vontade de ap1•ender, espero se,ia e:cternada., .desilc que não
seja couhe:idll. nem om l{a~·ana, num ·na commbsão do Instituto
Pastl•ar, que ttqui esteve, nem do !Jr. Oswnldo Ct•uz, U\!m <la. com·
missão de S. Pa.ulo.
·'
. .
.
,.
::
Volt:J.ndo a demoustt•at· cumo tem sitio lamentavelmente 'i!Lu·.
dida a illust1•ada. redacção do Jor»al do Bra1il, vejo aqui um tele·
gramma. do Rio, dat~do de 2() de julho, em que so diz : ·
.,
c . c A imprensa .clama contra o eotado de immuodioie e1nque ile
acha esta cidade, sem a. mini ma bygiene. receiando-se o á.ugm·ento
:das epidemias ·de sarampo, variola e infeo~ões palustres. ~"
.. ·
TratnlldOose de um oorrespondenta opposicionista, c1·ei(J qu&
·CStlt no progmmm& referir-se ao lixo, mas aqui diz-se mais.....,.sem
.a, menor llygiene. ·O correspondente •lo Jo''''al do Bl'l<li~ info1·ma.ra.
isso no dia 2d, dia. cm qne euoontro no deta.lhe tio servico da
Sande Publiat~uma.lista de2li. pessoas vaacinad·~~. e l'OI"accina•las.
Mais abaixo, em nota, lê·s~ :
c Foram satisfeitas as requisições de 1ympbns, solicitadas ·pelo
D1•, Jeremias Vaiverde e major Francisco Carneit'O, de Coda.jáz. •
. Di~:,ramos (\eode logo em um pa.reuthosis que a. repa.rtiçã) do
bygieoe pnblica diariamente um editai que reza assim :•
c De ordem· do Sr. Dr. director do sel'\'içv sa.Dita.1•io, faço
publico aos mediaos e. p:wteiros •. cheroil ({O fa.milit~s e gerentes :e ·
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proprietarios do toda e qualquer habitação co!lectlva que o ragu.;.
lamc.oto sanitario determina :
. ·
Art •. 186. São consideradas mole>tias de notiftcaoilo compulsor~n..:
r. Febre amarclla, impaludismo, cholera e molestias cblole..
riformes, varíola e exanthcmas tebris, dipbteria, typbo e f!lbre
typhoide, lepra, beri-bei~i, peste, tuberculose, quando houver eli·
mJDação do ba.cíllo especiflco, dyseateria e infecção puArpei•al nas
ma terni oades,
·
.. ·
Art. 187. São ob1•igados a f~tzet• a notificação das molestias de
(]Ue trata o art. 186:
·
··
I-0 medico assistente ou parteira;
n-o reoponsavel pela casa o~ o chefe da familia;
lll-0 gere.ote das habitações collectivas, seja qt~al fór o nome
(lU C· tenha.
.
· .
.Art. 188. As pe~soa.s que d&i~:arem. de fazer as communicações
serão passiveis da multa de 200$ e o dobro na relacidencia.,
Isso publicado diariamente. ·
· .
Vejamos o dia 27 do juiJJo, para tomar di..s a.CI acaso, mas de
accô:·do coru os te:e,5rammas recebidos aqui pela imprensa. carioca:
« Sauda Publica. Dia 27. Vinte e nove pessoas vaccinada.s na
repartição de hygiene.
Jo~oram attandidos o> pedidos da ly mpha. vaccina solicitada
pelos Drs. Lima Aguiar, medico do vapor Gmtcho, Madui•eira de
Pinho e coronel Alberto Coelho.
Fot•am solicitados mais 500 tubos de Jympha vaccinica, tendo
sido já distribuído; a applica.dos 900. O stoclc existente •l de 300,
.S(I!ndo 150 de proceJencia. portugueza,»
E continua ainda a pnblica.t• alista dos no.ues Ja; pessoas vac·
cinadas e revaccinadas pelos medicas do serviço sanita1•io.
N~sa lfsta. Jlguram pes;soas importu.ntisslmas da sociedade do
Amazonas.
.
·
· .
.
.. No dia 29 de jtllho, o correspondente do Jo1'1W.I do. Brt~~il
diz1a:
· ,
.
.· . ·
« Maaáos-Chegou do Rio JM·ary o Depuhdo Federal Sr. Mon·
teiro Lopes, que enconti•ou em um barracão no S>limões 50 ·va.riolosos em com.t~Ieto abandono.
.
·
'· :
·
Nesta capital e no interior ha gtande nume:o. de varlolosos sem
que o Governo tome a menot• p1•o•ridencia para soccoi'rer os enfermos.:.

·

·

Creio CJUe ,i1t demonstrei que o Govet•ao ·tem prest~tdo soe·
corras.
Dàiiojo a.pt•endel' &lguma cous:~. que esteja fóra da vaccinaçlo,
revaccinação, isolamento e tratamento elo; doJntes, expurgo e deslntecçã.o das casas. Esparo aprender alguma cousa que esteja fóra
dessa prophylaxia. e dossa combato á va.riola.
·

I

I
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O· telegra;mma tl· do dia 29 e· nesde mesmo dia foi pubJica;do o
seguinte:
« Saude Publica.-Vae.em· commis;ão da. Dlrectol'ia. do· Serviço
Sa.nihrio para; o t•io SolimÕ93 (C.1.m trJ., Uará. e outros pontos)·, o
Sr. Dr. Luiz de GóJs. ~
E o Governo n'i.o cuida.va de m:~.ndar ni11guem para lá I
«Ffouve hontem nova conferencia. entre os Sra. director do.
Servi~o Sanitario e inspector da. S.mde do Porto,.rletermiuada pelas '
noticias nlarmn.ntes pt•oce.ientcs do Ceará.»
Um dos pontos de que costum1mo.~ receber· a. varíola.,
c Foram passado~ te~egra.mmas ao Sr. Dt, . íaspcctor do 3•· 1lis·
tri'cto.,
Vejamos. mais o. dia 28:
cSegulu hontem em cJmmiss:io da. Directoria do Servioo Sa.ni·
tario, para o rio Madeira., o Sr •. Dr. Jeremias Val'lerde·..
:
c Foram recebidos hoate:n 200 tubos de Jympha vaccinica. do
Instituto Vacoinico Municipal do Rio de J~neiro•. ·
•O' Sr. Dr. director do Serviço Sanit:Lrio p&rticipou ao Sr. coronel superint9ndente crue·os qua.r•tos·da. ru:t M~rcilio Dias ns. 61 e
6, Joramjulga·tos iJ11HtlJihveis, conrorme o pare~er do Sr. Dr. Blr·
roso Nunes.
· c O expurgo das· casa:~ ns·. 133, 135 e· 137 da avenida Sil'lerio
Ncry foi hontem. realiz~do. »·
.
·
«Ol paJidos de Jympha. v~~~ioi~a pJ.ra. o Hulua.yt~. <los Drs ..
Alfredo Al'a.u.lo e M. Pinho, foram satisfeit-Js .»
AgoJ'<t, que1oto. <t elseo doeJtes: q11e nã'l erarn 50 va;riolosos, vier~m no v<~por ,1n!le1·sen:
«O Sr. Dr. ínsp0tor da Saude dos Pi>rtos c.:>mmnnicou ao director do Serviço Sanitarío ter mandit1o rec.:>lher oit~ tripulantes
atacados de varíola. ·
·
cFoi p~ocelida.a blrlo . n;na~essaria de;iurecção; se-adJ vacci·
nada a maioria. dos passa.galrus, tendo alguem se r.Jcusa;do a egla
mejiúa prophylatíca..»
Já veem os meus nobres collego~.s quu a. Mmpanha contra a.
vaccina obrig<~.to1•ia. hmbem. pá de attiJlgir aQ Amazo.lM e a pa.sngelro· desse vapo1~.
Mas o gov:er.no.do Estldo,,pat~a que nada.lbe us1npe, sujeita a.
uma ftscaliução o pa.~sa,:dru que chega, Assim, lê-se no bo·
letim :
.
·
.
"Os p1ssa.geiras• desa:ub:l.l'ca•los• acham-se sob a vigil utcia. s:i.ni·
ta.rfa. do. Sr. inspector Dr ••wras de Almeida.
OSr. Dr. Joaqu1m R'Jdrigues de Souza, que· esteve no rio.
Purtls, em serviço de vaccin tçiio, compareceu hontem na. Di·
recto ria do• Serviço Sanitario, dec!at•ando ser sati ;tlttori!J o estado
sanitario das se;;uintel loc 1liflade•: Berury, São Luiz de Ca.ssia.nan,
Inta:Mhan· e Labrfla.
.
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. Neste ul!imo logar o vapor Cai•amut•ll deixara dous vai·iolo:sos
: · :.
· Sr. Presidente, para verificar até qne · pouto tiul.la razito o
coi•respondeute do Jo,·1wl do_ Bl'tt8il, procur·ei comrmlsar as follHts :
locaes desse mez, porque tbi quando pude chegar ti Capital F()d!ral.
.
.
Torlo> fatam sÓbl'C vacciuaQão, reracciuação. visita• para vet•Iftcar :Juspeitas e denuncias. desintecoiio, etc.
· ..
Insisto, portanto, em dizer Sr. Presidont11, que :não posso
~o.bcl' que mais devia ~ôr em acção o górerno do Estado além
das mediclas qtte venho de apontal'.
·
. ·
. Esse telegramma ê do tUa 2!'1, o que quer dizer que o representante alli do Jor11at' do Brasil, não leu o qno a esse propoaito.
foi no Amazonas publicado naquelle tlia.
.
·
Ainda 80bre febre amarella, tlll recebido nm telegramma eru
que se dizia :
·
.
<<Augmetitam dia.riu.mente os casus tlo feb1•e amarei!&.~
Esse teleg1•amma tl úo düt 28.
.
.
.
. E:'ara. poder a.>sentar a minha ai•gumenta~,ão em b;1sa segut•a, procnrei, Sr. Pl'CSÍIIentc>, YOI' no boletim do set•vlço de
llrgien.e !lo_ Estado si realmente alli llgm·a ra e.>o(' accumu I•J de
C/18os, e nao encontrei.
No dia 25 Bncontrei 3 mortos, a.pe11<1:; mt cidade de Mauáo8, e
zero qmtnto :\ lebre amttt•ella; no 11ia 24, e propositrtlment~ rui
l'eriticM' .os boletin,; antel•iol·es, encontrei rluus casos de t'ebre
amM'ella; e uo dia ·t:~. a morto;; pol' v:triola, na cidade, ~endo
a.indu ZCl'O em 1'ela1:ão :\ fobi'e amarella.
··
. Onde, pois, esse â.ugmonto ext1•aordinario de ca~o>?!
Dlriio: Não CI'Itnl seguidos de morte.
_, . Mas, pergunto, t!UO policia sanit'li'ia 6 esta que o.; ca.;os, cm·
bora não fatnes. escapam ao Governo H
Sr. Presidente, para nito futigar a a.ttenção do Senado nfio continuarei a exbibil• provas, p;,rque as que já tenho dado são mais
que sutflcientes para provar que se está fazendo lá o que so fez om.
Cuba o o que se fez no Rio de .rnneiro, as duas ultimas lições pr~.·
ticas e de subido l'aiOI' em r·elação á pl•ophylaxia 1la febre ama"
relia..
·
· Qmtnto â Vlll'iola, já provei á saciedade que u Goverlló ahsolu·
ta mente não está de braços c1•uzados, pol;;, a.lém da vaco!n:tçiio e
rev[lccinaç1io, isol:t os atacados, medica-os. mantendo commissões
para isto, podendo eu até, 81•. Pre1idente, informar a V. 1\x. e ao
Senl4do que se consome com ei!Se servico quantia não pequena.
E' vcrdil!teirnmente phantasia o que se tem dito sobro a ltygiene ou sob1•e o--estado sanitar•io da tt>l'l'a que aqui t•epresento,
l!l~s phltntasia porlgost\ porque representa· utn~ propaganda infelumsunt\ contra o Estado do Amazonas, compettndo a todos os que
toem amor, que teem dedicação por aquella circumsct•ipção da ltepubliciL vit• a campo dizer (l(U~ taes noticia$ são inverosímeis, que
~o t'tllll'esQnt,a.m a vei•ctacle, porque, além dos casos não ser•em, ·
q tl() foram isolados, achando-se j<t I·estaboleciuos. ~
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'Como <tpregôttm, em numero extr.lorúinat•io, a.o contrario do que
'so tem dito, o gove1•no do Estado tem cumprido cabalmente os seu s
deve:·es.
·
·
Sr. Pl'e>idente, u:o la1lo d·JS telegt•a.mma.s t•ehtti vos ú. Rtude pu;;.
.bJíca., teem apparocido 1.liverso~ outru~ !JUil se t•elacionam com a·
·palitic<i do Amazonas.
··
· ·
·
· ·
. Entre e,ses telegrammas alguns faliam sobre·a grande deshat•;..
monii.l dos proceres :da politica I;J; dominante; f·tlla-se q11e o Prasi lente do Cmgt•esso não: demja mais pre.~idil• as se;;sõ3s; que está
•com]Jlo.tamente em o;ppo3íçiio ao govet•no actual e por <lhi .além •
. : .~ tSSJ responderei o.trerecend9 ~penas .. u~<t contesttição, quo
mo pat•cce bastante, o é ella eonstttutila pela lettura ele. ·um só tole.. gl'.tlnlna:

...
t'a.lsa~.noticías,

•Se:Ja•lor Jorge 1le Mora.as-Rio-lntei!•amonte
Guol't'Oiro co11tinua presidente CtJDgt•e.iso, chefia pa.t•tido, m H·eccnlo
sempr.J grMJíle consideração. Não ha ilesha.t•moni:t, apenas tres
.I l•Jputados pe:lir<tm •lispensas Commis>ões•em que e>ta.va1n; Do> faça
inwiga.t·
·
·
·
g~s. l tele;;ramma. ve:n assign ~do não só pelo Govet•na.1lor 1lo J<J~
.t.\u<J como t:1mbem pelo proprio Presidente rio Congres>:J, Sr. 'Gum·'rlliro Auti:lnino. (11Ittilo bm1! ,l[ulto bem.)
..
·"

.. o

Sr. Mendes de A.buei<la. (')--sr .. Presidente,
·ao clwga.r ii estil. Oasa; o Sr. Senador pelo Amazona1 'ltlll acà.h ~ <le
falar, teve a lealdade de me prevenir ..Je .q11o ia cont?st tr noticias
dadas pelo correspondente do Jorn.al (lo Bra:il no Amaz_onas. SupJmz
que se tt·a~a. va. a_Pen.ls dos telegra:mma9 pubiica.dos hoJe o man(lei
buscar os ot•tg!IUI.es, que · aqut ·qe~tilo, ·para. · os: apresenta ao
·.si·. semtdor:, ' ·· · · : . · . :. ". .. . . . . . . -,
o nosso correspJndento no Am;.tzJua~, uosso alitigo·companheiro
.. tl,Jtt•ab:~lllo,. ctJj;tlealdade posso alflrmar e garantir ao Senado; tere
· qüe vir, il. chamado da. empreza, ao Rio do .Janeiro e deixoul:t uru
s:tbstituto, :sobre cuja habilitação deu garantia. ao Jo1•nal. Logo,
:porém, qúe viera.m os seus primeiros telegra.mmas. o honrado Depu•tado por aquelle Est<~do Sr.• l'l~onteiro,de Souu dirigiu. u~a· carta
ao redactor-chefe do Jornal, commumcando que a.quelle ci>ri•espon,ilente era pa.rc.ia.J, pet•tencente a·• part.irlo repul:ilic:tno fede1•al. ;,
.
0 SR, .ToRr.E DE MuRAES·- Não importa a· politica; não tratei
. disso..
·
· ·
, · 0 SR. ,\IÊNJJES IJE AI.~fEIIJA- Pordão. )<)1 (JtiVÍ. com: calÍria.
·o discm•so de V. Ex;
·
·
,. ··
. . o' ,SR.
JoRGr: ' DE
~Imw:s- Isso não me impede de
apa.rt~s.
I '1
"
' •
:::1~. )I EN III~~ m: ALMEIDA;_ Eli apenas não dese,;o dilsvia.r..me
do (l\18 ia (li zoado:. 'pertencente ao pa.t•tido' ropubli~ano ferlera:r;· di·
. rigido pelo Sr. Senador Silverío Nery ·e ora :tdversario do·gt•upo
··di
pelo govern:Ldor do E$tado. · ·· · . . ·.
. ;sidente. che~arlo'
.
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.Determinei a asso ·Ó~rrespondento ·quo,em todos aquellcs assumptos em que entra~se o governo actual .do Amazonas rião .ftzesae
mais do que reproduzir <Ls notioia'l dos jorna.es ..•
O SR. JoRGE DE MoRus-Isso elle não fez.~
0 SR, MENDES DE AL~IEIDA-·., afhstando do Jornài do Braril
toda a responsabilidade.
.
· O SR. JoRGE DE MoaAEs....;Mas elle não fez isso ; enviou nóticlas
·ás quaes felizmente pude resronder com uma. oontestnoão serilJ,.
0 SR, MENDES DE .1\LUElDA-Quanto its ·noticias. ·em Jielaçio '4
hygiene, que vieram publicadas no jornal, realmánte ·o proJ?rio
Sr. Senador acaba de demonstrar que essas doencas ld. exist1am
antes que fossem empregadas medidas para evitar a sua propagação.
·
0 SR. JORGE DE 'MORAE&-Não .neguei isso.
O.Sr. MENDES DE.ALMEIDA- Em rela.c5.o ao facto de terem
augmentado as epidemias, não quero dizer nada. V. Ex. será
incapaz de distiDgllh• em noticias dos obituarlos dos jornaes as
pessoas que aqui mor.reram de.!ebt•e amarella ou do peste bubonica.
O SR. JORGE m: MoaAES-N"'ao .oomprehendl o argumen.to de
V. Ex. e eu apresentei o jornal do dia,
0 Sa. MENDES .DE AL111EIDA-'Corilprebeuderli. 'V,''Ex;,-ninda, que
o correspondente não sacrificaria o seu logar fornecendo •noticias
talsas. Relativamente ás noticias de boje, ·alias foram colhidas
dos proprios jornaes do Amazonas.
·
:0 Sn. JoRGE DE MonAEs-Que jornaos do Amazonas~
O SR. MENDES DE ALMEIDA-De modo que as suas :accusacões
se referem á questão ·de hygiene.
· .
.
OSn •.JoRGE DE MoRAEs-Quanto á questão politic11, jlt 'fiz a
decla raçií.o.
0 SR. MENDES DE ALMf.lDA-EU tonho,aqui O telegramma,:(L§,)
O Sn, JoRGE DE Mo!UEs-v. Ex. estíl. fa.lando·no que.eu nio
falei.
O Sit, MENDES DE AL~IE!DA.-OS corresponilentes do 'lomal do
B1•irsi& toem ordem de pt•oceder de acc6rdo :com aa :ndtioia.s d~ im·
pren~a local, e, o de Ma.náos, especialmente om qualquer ass11mpto
em que entre o Governador do Amazonas. Não entramos na poli·
ticagom dos Esta ios e P.Or illso é que os correspondentes .do Jornal
do .B1,alil teem essa oraem.
.
.O.sn. JoROE DE MORAE>-Etl disse que :t redacºão •lo Jo1•nal do
Brcilil est11va sendo lamentavelmente fUndida.
·
· 'O Sn. MENDES DE ALHEIDA_.Quanto !1. questão de :hygione, peco
a V.• 1\x. que aguarde até ama.nllil, pal'a flUe .eu possa verlftcar os
origlnaes dos telegra.mmas. Depois disso poBBO da.l' t•osposta. com·
pleta moBmo pt>la. imprensa .•.
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. .o SR. JoRGE DE Monus-Pela. imp1·ensa. não; é melho1• dal·a
:aqut mesmo.
·
·· ·
0 SR, MENDE~ DE AUtEIDA..:_.,, OU, si quizer, enVi8l'•lhe-hci OS
tclegrammas em enveloppe fechado, para que V. Ex. tome conhecimento delles.· Tratei apenas de demonstrar a attitude do Jornal do.
Brasil, que não tem llgaoão com esta. ou aquclla faccão politica nos
Esta.dos.
· ·
'

'

'

O Sr. Pre•ldente- Jd. tendo. comparecido mais de
Srs. ·Senadores, vou sujeita.r d votação a redacção final, cuja
··discussão se encerrou ha pouco.
•
.
Vei'ltlcando·se, porém, não haver numero no recinto, vae proceder-se á. chamada.
. .
··.
Faz-se a chamada e deixam de responder os Sr.;; Senadores
Braz Abrantes, Víctorino Monteiro e Pinheiro .r.rachado (3).
O Sr. Preslrlente-Tendo respondido á ohamada.
apenas 30 Srs. Senadores, ftoa adiada a votação.
.
82

. ORDEM DO DIA
COllfMISSÕES A MEDICOS liiLITARES

Entra. em 1• discussão o p1•ojecto n. 11, de 1910, do Sr. Jorge
. de Morae3, autorizando o Governo a commlssionar annualmente
oito medicos militares e nnvaes, para que acompanhem os exerci tos e . marinh:~s da Fran~n., Allemanlla e Inglaterra clurante as
. suas grandes manobras. . .
· .
··
· ·
Nlnguem pedindo a palavra, encet•ra-se a discussito; ficando a
·votaoão adiada por falta de numero.. .
· . . .
·
.
O Sr. P.&·e•ldente- Nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão e designo para ordem do ·dia da seguinte :
.
VotaQão, em di~cussão llnic:~, da. redaoção fina! do pl•ojecto do
Senado, substitutivo do de n. 32, de 1909, dispondo que a acceltaQã.o,
pelos membros do Poder Judlciario, de qualquer cargo ou commissão do Poder Executivo, importa tHt renuncia do cargo judieiario;
Votação, em 1• discuslão, do projecto n. 11, ele 191!1, autori·
zando o Governo a commissiona.t• annnalmente oito ·medicos militares e navaeil, para que acompanhem os exerci tos e marinhas da
França, Allemanha e Inglaterra durante llS snas grandes manobras.
(Otfe!'ecido pelo S!', Jorge do Mo1•aes,)
.·
.
2• discussão do projecta n. 3, ele 1910, modillca.ndo; substi•
tuindo, revogando disposições da. lei eleitoral n. 1.269, de 15 do
DO\'embro de 1904. (Com pai'IICIII' favom»cl da Oommi1st1o de Ju1tiça
1 Legislaçl!o,)
·. ·
.
. . . ·.

Levanta-se a sessão ás 2 horas.
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.
Discurso do Sr. 'Dr, D. Roque Saeni: Peiia no' Mlliísterio · da.~ Relações Exteriores, a 23 de agosto de 1910, e que' o 'Senâdo
deliberou inserir nos seus ·Annaes, a. requerimento do Sr. Senador À:. Azereclo, como mais uma· homenagem devida ao emt.
ne:ilte' estadista. argentino e um preito :de justiça.: aos sete _
alevantados sentimentos de paz e confraternidade ·· .. : ,., \,,..
. . Seiiol' Ministro de Relaciones Exteriores - Hace un ano; ·c~ilio
.lo babeis recordado~ en circumstancía dél 'todo analogn:;~ tarnbien
· como abora vuestro huesped;ftlême dado; confesando mia Yistas,en
mRteria de politica. continental, deciros con slrnpJe .Jengua.,ie de ,ver·
· rlad, mi jlroprio concepto sobre la l'oincidencia de nucstrosr.destinos
. y la neres::trJa at•monia de nnestras dos ascenc!ones.· De esa. fecha. aca,
· si ha cambiado mi situacion 'oficial, mis conviciones permanccen
integ1•a.mente invariablos. · Fuera inutil l'eitorat•las á tan bi•eve espacio de tiempo, maxlmo, cnando habia de repertil•Ias sin modill·
· cacion alguna, iden tico hoy como a~·.er ·mi 'fei'vido aiielo po1• una
amistad sin descontlansa8, ·IJnjo la qual nuestrcs dos paizes; entregados ;t la la.bo!' tt•anquilrt y fecunda, rea.lhamn por natm•al gra;vi·
tn.cion su.i valias, su inlii~cutible in0orporaciou al concierto de las
grandes potencias.
, . . , .......
Todo uo.;; une · y nada nos ·separa.'" lln la Historia, parecidos
. simultancamonte â la. civilizlc!on. bemos cumpli<lo iguales pro. cessos constitutivo> :y, adquirida Ia pe,rsciJialidad:, intern<teional,
_nueitro .esl'uerzo y nuostra sangre se .hao confundido 011 nobles em: pr.ezas, 4onde m!ls. de~ una vei para )os dos. paizes ha salido la
m1sma dmna de v1ctor1a y un solo· arbol ha. dado laurel a sus
vencedores. !ln este instanio de la humanidad, •rigen ·nuestro sino
· imperativos oguales y on Ia febril hnprovizacion de,nuestras grau..
dczas ponemos la misma virtnd creadora, la misma tensiOJI per·
:Hevqran.te. y nos ag1•anda una mjsma;, y ,incommJ;~Yible. ~.. il'retlutible. ~!Jra os. De[ante, o.le nosot1•os,. trlts·Ia. bruna de ·ras décadas
iminentes.
·
· · ·. · · · '''· · ,. '' ., 1::: :~,
Y ante la cálitht vision de.nuestros 1mtrlotii!mo3 aparecén bien
· sobre el Atlantico ·dos paises onórmementr. ricos, enormemente
·grande~,' ono1•mcmente J'Uertes, Ios'Bstados Unidos delBrasil .y la
:Republica Ai•gentina. · •··
·· :.: ·:
': , :·,
To~o nos une. y. nada. nos separa, Nllestl•a.s economias. no. tienen
. •i!> comun sino su tempranrt madurez.' y ~üs vitalidade(r,rod,i·
'
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.· .· Los p1•oductos son distintos ·y. rtpx·eciandose. en el Jeliz uontác~o
de la vocindad, no se enouentran nunca )iil·Io's lejanos marcado's,
. •londc Ias rivalidades de Ia ofet;ta. pudiese11 atenuar la excellente
amistad tle. sus crecimientos. ·
·
'·
. . · Las mismas necessidades de uno y oh~o pais; t·egladas JIOr lo·
gislaciones provisoras de convenielioia ·1•ecipro~a; po~t·ian ha.llar
mutuas satisl'aciones en los excedentes de cada prorlucton;ahmnda:n·
doles la. coloca.cion distante e onerosa.
:;
.
. •
.
Todo nos une y nada n·os sepa1•a, Ambàs Rep'ublicas'tienen
ampliamente acreditado sns sincei•os l'espectos por la ,justicia, su
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despego ,;o ltts ~oludoues violou~~ y su l'Bpugmtucia pOl' couli<-~1'
.al :tzaJ' l!e la8 ar·m:t$ la acquisionl!e e~ns >ituacione; tJU"• para ser
.legitima,: y JlU.ra ser sulid<tg, lmo de J!eg:tl' incruont:t~, tl'aidiLS 11or
,e! nalmjo lwnesto r el diiLrio s.tct•ificio, Dentro <I e esa sed de tt•an,quila "'I uillad y de univers:tl ul'lntlni:t <~ ue, si !'ué üt utopia de. otro
si:;Jo, es ol ma~ ciLt'O idc:tl Jltt.r<t la ctnturia 'lUC nos toc:1 l'iVir,
ol B: aY.il y ht Argentina han delimitado sus l'rontcras por el m·bi·
h'a!(c y ht victori~. no lw. ahti•garlo sus \':t~t,l.~·i~a~ ,.xtcnsionr8 t.eJ'•
ritorLtles.
.
Todo nos uue· y nada uod separn.
·· .
. Níngun antagouismo etnico, uingun pldtn tl•J limito . , ningun
.ml!l'c:tdo cumun nos poue em mtmposoputJ,tCis.
.
Ln J't•ecuBHtacíon es diat·iu. y CIJ11St<Lilte, tambíeH âe;cionto, y
8Í en J,u,; uatut•u.le.~ cont.ingenchs <le los do>at•ollo.l naclonales pudiem genet·arse 1111 incidente, surgir un ro1.a.mieuto, un:L snsceptilii·
Jidu.1.1, no ha.bia jnmas c•,mplicacion que llegtw a concretar;~e'·én
condito y escapm• a las soluciune8 de la razon.
·· · :
~o cabon politicas intmnsigentes ní aleanl.:1l':au· pt·u~jJet'<W
tetnjJtJt'amieJitus l~xtl'emos ante iJU~stl'a }l!'(lbada ad,lle~iou a l<t
_ju~ticia., ante mwsko comun ,cl'edo pa.citlsta, :tnt 1 el r~~pecto !'tlci;.
proco (Jlltl nos guat·damo&, '.l11n lamentados en nue~tro.~· ·p:ll'ocíilos
v<LIOL'e$ y en n nestl'Os firmes sentimientos. Ha sido y continu;L como
·oblígacion primM•ia de todo~ lns liombrcs de gobierno y de totli:is
los hombre~ de pren~a. de todos aqucl!os á •1uien en un ~' oko J<};t<tJo toca la gl';' ve responsahilidad de regi!• las a.eciorais y tle ni'i~
ontar los spirit.us, conset•va.I'chiro e! uouceuto de 'lllilla. fr:~oternitla.d'
·bJ•asiloim-argontina. és elnusula. principal de uu tt·;~tado insct•ipto
·con d Vu,tino, t[UO sol.o ae~il cow~:cioo an~oci).Ja.l'fllo; la ~·calir.acton
lle s1rs .:.r<UJo.lozas. Amigo 'lo! Rr:.t~Jl, ho nce!)tal.lo str. g-mttssnn:L hospitalidad par. t d.echu•:trlo rm la lorm1t ma.s sJI~ mno, y camin .> . de
mi p<<tria cotJS&attl ou esta otapa inolvida!Jle '!Utl la. JL•.J.tornitllid
brasileim·a.rgeotina es sentltuiento at·rai.1(ado, hn hondo y ta.n lh•me
I)IJ la~ dos alrn:t~ ua.cionalos qne prima muy pol' e.tdma tle las efomeras eomhinaeiones rle nosotros los IJUO pensamos, transilodos
didgemc;; de naciones, qu~ conocen bien su IIOJ"te y sn l'ota.
í'eiwr Ministro de Uoltwioues · Exteriores : POl'·lue iote!'pt·etc
:do !11 voluntad rle sus puoblos, ll'lostt•os gobiimiD.> seau cu tiJJ;Ls las
·cuestiontH v en toda.> l11s hot·a~ soli.lal'ios de lo' destinos de los
.:r:starlos Ui1irlo.~ 'lei lka~il y tio l;t Rcpt'tblíca Al'geotina! Po1• d
gxm. seiiol' Pre~itlcnte •lo la Jlepül,,lwa.! Pm• vt)~. mi illu~tre

. an1igo!

··

-

· -·

S1'. Milli>tt•o das Relw:iios. Bxtet·ioL'tl~- Faz um· auuu, como o
hav•J!s rocortl<tdo, em cil•ct.unstu.ncia tio to,IIJ ~tmtlil:;a, tambem,
i!OillO agOJ.·~· vu>Sil h~>porle, l'oi~mo tladt!, ext~!·naotlo rniill!as vi~ttts
em JU<ttoJ:·ta de pullttea uontnwntal, nmtHlesta.r, em hngUII8tJlll
simplc~. mn' cltt'ia de vrll'llailct. os meus conceitos ~obt•e tt coinci·
. tlencia do,; nos'''~ do;:r.inns 11 a nne•'~~at·i;t llll!'lll•Jnia,•las nossas ti u:ts
ascen•õ~~.
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. De então p:t!'.L c<i;· murlou'u minha situar,·ão offichl; minhas
conl'icções, porém. pm·mnnecem integralmente iuv:.tt•iavc.ü;;, Fôt'lt
inutil reitoral-a;; ao cabo de tão breve espaço de tempo, maximl'l
quando teria t!e rr.potil-as sem moditlciiQ1io alguma, identioo sendo
hoje o llontem o meu fct•vot•oso anholo por uma amizade sem desconfiança~. deuaix·) da qual os nossos dou~ paizcs, entregues ao
!abot• tranquillo e 1'ecuudo, realizarão, por gNvitação natural, suas
riquezas. sua indiscutível incot•poraçlo uo eoncet•to das grandes
potencias.
·
· Tudo nos u:w c nada nos sep[Lr·a. Na Historill, sur·gindo sim ui·
taneamonto pará a civilisação, oxocutltmos ·eguaes processos con·
stitutivos, c, adquit·ida a personalidade internácional, nossos e.,.
forços e nosso san:;uo ~e conl'un<l.il•am em nobres empt•ezas, donde
mais de uma Yoz rtdou par;t amuos os pa.izes a mr:sma alYorad;t do
victoria, fornecendo uma ~ó arvore os Iaureis pam os seus Yencedores. Nesl.e momento da lmmanidadc, eguaes forças regem o
nosso dllstino e na febr•il expansiio de nossas grandezas pomos a
·mesma virtude creallom, a mesma tensão prrseyerantc o uma.
mesma fé il'I'crluctivel nos engr:tndece.
·
Vede-os. D,;ante de nós, para lá da bt•uma das daca-las immi·
nentes. A' cttlida Yis1io de nos.>os patl•iotismos se mo~tram sobre o
Atlantico duus paiws CllOt·nwmontc ric')~, on)t•mcmente grandes,
enormemente fortes : os Estadus Unhlos i.lo B1•azil e a Re!mbllcQ.
Argeutintl ,
Tudo nos une o nada nos :iODat•a.. As nussas ee)nomit~s não teem
de commum sinfto uma tompol'il mttdut•cza e prodigiosa~ vitalit!a.das.
Os productos ;lto di~tinctos o, :tpreç.~nrio-se no contacto l'eliz da.
vizinht~nç.t, não se encontralll rutuca nos mercados lougincgtos, de
mo~o que as rivalillade; da olfm•t;t pudessem attenuar a cx•)ellcnte
amtzatle cm C!itC se oper·:t o ct•escuneut'l de ambos.
As meimas ncccs.>idades do um o outro paiz, t·egllhulas llOL'
legislações pr~videntcs de COllVODieucia l't)CÍpl'oCa, eoderiam. achar
mutuas St\t!slações nos excedente~ da mtda prollucçao, ~llltl'lzando
lhes a collocttç:Yto tlbtrLn te e oJwro;;~o
Tudo nos une e naJtL llos separa. ,\miJas tL; R~publicll$ toem
amplamente llemonstt·atlo o ~üwero t·espeito que votam á ju.~tiça.,
o seu desamor eis so!uçues viollmttto e s·m ropugnancia om contlar
a•)S azares dtt~ armas a conrlttisüt de;sas situações que, pam serem
legitimas o solitlas, hão tlu chegar incruenta~, trazidas polo tra•
!mUro hono.;to e pelo sacl'ificio diuturno. .
.
·
Sobre essa lmse de tl'anc!llil!:l. ec1uidadc o ile universal har.mo·
nia que, se t'oi a utopia de outro ~eculo, ê o m;tis cttt·o idc~~l da
ccntut·ia C'll que ws toc1 viver, o Hrazil o a ArgentinQ delimitaram
as suas ft•onteiras por arbitramento e nenhnmtL victoritt lhes alargou <t~ \'<t>tissimas extensõe; terrlbriaes.
TLtclo no.l une e nada nos sapata. Xonltum antagoni~mo ctlluico,
nenhum pleito ele limite.<, nenhum mercado commnm no> coi!oca
em ca.mpos O]lpo,tos.
t
A frequentação é tliaria e cJnstantu e t;tmb~m cregcc 1te, e, s~
nas cout.iugoncias dos desenYo!rimentos nncion:too, J!Udera gerar-sa
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um iucillouto, sut•gil• utn attl•i io, uma. ~usceptibiiitla.du, nlio lm ver4
,já1uai; complicação rtue chegue a conct•etizil.l'·SO em oonflicto e que
escape 1is soluQões d:t l'azão.
. Não cabem volitíc1s intmnsigcutes, uout prospoi'Jl' consegui·
ru~m tompet·a.mentos oxtrem ··~. a.nte o no.sso pro r ado amor 1L justiça, ant.! o nosso comfnnm ci'O lo paciNsta, ame o l'Qspeito l'03i•
pt•oco quo nos tomos, 1't!n.lamontado !Jelos nossos valores somclhan•
teso peh flrmcza. dos no<s.s sentimentos. Foi e contim1tt a. ser
obrigaQão primortlial de todo• os homens do gorerno e d<! todos os
homens do imprens:t, do totlos aquelles. a rJucm em. um como
noutro Estado toca a gtmo responsabilidade do rcget• as acções e
de oriental' o; esplrito>, conservar cl tN o conceita de que a fra·
ter,JiJade bt•azileiro-argentina é cllllst!la prinoipul de urn tmta.do
firmado com o Destino, rtue ~ó sob essa. condição lhos ant,lcipa a
realização tlo~ seus engrandecimentos. .
·
. Amigo do Brazil, a?reitei. sua .gratissima hospitalidatle ptn•a
docla.rar·lhe pela mane!l'a mat~ solemno e a camtnho . de minha
patrin que con~t;ttei, nesta etapa inolvidavel, set• a l't·atet·nidade
bJ•aúleo-argentina um sentimento at•t•aigado, tão l'nntl') e tão t!rme
nas a~ma~ das duas nações, f(Ue paira mui tu acim~ d~s e~h~moras
comb1uaçues de nós outt•os que p:..nsamos, transLtorw; dit·tgentes
de nações que bem conhecem o sou norte e <t sua 1•óta.
. St•. mtnist1•o d1t~ Relações Exterloros-Po.>r rtue, intet•rn·ctes da.
vontade de seus po,·cs, uosso.; governos sej lffil cm to:la~ as qnestõe~ e em todas às hora~, solidat•ios c1uanto aos de.~tinos dos Est<ttlos
Unidt•s do llrazil e tia Republica Argentina !
Pelo E~m. St·. Pt•e,idente da Reptll.!lict~ ! Por v.:.s, meu illusu•e
amigo!
:12• SI!.:SS:i.O E~I 21l vg AGOSTO DK'il9!0
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l'R11S!UENCIA DOS SltS. b'!!ltREiltA OlL\Vl'.lS, I" S&Clt11'1'ARI0 1 11 PEDRO
IJOIWE~, 3• SEOREl'AlUO

A' l Llom da tat'lle, pl•eseute num~ro Ioga!, abro-se a ~essão, a
que cone• r rem cs Srs. ~on11dores: Fet•t•ei!•a L' ha r o '• Po.Jr~ n;l'ges,
Jonatltas Pedrosa, Jot·ge de Mo1•acs, Arthur Lemos, José Euzebio,
Mendes de Al.Jnei,Ja, Pires Fet'l'Oira, Domingues Carllelro, Ta varas
de Lyra, Walfrodo Le,,l, Alvaro Ma.cbado, Ctlstro Pinto, Gonç.üves
J>'ei'l·eira, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, Coelho e Campos, Oli·
Yeil•a V<llladilo, Sovel'ÜlO Vieira, Bel'!lal'dillJ :;)-tonteira, Joio Luiz
Alves, Lourenço Baptista, Ol!reira Figueiredo, Sá Frell•e, An:;ttsto
de Vasconcollos, Beroat•do Monteiro, .Alfredo Ellis, Jlranci::co Gly·
cerio, Braz ·Abrantes, Loopoldo Jardim, Metel:o, A. Azet•ellC', Go·
neroso :\!arques, Felippo Sehmi<lt, \'ictot•ino Monteiro o Pinheil>o
Mac!Htllo (3ti).
Dei:·mm do com nttl'OIJUl' com cu,uaa .i ustl tica.da o; St·s. Sunado1•es:
Quintilw nocJ.)'liVII;Ar.~uju G0o,•, C.. aJ[tlo c!r Ab1•eu, Silvorio Nery,
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Jndio 1!0 Jll'azil, P.u;s de Carvalhv, Urlntno Santos, Ribeiro Gonr;a!l·e..,, (:e!'vasio P,tssos, Thpmaz A~cioly, ,\ntoni,-, rlc Souza •. Sigismwl•lo I•OU•;·alve~. RGs<t e ~1lva, Gullhct•mo Campos,José Marc)))ino,
Huy Hat·lq;t, :Moniz F1•cire, Lauro Sodré, Fclidano Penna·0 Fran<1:sco Salles •. Gon?.a~a Jayme, Joa<JUilll Myrtinho, Alenca1' 13uimar1ic~, l Je~·eillo Lux, Lam•o )lfillcr c CassianO) do N •sei meu to .(27).
E' !.da, pvst<t cm oliséussão c scin debate <lf•prol'adn <~: a.ctn. ·,J t
~wssfi.q anr,eJ'JOI~.

O

.

.

·

IS:a•. :Jo SecJ"etnJ.•io

(s.w~i.ulo

de !•) ,J;i o:ont.a do

. sognbto
OlHei os:
Un1. do Sr. i"

~·ecrctat·io

;la C:tmara dos·Jcput·tdos, •le ~5 do

cot•J•ent•;, Penwttcnrlo a segniute

propn~!çiio

da mcsmn Cnmara:

N. 5- lDlil

o Coogl'IJS~o N<lcional rosolvll:
Ar·tigo uuh:o. Fictt pl'Ol'Ogada n.té 3 de outuhz•.; •lo corr<Jiíte
w;, : a a~tuat sa:;;fio legisll\ti va.
camam tlús lleput:Ldos, ,2:) de ago,t•J dtl J9liJ.- Sabirw Bm·•·oso
Ju11 i o~·. J>residonte.- Antonio Sinwio dos Santos Leal, .2• SecretaJ•io
Herviado 1le 1• .-José Joai)Hi.,, da Costa Pereira B•·aga, 4° Secz·,~r.ario
>'"l'VÍildo rle 2•.
Fie:\ sobre a me~a. pàl':t ser, como m:\túlü lll'IJ<lii~O que é, de
;tccúr•Ll•J •Jom o Regimento, cliscuti•la na ses.>à' ~eguinte:
Ui11 do xlinistro das Rehçõ :s gxtorioJ•es, de 25 cltJ Cvl'l'ente,
c;ú!:lmUIJicando <llltl a Legação Britannica, em c:m1primento de
in.str·ucções do seu g.,vcrno, lhe perle t1;an.>mitta ao Sena to ilo
i·!l'al.il os sincor•o.; agradecimentos dll Sua :1\la.!.Jst:ttle Brlt'lnnica
peln. mo\•fio 1le peza.1· vota.da JlOl' motivo d•J 1~'\!lecimeu to de Sua
:-t:1.,·estafie o Hei ll•luardo. VI!.- Inteirado.
Cm .lu úm;\ com missão de o.studa 1t.os, con\'idantlu u Senado
p ,r•J, tOill(~I· p:~rte tllll um L manife~tação ;~o emiuente ~cientist:.\
JJr. Osw,ddo C'l'llZ por• occasiiill do seu regt•esso a esta Capital.!llt•Jirado.
·,. ·
Requm•illleuto de IJU. Mat'i:l ,Josú da Costa ·aauizó o Victoria
Lconor· d:~ Costa Lima e Silva; filhas viuvas •lo almirante Jesulno
tlo Uegv C0sta (baJ•ão tia Laguna), em que, all••gando Jlito torem
>ido' contümpltu.las na pe!'Cepçiio do meio soldo o monte pio do seu
1•ae, pC~r ~erem cttsa<las ao tempo do J'Jl!ecimento ·,to su'L mi'w, o
tel'Oill Jica•lo ultimamente vim·a$, sem l'Qcm•sos c em ltV<Lil~'ada
j,hde, pedem <t J•oversãu do meio soldo e montepio de <JUO gozaY·11ll suas irlllãs viu v<~~. ao tempo •lo faU•!cirnento riA sua mlte, Q
j:t lall•JL:ida~ tamliem.- A' Conmlis,í'ío de Fin:mr:,,,Q,
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N. 28- l'JlO

Em data do ll do OO!'l'Ollte mer., () dit·eotol' da rs~cl'Ottt!'ia tlc:;ta
Camal'a, SJ•, Antonio do Sa,Jles Balfut•t Vieira, snbmetteu ri Co:umisslio de Policia um requer•imento; que ell<L agot'<l traz :1 consitlot·a·
ção 1~0 Senadu com o parece!' que a re;:poito lho cumpre tbl', para
se!'Vtl' de lJaS•l ao roto tlo me;:mo Senado.
·
Petle a•1ueHc l'unccionat•io que esta camal'a I!Jo conce.Ja tli~
I>CDSfl. rio serviço nas condiç·õu> om que a out1·os ,iá hou1·e por· l!f'ln

làzúl-o, e instruo a sua petição c:om dons attesta.dos medico.; J)L!los
quacs se veritlctr. c~tal' elle solfrendo de mole,til.l IJUe l!Jo Impõe o
afastamento detlnltivo do exerci cio do seu cargo.
Comqun.nto firmem esses atteata.:los dou< clinicos da maior fLl
peb reputaçii.u do que gosam em o uo;;so meio, onde não se num e·
r·am porJ>c.ucas as n.Jtabilidar!es mediC'as, a Commjssão ele PiJiicia,
fiel á Jll'ilxe que lia ~egnitlo em anteriores casossimiJbantcs e con·
tando, pot· felicidade, entre os seus membros um clinico distinat.i:;simo, ortviu o seu p:u·ecer·.
.
'l'ondo 'ido essa accót·tle com a opiuiiiu umittida pelo> sigmth·
r·ios dos atresta•.los juntos ao rcr1u~rimento, nenhuma duvida mai.9
lhe er•a licito alimentar• sobt•e se •le\'ia. onniio aconselhar ao Sen:t<lo
C> deferimento do pl'dillo de tjtte se trata.
,\li:ls, :tinda IJIWudo al~tuma hesitação pudesse a Commls.,iio
c·xpc·riment'tr cm as:>im J>roc;,tler•, nr· sn1o doante 1le tão positivas c
inillu•!iveis atlll•maçüo:l :lcerca do ostndo premu•io de sande do
fumcionario em ctnestão, uma clroumstancia occot'l'e, bastanto
pat•a lhe determinar· a opinião q11e aqui manifest.n.
· E~sa. cil•cum$tancin c,,nsiste em que o signa.brio ''" I'OI!IIBt'i·
meu to a que ncs l'CR•t•imos ~.de ha mniio, odecano dos, l'unccionarios desta Ca~u, onde j1i conta 32 anuos de serviço, a.(ór:t_ niai.> seis
pas~ados em outros cargos publicas antes de. po.ra ali ui eotl'lll'.
. . Oecort•e m;ds rtue niio são servi<>os 1lestituidos de valo!' os que
lhe encbot•am tilo longo pet•iodo da vida. na excellencia deites,
tanto quanto os da Commi>~ão de Policia, podem dal' teatemttnho
os actnnes memhros llo Senado e todos os '!ll!l, em êpooll.S prece·
dentes, desempenharam ne~te. r•ecinto o manrtato Jegislati vo, Jllll'·
quanto roi Jll'iocipalmetlÍl! ne.;te recinto que olle os prestou como
olllciul da acta e depois como vi ce-director dr~ seoro'taria, faz~u,lo
jus á recompen~a a que ora aspira legitimamente.
· Pontlerando toLlns es;as razlie> tle de>cldir. chegvu a Commi~.iiio
de Policia á coo\'icção de lllle niío lhe er~~ dado opin:tr seaio c·JO·
íilrme 1t primeh•:t das. conclusõo,; (ÍO presente pare~er, cmh.n•a i:t.. mentando que. com o rtPtll'OY:J.l-a, o Sen:lllo ~o privo de um (los seus
bon~ ser r i<lor~s.
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Cum~rin1!c-JJ:e mai~. ncceiiu. r1ue srjn, seg.u~do ella •lspera,
pelo Rena do, a sua lllancir.L de YOI' no caso,. indh·al' quem deva
substitui!• o funccionaJ•io dispensado do seJ•viço, a Commissão·cogitou desr!e Jogoo deiS<L srJbstitui<;>llo o dei iberou propol-a como o f.1z,
propondo igualmente ontms qne da ]JI'ii11•3ÍI'a decort•om.
·
Assim DOiS tl Cll;t do )Jltl'C~ül';
· I. Que se.i<L dispensado d·J WI'I'i('o p;t• tempo iodeter•minatlo e
com todas as rantagens do cmgo f[UQ exeJ•ce o ctil;ector da Secretaria do Senado Sr•, Antonio de Snlles B!lfort Vieira;
2. Que ao cat•go I! e rlircJtot• fOj;t promovido t> vice-director

Dr. Lui!. Olympio Guillon !libnit•o;
3. Que ao de vice-director seja promovido o official Sr. Joio

Pedro de Carv.tlho Vieira;
4. Qne para o logal' de oillcial, vago pot• e1foito desta ultima
promoção, ;;e: a nomeado o Sr. Uba.l•lo Rod1•igues Pereira.
i':th l1as Commissõ~s. om :zc; •lo agosto de 19!0.-Fel·,·eira Ch.a'llts, Presidente interino,-Manoel de .ll'at!}o Goe.,, Jo Secr,ltario in·
tcrino.-Pedro Attgusto BDI"ge.~, :2' Secr<it;tl'io ini.ct•ino.-.-lntoJIIio
.A:e1·~r!o, 3' ~ecretario interico.- .\ impz•imir.
N. 29- 19!0

Em agosto ele 190 \, rcq uer•en :to Congl'esso Nacional o tele·
grMhist;t da JMJ•adn. d" Fe ·ro Cen(ral do Brazil Aunibal de Sá
Freire nm anno de licP.nç,t, em prorogação, o J1:ll'& tratamento
tle sauile.
Ouv.ida subre o asmmpto a Commi~siio do Petições e Pode1•as
tia. ca.m11ra dos Do)utados, em outubro do mesnu anno, base •n·
do-so n•t inrorma~ão que ao; 8 de out1.1brv o a seu pedido Jhe mi·
nistrara o Sr. :llinistro da Inlnsüia, opinou r;e~o <J<:fol'imonto da
pr:tição, rcdttzindo, porém, aquelle prazo.
.
As;im, a pro;:n>ição n. 182, de 1900, t•enwttLla ao·Sonauo, em
15 de dezembro daqucl!c anno, autoriza a concessão da licenc;ra. por
seis mezes. Sobro ella existo um I)SlJoço rio parecer flii'Ol'avel, mas
CJUe pot• motivos desconhecid.:s só lcgJ·ou a as:;ignatura.rlos Srs. Go·
mes de Cu.stl•a, então pre~ir:onte da Commi~slto, F. Glycorio, con:o
ralator•, Alvaro !\fachada e Lauro HüHer. A' Yistá disso, foi a pro·
posiçfio, om 18 do COI'l'eutc, noramento distribui•Ja. no seio da. Commissão ao actual rela tO!'.
Como e,;; to ligeiro h isto rico .salienta. ,;•;idontemento, perdQU
e;·so projecto toda a opportunidade r~. porque assim é, a Cummissào pensa que o 8cnado não deve appl'ovar iL alluditla proposi·
ção.
S da rias C•Jmmissües, 25 do agolto do HliO.-·Feliciano Penna'
Presidente.·- Arvaro 11Jachado, relator.- F. Giycc!'io.- Go11ça:..,e8
Fe!'eim.- A. A:m·edo.

26

SESSÃO BM

DE AGOSTO DE

1910

359

P!'oposição da Gamam dos JJepulaclos, 11.182, da 190/i, a que se 1'e(ere
o parecei' &Hpm

O Congresso :\acional resolve:
Artigo unico, E' o Presidente da Republica. autorizado a
conceder a Annibal de Sá. FJ•eit•f', telegra.phista de 4• classe da.
Estrada. de Ferro Cmtral do Bra.zil, seis mezes de licença, com or•
denado, om pJ•orogaoão daquell:t em cujo goso se acha, pat•a tra·
tar rle sul saude ; revogadas as disposições en1 contt•at•io, ·
Ca.:nartt dos Daputndos, 15 de dezemko de 19013,-F; de Paula
O, G?IÚlllll'r.íes, PJ•esidente.- James JJm·cy, 1• Soci•et:Ll'io.- Paes
Bar1·eto, supplenta, servindo de2° Secretario.- A impt•imil'.
N. 30- 1910

A propo.,ição sob n. 134, 1lo 1909, da Cama.t•a. dos DJputo.dos
autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fa·
zenda. o credito extraordinario de 26?$9401 afim de occOI'l'er ao ]Jagamenb devido á venerava! Irmandade ae Noss1 Senhora do Ro·
sat•io cS. Benedicto, em virtude de sentença.,iudicia;•la.
· Do exame de papeis que aeompa.nbar.~m ·a proposição e lhe
deram origem vet•ifica-se que o credito foi peàido por mens.\gem
do P!'esir!onte da Republica para att~ndet• ao precatoJ•io do Juizo de
Saúde Publica, em cumprimento do accoJ•dão ila. Cô1•te de Appella.ç1io, que, absolvendo :~referida ü•mandade da. multa imposta no
processo d 1 infi'aDção sanitaria e0ntra ella. inteatado, condemnou
a União ao pagamento das custas.
Tendo passaclo em julgado o accorrlft:o ailutlido e feita pelo
contador do juizo a conta, na importancia constaute da PL'Oposição,
met•ecJ esta ser appt•ovada. pelo Senado, e é o parecot• ria Commissão do Finanças.
.
StLla das Commissões, 25 dJ a.~osto <lO 1910.- Felicirmo Perm.~,
pcJsidoute. -Go»Çal~e8 Ferreil·a, rela.to r.- Ji}•ancisco Glycerio.AlvC!ro Machado. -.L A~eredo.
•·
Proposiçtio da CamarcG dos

Deputado~, 11,

l&.J, de 19J9, a que se

re{e1•e
. o JlaJ•ec~,. mpl'a
.
.

O Congresso N:Lciona.lro>ol ve :
AJ•t.igo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abril• 110 Mini>terio dtL Fa.~enda o credito extt•<tordia~t.rio de 26:?$940,
afim de occorrer M pagamenr.o devido á Veneravel Irmandade de
Nossa. Senlwra do Rosa.rio e S. Benedicto, ll::!• vil•tude de senteooa
judiciaria ; revogada.g as disposiçõel em c.1nti'ario.
·
· Camat•a. dos Deputados, 26 d.1 novembro de 1909.-Jo<l'o Lope1
Ferreira Filho, 1• vice-presidente,-Estacio de .4lbii9Uergue Coimbra,
l' secretario.-Eduardo Thome de Saboya, 4• secretario, servindo
de 2',- A imprimir,
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N. 3!- 1!110

A Cummiti.'~'' ú1' Finan,.·:l> oxa.miaando u. pt·opo~it;1io 1la Ca·
lilO. do auno pa~,ado, JKI>S<t :t onJHtü•
·
Tt•;tta·so de autorizat• o PI'(•sidcnte da l:upublic<t a alll·ir o ct•e-.
dito oxtJ•aordi!Htl'iO de :JOI$o30, importancia das custas a quo foi
cond~tl1l!ada a União ::t pagar a .Joaquim .Jo~tll\!:u•tin>. pot• :tcr:••!!'dão
da. Cot•to rle Appcllaç;io, que o absolveu c .in[!fOII sem ('J!'etto a
multa imposta uo procPssr• de. iufracção s:tnital'ia. contm elle in~
tenta.lo.
.
. O credito fi,i JmdidCl}JOl" mr::n.su.gcnJ t!o Prcsitl~n~e du. Re}l!lIJl!ca, pam atteudet· ao pJ·ecatot•w e:::porüdo ao mtntsti'J da Fa·
zc1:d:~ polo .l~tiz~ da S:tiído Pnhiica, d0pois dopassar r.m ,juJ."·ado o
l'éfer1do ncc~>rtluo e nn conformtd:tdC' da cont:t fett.a pcliJ eont:cdor
m:u·:t dos DeputttdO·, sob
s"bro ella o scrt pareePr.

n:

dojuizo.

·
.Assim, uonhuma rar.ão ha a oppo!' :t r,pJm•Y:.ção dr' pro·

po.;1ção.

·

S:tla rla~ ComJni~;õJ•:;; .~5 d~ agosto de 1910. -Ji't!liciano Penna,
Prf'sidente.- (lo,;ç<!lt:es Foneira. l'l'lrtior. - Prrmci.,co Glycm·io, Alt'a1·n Machado.·- A. kr•·edo:
Propv.•içt.7n do C<'íít'.li'a dn,, DejHtla•lo•,

11. 1:19,
O Jlal'CC~l' Sll]ll'l<

.

d~ 19(1!1,

a q?Ae se ~·etcre

O Con;;J•e.,~ú .l\"aciu·nal rc•soJ ré :

At•tigo lllliCJ. Fica u PN·sitlei<te 1la l{•·pitblic~' antut•ir.u.do a.
abt•il• ao Ministerio dn Fazmllla u cradito exü•11ot•dinario de 301$030,.
afim de occor·rct· ao pa;tament, rle\•ir!o a J...-aquim ,Tost: \farticg, om
virtude r!e S~<ntenç:t ,iu(lici:l!'it~; ré rogadas as tlisposiçõe~ em con~
tral'io.

Camat·a tio.< Dr.puh,los, :tU tiO J:uvr.mhJ•o de [()O[•. - Ja,to Lopes
Fln·rei1:a Fil/,o, I" YiC•~·Pl'f!.,Íllonto. - Estacla de Albu.qw•·q-ue Ooiil11mt.- l" · ~OCI't'Ül.I'ÍO, - l·.'rluardo 1'1wm~ 1/e Sa/JO,J/11, 4' St;Cl'Clal'Ítt, sm•vindo do :2••. ·-A impl·imit·.

N. 32- 1:'10
.
l•:m reotuedm~nto de ~3 do r:o1·rento, sul i cita, por Ollfl•rroo, o
~~·,. Manoel J,..,~ Mnrtinho. ministJ•o tio S~•promo Tribttn:tl FedeJ•<tl,

SeJs mcze~ tle ltcont;tt, com todos os YCUCJmcntoo, plr::t tl'ahmento
da sa11r!e, e a ec,ntat· de 28 de junho ultinw.
· ·
.
1
Ao requerimento :tcompari!Ja um attestrtdo medico, quo ovitleu·
cia :1 mo!cstia alleg<ltla. Sobre isso t1 pnlJJieo e notot•io sel' pt•ocar·io
o e.:t:t,lo 1lc sande rlo illu~tt·e r('qnN•ontc.
·
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A' vista rlo expu.,to, 1L !'ommiss:"to de Jo'iua.n•:·:,o l' tlr Jl!•recflt' que ·
o Seuadollle detlra o podido, :1pprovano.lo·o ~eg1tinte
.
I

O Cougrosso l'i'a.cioull.l tltlC!'et:t :
. .
Artigo uuieo. São concctliclo;; .sei~ meze.s de licenç~. com. tudos
os. vencimento~. 11 conta!' de 28 de juul10 de llllO, ao l>r. ~!a1w:l Jos:l
Mttrtinllo, .miuistl'ol do Supremo T1•ibnnal FC<leral, para tl'atar d.a.
saude, onde lhe con rier.
.
· )'ala !la~ Commissõc$, 25 do ag.Jsto de 1910. ·- Feliciaw; ['e>ma,
pt•esidonte. '-A. A:e>·edo, relatot•,- F!•tmcisco Olycel'io, - G.mÇ((i~es Fel"l'lil'a, - Alt~a1·o Mrcclwdo.- A imprimi!•.
Os~·. P~·et,ddeute

-l.lovo commuJticar ao Senado que,
em re>post:t ao tologramma do Pl'osidooto drl ~cmlllo Argentino, e
em rirtude da delibora.;ão tomada pelo Sonarlo, a reruwrtmcoto llo
honnrlo Senador put• S. Paulo Sr. Alf'l•rdu Ellls, eXJIOdi :lqnrllc
Prcsiclonto o sog11inte
. . tehrramma:
cE:un. Sr. Pt•osidonte do Senadu Al'l./l.llltino:
Foi com o mais JH'ofllndo desvanecimento que o ·1:\en:ulo
l:lr(lzileiro t•cce~oll as clic~das llXpt•essõe.; de agradccimeuto do.
Senado Ar,tenttno, pelas hu.nenagcns que }JrtlSté•u ao emmout.c
Dr. Saeoz Peiía. Iili o o 1oz. nu propositn ri e mostt·a.r-sc• irm:Lmulo
nos sentimentos que :n1ima vam todos os braílilciros, au r.:·ceberem
a.hom•o,a visita do oota,·ol ost:ulisla, sentimentos C{UO s~o CJS do
sincera e lo!tl ami~ade para com o nobre po,vo tll'geutino. .
Cumpro-mo 1Ltnd:t' commuoicar a V. J~x., par. L conhecuneuto
do Senado a qu~ preside e do toda · es>a gL•antle Repu~li~a. que,
completando hoJe aquellas homemtgeu,, o Senado BrazJletro, una·
nime, delibel'ou inserir nos s~us .4nnae8 u admirare! discursj proo nncia.do aqui, a ~;3. Jl~:o mr:smo Sr·. Saenz Poiio., ret•!ladeiro monumento er::ruldu 11 paz e :i ft•atet'nhlijdo amet•icanas.
Aprc.mnto a V, Ex. :ts minhas·resJleitosa> samlaçõe>.•
~

\

O í!!il•,.Jorgede Mo1•nel!l (')-Sr. Pre;itlllnte, ho11ttJm

tive occ&sião de fazer algumas considerações, no intuito ile do- ·
moustrnr que a. hygiene e o Governo do men !Matlo não e'tayam
de bt•aços ct•uw.dos, tloantc das investidas do eutidn·les nu>ologwas,
ritte pot• l1i se teem ma.nlfesta.•lo ultimamente.
Heferi-me a telegramm<ts recebido> pela imprens ... tl(•st:L Ca·
pital, e;pecla.lmente peh cmpr~za do Jot'll((/ do Bt•a::il. .
.
. o i llust!•e s~nôl!ln!' ]JOIO Mo.mnlliio, :t rgtem Mbnto alta. eatl!fi1l.
e subltla. t.JOHS itleraç·iío,a o re>porHler-me, man ifcstou,!le uma. ma.:lon•a
(•) E:,to discui'60 não t'oi 1·uvisto 1•elo e1•ador.~

362·

ANNAES DO SENADO

.

.,

profimdamente criteriosa, o s~u morlo de entender a t'éspeito de
correspondoucia deste jaez :'. l~x., JUIIito criteriosamente, prevenira se11s cort•e .pondflnte,1 fie que noticias on viarlas pnra aqui
fos;em a traducção rio que pu'J!icasse a imprens1 Jocrtl sobre todos
os casos, o que j ~m<tis so i:nmis.1uiss,~m em politic:t, isto é, em
politiquice.
·
Infil!izmento. as,im não l'oi feito pelu cot't'e3ponrlento do Jol'tlal
do B1·a~il,

·

·

D6rnonstt•ei hontem, marcando din. a dia, tele:;:t•a.mnt:ls c movl·
mento da Repartição S.mitari:~. pt•ovando que clle tinha faltado a
esse compromi2~o, tã.o n.lta e sul>idamente aconselhado pelo illnstre
Senarlor pelo )!ar.mhão.
Hoje, o Jor,1al do B1·a;il, sob o titulo -No .{ma;olloTS .,.- Em
ll:fatldos- veiu conflrmat• mais uma vez quo o seu correspondente
não sei!UO os sa.lutaras conselho; diJ d!8tincto e illustt•e Senador pelo
Maranhão.
Para isso bastar .i mostrar ítUa e;se ·or,,-ão' da impren>a transct•eve exclusivamente trechos íb un!co .:orn•tl opposicionista nesta.
occasiito, isto é, mostrand·J nma. parcin!irlnrle absoluta, não seguindo o.> salutm•,J.> conso!liO> d~ S. Ex. ·
.
O Jornal citado, natura.! menta como todc~. a linguagem de jurnal opposicionish é vermelha; hyvertrophia, ex lggera.. todos esses
factos que cahem no domin'o publico.
Niio neguei nl>soluhmente que houvc·se vario'a em Mnnáos;
não neguei que houve.'se febre amarella om Manáo~. isso n:io;
seria uma int'antilirlarle, tocat•ia as ra.ias da estupidez. Ha varíola
em Manilos.
Repentinament\l lembro-me do que a Allnmanh1. póde dizer
que não tem va.rfola. Sena medico; ao aportwem a ontros paizes
pedem que lhes mostrem esses casos exoticos, casos que jamais
viram e só conhecem pela <le~crípção dos livt•os.
· Em paizes cultos como a FrallÇ<L e outros, porém, existe a.
varíola.
No· Rio rlc Janeiro; lia dotts n.nnos, mol'l'eram n.ooo e tantas
-pc>,<oas de variola; o anno pa$Sa<lo Jl!.lleceram·355 do mesmo mal.
E a!$ Ora yh·c-se sob o I'oceio de grand•? epidemia.
·
Porta'nto, não o p;wa a.dmimr que o_ mesmo se de na ca!Jital
de um·Estado, embot•a o seu governallor nao. se. to:Jha descuidado
das medidas r·t•op:iylacticas a. t'e$peito,. como Jfontem demónstrei
cabalmente.
S<íbemos perfeitttmwte que a inras1to da febre all!IU'ella se
. faz pelo va])Ol' e pelo wagon <la. esLra.da de fJrro. Dahi o l'eceio de
que, dQpois desta c:.mpnnha tão gloriosa pOI' parte do Dr. Oawnldo
Cruz, ainda anparoJça al~tlm rnso de;sa molestia,. desde que oxista.
ainda na BaliÍit, em PeriJP mbuco, no Par.\, no Amazonas, no Maranhão e em outros Esiaílos.
·
.
O SR. PIRES FERREIRA - E contimla um cm• to desleixo no serviço aqui,
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O ~R. J"ROE DE ~fORAF~;- Nio s~i ~i V•.Ex. to:nraz·.o, J;Ol'i]uo
cu sou testemunha oculat• elo contrario. Ainda h;:,j~. ao vil' p:\N o
Smudo, chegaram á minha ca.n os empregado 1 da hyglene, afim'
de exc~cerem as suas obt•ig:tções. Dizem tt boc.J& pe1uemt que ainela
existem casos tle rcbre amar•olht no Rio de .Janeiro, mas rgte não ~e
puhl'cam.
E~sc !acto n'lo é real, porque qualqum· caso 'luo se de·;8e era
conhecido immerliata.mente e nlt? IH\Via. meios 1a impedir que
clle vie;;se ao conhocimr.nt.o publico, tal' a modiftcação que se
havia ·do dar, si não com·enientemento combatido como o e.>tá
sendo.
·
Portanto, não neguei a. existencia. <h•sse estado morbiuo na
minl!a terra, pois até mo;trai comJ o importamos, pt•ocJdendo á
leitura. de nm oficio ela autorhlade' ;~nitaria. do p3rt<J á autoJ•!daele
saniht•ia do Jo:stadJ, pra,·cninclo·tl. do que havia. sido isolado um.
doente, um dc.lS:)S importa<lot•es dJ molo.>tii1.
·
Ora., tendo o J01•ncl tlo Br·a:it tt•iinscripto slimento noticias elo
jot•na.l <tue ali i ~e puhlica sob a denomilnção do Noticia, jornal. que
o francamente ovro;icioni':<ta, é obvio qr10 mo.~tL'Oll a. ~tn pat•cialida.de.
.
.
Esso jornal, St•. Preside ato, assim sr, tem t!ec!a.ra.io em época
ma. is t•;;cente.
.
Jlhs houve um espirita-santo de ot•elha, do grande infelicirlade, rt uo !11·:ou n.o conhecimoato da rcd ~cç!to 1lo Jol'nal do B1·asil
que aquelle. periodicl, a Noticia, havi:t ha tempJS publicaelo.trtigos'
que oram inspirados pelo S·!U!l.llOI' .J.. I'ge <le :Mora.e J, Disso mais qne
.esse.;; artigos Juram' publicado3 contt•a a aJtual Ol'i\'<lUizrQão ao serviço d J i.ygi.lllc .do E ;tado.
.
·
Em pt!lmeiro' Jogai', Sr. Pr•esldonte, acc )i to, pa.t•J. argumentar,
a p1tornirlado dess!l insi)iração. Subsct•ovo t0da.a n~ afllt•ma.çiíes de
fan•lo scientiftco ali I c)ntidas, toelas as criticas. todas no~ a.~cus~~oções
porque, além do ma.i~, sr. Presirlonto, o facto de llavct• no E•tado.
um jornal que puulica.~~e umtl. serio de 20 at•tigos sobro hrgiene A
prova ca.ha.! rle que n~ E;!ndo do Amazonas ha quem s1 intnrcsse por
esse ramo. do p•tb!ico.set•viço ..
Assumo a re>ponmbilidado de t~l!a.~ as arllrmaçje~ de fundo
scientilléo a.lli contid 1s,. ueix•ltl'lo de hvlo qualt}uer refo~l'ürencla,·
pe:;so<~l quo por acasu exista.
.
Mas é la.mentavo! que o Jor·nal do. B1•a:tt enJ.cs~1-ssc a invor•
clatlo cla.mot•o•a. lera<la pot• e.~;;e· r.spirlto·santo d~ oral n\, de que.
esses artigos ou as atnJ•ma.çõ~s delle: constantes tinham por intuito
combatei' n organização eh sm•vl~o elo .hygiene, lembrada. pelo
actual Governo: isto, Sr. Pt•esirlente. <1. inteiramente 1\i.lso •.
Essa s~rio do 20 artigos i\ quo me estou referindo, nos tJUiiOS se·
trata. Ya. da hygienw <lo Amazonas e se estudava., b ,lanceaodo, o
<JUO se havia feito neste ramo de serYiço publico durante 20 annoa,
não visavam absolutamente ct•iticar o Govern~. •1ue :~penas o era·
havia mezo~. mas criticar, Sr. Presidente, monstt•ando, ao vivo, o
que se havia Jeito·llnra.me o largo ~spaço de 20 a.nnos,
.

AI'\NAES DO. SENADO
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l'nt·taul.<:>. aHi Jt[( I' ia ct·itica
(iO\'él'JlOS !lO~ 8!'8. Villcroy,
di,;l.inclo engettheil·o JJJilh ti', E1luar11o Hibeit·o ..'o~ L: Careh ~o Ra.malhn, Sylvcrio 1\'ct·y c Constantino Nerr .
.Nossos nrtigos, ou molhot•, com n puhl.icaçfío des~o~ artigos,
eoillmltTa·se. um fim: !:~pot·.tYa·so <LUC S. 1\x., o Gorct•nado!' 1lo
agora. tumussp t·umo elii'C•t·so. mas muito Pspecialmentc ~obt•e a
pt·uphylaxia •la rol,t·o amnl'olla o do impnludismo.
.
I•:ssos m·tigos tinham tal us·UDllJto cumn Jli~ot • •\f!lrmou-sa
HO.ll(•s eJlW tllllll peri01lo elo 20 nnnos o E.;tatlo tlu Ama~otws gast<tra.
mui~ 011 lllPUos 500.000:000;,;, não havenelo instit.uitlo 11a <ddn.tlo
nem llllHt l'(•cle ri C' c~goto ne1Í1 distrilH.Iiç•ão dn hoa ngna.
. .. ·
O SR. l\lJ.:t'ínr~~ M: Ar.Mt·:wA-Quinhcntos mil contos!!
O Stt. .lonng DJ~ ~:onM:s- Mais ou monos. :'l'ão ~c me vcnh:t
:t~fO!'II apt•CSODÜll' uma l!liC~liío hnantina, flo fn111l0 ar·ithmetino.
Dtgo, mais ou mcnM.
'
Affh·mava-se em taes al'Cigos e,uo, haYOJJI1ll gasto semclh:tJ1tC.
<!num ia, nfí,o so JutYia. Jeito Jn'ophrlaxia espocin.l 1lo palwlismo n da
llJhm amarella;
·
1\"a llflminisl!·::~·ão elo Sr·. Constantino l'im·y houve a idéa lumi!Wsa tio um:t Mmmissã.o do saneamento. •tue foi ~n·; si< li< la pelo
Illust,t·e cnthc.dmtieo ria Facnldarle de Mcdicinn tio Rw de .Taneil'u,
Sr. Mareio l'íet•v; e~sa commissãn, como disso hontem. estudou
proflcicntement.ti " ca.~o e dotet•mittoll quaes as medidas a adoptar.
O G_ovet•uo •lesse t(•mpo, sob taes intimnaçlies, i..stitni11 contractos,
mats ou nwnos felius, rolat.il·amente ú. ag11a e esgotos, c estabeleceH tm·ma" de propl')'laxia ele l'd.l!'C amarclla-just.ir,.a se l:tça. O
Gol'erno actual, llOI' pr.qtwno espa~o de tampo, ~uspeudou, por l'alt:t
da vet•bl no or·(•lltlJI?tHn, r·~sa pt'Ofthrlaxia esjJCcinl, mas a t·~stabe
lece:t.t immodiatamente ap6s a reclamação elo r.hclb dn scrvir:o do
hygiene.
Noss1::; m·tig.:s da. Notio·a. de •tuo não temo assumh• a t·esponsabl~irlade iHSJtit•Jdot•a, ~e affirmara que o incaosa:ot dil·c•ctor elo
hygwue do meu Estaelo roclamant, em seu t•elatoi·Jo, nwdtdas do
lll'Ophy!rJXia esprcial, apoinndc-so jl1 não na simples suspeita de
Finlay, mn Havana, mas na coolh•mação, do 1901, de Ca.t•t•oU, llecd;
Agt•amo~te e La~Nil'. <(lU:!, bntando p~t· tet•t:a a theor!a tiO h:willo
Sanat•ollt, demonstrou <pwl a vet•da.deu•tt etwr.athogollla c ftrnphylaxia da .lilbrc ama relia. O illnstt·o prollssiona , CfUO dit·ige ba t:tntos
annos o~ sct•,·iocs de hy,;iofle de minha tet'rll, poz em 1n·ideucia rtue
Lutz, Rtb·.s, RipJli'l', Mr·)·er, J.iodonberg o nuti'Os lmvíam confil'm[J,do tae · estudos. confirmações mais . uma vez l'citns JlOt' Go;.J•gas c
Gulterns em H:wana. no P;u•li pela Commissão !ngleza. dr: Dur.ha_!ll
c Mrers; ~~ l!o lllfsmo molo ll<ltti no Uio ela .Tnumro ppla ccmmtssao
compc~ta pu r Marcha lii, SatimbE'm c Simone!.
Del>ois disso comttletamentC> co:llll'mn.tlo, o dit•eetor pedia a jll'O·
lllirhula e não se fo~.
~~t·n isso que se di~b tHIC[ttella s!lt•ie tle ar·tigus com que se mo
;•c·mm insidiosamente. como si eu t'OCtkasse a. responsahilidado <las
Jt\(1ns scirntinons ltlW I:t riitilo c dn~ crii.iens t'eit.:ts mesmo ao go·
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~--~------------------------------------------------vc!'Jlo actu;d, ~i JIOI'vontul'lL não pu~es~e ·~:11 JH':ttict as HI!JIIiuas
J)edidas pelo dil'~ctor de hy~iene.
O SR. Mr.Not:ii o" Au~miDA-Nfio honve insinwto;fio. houve l'õJ\J·
l'tlneia.
O Sn •. Joni:'" n'" :\loiUJ\S :._V. 1\x., eomo vê, l'oi itluditlo, :t
illustl'<lda !'udaco:fio foi illtulhl•.l, t•lnto que di~ p9sitimment.1 •[l.l'l
es~es nrtig<.1s !'ornm para a ataca!' :1. OI'ganiza•;iio actu:ll.
·
O~ll. M"N»J~s lli,.Ar.m:wA-:'IftO é i~~o •
. O Slt ..i!IIWI~ rm MuR.\!lS-Ptli'dfio. 1\st:l a•tHi .positivamente om
pori.11guez.
·
.
~~·. PI•esi•lonto, mnit. se tem f'allatlo, l_IOl'lue S. Ex. u S:·. go·
v•ll'Wto!OI' :lo Am:t~onas, ao •JliC tli~cm, IlM <tcl'edita •JUO a Jl3bJ•e
..a.m:trell:t se)ja tmnsmittitlu. polo stegomy.t l'asclattt e o pa.lwlis 110
peln :u1ophelis. Qna importa uma opinl:io" pessoal?
l~so não •1•JII08tã.o rlc P, nã > 1\ mysterio, •:o:no o d:1. Sctnti~~·ma
Tt·incl::.l!··; ,·.um oaso quo :t8sonta SJbre !use scioutillca, mas, tendo
;;, l~x. uma opinião. pm• peo1· fJUC tl>ss', liJ1. oom•jue tll'edominas~•l
nrste raso I o\bsoiutamente 'N:\o.
p,,~:;·J demoti~tt·.d·0, lendo n !11flll8ll~tem de S. Jo:x., na parte
rilhtiv;t :í hygiene, r.m qno rli~:
·
.·.
.
.
•Por niLJ te!' sido c,ntcmplado, JI.J ur~·~llllJUt·.l vigoutu ct'tJ<lito
algn:u ptw:t o ~91'Vio;o do prophyhxia da J'ell!'e anml'olh, foi e't~
SUS[l'~Jl~O,

.

.

.. Hod tm:ulrJ, \).(JI'IÍill, velo S!'. Dt•. dit•ectOI' tiO SO!'YiÇJ .~ILUit:tl'iu,
autoJI'iz·~: o seut·cstaiJelecimonto, maud:tndQ coi'l'el' a olespel.<t t•e·
spectil· ti }ICliL \'Cl'ba ,;,:, SoccOI'I'OS Pu/JUcos. Os !'o)Sult:tolos c·Jlllido~
des~c rcstttbJlccimonto estiio tlesct•ipto~ no relatoi•io i!.pr~;sent:.l.ll.J
pelrJ r!JI'el'ido tlirector,
.
.:
.
Ha tu•grJIIttJ nccessida•lo •lo constrtú um •lcsinfectm•;o, u •tne
ttlitis já é de longa ol:tta l'<Jcla!lll.trlo JIO rei ~l.lll'in d:t Htl, lll'•kito tle

Jfygiolie.» · ·
,.. Portautu, hom•u. n ;; • ~x. que, si uào ttm•otlit.<tvtt e uiío os ta va
senhor ola, itf~a, acccdcu ao au.dliill' oiO SIM tJOIIflallt;a l)IICili'!'O#.riUIO
'do ~fJI;\'ko •lo hygionc !lo Es!.ado.
·
··
· ..
Ain•la lwntom, com ltlgu.J•ismo>, domunstt•oi, •letalhatlamonte, ..
como C~Le S .1'\'ÍI}'o est:tv;1 SCiltlu )Oito 110 lllOU í:suulo. ~; oiO J'ao:to,
esm~ accusaçücs oãu <JU.tsi um:t injuria :i. •letlir:tto;iiu, :~os tJ•ahalhos
·continuos que toem Jeito ils· morlicos tln. !lC!lll'l.ição ole Jlygieuo do
Amnzonas. L:t se toem insUtuido cscqlas espcciaes pnra este ser·
viN c isto é tlóvido espeúi:thncntc ao DI', Mll'itlld:t Loãn... .
O :-!Jt. Fiuxcisco GLYCt·:ltiO- ~in:uom lllflis •:nmpeteute •JU6
V. I<:x. pm•n ntwst;d~o,

. .

.

·

.

O ;>r·: .. Joüae rn:. !\IOIUI:lS ~ •• ; •1ne el't!OJ.t.. o.~oJola~~ espcciaeli,
011Si u:tnd o :t css~s homens o osw Jo tl:t propli rlaxia, a otio}lrttlwgema,

o iõstudo dns

m•gani~mos I.J':tu~missore~. oltJ~olo as Jal'\'n~ até
in~edos, ao~ ovnln~. tlt.e. A~~im, wm-se, JlOl'l.:tl11:n, teiw.l:í o

.
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se foz l'ID Havana, com gloria., coro victot•ia., o •1ue se faz aqui,
com gloria, com vlctoria.
·
O SR. AI.I•'REilO ELL!S- J•: o que .tomos feito em S. Paulo.
O SR. JoRGE I>N Mo1ci.ES -E o •tuo se tom feito cm ::;, Paulo,
como citei bonlom o lembt•a mnilo bem V. Ex.
· ·
Sr. Pt·csiilonte,1\LllitUtlo a este rc:;lleiio, não estou fazendo poli·
tirruice. Ntt •Jualidatlo de n:edico, pot•tanto comva.nhoiro tla.r!uelles
que lá estão traballamdo, como diroctot• de tlous IJospitaes, como
ex-empregado tia Hepartiç1to de . Hyg'eno, tenho obrigação de
pugnar }JO!a v,·rdado dos factos o não co11sontir que se es}Jalhem
inverdades, alta monte projudiciaes aos intorcssos tio mo:1 ~:stado o
á. dedicttção tio seus sorventua.rios.
·
Não estou fazendo politiqllioe,
0 SR, SEVEHINO VIElltA - Est1l cumpt•indo o dtWOl' do rept•e•
sentantc de :;en Eshuio.
0 Si!. PIRES FERIUIHA.- E muito bem,
O SR. JonoE DN Motum- !!ontem, llis~ll IJUO o gover•no do
meu Estado tinha mandado lll'oceder a taes ou qnaes medidas 1!0
prophylaxia gct•al o especial, couha m;lles r;pont:tdos como as>oht·
dores; fiz isto rorquo os telcgt•ammas atnrmavam qno S.Ex. estava
de bt•aços cruzados.
Ho;e, tenho 1\c accrcsoe!ltar amt•matiras indiscutirei~, }Jot·quo
estou de pcsso da mctlS'tgem do presidente de Estatlo. Dizcr·so que
o Governo r! o Amazonas não cuida tle h~ gienc ú injuria ct•imino>a,
á. vi~h dtt tletlioa~ão mostmd:.t nos pJtlidos •tno a rcstleito tUrlgo
ao Congresso tu sua mensagem.
:'Ião quero ftlti:;at• a attenção uo ~·una•lu, mus llOthll'ia mustr;u•
detalhadumento o quo S. Ex. tez alli, com o intuito de Iut1tl' contra
esse~ males, f[UO protJala,ritnl oxisth• em tão grantlo oscttla.
FalJ:t-se sobt•e limpoz:t publimt, continunmoute, nesses tele-.
gmmmas ; entt•etanto, Itqni cst(t. 1•: S. Ex. f[UOlll !'al1:1 :
c A lin111eza publiN nlmoa foi um prohlem1t set•iamente encarado, porcrue tonl1o o t:cvcr de cm·ar delle. Dali i, Srs. rept•es~ntantes;
esse triste cspeotaculo, a 11He assistimos ás pt•imoir·as .horas da
noite, dn. remcçiio de lho em ve!Jiculos im)H'opt•ios,tle onde emanam
exbalaçüos Midas o )JOJ•igosas á sande publica.
·
.
«A salubritladc do Mimlios,tlcp(•ndcnto do moditlus tantas vezes
reolamatla{ emre!ato1•ios d11 r<•pn.J•tição competente, niio mereceu
o cuhlt\do com que tlCVCl'Ílt ter .~iclo tl.u bt~. m\litil cncartl•.ia,:t
O St~ •.lo:o~A1'JJA.S PJ,DROSA.- Jo: agol'a est1t sentlo feito· de outra
maneim1
o Srt ..loROJ~ 11E ~11>1\AES·-:- Respoll!lo :t V. ·Ex. com muita
sntbfução. O goYC'rnatlor !Iii o fl1l. mel ilor por•I ue não pôde.
o Stt. Jo:>:Al'IIAS l'r-:ono~.~ -Os ot!tt•os t;tmbem ni'io fizel'am
pu1'11tte não Jlltdemm.
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O Sit. Jow:;r. DE MonAES- Não apoiado. Quinhentos mil contos,
em 20 annos,. é tl inlleiro de m:tis.
.
0 SR •.lONATHAS PEDROSA- l'íes~u •lUU.llthL estão incluid!IS tam•
bem as cor1t11 J !la rocei ta deste ultimo· governo.
O S!t, JoME lJE MoRAES- Si V. Ex. mllcular, vcrlt tlllO iss:>
não póde set•, V. Ex. niiÇl 'ltiEh' l}l!lnhontos mil contos ; J>Ois bem,
digamos quatrocentos mil. Diminuo cem mil contos.
O Stt. JoN.~TilAS Pavnos.\- Póde dizer quinliCn,os e ciucoenta.
mil contos.
o SR. JoRGE DI:! à!ORAES- r~so v. Ex. h:t do lll'OVar. Eu me
compr•ometto a tt·azer amanh7i a receita do Est:tdo tlo Amazunas.
desde r1ue o Sr. Villeroy tomou conta !lo goYcrno. Hni de
sommar os emprestimos Jeitos, prn•a mo~tar si estou longe da.
verdade.
V. Ex. diz I}UC ou p:s·o me rofm•Jt• a quinhentos o cincoenta.
mil conto~. como si eu est!ves;e fttntasia.ndo. Não estou.
Quem a~sume um governo, encontrando dividas no valor de
oitenta e ·oito mil contos tle réis, par.!c i-me tJUC não e8tá. de:assombr•udo.
.
Não estou fazcnclo politiquice, estou do'endondo o ineu JMado.
Quero mostrar simplesmente que os atar1ues são injustos.
Podc-so dizet• QUe o serviço ú deficiente, ·sou o primeiro a reconho,•er, Mas n!io é isso o que so diz. Afllrma-se que o J~stado se
acha do bra~os cruzados.
s. Ex., em mensagem, atH1•m:t fJile tom foi to seguir, por
intermedio tio directO!' de hygieuo, ambulancias e medico; pa,ra
todos os pontos onde teo:n apparoc!rlo casos do Ynriola, cuja existencia ninguom nega.
O serviço tem sido foi to om larga escala, o tem se impedido .a.
propagação d•) mal.
·
Sr. Presidellte, a parte complementar para a companba não
existe ele !'acto : uma t•êde de esgotos e a nece>sidade de se tet•
agua sob pressão, diminuindo-se a oxi~tencla de reserra.torio~,
que carecem de brigadas para ~ua fiscalização e occltlsão hermetlC(L : inas não me proponho a discutir ne,te momento o assumpto,
compromettendo-me, entretanto, a Jazei-o, ~i a Isto 1or• fo1•çado.
Sr. Presidente, You termiuat•, t•esumiudo.
..
Fica tle pé que existem variola e febt•e amarella no E~ tudo do
Amazonas ; que. em l'Olação á primeh•a, com o intuito de a debelia.l',
o Gover•nv, por inter•medio dos seus auxiliares du. Rep.trtlçiío da
Hyglene, prtmei!•J vuccinu. no iutet•ior, na capital; nas colonias
prc·ximas e nos va}lOl'CS ; segundo, revaccina ; terceiro, isola os
doentes, para o que tem feito todas a; clespezas ; quarto, fl8calizll.
os pa;sageil•,Js dos vapores infectados, fazendo-os visitar por um
dos medicos da Uepá!•tiçã~ do hygione ; . quiuto, enyta tubos. do
lympba par•a todo o mter1or ; ~oxto, enYHI ambulanc1:1s e medrcos
em co~mliS8ito, par;.J. todos os pontos atac.tdos ; setimo, de pleno
accôrdo com tiS ::mtoridatlos .sa.nita:<a.> nutritim!ls. Em r•olaçiio i.\
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febre a.marolltt, dcpui~ Jo.~ pruvuHosa' li~::ie~, Js. cuba, S. P;1Uh>
e RiJ de .ranoit•o, •J govet•no oi·J li:~ttl.'lo nat!a mttiS &miiJ. a. 1\tzct• •lo
quo Jotn•:at• miio, t:omo e.>tt 1itZclvlo, d•t•J:tel!tts molida~ salva-

duras.
O Sa •. hJNA1'1!.\S PEDROSA- '1\tlve~ a. cl'it·ic'~ olesse jurnnl 'e
rf.ltha.á <1poca. em •1ne o· snrviQo "~ttlVC ~~~~pon'o pot• l'tt!w. do
vorLn,
. .
O Sn ..l•JlWE JJJ' M•.IRA!is- Como V. Ex. oltit iugenmtlll•~ilte
ilh11lido pelo facto chronvlogico, V. ~;x. os tá a va.nt)al!llo uma tli'O·
poskão •JUO mostr.1. (jtW uiio está o:n dia com n fJIIO.~tão •.
0 SI\ ••IONATIIA~ PEJntoJs.\ -Foi V. ~;x. quem ltontenJ o
cliSSI).

0 il1:. JcJwg

JH;

MOHALS - 0 <jlte olissn hontolll, St\stnÍltO,

su8tolnt,o a chronologia do facto.
·
.
l~>sas reel~tmaçüe~ oltt imprensa sã·J oxactttJlltlllto postm•iet•vs ·á
SUS}Jensão elo SOl'VÍI!O, Elias silo olos m~zn> de maio, i ttnho e juLho,
•J mttd•', C•ll110 V. ~;x, sah\ es>e s0rvio;o j:t .tin'to >ido rconcet!Ld.J.
·
\', Ex., •1ue cJinica ntt miniJa. terra. olu!'ante mais de .20 annos,
s:tl•o r•erJiJitamente (jUe o Amazomi;; não podori:t l'ttgit· á. lei natu1~al
ola~ ewlemias c epidemias da. Jhllre·;.Lm:trella.
S:tiJJ V. J~x. t.!Lmllem qae com as prirneü·a' chuav<LS é •JUe
su!'gem os primeiros .ca~os, angmentandu progressi ptmcnt.J ntt
forç>a 1!0 estio, para clcclinar depois. As e;;ta.tistica~ a.hi oJstão, a
comr.ç•nl' pela prov;t numoric·1, dos malsina1los · m•tigo.; da. Noticilr,
. ol<1 "an:1o;;.
.
·
.
·
·
V. Ex. tem l'ttzão, :tlllrmando que a pl'ophy:axi:1, com i:\'l'<tndo
. pozar lW~Scl, tlnhtL sido interrompida. ~.l:t~. pH'nmttH'a, po;· cam<t
olessa l'a.pi<ht syncopil 1w. pt•ophyl:txia e:>}Jecial <h> f•Jl•t·o am:tt•ella •í
qwJ houve ma.iot• CJUantidnde de c:tsos de ubitos? Desa,;m•ia que me
pl'nYa ssem se·11e!ll!lnto consn com c~tatisticas !Kll'•llle ta ·11 bem eu
ir-i:t eompulsat• estatísticas antigas, p:u•a pt•ova.t• •ple em varia~
outra~ ol}Jocas houve maior ou menor quantiola.ole de casos a.t•1 ~em
a propbyl<txla espccit!Nt.
'
E para isso exist(l explicaQão muito Jitcil, rela.timmen&e Ms
.ll<tSJS frnstres, com ct•canças, aos casos de acclimata~.iio e vaco:,ina
tlos autochtones.
.
..
· As;im. tenho demonstpailo !Jue a lllustraJ:t t•colacºão do .lm•trtrt
<lo Br·,.sil roi illndirla, não qu;tnto á úxistoncitt úa ntl'iol'l, mas di·
zeudo qwJ o 11ovm•no se conset•ntt•a de lJI'a.ços ct·u~:ulos • e demonstrando •}Ue ain.da hoje foi la.mentavolmentl! illuolida, aJIIrmanrlo que
a sé~ie de at•r.igos tinh•t por tlm ata,cal' a Ol':::anizaçii'l actual 1!0
sflrvtço do l1ygir!nc. Tonhci concluído.
. ·
G·lyc~rio (')- S1·.
~mmdo 11111 pro,jecio •1uo voiu

O ""1•. 1<'1·nncb•co
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1896 ...

PJ·•J>'idente,
dn. Camn.ra
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deve est:tr com cal!ellos
.
0 S!t, FrtANC!SCO GLYCli:R!O - ... osta,beJocendo O plar10 do
. viação geral da Republica. l~rn 2• di .cus.ão, Já pelo a.noo de 1903,
oJwn!'aâo Sena.dot• pelo IUo GJ•andc do Sul, Sr. Plaheiro ~Iach·~do,
rC(JIC•reu. qu ec.> •o pro; e~ to fosse remettido á CJmmissiio de Obra;
Puhlicils, pal'a lJUO ()SStt Comrniss'io ouvis;;o a respeito o Podot•
Executi ,.o.
.
·
Essas 1liligo.10ias í'ot•arn cumpridas o o pt•ojecto osttl actual·
monto com a sua discussão a.borta em 3• turno, mas nunca mais
voltou a debate.
RequoirJ, pois, tt V. Ex., que, na lü:•ma du Regimento, so
. digne f~zeJ• voltu.t• essu pt•ojoeto á. diseusssão, atlm de tJUe cesse por
uma vez essa Rnoma.lia elistent: om OJSiia legislaoão, Jl~is !Jlle a
lei. de !892, que estabelece a as regras e definiu a .competencia da
. União e dos · Estados, na concessão de esti•,tdas de. ferro, foz rlepender es;;a co1npetencia, lia su:~. primeira. disposição, da exist!3ncia de
um phno geral de viação r1ue del'ia ser approvado pelo Congres,o.
. . A lei assim se refet•in ao pro,iecto que pende do estudo o da ·
deliberaoão do Senado.
Vê V. Ex., Sr. Pt•esicleute, quwtos iuconvenleates d!3corram
dessa situação;- um plano geral de. viaoão que, desde 189:;, está
sendo estadado pelo c~ngresso e uma lei vigente, cu,ia execução
de.penda 1la approv.ição dos.~a me.;mo pro,iocto. E' uma porfeit:i
anomalia.
.
Uequoit•o, jJOrtanto, a V, E:.:. se ,ligue r~zer volt.tr á discussão
o pNjectu qu1 estabJle)e a. virLQiio geral da Republica.
.
.
O S!t.

bt•anco~.

ELr.ls -Então jri

O Sr. .Pt•eeldeute -

att~ndillo.

v.

J<:x. será opportunam mte

OIWI!:M DO IJI:\
.

'

.

.

Votaç,ão, cm di.;oussãu uuioa., cla. t•eJaoção final do pt•ojectu do
Senado, s:1bstitutivo do da u. 32, de Hm, dlspondo.qr:e a ar)ceita.çtio,
. .tJelos membros do Pode1• · ,Jnrlioicll'io, d~ qualquer cargo ou commissão do Poder J•:xeontivo, impcll•ttl na renuncia tio cargo ,intli·
ciario. ;
Posta a voto•, a J•echcção c! app!'ova.da.
. - Yotàçã(), oni 1• disou:is.ão1 do JH'Ójecto o. ll, de JOIO, au.t<?·
1·izaodo o Governo a comnusswnn.r annualmonto oitCJ. med1cc~s llllh·
· tat•ç;; e navaes, pa.l'a. CJtU:l acompanltom os o~ot•oitos o Illa1•inlws
da Fran~a. Allemauha e lt1glatcrra, rlnrante as suas b'i',mdes n1anobras.
. ·
Posto a. votos, o projecto é approvar!o (' passtt ~~ 2' di.;oussiio,
indo antes :ts C:tmi•s0"·' de l\hrloha c Gurna c de Jo'inanç•as.
Vol. H
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E•nt1 a cm:í2• <liscu8são, com ]ia'recer 'fa,·oi·av(>J da Dommissiio
rl.e Jmtiçn o Legisla~iio, ·o art. I• do proJecto n. 3, de ·1'9·W, moili·
<fioruGdo, subsbituintl.ü, rcvog;mdo .!isp.'sições ·lia lei ~leitora! n. 1.269,
de 15 ll J ·r"Ovembro de 190·1.

o Sr. Gene1·oso 1\:larques - Sr. Pre,idente, o
.projecto ·em di~cusdio into1•ess:t di!'E!ctumentc a. tocos os homens
polit:cos, a toda a mas.:n. de ·cidadãos "ct1·ros, n. todo~. emJJ.m, q·ue
toem '11Wh1ucr respcnsabilidadc na direcção o exerci cio ·do8 direitos
e t.lcvel•l"s:politicos na Repul,llca. ·Dahi, Sr. Presidente o .devei' de
·oac.la um de nó~,.que nã.o·-oodemc.s fugir a e.;sa responsabilidade que,
porventura, mais .tlirectrmeate, a.,sum imos, tle contribuir co'm o
it'ructo do ·estw!o c ·d~ oxporiet:cia que a pratic1 dos negodos e
·<~SSilllJotJl.üS politico: nos'!. •m feito adquii•;r, para o aperfeiçoa:nento
•c o nms.J Pegi mc11 eleitoral.
Quando so discutiu nesta C<~Ea a pt•imeil'lt lei eleitoral ·da 'Re·
pnblic:a.,.em 1R92, foi este o ·motivo que mo induziu a ill'tervir no
debate, pc.sto que a.pJJms em uma de suas phases, :porque fui obri·
gaiJo a ansenta1•-me p:>uco tempo dt·pois, dest<L capitaii.
.Invoquei ·outão a attençii'o do Senado· .para a necessidade de
estndal'·S~. com todo o cu i dado r. empenho aq·nclli.L lei, que me pa·
·t•cc:n. ·dO'inoguavel imporhncia, ·p0r ser o voto :a base fundamentai
da Rc])ublica.
E' cs:~o ainda hoj.:J o in&iuto (JIIO me t·,·az :t tt•ibuna.
Nfio tenho a :pro tenção d·c resolver as grandes diftlculdades que
o as:umpto oncor1':J.: ma,, co;no homem politico, ha maia de 40
a Imo>. ·ta:nto no anilgo como no (l;irl,ual 1•<>gimen, Julgo !Se meu
deve!' tl'JZet• a esta Casa a> ob.>ervaçic> qne o cstullo do :projf.WJto
me suggere e apre.;onbr á. consideração 1lo Senado, não só modillcaç'•~s ;~o p1·ojccto do honratlG colloga.e digno SenatlOl' pcl:\ Parahyl:u. ,jo N01•tc, como, opp:,rtunamente, ch~mat• a sua. nt.tenoão
pal'a a necessl!lado urgente ·dn ,supprir lacnnas e omissões c cor·
l'iiM defeitos reconhecidos pot• ambas as Casas do Congresso, na
•leí ·.n. •l .269, acltt•aln1ente em :vigor.
.
E' iunega.vel, Sr.• P1•e.sidente, que a lei, ·com razão denominada.
·-Ro~a c •Silva..... pois ,que aos esfoi'QOS e á ·compt'teoola 'Dutoria,
.á.s reconhecidas ha.bilitações e ·á, expeJ•iJncia. 110 ·honrado Senador
que foi o seu autor ncstrL Casa devemos a mesma lei; é innega'Vel
que ossa lei tt·oww um ~ra.nde melhoramento ao Nl.;imcn,eleitoral
a cJncorrctl .fot•tcmento pat'il. o aperfeiçor..meuto uo l'espectlYo
·proc~so.
·
.
Estoa lle accôrtlo ·com toàos os que não depositam grantlc fé
rras ~eis eloitGra.es. p::~rquo ·sei que ellas nii') podem dcbe'l1ar, de um
·mome11to pa'l'll outro, os vicios e os deftlitOtl resultantes ·dos nossos
costum?~• que,, pt:ecis~ 11i~cr co!U lh1nclueza, nii~ são ~queiJes que a
.R.epnblloallevta IDB.Pir.tl'. (.JIC111Io ·bem.) Mas é mdubttavel tambem
q1,1e .a. .lei .concorre poderosamente p11ra .a formação . dos costumes;
e si,.compo.!'armos as clciQõos fl\ita1 no rogimon da lei Sar>iol!V:I com
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os antOI·iores, o os resultados c.btidos peh loi Rosa e Silva, com
os pt•oduzidoJ pela 13i de le9~. cbogai•emo.s ü conclu>ito de que uma
lei, inspirada nos sentimentos patrlotlco~ dos representantes da
Nt1ção, no estudo dcthlo do assum11to, buscando licçõe; nos factos
occorridos no domínio da legislação Jll'ecedente; uma lei, digo,
feita do IJoa fé, com o sincero intuito !lo evitar a !'ran.le, de obter
quanto possível a verdade e a liberdado do voto, é um grande
serviço que o Parlamento presta ao paiz.
.
· Eu sei, St•. Presidente, que a lei, por• boa <[Lte seja, nas mãos
daquEilles ([UO, de boa fé, não a querem executat• •', como já disse
um moralista, oomparavel (ts teias de aranha, que pt•ondem os pe·
queno; insectos, rompendo-as os grandes, que se escapam.
Mas, em summa, St•. PL•osidente, t:tdo depende do Parlamento; a.;sim a ehtuoração <la lei, como a ;ua perfeih execução,
Portanto, si ha, como devo haver•, n,l representação nat:iona!,
o intuito de acltbat• com es·;a in(Jnida.dc de a.IJusos, tle crimes revol·
ta.ntei, de ft•audes que cnvergon!Htm, não só aos poderes publicoa
como tL Nação inteira, é .preciso, senhores, que, neste assumpto, por
uma vez deixemos de pa.rte os interesse.~ p:trtidarios.,.
o SR. SEVERINo VIEIRA-Que não teem razão de ser entre nós,
pot•que aqui não ha partidos.
.
..
0 SR. GENEROSO MARQUES-.·, .iú. nas relot'mi1S qllc ti varem
do ser submcttidas ú. apreciaç!ío do Cor}JO Legislativo, j;t na sua.
execução.
g• Jwocssario que sejamos nós os primeil·~s a dur o exemplo; na.
primcir(~ pha:e, esquecendo que a .lei .é t'eita para nossos p~rtidos
nos Estados e portanto fazendo uma. lei que garan C:t realm~nte <:~
legitima rep1•esentação do povo e o t•espelto que deve inspirar
essa representaçlio; em segundo loga1·, quando tive1•mos de dar ex·
ecução á lei, deixar de pa.t•tc a disciplina ferroa dos putidos e
olhal' pari1 cou~a. mtds alta do lllle is~o-para o interesse que sobreleva a tudc-o tle fazer ro,peitar t~ no,sa autorida<ie por nossos
concidadãos (apo'tJdos) e iln?cdil' !JU) se diga lJlll · n fra.ttde está
impla.ntad:~. uo seio da<1uelles mesmos que f<IZem a lei para so~
phismal-a.
.
A não ~er a~sim, quebt•ernos o L'omo, .llll.o <lespe!•dioJmos esfor·
ços ; de nada ra!erá que congreguemos toda~ ns c~mpctenolas dos
membt•os desta. e da. outn Ca.sa. do Parlamento, para relorma.t' a
lei oleitot•al, e curvamos a. noss:~ ft•onte, quando se tnar o represen·
tante da Nação de eJcravo, nlio do de·,·er, ma.s dos Interesses da.
facção poli tio<:~ a que pertence.
Eu, Sr. PI•esL!ente, penitenciando-rue dos Cl'l'Oil l!lle tenbo. commetLido, porque não sou impecco.vel e pergunto quem me poderá
atirar a primeira pedra - entro nesta discussão, apontando os
deteitos quo enccntro no .projecto insph•a.do pelo patriotismo do
meu honrado amigo Senador peln. Pa!·uhyba. e p!•otesto que, quando
tivermos tio dar execuçiío a esta. ou outra. qualquer lei que vigore
ao tempo rio pronunci11mento de meus concid1.1dãos perante as
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UI'IELS ~de Jll'ofet·ii·.iJilg-ameJJ~o. uJH'il•ei tmicarnont~ o~ dkt:1me3 de
n,iuha eon~ciL·nci:t. A~ palttv,·as tJite ac·:tho de pl'olct•ir não s1io uma

fantasia. ou uma mentira conYenclonal,mas a expressA:o do firme pro·
posito tlm '[UC me rwho de. a I·e~Jleito de Yerificaçíio de poderes,
C·)nsultat· s,·,rnento a mioha O[Jini:i" infii\·idnal o a minha;
etHJscioncia.
Ril·va·n tambsm ~st<L' l'alal·l'<L:;, B;t: ~olemue. cum}womisso,
1mra tlesculpal'-tne a todo t,empu partt eom tJUOm qtwr fJUO, in·
tet•o,s:t•lo no pleito Plcir.orn,l, fittne ilesr;ontrnlte mm o 1·oto que eu
h:t,i•t do proferi I'.
. . Sr. Presidente, entro JHL disru~são tlo artigo 41W <1stà ~uieito á
upr·cciação do Sonadu, c nle pl'O]Jonho a acompanhar p1u•i pass~,t
o pi·o,ioctu até o seu ultimo :u·tig-u.
·.
Esta primeira disposi(•ão do prnjeetu tem o intui tu de ~ulJ:stituir
o modo da eloi(lií.Jdas comm issües de alistamento eleitoral, de maneira a evitar '' impussibilidade, rev<Jiada pelo antot· rlo projecto
M ui;curso com 'lue o ftu!lhtmenton. de se realizar a disposiçf,o da
lei eleJoral a este respeito.
.
·_
Concot•daudo perfCttamonte com :t' uunstdm·aç,,es do honrado
Senatlor auto!' do projecto, me pareco rtuo S. Ex. em vel rle sereferir a uma rli:mosição carlnca, po1•que estú. prejudicada, visto ser
refi•rcnte exclusi ramento ao pt•imeil•J alistamento, devia. referir·se
;t tli:;po,;ição J•elatiYa <t revisão do alistamnnb,ao modo de constit.Iit•
<L> c)mmis;~o.s r1nc tccrn de pL·ocede!' ~~ l'Cvisiio do alist11:nento e
cujos membros teem tle eoncorl'Cl', segundo a lei olcitm•al vigente,
pam :t constituição das moon.> e.leit.OL'<tos.
0 Stt, ALVARO M,\C{[A!JO-A !lisp:.Sil;iio do 1111Jll \ll'Ojecto a1,tunde
<t possibilidade da Cl'eaç·ão de no\'ü::< municipio.< e da noYas diYiôõas
eleitoracs. Quanto :i pm·i;;i'lo f!Stá tambcm att.ond!·!:t no ppojecto.
O ;;;lt. GE!\~IWSo ~IAHQU!l'- Acho que niit•. Vejamos o que
diz o a1•t. !•.
() Stt. VtcTu!\i:>o ~~LJ~TEitllt - V. Ex. tem totl:t 11HWI'Ítlttdo
p:n·:t diStlutir esta ma teria, porq uc esteve no ustracismo nulito.3
anuos e prestar<\ ll'l'::tude sct•viço aguart.lo.ndo o pro,i ecto rla Com missão Especial pa rn p!•csiai·~I!te rt ~tm preciosa nollabol'nç·ão.
·

O Sit. Gf::-~ERoso MAR~,> L' !éS

-

Agrade~o

essu.s palavm~ cru

l'O·

lação a minha competencia na mataria, com; honda,le de V. Ex.,
pois sJu o primeirll ::t. l'cconhect.>l·tl diminuta.. IMou, comtllllo,
consagr<tllo a-1!111 pro.~t·amrna o u.'.o podeJ·el dci.xttl' de tiscalizo.I'
tudo quanto nesta C:ts:t se pa;?Slll' a l'espoito Llu ;,:;snmptos de~ta
Ol'ilem, llJl'f!ne, na vep:lado, nao :po,.so c>qnec<!l' quMt·J me custou,
no ostt·acis1no, su·pportal' as ftLcil!datle.> co:n que a legislnç·fio oloi·
torai su p1•esta~·;t a abusos e fraudes.
.
. .
·A minha discorilancia do nobt•o a utol' do project•), quanto a
primcim parte desta dispos!Q1icl, é (j!Htsi rJne ele formula.
PoJo at•t. 9" da lei, :t commissiio encm•roga•la do primeiro alis·
tamento el'am chamados os m:dtn'e8 contribuintes, e no 1•egimen
da rrvisiio são ns ~ortrt1.iln~ ontr,, os 15 nmiol'C'S cont l'ihnintcs.
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Pel11 art. 9' da lei, os membros ··ua. commi>são •lc alist!LillOllto,
escolhirlo,; pelo~ membros do gorerno muoicipa,l e sons immodiatos)
:eram eleitos votando cada um em d•ms nomes; p•:lo art. 41 (Revisão,
são eleitos por voto uninominal.
.
1
Portanto, • cix<tn•' o de pat•te o art. 9•', e rei'et•indo-se o at•t. 2•
do projecto em Lliscussfío ao :wt • .Jl da lei n. l.-2>i9, ehoga.mos ao
mesmo re;ulta.do.
·
A minha t.lirergencia es;tu!Cia.l, e •ruanto a llll'll1<t Lle votação
facultada aos membros do gover·no municipal para constituição •la
commissão de alistamento. S. ll:<. estabelece o voto uninominal,
par• a rcpresentiLOão da minoria, mas ;t l'út•ma dessA voto (J illusoria e
· eqnival•l quasi :t ,·otot~ão em lista completa.
·
O honrado Senador m!lllLh repetil• os esct·ntinios tant~s vezo~
quantos ~!to os membro.> n eleger ila commissão da alistamonto, isto •
é, Jltz-se Jnu•n. a elei~ão ilo~ cada um deses tres membru~ d:t commiss1í o nma elei•;ão e~pecial.
·
Imagine-se que os t•epJ•esentant<'S da rnunicip:llithLde são nove,
qulltl'O de .unH pa1•cialidade e cinco de Otltl"a. Estes einco elegem
.todl)s os tres mcmbt•os clfectivos da commissão e os outros •l'tatt·o
aporms poderão elege!' os supplentcs. A minot•ia rica >em representação na commissão, ao contt•ario tio i1110 prescreve a l!]i Rosa e
Silva, que, consider[l.nrlo eleitos os 1', :3• e 5•, il supplente.; o~ 2•, 4•
e o•, dá lo ::r ar á t•opresentaoão da minot•ia.
.
.·
Concordo com o voto uninominal, pnt•n. acab<U' com •>s lle!'eitos
existentes no processo vigente; mas só atlmitto segundo escrntinio,
si no p!'imeü•o não liir c<>nsoguida a eleiçiio de todos os membros •h
commissão do alista monto.
Ei.•, S1·. Pt•osidento, :t t·a~ão pela. •JU:.Ll vou su.ioit<U' algumas
cmcn•üts <i consideração do Sen<tdo, pt•ocm'i11Hio d •st'at•t.n mollwt··
garantir o direito das minorias.
·
. Quanto ao at•t.ii:o em discu8si'ío, tll"<tm tlSt'l8 :18 ob~ervar;õea •JUtl
tinha <\ fazer.
Qmtndo a oliseussão dú~ out1•os at•tig :·s Côt' rmnnnciada, usat'•li
novamente da palavra, pois não quero de modo algum in1'1•ingil• a
disposiçiio regimental. Pot• es'a occasião :\].:ll'osentaroi outra'
emenda~ e monno alguns ar.lditivos n,o projecto, tendentes a snppt•irom •livet•sas omis~ões ria lei em vigor.
Como rlisse no começo destas humilolos tJhservaçiies, não
tonl1o outra pretonção sinão a de contribuir cJm o fruto ria minha
cxperienci:t para molhorat• a legislaÇão eleitoral.
T!'ata-.>e de assumpto que a torto~ intet•essa •l no qu:ll tn•los
devom collabJrar. Res·.. 110stm aoifHr, (Jlirito bem, muito IJein.·)
O 1!!11•. 1\-lendes <le Almeidn - ~~·. Pl'r.sidento,
existindo na Case~ uma commissão especial, eleita pat'<t o t!m rle
procct_let• :i remotblação ge!'al de todos o~ p1•ojer.tos eloitoraes,
rcque1ro <t V. Ex. IJUfl consnltc o Senatlo si eonsemo •1ue r1stn pro·
jocto ~'eja onviado :t m•\•nmCommissão, p~tra. q110 ··m r.rmru1 opportnno np1•esonte nm pt•ojocto ~m·al.
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Discutü;em-se projectos i.Jolat!ds, como o:>tamos fazendo, ó conte111110 inutilmente.
VtJm :i Mo.>a, l: lido, apoi!l(lo o posto cm discu.l~iio o seguinte :

~umil·

REQUER!~lENTv

l~cquoiro que o projecto n. 3, de 1909 vá á Commissio cs,Jocial
reforma clci torai.- Me11des de Alm~ida.
O 81•. Seve~·ino .Vieira (')-Já r1ue ninguom pede
a palavra sobre o t•cquerimeuto, venho justificar muito resumida"
mente meu Yoto contt\t ·o mesmo. Peço licença ao moÍ! houI'ado a1.uigo pat•.t dizl'l' que o adiamento imllorla no enforcamento
uo pt•oJccto.,.
0 SR. llfENDgS l.1E ALMEIDA -Não apoiado.
O Sa. Si~YEitir>o VtElRA - Nús tomGs sobt•o o e;;tutlo da Coln·
missiio especial don~ pro,;ectos importantisslmos, mas que fazem
inno1·a~ão raclical no nosso systema cleitoml . - o prajecto do honratl_o 8emdo1• Mon i7. Ft•eire o o proJecto do meu distincto amigo o
cm1nente chofo genm•al Glycol'io.
.
Emquanto se cstneam essas reformas, que importam com}lleta
transformação do syst1:ma vig.•utc, acho que não po:leria ser sinão
muito proveitoso que procuras;omo,J mclhc.r:~r a lei que temos,
corrigit• ~uns lacunas, modificar uma ou on1N rlr. su:~.s disrn>ições
o omquanto não vier a l'Oforma radie:' I iremos tirando algum Nsaltudo das modificações que introduút·mos, guiMIO> pela p1·atioa e
J?ela. oxpcrioncia. Nem haverá fttndamento que venha escudar o
. requerimento 1lo lwm•<1do Senador, com a coniitdemçãão do que csta.mo.~ atarefados c~m outJ•os traballus que devem absot•ver nossa
attençiio. Ao ooott·ario, si o Scmtdo não se occupar com eiiS[l, materia, tllromosque esporar quoappat•eça. nm 011 otttro parecei' das
Commissõcs ou algum pedido tio licença ao Senado tio OlllJH'egado
Jlublico. para ,iustiticar uossa presença nesse recinto.
Por estas considcraoõos, peoo liceuçll. ao mou distincto e nobre
amigo, Sena dor Monde; do Almeid<t, para votar contra o seu rll·
querimonto.
E ,iii. ttne estott na trilJUn<t, o me pa.rer.e que a tliscussiio do
I'equer;mouto é conjunta com a do pro,iocto. stdvo si V. Ex. me
obSCl'Yar de quo c.,;tou om erre), ..
O Sct. PRESID!!:NTE-V. Ex:. 1:\l.:on em CI'I'O, osttí om d.iscus;Jão
npeoas o requerimento.
O SR. S~\'ERINo Vu:nu-Xo;tc caso, ro>crvar-me-IIoi pu<l
fa!ltLr na di~cussüo tlo projecto. . .
.
...
OS~·. Mendelil de A.lmeidrt (')-Sr. Prcsidonto,
11edi a palrtv!':L apena.; para justificar o meu rcquorimónt:~ de adiamento.
·
..
(')E; to discurso nãCitOI revisto polo orador,
110

SESSÃO E!\I

Nã<>

:~~Ndito

2(S DE AGOSTO DE f 910

que, seu 'o tiio· roc:alll:das·

a~ no~cs;iua~el

375

dJ

rof.Jr;na~ da..no~sa. lei oleitot•al, a Commissilío. espoaia.l se coassrve
cm apathia w~ro tal a>sumpto. E~tou mesmo corto de tluc.c;tii. tr~a.,.
bl!hand~ e em bre\'O apt·aseJtar<t. o sou pr.•jec:o. Po:·ttt1to·, não~
con.veniente que s~esteja.aijlli a modificat• LU a ro!'ormM· tun ow

ou•:co. ponto da nossa le1 c:oitoral, quan,lo o projeJto da Curumisslioo
póde ter adoptQdo um systoma ditfot•ento rhqucllos. qua s~o :\<JiW.
Iembradcs.
·
· Si todos n:ís osta.'uos co:~vencidoa do que a l Ji actu:tl so p~osta
facilmente tt abusos o ft•au:le• nas.e'eiçiH...
O Srt. J\LYA.ltO

M.\O!lADJ-Y illlp~·a.tiu<tvel.

0 SR. MESll~S DE ,\LMEID.\-SOja impr ~ticavo!, sc;n C!lltL! fo:• O
motivo, mas o fli!O é certo l1 q•ro est~tmJ.j tl'llttt!JdJ de co:·rigir' tts
falhas dessa lei.
A sim, convencido de CjllfJ a Commissii·o e~pecial t.em de poaderal' nolte "'sumrJtu, te !'ia razoavel rtue a ela foos3m a.rJr~son
ta,das todas a; m~didas proposta,g vara tlUO por• ella se.:am c ;colhidas c rcfnndi.das cm um s:. llrvjocto iiS quo lhe ptt!'C'c3rem maIhot•es.
O intuiio do meu rc tnerimonto, p)i;, é p)up.tt' dis;us;}e;; httteis por inoppot•tun.ts.
O S1•. Victo1•inc> Monteiro (') - St·. Ptcsi<l•:nto,
votei pc:o a]loiament-J do ro:rueJ.•imcnto em tlisuusslo, mts devo
<ledarar com !'L'anquer.a que o fiz cm uma supposic"'io falsl·.
Suppuz que :1 Com missão cspecitlll ia es:ud u•· dil·ors lS pr.:Jjcct•Js apresentlt!Gs sobro t•ofoL'IUl eleitor<Ü e que dolles apt~Jvo;t:tria.
o que fos>e tUi1ÍS rttiiiJara g<~raotit• o voto o mor•a.liza.r as elc:çicl
p:u·a eLtborat' um pro. e :to qtte ·riesse !t <l!S :us;1ío immo·iiatameute.
Entretanto, do.:ois dttS explicaçõ)s do hocl!'.a<lo Son:tdor pela.
l:ia!lia,. pOL'ccbi f[U() a intenç'io do n)b:•c. S:Jna·kr pe'a P.1rab.yb~ do
Norte é ape.ns m lilltlc.tr alei v:gelte, COl'i'igind) os in·JoJve lieotes
m1is not'lClos na pratica dos abusos c fr:\udol que temos observado.
Ass:m, c pat•ocenclo·me mJ.'ali1ndJL' o p:•o;ecto em dis·m~o:í.o,
não pu SJ per·s:stir !TJ erro·.
J:1Jgo o proce1sJ eloHoral ver.!tlldelrame.lte complicado, exigindo grandes estudos. por p:n·te da Oommi.ssllo, o assim, da noite
para. o. ditt, 11io· póde ter• um parece·r sutHcientemente ponderado.
Ha de haver ttl!.lun L demo:•tl, pm.t. q:ne dos trabalhos submettldos
ao seu estudo &c orgtLnizc o pro,:ecto definitivo, e crolo ainda. nã.o.
haverá tem1D, p:a.ra co:r I'O:·tel-o cm lei. Assim, pois, modillco o
meu vo•:.o e pe rso lJ.UC não tem razio de sJI." do re:tuerimento, uml
vez que não se ktt:t elo pro.:c~to de returm ~ radicar e a;pena.s· de
corrigir Jacnnas no. lei. que pcrsi,t1rá om1u~nto outrc~. melhor nãJ
11i;· sanccionada.
·
Tenho tlito. (lliuito liam; muito bem.)
(*) Est,, discurso não ro:

revisto,.polG orador.
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O St•, l•'rancl!!!co C·Hyce~·io (') - Sr. Presidente,
parece-me r1ue ha um me:o de .:ondli:u• a8 opiniões rios meus illustres collcga~.
A emenda ott'cre.:it!:t lwjc pelo nobre ·Senador pelo Paraná,
a~si 111 ..:o mo :~s qnc opportnmuncn te S. J~x. 3.JH'OScntat•á, determinarão a volta do pro.:ectc :t reS]JCctiva Commi8são, isto é, :t Commissão do L.:;.:islação e Jnsliçi1. ·
Interposto o p:u•ocer :is emen•la~. visto qu.l ,iá u]Jinou sobre o
pro.:e"t ;, S. Ex., Sr. Presitlontc, e.v·otficio mesmo, llodet•:l llctermi'J:tr •tne •J pro,;ecto v:t ao exame d:t Connni~siío •Jspcchtl.
O :'n. OLrnrltA· FJGl'JUHJmo-S•i p•n• delibJt·a.;ão do .senaÍio,
pot'<JUil agora ~tl dependem do p:uecer as emeno.ht~.
O :-r:. I'RAxcrsco GLYC~JRI•J-.\s emenda; agor:t otl'et•ecülas não
ptiJem ser snlnnctti•las :w exame olo nntr:t Commissão siniio l!af'[llflila. fJUB oleu pareC21' il.O rCS]l3Cti YO projecto.
Não se comprehende que uma Commis,lto •lê ll'H'ecet• sobre

emenola~

abstrahtndo <lo pt•o.:ecto rpt) lhes dflu ot•igem e que •;om

e! !e se relacionam. .
A Commissão espech! lhll:it'<L precisamctlt•l sobre o pt•ojecto do
nobre Senador poJa Pat'<lhyba, in lnpen.leudo do exame rios projectos de reforma eleitot•al em estndos. Assirll, não h:werá demo1•a e
tn1l•> se conciliartt.
Co:no pt•esidenttJ da Commissão especial, pt•otesto o meu •lsfot'<:u para •Jue, denió!•o do tres ou (llla.tr•o dias, a mataria tenha

pat•ecer e estará a~sim s:ttisreita :1. ur:encia reclam:ttltl.
·
Encontro aiuda nm meio do mantet• tt~ mlnlw.s observ.tr,ões,
atten lendo ao apar~e do honrado Sen~do1• poJo Hio de .rauoiJ•,J.
A Mesa satisfará a disposição t•eg_imentalreenvianllo o pt•o;ecto
,t C·Jmmissão de Lcglsla.ção e .Justiça, e, q>Jant•J <t intel'll3l'~ncia da.
Commissio e.<pocial, o Senado rosolver:i ...
0 Stt. ÜL!VE!HA FIGUEIREDO-Sim, senhor i iid ]lO!' delibet•ação
do Senado. PoJo Regimento, a emenda Tklll de ir :.\ Commi:>oão·
de Legislação e .Tnstiºa, que j:t •lmittin parecet• sobre o projectp. ·
0 S~-t. FR.\NCJSCO GLYCERIO-~ão !ta duvida. Isso não •lUt'H'
dite:·, emretanto, que o St•, Pt•f'sidente e.'l-'-officio não possa lietet•-·
minar •J tie o pt•ojeeto e emendas :tpt•osontttdas sejam submetti<los
n.o exMne da outra Commissiio, •le <tttrilmições llXPl'essas,
.. Não lm olisposi~iio t•ogimental :tlguma ve1lando esttt pt•atica.
0 SR. Sr:Vt>IUN•J VIEIRA-:\Ias <t competr.ncia sr) pMe SC!' Ol•
p1·~ssa.

· . O S1t. ·Fruxczsco IJLrCillt'O-PerJve-me v. Ex. Quem julga a
níttureza d~s matarias pat'<t J'az :r :1, distrihu'ção dos P•tPilis 'I · .·.
· Não ha, pot·tanto. p:·~j uiw algum ne~s•J llX<IIllO rcrJllllrido pelo
nobt•e Senadot• e niio dtJvcmo., [Jul't •n•b:tt• <I •listJn,são com inciilrm ttl~
tlosta <lspeci•~. m~srno pm•.tuo •.•
(•) l!:tttl di~:~~UJ'I'O

Ttão fct tflviilo ·pelo orader.

•
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O Sit. !\It;~JHlS DJ' Ar,)IEIDo~-Tmlo nos une, na•la no~ separa.
O SR. r'RA;o;cr:;co <lr.YCimiO-PeJ•feitamente «Tudo nos une, nad:t

s~para•. (Jluilo bem; muito bem!)

.

.

O St•. Pt·e~i<lente-Em obediencia ao dispositivo t•egi•
mental, o projt)cto com as emcmlas de••e voltai' ü Commis~ão do
,luHti<n o Leglslar,lto, qne foi <t •tue estudou o assumpto.
· ~.tm·etauto, o desejo tlo hout•atlo Sena.do1• po1• S. Paulo ·potler•t
SO!' completamnnte satisfeito; dt·sde •Jue :t Commissii.o de Justiça e
Lt3.:i~la,n o opill·J pela audiJnci:t da Com :nissão especial.
·
Ontrosim. podorii o honmdo Senado!', nma ,-er. approvado o
Jll'ojeel.O 0111 2" oliscussão, l'<~t[UCI'Cl' que S .bt·e t:ll l 80 pt'Oilllllt!Íe,
ante~ ola. 3", n Com missão espedal.
·

O Si·. Ge11erol!lo HtU'ífues (')-Sr. Prejülente, .em
a parto nutn if()stPi-me contra u rec1 uerimcn to do hont•ado Senado!',
·pol'qtte, •lo accür.lo c,Jm a opinião •JtHSi geral, nos Jl<Uecia que esse
l'O<JI.ICl'JJllcnto itu portava no cenl'orcameuto do proJecto». Uma vez,
poJ•ém, <Jlltl o Sr. lll'e~idente da Commissão eS}Jecial doclai'ou IJUO
dentro •I e poucos ditts esta Commi.~;íi•J illterpoPá sc11 p:t.rccet• sobro
ás ~::mcnd'lS ap1•esont ulns e ás rp10 fol'em a.pro~otlt!l.da~ no decurso
do deb:~te, acho •rue o requm·itnento fio bonrtttlo Sena•loi' pelo ~Ia·
ranhão tem Ct\bimento, m:1s IJUil.lldo se co,Jcluit• a disenssão do pN·
je~to Deste tut'•lO e não agot•a, apenas no inicio.
UI ti matla, p.is, a discussão, e>t:trei ile pleno accõt•do com I)
honNclo Senador •J 1laroi o me11 vot·J ao re.-Juerimento, l]uando t•e-novitdo.
Ningtwm m<tis pedindo:\ pal:tvt•a, encel'rtt·~•l a •liscussiw do
l'f q :w:·i mento.
· .
\'eJ•il!ctuldo·se não ht\VO!' numero no t•<Jcinr.o. pmce.Jo-se 1l cha·
mat!a, :L tJU:tl deixa.m .te t•cspondct' os Srs. Setladot•e> Jona.thas Peilros;t, At•r.hm· Lemos, .Jo~é Euzobio, Pires Ferreira, Gomes Rihcit•o,
.J caq nim i\Ialt<t. Bornardino ~lonteiN, .Toão Luiz Alves, A. :\wret!o
c Pinhnii'O ~Iacha•lo (10).
O !!;r. Pt•et!lide:ilte-Ten•lo rr.spotl•li•lo <l •)lmmada. apeJHt> 24 Srs. Senado:cs, veritlc<t•ill.'l nã9 havet• mais numero p:\ra
votm•. Fiea, pot•tauto, }lrejwlicatlo o !'Cqneritnt)nto olo honrado So·
nador pelo )l:tl'anhão.
·
Co11timla a discussão do :Lrt. J• •lo PI'OJ)cto.

o

1!!!11•. SeveJ.•iuo Vieira diz •tue ni(o usou

da p<lla-

VJ'it, pela ortlem, pa1·a fazei' as pondcra~õc~ qu 1 ,julga a. ham do
Ho:rimento, cin rolaQão. ao dheurso do honrado Senador pot•
S. 'raulo, por•tll•1 est<tva corto tlo t•esultado •i Or•lq,tm•imtJnto~ i~t•1,
é, T[UC csto >et•ia lll'e.iudicado p;Jt' litlta •lo mnnom para a vo 1.:1çao,.
Entretanto, o al'vitt•o ~uggerido pelo h''lll':t•lo Senadot• por
S. Paulo...
·

(') !Me discu••>o não foi J'cvi~lo pelo Ol'ador,
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O SR. Vrol'•lftiNO l\I·J:-;T.mw-~[o loi accoit•J p3la. Mos~.
O Sn. SJ;nmtNo VIEIRA.- .•. foi decidido pJia Mcm. de acairdo

com o Jloghncnto.• E, no •te momcato, só lhe cabe asilig.ualtr que
esse all'itrc co:wilia tot·<o era um verd .deil'v logro aos iut ui tos do
au.tor do reqnorimouto.
O at1tor llo requet•imcnto teve cm v:sta que a Commiss'io especialral\uHlisso a; id~a~ do !10nrwlo Senador pela Parn!Jylm, plra
Ílicluil-a~ no seu tJro,;eoto de t•elorma ralical; o honrado Senador.
por S. Paulo bmbron que to las ail vontatles podiam ser S(ltisfeitas c concilia las, inllo o proj~ct•) ;, Commis·ão Fsp~ci:li, c quo
se comprom::ttia a htzol·o voliat• tL tilscmsão, dcntt·o cm poucvs
dias.
Q1~:mdo se maniftJ;ton contra o re·.JIH!l'ÍDlCnio do honr;v.lo Senador pelo Mnranlifto, não foi po!'<JLte lho ;eduzisscm as modificaçõ~s· aprrsentalias pelo ·p~o;oct-:•, r ois nellus não enc.mtJ'<l nada
que lhe possa seduzir.
J~n!.t•otanto, pensa q 11c o homwlú Sena-Jor, como a Cornmíssio
uc Logi>laçí'ío c Juotiç:a, oJfcrocon uma excollente occas:ii.o a.o
Senado para tomar cm eon:!ideração as modif!caçõco que c;tão
sendo nrgentemente l'Oclamadas na lei oi·Jitor.ü vigente, lnctl!las a
preent:hcr e excres~nocia; a. supprimir.
.
Holativamente ao srstema e>latuido peht lei n. J.2ô9. de 15 do
novomut·o, na~ eluiçõos das commis>ões de albtament() o das rnc;,:1s
ou lembt·ado polo honmuo Senadot• pela Ptnahvb.t do Norte, JHtda
ba do inoxe11 ui vel.
.
'
Set•ia noce.>sario, c talvez fos,e eonvuniento, fa:wt• dec!arações
CJUO c<.rnpletem o pen;..anwnto do legislador.
. Nfto l!a im pos;i biliuude di) ,;eram é.loit·)s mesmo cm I' est:rutinio, compM·ecendo ,<eis oleitm•cs dos mombroo d:\ C)ffiUJis.ão de
nlhtamento, tros sup,)lentc.>.
O Sn. Ar..vAt:o ~IAOIL\IJO- DJ modo ab.;oluto: j:l demonstrõi
mnthmm ticamcnt<>.
O SR. S~vEIUIIO \'rEna - Acima da8 mathcnu1ticas o;t.á a
wrJadc !los factos.
(I S!t. ALVARO MACHADO- :\'Üo e;tL
. O Sn. ·SE I'ERJNu. \'miRA - O que púde acontecer .6 CJ 110 tlo resultado !lL• um osct•utinio n1io ,;aia esta gN1duaçi.o de votos, 1•,
2J c 3°.
O 81:. Ar.vAt:o JI!Ao!I,\DO- E, dosdoquc não S.llw,_~ impJ·atictwel.
O Sn. SEVEtltNo VtGnu-!1:mLot•a não saia, a lei não deix!L de
set• pratic.~vcl, pot•qno se 11ódc recorrer rto :·orteio,. para se fazer
Nta designação,
O Sn. ALYAHO MAC!l.~IJ)- 1-: !!Uando ha empato?
O Sn. SEVBr!INO VmmA- Supponh(l. QUe, p:tm ~~ ele'ção da
commiss~o tle ttlistamento comparc:c('m dous membro; do Conselho
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----------------~----------~l'oro.tuorc~. como cruet• que se chamem e um sup

.Municipa.l, ou

.·
Todos cllo; votam c,m dous nomes c s<Ll!Om votad~..s sois, to los
elle> com um wto, Pl'ocedc-so.ao sorteio pala designar o 1•, o 2',
o 3', o 4"o o 5• e o ü• vutado~. e, de. tLccúrdo cvm a sot•to, que tlxará.
a posiQão de ca·l« um d~sscs mmubrvs. Si a lei uno ú C'xpt•cs!a .wsso
sentido, toma se muito mais í'acil uumpletal·:• do crue inrot•tcr o
que cousidc1ra o s'y.itcma da lei.
P<Jlo systema do noLro Senador pela Parabyba, como Lem do·
monstJ·on o honraclo Senador pelo Paraná, ter-se-~m o mc~IJio rc>nl·
tado que em nma elciç·ão em lista completa. 0> mais votado> serão
mesa1•ios, e os m.;nos votados, a minoria.
Pelo Hystcma de honrado Senador }H:lo PnHtmi, d.tNc-lm n. rc·
Jl!'csentação das mino1•ias, mesmo rm rolooão nos mesa1:ios. Mas
tambam nesse srstoma pode-se iltudir pct•foitftmentc essa rcprc·
scntaç:iio, si um dGS mat.Jzcs pollticos estiver l'cprcscntluo ua o.:casião por dous terços dos eleitol'Os, fuzcndo·so u rodízio.
úm, cem esse rodízio, que, s:lbítt c inlclligentomC'nt~. ~ove om
vista evitar o "ystema da leJ,.. nmndnmlo clas>iftcar p&la ordem da
apuração, é muito mais tlitllcil J:,zor-so uma cornbinnl)'\o 1•révia,do
modo a exc:uit··se um dos umtizes pol;ticos da reprosoutaçã 1 na
comwissào, s,m q 110 o partido que queira usar ele tal rocur.;o cJrl'a
o risco tle I!Cõtl' om peiol'Cs con liç:íes
. 0 SR. ALVARO Mo\CIIAD I dá 11111 aparte o
O SR. SgYE!UNo Vu:ll\A - Pó de se (h\ L' um Cl>O desses. C'm
os vicio>, com as l'aHas da nossa Jogi:;la1;íio ol•üí.0ral e com rt3
fraudes admittid!l>, póde cl•l'·Se cs;e faütv.
.
oeve-.se apt..:n•oittti' a ocoa;iiío, pam cot•rlgi~ tud'J o que lt<~ de
incoaveoiente e }Jrejudiciallu lei vi ~eu te.
Lc•mbra!'ia, si lhe fosso permittido, que fiO oUoiltituisse o systema da lista oJ•ganizadn pelos collcotord.3, p)l' ontro muito mais
pratico
O SR •. AT.YARO MAoliADO-Y. Elt. apresente emendas.
O Su. SEVE!W'iO Y!&ii\A-Tem r:m~ndil.s e sente não ter t1m 1do
toda.s que Jlle occoJ'l'Jl'rtDl sobt•-3 o a>sumpto, porque só hoje, quando
recabcu o Dial'io do Congl'asso, foi inl<>r·mn1o de haver sidll dadu o
pro~ecto Jlara ot•dCill do t.li~.
Tire-s~ a iutcrYençã" dos collectoros, o incumba-se a) juiz Jli'O·
sidente da C'ommissão a cmfocç~o da list:1.
Nessa lis!a vão ftgll!'ar muitos cida1iio;. que, pela oommodidade
das sual fortunas. }Jelo l:tzc:• do seu bem estar, uüo SJ prestat·ão
a concortoot• a ess! 1rablllw, pouco.sc lhes imporlando q•:e n.s ol~i
çüc~ corram tleste ou llaq 110Jlu modo, porque e!las siio l'cspcitados
por todvs cs partido>. · Mas, cntt·eglw esstt in :u mbencia aos juizes
presidentes ctess'as commbsüC's, far-se-biam essas li~tas, pJrcruc os
presidentes dus ccmmissüos poderiam I'ilqnisitar a. exhiliição dos
conilocimentos dos ultimos impostos rmgos, cm virtulle de lei. c do·
r>ois, em companhia do seu c~crirfto c C'm prescoç:t t10s intet•ossaple~te.
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dos e tl~cacs, org,tllizat•itun •J:Ssas li~tas. E' claro quo todo> nâ:•J irn:o;
mas irão alguns, ;inãu de mol!1 I'''OJII'io, ao menos pot• iullnencia de
3.migos.
·
· Desta fórma, tlcari<\ exelüiJo o eolloctot•, rpw é Sdlnpre um t'<l·
pl'esentanto das t'acçõe~ •lominantr~ e Pst:i sem pro armario· de modo
a. porlet• praticar qwd•!Het• fraude na. con re.::ção (!essa~ listas. ·
O :::a. <}E:-.'t~Roso ~f.mcjT:ES-B si oc •lnt• a abstenção, qu2 t•mncclio apt·e~onta V. Ex?.
0 SR, St"'"RIN•J \'n:tRA-I~ste IW;,(UI1lt31HO pl'OVa tie llliliS, )101'
tJUe p•'Hl•J dm··:iú pet•foitamente no ro•gimnn da lei actual, que i;, ~;x,
não conJemna, nest.n pa.t•te.
Pôde-se dizer <tttal 1\li o .~m·teado ne.>S:L~ con.Hções. 11•1 rc~gimen
da l•;i ac~ual, que ,j:i fui obt•iga•lu :t comparc)C<Jl'!
O SR. liE.SERo.~o :\!An"'u"~-E1úretant:J, a lei deve im}Jôr 'llllit
cert:~ obJ•igatol'iedad~.

O S1:. Sf:Vtmt:-~o Vrwu-~•lilo ureia ::>. Ex. que isso sm•tbse
eJ!'eito. E note·>C quo o •IU<J e;t:i dizenllo não elevo ~tJt' desrJrozado.
LembrtJ·So o seu no~t·o amigo '''' •FW est:i no ostl'aeismo.no 8Cll
Estado, 8 •.le •ltt<1, mesmo em relaç:üo ao t.~uverno Fedoral, não est<l
em l'ons Jonçôos. Não e~tarilt, portanto, ·~mpilha11tlo lonhn. pal'a. a.
fogueira quo o tem ,[e qu :i mar.
·
Parece até •tn•J o sou nobre colkg<L ,i:i, est:i L'iiiJUtlcido do ostt•a·
cismo •JUS lllllrLI'f!Oil, 011 tem c.>peranç<t ilo 11iio nnis volver :i•JUella

8itnaçfto.
l)ntl'•J ponto quelembral':.i., llOt·que e''"~pon ou nobre Sena.Ior...
O l-iR. Af,\'ARO ~!ACHADo-~Juitos terão Hsca.pa•lo, é <t IacuJJa
qu,; se noti\ no art. 4~ d<t ll'i. Alii se •JSt:tlJ•Jlacett que durante a
legislatura os eleitores que ac·:resue~sem l'ossem rlistt·ihuidos pela~
secções existentes sem :;e crearem nov;;s >ec•:õa>.
I~' uma providencia. salntat•. Di1.-sc!:
<Finda a Jegislttttu•:.t orga,ni7-ttr-se-hão :ts ll<Jva~ so:ç:ies».
l~m YCZ de •<rinda a l•~gisla.tut'"''' rlovi"· dt~m·-no ultimo MIJO

du. l•Jgislatur:t,
0 SH. ltON•.:.\LVES FER:~EIIl:\- Jo:' u ljlltJ 'i•J t,Jlll pratic:td•J ern
nl guns Est:tdos.
O Sr.. SE\'i:ll!XiJ YmmA-Pen.~a 'l'I•J quem tiv•n• pl'<tticllllo as~im,
pt·aticou bem e v;~•! cita!' um C<t>O:
,
No seu Esi,a.Io não se prat.ie.ou 1\;~im. Depois 1le terminada n.
l?gisla.tur.t, no chJcorret• d 'anno ..:Jtt:m.!o .~e tl'atava <la elciç·ãopre·
Stcloncíal, creaNm-se novas secc;oe '.
·
0 SR. CA\TRCI Pl:'ll1'0-;.l'o COl'l'Cl' u<t JegislattU'it I
O Sn. SE\'l'HINO Vmnu-J:i. l'c•conhccirlos os Deputaclos cJ Sena·
<!ores ; o~ <Jilfl e;;;t:wam no ostt•acismo no 1\~tarlo clama1•am contl'a
i::.~o. mn.s nada c~nsc~uil'a.m.. .
,
.
M11s o~ .\J!OPI'JII; 'tttJacJom~tas elo h~t.~~lo, v~nd•) depoH rp1e 11.1'11·
cccli'l' :í el~;tçao par:. a yag-a <ie.txatla. pe.lo lllt•JlirgontiJ !lepmn.do, !lfl
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mcmor· ia sau:losissimtt-D!'. Lt• JYhd 1110 Filgueiras-:t hr·it·am mão
desse regímen.
·
·
O Sa. GM1'JW PrNTo-VoltaJ'<lm ao reg'imon ltJ;~al.
O Srt. !:irmnri\'o VrEmA-0 que I>ror.t que ellos nãu conflav .• ní
1\l•ôSe systoma.
·
·
O Sa. CAS1'1W PrN1'o-Permitta um apm·te: ~em tJUO!'<u· ülllar
de minha pessoa, ,i1i emitti Jl1tl'Bcet·, emlJot·a. indevidamente, na.
Commisslo au:~:ilia.t• de :tpuração de eloi<•:iu pt•csi,lencial. Entendo·
que ~ú no tim da legislatura a .i unta} or•ganizadOI'a das mesas· elcito!'a.cs tem attribuições de designar o.H·dificio& rei~ ti vos ás divísõa3
de· mrinieipiu, o:n novas secções, de conformltl:ttle eom o numoro
de 'eleitot•co, no ultimo a uno ele logislatur!L
O SH. SEmrmw Vmm.\-L~mbr;t bem.
O Sa. 1'A1'Al!ES m~ LYRA-~Ia~ <t lei diz que •1 elokiio se filt'i
tJttando tlndat• a legisl1ttnm. .
.
O SR. S1mmrso \'mm.\-l•:'.. precisu cot'J'igir· este lap,;o. e;té.
(•q Ui \'OCO,
O S1c Goi\'~•un:s FJ~Hlm!H.\:-Iixplical·.
·O Stt. SJWERINO vuwu:_Lembrat•i:t tambum,c:omll uma el'(Jaczto
muito necessaria-e pede a attenç•iio do seu IIObr·e r•olle~t" Stúl:tdot•
p~lo Ptll'llllú, tão eompetente no assumpto...
.
· ·
, O Stt. G~Nt:Roso MARIIU"s"-Eston pr•estan,h• a maiot· attc•nç•?iÔ
ao di.>r:m•.,o de Y. Ex.
.
0 St>, SEI'ERINO Vr~mA~.,. LomLral'ia, como medil.h s,dutal',
;pw no rec1uerimento r1ue o eluitor ftzesso pedindo a sua. iilcluszto
declarasse todas as cit•cnmsc!·ipçõos subdi l'bol'Üts existente~ no seu
muuicipio, tle modo q uo o alistamento lbsse ot•ganizcido ein t(JJ·mos
!Jl\C ,;el:l'issom para se fazoras oloições rlist: ictaos de .iui~es de pa7,
qno serão rcalit:aclas nas cil'CUmscripções em •!lle ti rlivirlido o mn~
nicipio e outms.
·
O Sa. Gi~Nmwso MARfJUEs-No meu Estado foi preciso uma lei
(:Special.
· .
· O Stt. S!lV!lRINu \'u:mA-A I éi foi omissa nc~tc inu•ticnlat·, da
molio que h11 inuita~ colllmi:;sics de alistamento que admittem
eleitores no sou !llunicipio sem sa.herem si residem no dbtrjcto A
ou no dbtricto B.
· . '
·'!\O corrJr da sc~>ãufiuda da le;.dsla.ttu•a estatloal, ·loi.apr•t·ol·ada
uma lei, esta.belccondo 11 orgauizaçAo de um noru ali~tàmonto calca.do1 aliis, so!Jr•e cúpia do alistamento fcdeml, sob pretexto d~
rliviair os eleitores por essa.s circumscripoões menores em quo
se teom\lo Jltzer eleiçõé8 locaes. O a listamcnto organiz:tdo da
manoh·a' intlicada te1•ia a vantagem de evitar que no a!istnmonto
qui.'\ se lll'Ptencla fazer no !Macio lossc. admltlidu a fl·au.!o, quo
campeia pol' ahi j:i do eollo cwguido.
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E:tigirla tambom que na petição em que l'osso l'Eiquerido o
a!istamonto SI) precisasse a r:a!rlencí<t 1lo re Ill~l·ente, indicando-se
o nu mero e a rua, nos loga1•.;s em qufl. ~e usassem estas designações •J si se tmbssc do um dlstristo l'ur:ü, se precisassem os cara·
ctercs da vi1.mlHHlÇtt ele smt resídcncia e dil~te modo se clís;:ensaria
por comp!etí a.prova de residench o qtwm fosso interessatlo na.
exclusão de um eleitt•r que estabelecesse as prvv:ts pelo estwlo da
~sidmcia ou documett'o tcstemunbadt•, porque não será tliflleil
sabor qu~ bl eleitor mora no sitio tal e 11a vizinhança de fulano,
que é proprietario r! o sitio ou que o si tio tl de lll"opr;cdade de
thmifia sua viainha. S! essas <tlit•gar,õ~:s nii'J Jt<rem vercladcirns, é
possivollll'JW1l'·S9 11U~ o inrJiv:tluo cstâ l'aJscMdo.
E' melhor assim d·J que CJ>igil• attestarJo de r~sidoncia, o qual
úcpemle de autoridade muitas v.•zes tão prepotente que chega a
roeu sal-a..
·
Desse modo ter· se-hia fixail:t <t idcnt.i•l:ulc •lo clei to r e euitarB"· i1b a monumental l'ramL, Que mr smo, no primniro alist·: monto,
ap~z 11' tl;;s exigencias da lei n. 1.269, fui Jll'<ttJcada n:t capital do
Estado da f:!tthht.
Ha um cabo elcitor<ti em um dos tlislrietos urbanos que dit•ige
a sessão eleitoral cm a <Jnal votaram o!citorrs completamente fantastlcos. Esse c!:cfo polttico dou· se ao tnbalho de recrutar indi·
viduos de localidatles tio interior para inscrcvcka como residentes
no município d!l. crepitai. A's vezes um su l'<Htueria. duas, tres,
quatro o c1n"o vezes.
:São e1•a conheddo, nãu indic<wa.. u ponto de sit<t rtsidoncia, .
tlcolar,tva súmente que em residente no município d;t capital, juntavt< attestat!r) ncsso s<mtido, assignav<t o nome nos li nes o reti· ·
l'a'Vl\.'80, D·'JlOÍS JlOr Unl proceSSO idontico l'OCebia O titulo.
Eoje esse cu.bo é intluenda prestigio>a na caiJit:tl e dispõe de
tuiks es;cs titulas.
No tlia da elc\ição recn11a el··it•;res pa.r:t votar com esses títulos, O eleitor escreve no punho da cn.mis:t o nome do titulo o 1·ae
votar.
O S1t. Go;<;çAJ.vEs FERnEIRA- E' a repro·.lucção dus antigos
phosllhorvs. ·
O SR. . SEVERINO V!ElltA -· O tlséal não póde confrontar !t assiguatura tio e!oito1• com a do titulo ; essa mos!l. é prer.otente e arnan.ia as cousas de motlo r1ue não haja fisealiznçtw.
Não lia fiscal possível que se.: a capaz de fiscalizar essa eleição.
O que ha e muitos düo testemunho é que es:;!L influencia politlctt tem ruan parente, mocinho e,pel•to. Cllama-se esse parente e
manda.-sJ "ota1•, de no\' o ; tor.DA a l'etit•ar-se, culloca uns oculos e'
o <rol ta ·outra vez t\ vota1·, com outro nome ; muda de !atv e de
titulo, 'íOltra a.intla a v,otar, c a~sim vota umas cinco ou ~o is vezes.
Esse .fu.c,to passl\·3e na capital elo Estctdo da Bahiu., onde a.inda.
no corl•ente <:~nno se foz ,um alis.tamcnto que consAguimos annullar
por sentenço. do Supremo Tribunal.
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Ha. quem diga r[Ire os votos da.:'os por oleitorfs alistados por
um alistamento mais tarde julg:ulo nu/lo devem taml:om set• nulliftcatlt1S. Mas, cstr~ conclnsiio não está, nem na Jottra, nem no
cs pl!•ito da. lei.
Estabolcc~r:<t tambc:n categoric<tmcntc •JUO os eleitores tllssom
distribuídos vor SOlQies, t•cspeitada' mais ou· mcnr.s as proximida.·
d~:s du s suas residencias 111 oocasião da revisão do alistamento, e
quo uma. vez rcgi~tt•ados os seus nomes cm uma secção, feita. a
de~laraç1ío cm seu ·titulo, não p1alessem sct• transferidas p:wa
outra, sinfí.J mcdiimto rcr1uerimcnto •eu.
E' HIIHL outra providcneia. sa.lu'a.r. o qne evi!rtl'ii r1ue os cJoi·
tores an.Jcm t•lll continua contrad::L!lça, não 11odeudo :ls vcz~s at~
exercei' o direito de voto.
O Rn. GE:-<BRoso MARQUES- Salvo nos enso •la. cJ•enção tlo
uma nova sec~ão.
O Sn. SrJ\'ERIJIW VIEIRA - N•Jm assim, pot•qne neste caso constiluh•ão uma nova. sc1ção 0~ Jl•Jvcs eleitores.
Outl'.l n1edida que lcmbm, Já rtne ne~te particular a. jurispt'U•
deucia il<t Casa. é contraria áquillo que llle pa.t•ecc e.star na 1etti·a e
no espil•ito da. ~ei, o r1ue se prondc ao art. fl'.l. Lembraria lambem
llllil ·se es-tabelccrsse po,iti-vamcnte r1ue, quando se tenba de precederá oloiç~o llJra !'residente o Vice-Presidente da Hepublica., se
Ol'ga.nizem, do novo, as mesas eleitornes, por<JUC não se compre.
·)lende .que se .proce:Ja., como se procedeu cmt•elação á ·uttim:\ elcioão, de •modo que me;;as organizadas em 30 Je ilezembro do anno
passado par:~. a legislatura vigente, fossem as mesma8 para a
eleiç5 o presidencial.
·
Oart. u9 simplesmente cogita co eleiçõe> q'Ue se llzerem para.
o tweenc!âmento ·do vagas que occorret•em durante as legislatUI\ls,
'fl, como as ·vagas que ocoort•erem ilurante as legislaturus só p6dem
ser a·s de ['eputados e Senador~s. segul}-!0 que e~sas me~as só
podem vigomr pn.t•a. e;sas eleições e na o pa1•a. uma. clei.;oão precipua.
como é a de Pre<idontc o Vice-P.ro>il!ente da nepuWica que
rea.liz.t não pnr.t o p:·chcnchimonto de uma vag1, mas cm· data.
fixa., de acccJJ>do com o preceito constituiclonal. ·
·Quizera tambom que, ·com t•ela~ão li. organização das me~as,
desde que {lJ.ise fc'ila no ultimo au~o ria. legi,latura. a distribuição
doa e]citores em tecoiíe>, <leslgnatlos os· editlcios, immodi ttameate
·l!lB eleitort!S· :prooedes~om á eleição ou nomea<;ião dos.mesa1•ios e
· ~upplentcs em listas p:l.t'ciaos, ·eom um quinto, pei•J mono!, dos
ai>Citores.
Não vê abB.>l<ument1:1 incovenicn&e nessJ p1•ocesso. ~i em
•todas:u kcali ladea do pa.iz estivessem constituid·os os partidct,
J'oSie poSiivel cm cada 11m:t dess1s 1cca.Iiundes detcrm1Mr os
·ol!etes desses partidos, ·pensa ·não bave1•in syatema ·ilc organlzao3~
de me~~ :mais (&J•untJdor, •lo·que o de dar a esses chefes a aitt'l•
·btliQã;:de indie:L~ao dos mesarios e r[ue •se pt•coedesae orn orJema
trão lia;ver eruc ou fraude, que cletet•minasse duplicata ou, na
hypotheae inV(ll'Sa, pudesse detel'minat• que um partido em mi-
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not·ia, nw>mt• ua

ot•g1tlli~·ç1io

das mt·s•t•, visse re~poittt·lo o vot'J dtt

nHtioria.. .

Havorà meio do procurar, pelo mono~. (•\'ital' esse ilir·.onveni<.·nto 'I
.·
Reduziria osse ponto a um dbpositivtl r1ua pULless ·, ser sliiJmettido clesdo já ü coi1Sidemç1io do Semrb si ti ross :· ti•.lo tempo de
s<~ prop tl'at' par~ di~cnssli:) do projecto.
Promette, entt•otauto, l'azcl-o na H• discussão : e, c:onw o PN.iecto não é ttm to<io conc<Lteindo .•.
o Sa. Ar.\'ARO ~[Acn.wo- Não ú um s,rstoma.
O Sa. Sr;vt:RING Vuwu -E' urna seria de em ondas, o!l'~re
ci<las á lei vigente: Jll'ote;to até t.'t B• <liscus:>ão t1•a.zer esse ponb .
a debate.
·
Tinha jti t·ailigido algumas emendas S)hre a organizttçã•> da lista·
os maiores contl'il.•nintes e que pMa :tp!•oveita.r n tempo envi:1I'<t
·~

cl~!e;a.

O Stt. G!:!NEitoso M.\RQUES-A ooeasião tl opp:..rtuua, porque.

est<l em

rliscu.~são

o a1•tigo, que se refere a esse 110nto.
O Sn. St:YJ:;IUNo VIEIRA-São essas as observações qtte Út&
OCCO!'l'Cm de ;de já, .
.
.
~Ias, volt<Lndo ainda a manifestat• o seu sentimento a esse res·
peito, repete cpw es;;a é a refuJ•ma •1ue se deve . adoptar, antes de
tudo, pabt se il• ensinando aos seus concidadãos a seguirem. esto
crtminl:o, que lhe é indicado pelo conhecimonb o pratic<t que .itt
tem, suppt•indo as la.cunas c in1lo em auxilio dclles.
. . .
Estâ de plouo a.ccôrdo que a lei vi;ente contém pz•ovidencias
e appa.relbos muitll aproveit1wcis. Pensa que as f~tlhas e lacunas
e o máo resultado tJUO se tem apura<lo llfLS ultima< eleições, provoem sómonte da eulpacla quell{ls qu{l sito incumbiclo;; •la sua exo·
cução.
O Srt. Or.Ng&oso M.\RQUEs-E tambem da i;noi•anc:ia.
O Sit. St:rmuNo YIEmA-Nl'm tanto po1• ignorancia.
Vae referir aos seus Hlt!St!:_es oollegas, um caso que !lw irnJit'eosiot! muito, dcsdo a execuçao <ltt lei vigente.
Reuuiu-se a .ruutu. de Alisbmento 1111 capital do ~ou Estado,
·
11a~a prooc~et· li elcioã~ .do.< mesarios ; a!guns m_!lsario~ toram
eleitos por hst<tS do eleitores, mas em.mmbs secçoes fo1 necosBat>io cJnipletar a,; me>:1s. Eshs jn!Itlts tin:11m1 como interessado;(
diversos advogados ·e algui!$ bem notavois •. E apezar di1so, as
mesas dá Capital não r... I•am completadas, llOI•quo na votação não
comparecer:m1 o.; mail•rc~ contribuintes, ou com1>araoeram cm
.numero rednzido, não barondo numet•o para em uma assentada
votarem em todos· os oan<hdatos rcst1ltando ficarem algumas mesas
com cinco membros c um supplonte. Admirou-se de presente:;
tnn tos advogados, não lhes occorrosso a ijléa elo um segundo escmtinin.

•'
'
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· O Sn. GEliEROSo MARQUES-.~;· talvez resultado da .interpro•
ação da lei.
.
.
· · O SR. SEvERINO VIEIRA-Traz este facto, esta lacuna occm•r1da;
em um processo eleitoral porque a elle concorreram seis ou oito
advogados notaveis da Cap1tal, alg~ns a.t~ do~tores em mataria
eleitoral, cJmo o Eaudoso Dr. Leovlglldo FJigue•ras.
Na mesma occasião reunlramo~~sJaee oazoiros dou~ maiores
contribuintes para organizarem .uma scrie de mesarios, no munl·
cipio om que o eleitorade estava di~tribuido em cinco mesai eleitoraes, conseguiodo orgaoizarcm as suas mesas, Jazendo varlos
escrutinios até chegarem ao resultado desejado.
0 SR. GONÇAÍNES FERREIRA- São OS Verdadeiros doutores
da lei,
O SR. SEVERINO VIEIRA- Fizeram o que elle faria si se encon·
trasse naquclla contingencia.
· O SR. ALVARO MACHADO -Não respeitaram a letra da 1~1. r:uo
é impratioavel neste ponto.
O SEvERINO VIEIRA- E' neces;ario intcrprcto1-a. de modo a
não ser impratica.vel.
O SR. ALVARO :'lfACIIADO- Por esta intorprehção muitas eletç&s teem sido annullada• aqui. ' ·
,
o· SR. SEVERINO VrEm,\-·C'-om C'St~s mterpretaçi!es é que se
corrigem as leis, mnlhs vezes.
·
Nilo 1b:~~.ndo a lei o mini mo dos membros que devem eleger as
mestts eleit·Jmes, essl interpreta.ção é a. racional.
!)mie que compa.reca um certo numero; ~p1•eci ;o que a~ mesa~
116 rcorga.nizem ; e nlo ha outro processo, sina.o este.
Si a~ham qne não. se procãde bem, é o c1so de so completar
a lei.
No Yeu entender para que nãó haja divergencia.s pensa, que a.
lei deve. consignar ~sa. interpretação por outra disposição e completar .esse pensamento.
. . _
Pergunta. IIi est~ na lei que-ee nao organize a. m~a quando
co01p:~reoam uous, tres ou quatro membros da orgaoizaQão das
mesas 1 Não se refere a mesario11.
·
· · · A lei não diz que, neste caso, não ha.ja org<Lnizaoão da mfll&,
Logo que elles compareçam, são os que. compueoem, Ol osgani·
·zadores das mesas, estas devem ser orgao1zadas.
0 SR, ALVARO MACHADO dd. um apa.rte,
.. 0 SR, SEVERINO VIEIRA-Vae l'esponder 110 aparte em flUe O ·
honrado Senador pela Parabyh diz que a Ca.mara e o Senado lll•
nullaram eleioõed nesse sentido.
·
Vae citar agora exa.ctamente um aresto contrario da Camara
doa Depubdos.
·
·.
Para a eleiçõ.o de Deputados e de Senadores 4 actual legislatura, em um do! municipios,.nqaelle em que teve a fortuna de abrir,
~n
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os ollios <i. luz da oxMoncla,comp::trcccra.m do um lutlotlez mos:u•ios
o do outro, tres. Dons oommunioara.m quo não compareciam por
molestia e dous dos qne compat•eceram organizaram outra: mesà,
Jlzeram a eleição p::u·a a legislatura <tci:ual, fizeram aoloiçiio para.
Prcsülenteda l{úpublrc:t e ellas foram rtiiprovadall.
·· · · ·
O Srt. CASTRO Pr;o;To-:- I~so prova quC -· jm•isprll!leneia P.arlament:lr- ll uma·phrase stmplúSmPnte rhetorloa. .
O SR.. SrmmtNo Ymnu- Até agot•a tem sido.
(:uSa. Sr.:'iAnon- Então não ·precisamos do lúi,.
./ · "·
'
' '
'
.
i'
'·
'_ '' . _'.
.
O sa. Sr1n;arNo VJElltA-Podc o concurso tlos nobt•es Son·adores
itfim tlo ora em deantc se possa -nonstrtlir alguma cousa. · •· :
O ho:.t•ado Senador pelo Paran:t .i:!. fez a sna proflssão do emaneip~çiio.
·
·
0 ::iR. (lf.:~Nf\080 MARQUilS- E t:sper,, Olll DOÍIS COiltinnat• 'ri
OX('l'Cl•l·O.

O SI!. iSilVBiti~o VmutA-Protesta pela euu pat•te o prometto
nave,qar ua usteira do seu distinoto o •llega, uma vez qne as, ele!·
ções que se apresentat·cm sejam tle ta.! ordem,' q1te não tenha .con,.Rtrangimeuto de eleger o seu amigi•.•
· · · :.
Crê que a.s8im não f:1r. iu,iltri;t a ningucm, nem cercE:li:t ·o di":"
retto de quem quer que seJa,
.
,:
.
·
O que deseja é que a rMição venlt:• mais ·o ~r meii08. oor.n· viso
<le ver<latle.
·
. ·
·
.
·· ·
O SJt. Gt:N~Itóso M.utQliBS-;-QllO 8C,i,:l vel'dadeira.
O SJt. SgvgiUNÓ Vr:mtA-Ma.~ sa não puder ser· de todo vet•tla·
<le'ira. 'não se contenta. com as apparencías. •
;,
O SJt. <.Tt:Nilltosu MAitQUEs-Niio, sonho!'.
-:. , O t'in •· SEVfJlUNO YmmA-Pois; aiuda ha '.poucos· tlias, votou
lli!ui muito intlependentomente, 1mla intcrvoução no Rio de .lanoiro,
JiimiJie,~monte p()las form<Llidados extomas tl:t' questão.
·. tr Sit:: CAsnto P It>To .::_l,:w;i ·miln hidres elementos' pl''in1or<iiacs
m• p!'occsso oioitoml.: idontirladó rio elcitot',. :tuthonthlàllo do voto
~ 'reconhocimc.iuto ~lo 'podci·es. ·· . · ··
···· · · · '· · ' · · ·
.. OSa. S~vimiNi• VrEÍrw-iSi so p~de8so cônsoguii•ideutid~do de
oleitot• e :~uthentitiade rle .voto,.de oude o honrado Sonatlor. pelo Paran:t tirar nm pll elle collociirit' 6 s•in: ·· · · .. · ·· ·· ·
'' .,. o Stt: GrNguoso MARQUI~s-:.. EntriCi já são tlôus, :presos a; eBSe
t~ompromisso. '
··
.:
· · ' · ·· · ". · · " · ''··
.. O.SH. SEVEitiNO VtEatA-:-Perfe'itamente. . . . . • . ,
·
Não tJuer po:• mais tompo abu~ar da. nttenção dos.seus tllnstrQs
colloga~. _;-:tzão po~ que vae passar a. l~t· algl!ns dispositivos quo,
~m. atltlu;:~.o ao proJooto, escreveu, mnito áil pt•essas, 1\nt.es do ylr
par~ o Senado.
r
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Onde convier: (LO)
.
.
..
.. São essas as emendas que otret•eoe ; t1•arlt out1•a.s qae seJ•io:
opportunameilte ~ubmetttdas iL attenção do Senado, nesta oa na
outra discussão do projecto.
· ·
.
'.:vem á Mesa, t\ lUa, I.IJloiada (• )losta <!onjuntalt1ente em dis·
cussito, 1~ sognlnto ·
·
EMENDAI
•

:

I

-.
. ..'#,

'

~

Accrescente·se onde convier:
• :' AI·t.. As list.as de OOJl.trlbuinto~.a que so t•efet•etn os at•ts. s•
e 41 di\ lei n. 1,269, de 15 de novembro '[le 1904, serão organizadas
pelo ,iuiz que tiver de presidir iL junta de alistamento, mediante os
conlleolmeutos·, que forem exhíbídos pelos contribuintes. !los impostos t·e~pectivos, sen(lo os mesmos con vooados por edit~tes co;u a.
aotecedencia. de 60 dias, antes do designado par~t a orga nlzaç1i.o da
com missão alludida.
:·
§ Ellses editaes serão u.illxados nos jogares. mais pubJioos e
pll~lica.dos. pela Impt•ensa, onde a houver, ou na das loc:~l!d~des
~a1 iPl'<?XIMas ,e· sempre na d:t capital do Es!a.do, até o tFJgesuno
dta o:la d~t~ convooa.oão. A fa.lta de publicaçao ':desses odlli~es im"
J?O!'ta ..a ~ullidad~ .da pl~no .direito do alistamontg~ . . .
•
. ., §., ..• Ps contt'l buiotes, que o qulzerem, poderao, a.ntes lll o:< mo do
dta del!lgna.do, comparecer,por si ou por procurador,pal'a entreg.w
o conheaimento do imposto ao presidente da commissão, q11e lhe
darlt;l'ecib~, obrigando-s" a lh'o. restituir logo que satisreito soja o
fim da exlubição•,: , . :. :· i.:· . ·. . . '· ;, . .:.
.·. · .
§ No dia desigu~do IJID ~udiencia publica.. com a pr~sença
dos concorrentes, por .;1 ou por sOil:í procuradoJoes, edo publlco em
geral, serão·pela autoridade, auxilla.da:;.por· qualquet• de .seus escrivãos, orgaoizadu.s as listas alhtrllda.s, calcadas sobt•e es.conheoi~
mentol apresentados.
§ De>tas listas set•ão lill'llecir,lt~s cópias, authenticadas pelo
juiz o seu escrivão, aos contribuintes on ttsctte.> qlltl as !'tlclttmarem.
§ Qualq11er grup·), no minimo 1.le cinciJ eleit~re~ present~s.
que provarão esta qua.Jidade com. a. apresenta.Qão, do~: t•espootivos
titulos;lterd. direito do con>tltuir um\.ttscal pa1•a assistir ao traha·
lil'tl da orga.nizaçiio das !iscas. 11. · :
: .·... ·
.
;,
:· ,, . § · · A el'olusão.indevida 1le qualquer. contribuinte ou tl. prete~
r~çito do .se~ nome;' na ordem d'l insoripoilo na lista, Importa.· a. nul~
!Idade do altstamPnto.
. ·
. ., ·
,: . · · . . ; ...
•,,.::rEm ígaaldàde: de: condições, en ~ra· dolls ou mais oontribui ntes,
•
·.
. ,..
a ~orte;indicarlt n·ordem da. insoripQiio.
!·J Al't: ·:• Além tlas oondiQões edizrweHlKigidos :no .:wt. 17 d~
lei, ll impresciodivol que o requerimento pttra o alistamento Jll'~
ilise a L'esideuci:L do ·arretando, designando o bairl'O, I!Uil. e numero
de ·sua ilabitaçio,. nos c.1sos ·em· que se o posstda~er, ou .o nome e
situação rio sitio ou.tocal
d~J.sel'
. de sua t•ésidcacia,oorn :a. d~olat•aç'\o
.
.

....

,,"/.'

·_:·::,

,' _;.
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,
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proprlo ou monçã.o !lo nome do pt'OP!'ietarío, 11eus Hmites e-eonn.cmes aos yísinbos e bem assim a declara.ção das .cireumseripções eleitoraes em que pJrventll:l.'a. e>toja. diYldido o .mu•
nicipio e don tro elos q uaes esteja situada BtUJ. reslclencia.
Art. No art: 42 da lei substitllam-se as pala.na.s cftnda
a legislatura• p:.r estas •no ultimo anno de cada legislatur.~.8e1lerino Viei1·a.
~ontações,

0 Sr. Alva1•o Machaclo pronunciou um discurso que
1erá oppo!'t mamente publicado .
..
Vem ;t Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em cliseussio a .seguinte

Accrcscente·se onde convier:
Redija-se auim·e art. 42, da lei cleitora.l em vigo1•:
«Terminada. a .revisão do alistamento, os eleitores nelle in·
cluidos .serão pelo presidente da commi;;são dlstribuidos pelas se«>
c:!ies do respectivo munioiplo, podendo nesse.cas() ser excedido o
IlUlrull'O de.250 .o leitores a.té que, :linda a rellist!o .no terc1lro anno t!tJ
kgúlalura, se proceda. á nova divisão das secções. - Ah1aro MtJ-

ehado•.

Ninguem mais pedindo a. palavra, suspende-se a. discusdão do
nrt. 1", na conformtdade do art. 144, do Regimento.
Entr<'L cm discuseão o art. 2•.
Vem á. ~Ie1!3., ê lida, apoiada e posta cctnjuntameo~ em d•
cussã.o a se!;uint·e
EMENDA

ru·t • .2. • :
·'
Onde ·diz: cFica substitulda. a redacQio ·do .§ 1• do art. 9• da
eitada lei 'Peta ·seguinte•-diga-se: ·d elelçlo doe :tres mem~
da. com missão de revisão do alislamento eleitoral. pelos membros
do Governo MDD'ieipa.l oe s.eus. im.edia.tos em votos, a. .que· se refere
o art. <tl da. ~ltada. ~et, proeede!'-se·ba do ·~CBQinte modo.. O IJI&iil
como no a1•tigo, substituindo-se, porém, as pala.VN.s- ·Em tres
esO'L'utinio~ •succe>sivos, seado ·em .cada. .um declarado membro
etreoti vo da com missão de alistament'l o ma.ifl votado. •8 Jupplente
e im•mediato ·em votos-•, pelos seguintes:· -·ceado decláTados
membi'O!I etl'ectl'VOB da. commissãD de alistamento 03 tres ·mats
voWes e seus supplentee os tres immedlatos em Yotos, procedendoote a. nov~ <MOrutinio, si no primeiro noo forem eleitos to iOil
OIUlffucti vos .e sapplen<tes--~ .- Genenoeo Mortuer.
M

\
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' o Sr. Preeldeute:_Acha!Tdo-s:~ a. itar.l ,iá mlHtoo a!lcantada e havendo or.~dores ioseriptos p1ra fallat•em sobre e:>toJ•a.
outros artigoJs do projecto, declaroJ adiada a dl~cussã•J e vou levantar a 80ss'[o, designand•J pa.r;t ordem do dia da seguinte:
· Discusoiío· uuica da. ptoposição da Ca.mara. do3 Depntades, n. 5,
de 19Hl,prorogando a aotnaL se;sã') legislativa a.té ao dia 3 d~ ou·
f,ubro vindouro;
.
Conti~uaQão da 2• !liscussão do projecto n. 3, de 1910, modificando, snbstituindo,revogando disposi~ões da lei oleitoraln. 1.269,
de 15 de Dol'embro de 1901. (Com parece•· (a~o:·a,el cl.: Commiudo
de Ju&liça e Legislaçao,)
Levanta-s~

a seosão ás 4

It~ras

e 43 miuutos.

33• SESSAO EM 27 DE AGOSTO DE 1910
l'RESIDE~CIA DOS SRS, FERREIRA. OIU VES· E PEDRO BORGES,

t• E, 3~

SEo.RETARIO<t

A' l da tt~rde, presente onmet•oJ log,ll, abra-so a sossi'io a que
concorrem os Srs. sen:~dot•es Ferreira Cllavea, PodN Borl'(os, Sil·
vario Nery, Jorge de Moraes, Artlmr Lemos. .José E11Bebio, Urbano Slntçs, Moode.s de Almeida, Pires Forrei1•a, D.Jmingues Carneiro, Tavaral de Lyra, Walti•edo Le(ll, ALvaro Machado, castro
Pinto, GonQalvos Ferreira, Gomos Ribeiro, Joaqnim·Malta, Oliveira
Valtadã.o, Severino Vieira, João Luiz Alves, Lourenço Baptista,
Oliveira Figueiredo, SiL Freire, Augusto de Vasconcellos, Lauro Sadré, Bet•nardo Mout"iro, Alrredo Ellfs, Francisco ülycerlo, Braz
Abrantes, Gonza~ra Jayme, Metello, A. Azoredo, Generoso Mar·
. ques e Pinheiro Machad? (34).
.
Deixam de comparecer, com causa justidca.:la .os Srs. Senadoret
Qnintino Bo~ayuva, Ara.u;o Gooa, Canllido de Abren, Jonathas P&o
drosa, Indio do Brazil, Paes de Carvalho, Ribeiro Gorçalvl'S, Ger·
vasio Pass;s, Tliomaz Accioly, Antonio de Souza, Slgis:nundo Go&o
ça!ves, Rosa e Sih·a, Guilherme Campos, Coell.lo e Campos; José
Ma.rcellino,, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro. Moniz. Frllire, Feliciano Penna., Francisco Sa.lles, Campoa Sa.lles, Leopoldo Jardim,
Joaquim Murtinho, Alencar Guima.raes, Felippe Sclimidt, llerclllo
Luz, L~~ouro Müller, Victorino MonteirJ e Cassiano do Nasclment.o
(29).
l;;• lida, posta em discussão e som debo.te approvado. a. acta da
.aessao an &orior.
.
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guínte

:;s• l!lec1•etario (sorulndo dB I•) d<i conta do s~
·
· ..
'
liXPEDI~NTJIJ

Dois olllcio$ do I' Secrrltat•Jo da Camat·~ dos Deputados, de 26
corrente, remettondo as segu~ntes pl'ópilSÍ~lões olaquolla. · Gamam:
· · ':'
tio~

. I

N. 0-1910

O Congl'OSSJ N.tciou<tl l'C~olvo :
Artigo unico, l<'iua. relevado o collectot• das t'enda~ feoleraes
no município de va~sciura~. Estado do Rio de .Taneil•o, Maneel Fran· ·
cisco Bernarde.~ Junior, da obr•igação de ontrut• Jl:tra o Thesouro
Fe1let•al com as import:tncia~ de 3:980$0-40 o 12:081$080, valores
respectivamente correspondentes aos sellos adli<~sivos e estampilhas.
do imposto de consumo roubadGs :t referida collP.ctoria na noite
de :26 de setembi'o do anno de 1908; revogadas as disposições em
contr.1rio,
· ·
Uamara tios Deputado~, 213 de agosto de 1910.- Saóino Bm•o1'80
Junior, Presidente.-Antonio Simel!o dos Santos Leal, 2• Secretario
servindo de !•,-Jose Maria Tourinho, 1• Sup)ll•mte, s11rvindo de
2• Secretario. -A' Commissiio de Finanças,
;-J.

7-1910

· O Congr•esso Xaoion<LI decJ•eta :
.,. "
A1~t I. • Os favores concedidos pela lei n. 2. 040; . tle 3r'ile de~
zcm bro de 19)8, ficam extensi\•os aos immigJ•anteslocalizado.r ell)
nucleos coloniae,, bem como a qualquer agt•icultor que preenchà.
as condições estt~tuidas, não ficando taes fa. vo1•es dependentes dit
organização de syndicatos ou' cooperativas agricolas. .
. ..'
, Paragrapbo unico. Os mesmos lavores deote artigo e .~a'lei
nolle citada poderão oer• concedidos pelo PL•esidente. da Republica
para novas plantaçõe.~ de cacaueiro e de oli\'eir.t, assim como para
culturas novtts no paiz, d~sde que, por seu valor economico, met•eQitm ser estimuladas .pelo Governo Federal.
.
. . . ··,
Art. 2.• O Presidente.da .Republica regulamentará. t\ prosente
lei rle accôrdo com os interesses nacio:Hiea. ·
.
·: · , ·
Al't. 3. • Revoga.m-se as disposições em contraJ•io. ·
·.•
.. pamat•a:.dos'Deptitado~. 26 d.e agosto tle 1910.-Sàbino Baiord/o
Jtmtor,'Presulente.- Anto11io Sunell'o dos Santos leal, 2• Secretario,
sorvi~ do· tle t•. -Joú Marlt! Totú•inlw, Lo Supplente, servindo de
2• Secretario;- As Colllmi>sões de Sttude Pnblica, E~tatlstlca ·e
Colonização e de Finanças,
' •· '
· Req u01•imento do drisem bargador Elysim•io J<'el'nandes da. Silva
Tavora, do Tribunal de Appellaçiio do Terl'itorlo t.lo ACI'e, pecl.indo

.:
"
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&000 de licença, COm todOS OS. VIJDoimentOR, para. tratai; •Ie SUO.
sua. s11.ude gr.wemente r.ompromettida. - A' Commissão de Fl·
na.nças,
.'
.
,,
UÍn

.

OS~~. Metello (suppltmte, servindo <le 2' 'secrel,trio) de-

cla.r,l qne não ha ]Jarecores ,. . · .

ORDEM DO DIA
PROROGAÇÃO DA

SESSÃO

.,.,•

LllGI~f,AT!VA

.

.

'

'

· · Entra om discus.>ão unica. a. proposição da Camara ·dos·· Deputados. o. 5, de 1910, prorogando a. sessão legislativa atê o dia 3 de
outubro vindouro... .
·.
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a. di~Cll<lSA:o, ficando "a.
VOt&ção adi:\da por O.ÍfH!&
não haver
numero
]10.1',], VOt<ti'-SO. '
.
.
..
:I''.
~tODIFICAÇÃO DA J,EI

.

ELglTORAL

'

· Continua. em 2• 'discussão, com as emendas· oJfereci1la8;· o
art. 2• do projecto n. 3, de 1910, modificando, substituindo; reviJ•
gn.ndo disposições da lei oloitoi·al n. 1.269, de 15 de novembro
de 1904.
·
· · ·
.
O S~·. Ca,;~t1•o Pinto - Sr. Pre~identa, permitta-riia
·V. Ex. que eu torce de algum modo o rigo1• das formulas l'egimen·
·tacs no que diz respeito li. discus>ão do projecto. Sei que si fosse
cingir-me li. discussão do dispositivo em debate, não poderia esten·
der-me em umas tantas considerações a que ijO!l obrigado; como
rela tor do parecer. .
.'
· ' Queira, portanto, Sr. Presidente, pel'mittil~·me que, del\ln•
dendo o parecer que tive a. hom•a de sulímette1• li. considet•ação do
Senado, en me estenda sobre diversas outras cou~hlerações que
julgo de interesse. .
·. . ·
. · · ·
·
·· .
· · Permitta-me V. Ex., Jlermittam-me meus collega~, que· nesta
Casa. silo advogados; pratioos 11m questão de direito, e technicos no
offlcio de legislador, que eu, ~em p:·etenção a fazer a<1ui uma pre·lecção de Direito, me. expli<1ue sobt·e uma thoo!•ia., ou ántes sobre
-uma opinião <1ue sustentei no meu parecer, e uue pôde parecer
-oxt1•avagante li. pt•imeira vista. . · . ··
·
Quando, pela primcll'a vez, li :\ lei Rosa e Silva, ·nu. pm·t·3 !'e·
lativa ás nullidades, extranhei, como estudante de Direito, q,ue !ui,
·a classi11caçlio de actos nullos e actos annullaveis, em .dh•eit.o publico eleitoral. .
..
'
.
.
.::
Estou convencido de que, de todos os mctiJOdos de tlue. se pôde
l&nQIU' mão para se tratar mesmo de mate1•.ias pertencentes 4
ciencias sociuc~, é a erudiçito um dos mais perigozos e - digamos
•mes mo- um pouquinho desmoralizado no nosso p.aiz. Entretanto,
n.ão r osso. deixai'. diJ .'fazer: pc1· summa c~1Jila umas ligeiras consul.eraçõcs sobre nulhdn.1!e absoluta o nullula•le t•elatlva.
·
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Actos nullo.9, actos annullavel~ em outra. linguagem, nullldades
do pleno úü•eito e nullidades dependentQs de rescisão. E' verda.de
que sob o ponto do vista, !JUOl' doutrinado, quer rela.tivo, edste alguma hesitação a respeito da distincçiio do nuilidndes. Mas hesi·
tação não é confusão, o só levados por uma contusão iuvoluntat•ia.
é que podemos admittir, no direito pulJ!ico eleitoral, actos annulla.veis, sem !luobm, d:t technologia jurídica.
·
Peço aos meus illustres collegas, pt•inclpalmente aos que sã~
juristas, homens do fót•o, quer como juizos, quer como advog:tdos,
que me deem a honra do ouvir um pouco demoradamente sobre
oste ponto do debate.
.
No direito rc•mano, em seus. tempos primordiaes, todo aato
nullo era nullo de pleno direito, era um aotfJ inexistente, nullu~
est t~egotium, mllla obligatio ; nihil agitw· ; tlillil achem e!t, como sí
nada se tives~e feito,
.
.
Desde que o acto infringia as. lormalidades e a> . solemoid~des
que o garantiam, o acto em, como si não se tivesse feito, não existisse.
Mais tarde, sob o Jmperio, o direito pretoriano estabeleceu os
actos annulla.veis, com aquelll1 latitulle que tinha o juiz de ir
acommodando os princípios intlexiveis da legislação romana aos
casos occurrt;>ntes, formando o dil•eito vivo por excel!enaio., o que
falta. t!e alguma fórma nas constituicõcs modernas, nus organizações politico-soaiae> dos tempos mo1lernos, pelo menos, no nosso
paiz e nos p:~.izes regidos pelo systema analogo ao nosso •....,
Devido a essa. nova influencia., boure mais uma categJt•ia. de
null!dade, as nullidades pretorlan[>s, em contraposição ll.s nnllidades civlõ ; eram as nullidades judiciarias, as nullidades dependentes de rescisão como no cnso do menor ter sido po.rte em um
contracto celebrado com todas a.s solemnidades c requisitos da lei,
como no casa em que o pretor, não podendo anouUar, usava. desta
ficcão M direito, tão prodlga., em resulta.do1, como todo.~ nós
oonheaemos, a da restituiçtTo. Mas et•a preciso que a parte .viesse
com sna a.cc·1to de rescisão, c é por isso que, ao .lado das nullidades
de pleno direito, existiam as nnllida.dcs pretorianas; ao lado das
nullidades aivis, as nullldades judiciari:\s, as nullidadea dependentes d.e acção, as nullida.des dependentes de rescisão, ·
Antes de p!•tseguir neste meu humilde, obscuro e despreten·
cioso desenvolvimento, pergunto aos meus illustres oollegas,pergnnto a todo o múndo, que queira enaarar sem paixão este al!lumpto: em que parte· do direito publico eleitoral existo a. nuUidade
dependente da rescisão, dependente d& acção 1
.·
·
E' Vel'dnde que mafs tarde, mesmo no- direito romano e. depois
na idade média e no inicio dos tempos modernos, estateleceli·Se
uma certa hesitação, dizendo-se mesmo que os aoiQs, nullos de
pleno direito dependiam da intervenção da justiça, aftm de dioidh.·
entre as partes contestantes si os actoa eram nullos ou não. .
· Jo}' preciso, porém, notal'•Se que, mesmo no caso de intervenção
necessarla e fa.ta.l da justiça, o acto nullo ou nullo ab ir~tlio, uuUo
do pleno direito o não annullnveJ, não p6do ter prodnr.ldo eJfelto
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jurídico em tempJ nenhum, nem a thvc>r da parto nem a thv<>r de
terceiros, nem contra. a plrte nem contra terceiros. Esse acto Dio
póde pravaleoer, é inexfstonte; emquantJ .11ue o o.oto aunulla.vel
~de ser rectificado pelas partes, e si ella.s nada allegarem, procluzlrá todos o> cll'eitos, até que h:tja uma acçlto judiciaria a.nnullando·o.
·
Si estou di~endo alguma novidade cm direito, nada melllor do •
que um aplrte. no seatitio de correcção, 1!.\quellos q,ue se julgam
mais competentes na ma teria.
0 SR. FRANOISCO GLYOERIO.- E' impossivel, par!fue V, Ex.
mesJl!O acaba. de dizer:. ll.'}Uelles que se ,iulgarcm mais. habilitados
e mars oom pete ~ tes . ·
·. ·
.
0 SR. CASl'RQ PINTO -Questão de phrase. ,
O Sa. FRANorscJ GLYCER.ro -0 nobre Senador por M11.tto Gt•osso
ia dando um aparte a V. Ex., mil.S recuou ante a phra.se empre·
gada.
·
O SR. CASTRO Pr:o.To- O nobre Senador pm• M•)tto G:osso ê
meotre dos mestres ha muito tempo. ' ·
·
· · o Sa. METELLO- o apa.rte'quo eu ia dar era. concebido uesteJ
termos: nenh11m de nós é mais competente do que v. Ex.
VOZES- Apoiado.
.
· O SR.· CAsrao PINTO -·Quando os elogios ptn•tein do alto da.
competencia de V. F:x., cml1ora não sejam merecidos, honram muito
e servem de estimulo.
· O Sa. METELLO- Não faço senão justiça a v. Ex.
· O Sa. CASTRO PINTO - Domat, Pothior, ,iurisconsultos de nota.,
a.pezar de longas paginls, talvez fMtidiosas sobro o assumpto, não
chegam &.esclarecer a. que$tão, antes a embaralham.
· Esstl theoria, esse principio de direito, velu assumir maiores
proporções, maiores difficuldade~. quando, no principio do seoulo
passado, um esariptor allemão Zacbarl~W, erigiu em doutrina os
(ilcto1 inlublilf1nte1, isto é, mais do que nullos.
·
Na França, lembro-me bem, que Demolombe e Laurent, entre
ouh>oa, tratat'llm da questão. Aubry e Rau,-na. sua obra commilm,
em relação aos factos insubsistentes, chegam !1s ultimas consequencias logicas e doutrinarias.
·
.
. Mas Planiol, que é um dos j uriscoasultos mais competentes,
nos tempos modernos, restabelecendo a verdadeira doutrina,acoeita
a divisão binarla de factO$ nullos e de factos annnllados. E' verdade que esse autor acoeita. de i!.l~tum modo os factos não subaistentea ; mas a nosaa legislação patria nlto .os consagra de mojo
al.~rum,

. Posso estar em erro, ma.s a verdade é que só encontro uma
hypothuse de facto> ine.vistentes como o entenJem es~es autores Ct·
ta dos e a quando se trata. do casamento, contracto std generts, para
o qual as nulliílades dovam ser de naturezuui gcnerú.Nós podemos
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eucJn~'''l:' ~J~amonto8 n_ullo~

e, 11iÍÓ o.bstante, existentes para certos
· .
· .,
.
Póde um ca;m.mento ser pet•feitamonto annullado e tet• .elfeitos
legues para certos acto~. ao Ja<.lo de outros casc1montos legaes,
legalmente celebr.!,rlos, mus insub~:stentes pal'a todos os eJl'eitos,
eiTeitos.

inexiatentes.

··

.,, . ·para mim, Sr. Presidente, a nullidade expressa cm lei im·
porta a insubsistencia do acto annullado. E' a rcg!';t uoica admis·
sivel em nosso direito patrio.
·. ·
· Pa1•a r3rorçar a minha opinião, lembro-me to1• lido hoje, a proposito desta questão, uma das oiJras mais interess;tntes que s~ tem
publicado em Portugal lnstilldç,io do Direito Civil Portugue.:, por
Guilherme Aires Moreira.· Es'e ;tutor, :':t•. Presidente, emprega a
palavra ine:vistente como srnouyma do nutlo 11a. technic.t jurídica,
nulló de pleno direito, nulildade absJluta.
.
Eu lanço mito das i1lêas cxpressl~ a este respeito na obl'<l. citada, por;1ue é 1lc um autor portuguez, est;l escripta em portu;.
·guez, em vornaeulo, uma matet•ia de que posso J\1zet• n~o corrente,
com certa autol'irlade, deixando aos outrvs o tratarem do que ;;_ej;,t
a accepção l'igorosa do di~eito, ua. sua teclmología.
Em portuguez, ua língua em que escrevemos o nosso dir,eito
po.;itivo, como se vê da citada obra, são synonymo~ perfeitos: nullos
e inexistentes.
. .As trarlioões de lingu<lgem em seu paiz Je origem snll'ra:::am,
pois, a minha opinião: de que não devemos introduzir no; llabitos ·
de nossa terminologia .i ttriilica e>s1 palavr:\ - ine:llistente- significando uma nova catego1•ia de nullida•le;.
·
Niio devemos deixat•, nós que Jltlla.mos pol'tuguez, os auto1•es
que escrevem nesta língua, pat•a procm•ar outros, por nutior que
seja a dilfet•onça de pt•estigio entre elles como juriscousultos ..
Na nossa legislação temos um monumento que nií.o me canso de
·admit'al•-o regulamento n. 777, lei em que se encontra, a par da
consolidaçãrJ de tudo quanto havia de mais adeantarlo ua nossa legislac;ão proce;sua.l, o portuguez col't'ecto, o vet•naculo, infelizmente
tão clesprazado na legislação republicamt. ="om os rigo1•osos ·!3 susceptíveis litteratos d11. Academh de Lettra.s do R!o de .Janeiro podei•íam encontra!' n~ssa lei um só pronome mal collocado, porque
sua redacção tlnal Jbi confiada a um (los espirims ma.is brilhante"
da época.-Feliciauo do Castilho.
· Ahi nós Yemos o assumpto, a matet•ia~ como em nenhum Olltl'o
tratadist;J. nem em outra qualquet' p.1rte da Jegisla~ão patria. No
t•eguJa.mento 777 se faz a diJfereooa (Ja.s nnllitlades e se tiiz-nulli·
dades de pleno direito são aquellas fnlminadas expt•essameute pela
·lei em virtude de preterição de formalidades essenciaes, como, por
exemplo, u.m contracto de compra. e ve:1da d~ immovel pol' os~rl:
ptm•a. pa~t1cular ;.como, por exemplo, um elettOJ~ que vota com tt·
tuJo alhe1o; como, pot• exemplo, uma acta. que uao vem com data
nem assigna.turl\. Isso é que é nullidnde de pleno fliJ•eito.
·
0 SR. SA FREIRE 1!á um ap.1rto.
,
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O Stl. CASTRO PINTO -Etivou ate 111. ·Estou formul1indo a: theoriu.: .:. nulli!lado de pleno direito; póde deixa.t• ~e SOL' cxpres~ft :;elo
lo "ISI•t..•:"
.I,''"ttl·,·oJlt~Jlile-s" 1"11 VI~'" ,.,, --~o+n'"".,~
•''·"I -r., .. , ..... , .. ,j,n·'o"
u,,U,
importantes.. .
·
· ·
O SR. 0Livimu. FittUEuu:oo - Tem sancção ir!'itante ..
O SR. CASTRO PINTO :- ... a nullida1le de pleno direito .estit
na não execuQão de fo1•mulas exigidas pela lei, po1• exemplo, .uma
escriptm•a de venda que não reza o logar e o dia em tJIIe se eft'e·
ctuou.
· ·
·
.. Permitta o Senado <1ne me demore nesta tlemonstt•a•)ão.; eti
sou o mais atraza<lo dos que se julgam aqui .juristas (nao apoiados),
Mas, como la dizenrlo, esta primeira. n ullidadfl é o quo se diz, na dou•
trina nulli<lade de l~rma, as outras são nullidades de fundo, s1ia
n.ullidades que derivam do dólo, trauile, violenoirt-'factos flUO precisam ser provados.
·
0 SR. JOÃO LUIZ ALVES - E' o caso da. lei,
' O SR. CASTRO PINTO - gu chegarei lá ; estou estabelecendo
umas tantas premissas, depois chegarei ao 'dit•eitJ eleitoral.
. Esses actos são annullaveis; isto é, dependem da iotet'V>3'nção da
pll.l•te interessada.
·
·
'
· · · ·
No direito eleitot•al <1uaos são os actos em que a nullidade só
póde set• decreta.d:t,..
·
·
0 SR ..Jolo LUIZ AINEs - Actos politico&, ...
:· · O Srt. CASTRo PINTo ~ Eu t•)mo por exemplo unia acta falsa ;
pa1•a que ~e prove que -a eleição respectiva é valida, apezat• da acta
que veiu assun ao Senado, é preciso que outroi documentos se pro~
duzam ; e sj osses documentos che,:am ao conheciment.o do Sonado,
essa eleição'<! nulla, porque a acta:- é falsa 1 ·
.
· ·
··
.O S.R. JoXoLuiz ALVEs-E' nulla. · .
O SR. CA '1' ao PINTO - Mas eomo, si o intet•essatlo provou que
houve realmente eleição 'I
.
. .
0 SR. S.-1.' FREIRE dá
·apat•te,
0 SR, CASTRO PINTO- V, Ex. dá licença ']UO eu t'OS.PO.Oda 1
Mesmo quando não haja iute1•essado no processo u•J vei'Jt!oação
de poderes, a não se1• o diplomado, mesmo quando não haja con·
testação, o dever do Senado ou da.Camara, no oaso de duvida sobre
a procedencia real dli. acta. authentic;1 ou da acta falsa, f\• prom~
V:or a elucidação da duvida.
· . ·· . ·
· Póde acontecei• que uma autben tica, appa1•entemente lega.!,
soja uma falsi<lade, e das mala ousadas; e pócfo ta.mbem acontecer
que; nlio obstánte os .vicios de uma authentwa s~bme~tida ao exame
do poder veriftcador, a oleição tambem tenha 1cor1'1do com torla a
regularidade, e isto mesmo s·l possa constatai' por outriJs doc11men·
tos : boletins, certidão do livi'O fim que foi tr.'IDscripta a acta da.
àleiolto, eto,
·
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E' preciso .notar que nem WJ, eleigães, nem 01 plp.Jis; .nem as
acta; que são sttbmettidos a julgametlto dednlti v0, dc,Jcnde apona.s
da. lnlclr~tiva. das pa1·t~~. para qu11 se· decida. atla:~.l. Pode haver.·
conteshntes mal pode <leixar de os havür. O n~~Sl dever aflui, na,
verltlcnção de poderes, é I'e.lpeitar a libet•J:.t'lod:IS urn:.~s e o dit•elto
do voteo; é tor.1nr liquilo o tltploma, re.lpeita.r a vvnta,le do eleito·
.
·••
rado, blqual elle se manifestou, .
OSR. SA • FREIRE - Mas o c~atc,bnte· alle,(a o SD::t dirJii:h ..
O SR. G•lNQALVES Fl:lRitEIRA- A nch 'tem todo3 o; car.tcteris·
tícas...
·
. · O SR. CAsTRO Pll\'TO -Não ha. nullidado que, pera.nte a ,.e.rill~
cação de- poderes, dependa da p:.wte interessada, plra ser impo~a. ;,
O SR. Joio Lu1z ALVEs -E a prova da !t·aude 1 Sem ella camo
poderemos Yeriftcnr si bonve fraudo 1
O Sn. CAsrno PINTO- Neste caso, independente da iniciativa
da parte interesm.da, cabe !L commissão res[)Bctíva, DI} proJ.lrio Senado, llD plenario,, á requisição de documentos, sem prec1sa.r d1
iniciativa. da parte interessada. sl clh não S9 f~z scatír.
Si e11, como membL•o da Commissão de· Veritl.caç'io c Potteres,
tive>se Sll>peita do qtlalquer fraude, sem a provocação da parto
interessada....
.
O Srr. SA' FnErRE- Te.ll est.L iulciatlv.,, como Sen~dot•.
OSit ..T.>Ã.O Lurz ALVES- Si nã.o hou:ver suspeiti\ l
O. SR. CAsrao PINTo-Abro um. pa.ren.thesla~ nil:o r.e;pootlo aos
a. partes porque não terminei o meu per iodo. Fecho o p:trenthesis
e continuo o mett discurso.
.
Si eu, como membro da Commiss[o.dc Veriilc:~ção do Poderes,
como Senador mesmo, tivct• suspeita da. falsidade de qualquor
docnmento nãofaçv obra. clm e!le.
O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Si não hottver sttspcita 1 (Trocam-se
11<~rio8·

apa1·tes.)
·
O SR. CASTRO P!Nro-Pet•dão, assim não posso continuai' ; ·ou

aprecio os ap:trte>, mas assim não. Nlto ha t~chvgrapho que possa
· apanh.ar essa avalanche de apartes, no meio de uma ora.ção in-·
cfdente.
Aprecio os apartes, não lia duvidt~, e seria um dos mais ia.sapportaveis prelUmidos si me. julgasse cJm bmanhli.s habilitaçiSBs
na mataria, q,uc .as minhas opinl1l3s não pudes>em sor combatidas.
A força. da mmha palavr.~ está na. f,JrQJ.. da m.lnlla convicçlto. O
diplomado e o co:1testante podem esclucce~: o pod.er verificador.
Mas si não hJttvcr cJntestantc e só houver diplomado 1
..
Por f~lta de con.te>tante não seria diffieil e.~aminlr os papeis
submettidos a .inlgamento. Ni) somos tribunal de juttioa, julgao®
entre partes; devemos abt•lr as no3sa.:i porbs somente l,lara .que
por ellas Olltl'e o eleito do povo. Nós a.qui nã~ somos jutzea, .mal
aclcgados do povo, mesmo om 1'uncoiio judio;~.nte de voritlcaciip. da
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poderes ·o po1• ·1~so me3mo <levemos attender que somos ante~ os
m:tnilato.rios do povo do que juizes julgando entre partes.
· Fuucção judicante ê realmente a que exercemos como poder
verificador; mas, pot• i~so, não somos pr•.prl!imente um tribunal
de Jllstiça, a tirai' uma resultante. do que uma e outra parte alie·
·
game demonstram.
Nós, aqui, devemos, antes d~ tudo, iud&gar o que houve de
verdade no pleito eleitorat, ba.ja··ou não contesta~io, para sóadmlttirmos em noss~r seio os eleitos do povo, oJ delegados d11 · maioria
dos eleitores que coocorre<'&1D ás urnas •
.Anie> de proseguir nos meus .desa.liollavados conceitos ·mencionarei outra ·confusã.o .qne e.'{iste u terminologia do direito, sobre
nullidldes absoltltas e nullidades J'elatlvas, que nen1 sempre coin·
cidem ·com as nullidades de .nleno direito e deoendentes
de
.
rescisão,
A nullidade :pode ser ahsoluta ó depender de rescisão como
por exemplo, no caso de alienação ou bypotheca. de bem immoni
em ·rra11de da execuçllo.
·
E' uma. millidado rle pleno direito, e expre~sll, porque esse
f<lcto é explic:lito na letra da, lei ; mas, para ser pronunciada
depende da. iniciativa dos intere'ssa.dos. O ·fnter2S:Je, porérat não é
geral, não é ~aCJal; 1;a expressão de Japiot, é privado, a nullida.de
ê relativa.
· Temos tambem o caso em que o menor foi parte num contrlloto Jla'l'a. o qual nll:o tiDha capacidade, mas que pode J•atillcar.
Ablte dd. uma nullldade de pleno direito, mas relativa. E como
distincç!to entre nullidade absolub e millidade rel~tiva 6 que uma.
serunda 11a ordem pui'llca e outra nl orJem pr1vada, segue-se
que a distinoçito cut~e es;;ns dnasllllllidados ê irrita, impertinente
e exoticll., no dir~ito public:lJ eloito:;r.tl.
·. A lei comm'loa a nullida.de, mas a ·nul!idade sendo relativa
pertenc:le, exclusivamente ao di'relto da parte lesada.
··
Qu~ndo a lei para garantiras tbrmas de contractos e processos
estabelece certos princ!pioJ de ordem geral, de ordem publica, a
infracção desses princípios importa om uma.. nullidade absoluta ;
qua.nilo apenas acautela. o Interesse privado, o de ·certa. clnss&
de indivlduos, supprindo-lhe a defesa proprla, a null!dade I!
relativa.
.
.
.
Vêose poiB ·que es•a. distincção, que é providl\ no dJraUo civil,
não tem ci\bimento no direito eleitoral, oilde o interesse da parte
é sempre o interesse publico.
Peço a attencão dos meus mostres collegas para responder ás
object;õfS feitas por ss. EEx.
.
· ·Já dl~se que ralando aos ·illustres Senadores oujos nomes vou
declinar, os ·srs.• Oliveira Figueiredo, general Glycerio, SI!. Freire,
Joio LuJz .~lves, Metello, c~a ~ureola en já. conlücia antes de ser
estudante de direito, Coelho e Ca1npo,, que ê um dos .iarisconsultos
tradicloniles destilo C:uJ~, Urb11.no dos Santos, Artbur Lemos, TaVa•
res de Lyra, Severino Vieira, Campos sanes, não tenho a presumpçiio de dar licções. Ma.s, desde que· estudei pelil primeira -v:ez
'
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esta legislação, fiquei .chocc1du nos meus conbecimeutos de cstu•
dante de direito por essa distincção· '.4.e nullo.> e annulla.veis do di-.
rei to eleitoral e, !tssim, .i ulguri-me a.átorizallo a discort•er agorri.'
sobro o assnmpto. ·
·
·
· .. () legislador e autllr de.;ta .,abia e auroa. lei eleitot•a.l -a lei
Husa. o Silva -capitulando taxativamente as nnllidades, não fez
mais do que .obedecer a umtt das mais imp_eriosa.s necessidades do
nosso direito politico. cão fez mais do que consagt•ar · o . qúe a h is·
toria dos ultimos acontecimentos ou, antes, a historia dos .acon··
tecimentos politicas vinha.lhe ensinando rlesde a mona.rohia.
Disso ou hontem, em aparte, •1ue tres eram os momentos do
pt•ocesso eleitoral : a identidade do eleitor, a authenticidade do·
voto c ajustiça na veri flc•tção de pollores. •
Foi para prevenir a injustiça, loi parti pt•evenir o arbítrio, foi
pa1•a C('Dtot• as litculdades illimitil.d:ts do poder v~riflca.dot• que ello·
estabeleceu tax~ttivamente as nullidades das eleições.
·
1
Ora é p1•eciso fot zer •listincção entro as nullida.des da eleiÇão euullidades de acta~ eleitoraes. Chamo a attenção do Congresso. prira
este ponto. ·
.
·
.
. .
Ha ditferença. e differenoa capital, e differença pr;ltica .ti
dilferença essencial entre essas duas nullidades. Assim, ilesde que
ao podor vet•i l'icatlot• so depat•a um11 das nullidados t:l.xativameote
especializadas. no capitulo 12 da lei eleitoral, a. eleição ·estlt nnlla~
sa vo· a ·prepotencia tlo Congresso, abusando do sua posição de
tribúu:1l de ultimit instatlcia p1•oferindo sentença inappellavel. 'nci
que !'espeita á sua propt•ia constituição.
·
·
· ...... .
· ·· Neste ponto, parece que estou . de accôrdo com os meus coilegas ·não cousitlcra~do eleiçõe~ _nullas,senãO aquellas que. incide,m. .
no cu.pitulo 12 da ltH n. 1.269._ · .
. . .
.
. . . ·.~
. São nullidades absoluta~. ile pleno dtre1to aquelles actos que
veem ta.xati va e expres>amente capitulados na lei ; as nnllidades
.
alli espcciftca.d~s-os~o .nece~s!l-ria.mente. .
· Si uma ole1çao foi' prestdtda por uma.mesa Jrt•egula.rmente Ol'"
ganizada., contra Oquo ()Stil. pt•escripb na lei, a eleiÇãO que se f!ZOL'
sob ·eilila: pt·~sidtmcia é ril;llla!· a.h,olutamentc, n.ulla de pleno direi~~;
Ontro argnmento muda.
.
·
.. . ,
,·
0 SR, FRA.~OISOU GLYOERW-Mas Sllpponba V, l!:x. tjll!J ti eleição correu reg-ular e li vromente dea~te do uma mesa it•t•egularmente installada: ·qual o mal que dalu resttltar!t? ·
,. .
0 SR,. CASTRO PISTO,- De jure· . COIIStÚuendo é i.l objo'cÇão
de S. J•:x.
··
· · · · · ·. ·· • .
··
.
E note f:oi. l!:x. que. não t•stou .longo de. " acomp:1nhar nestas
idéas •. Mas, sr: PresiJente, o que ·es~it textual e expressamente
consaa"t•adO no§ rodo titulo 116 da 101, é que, desde que·se ver i·
car vicio· no 11rocesso · d(l. constituição, organização fia mesa,· ·:a.
elei cão está· ipso facto nullu.
. . · ··
_
• '" ·
· Eis ahi um dos casos que eu cllan~o nullt~ade d(l eleiçao e, nao
nu
restt•tcto.
· ·· . · ·
. !lidado.· .de. aoto olcit'ol\11, quo t'\ ma1s
.
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Ma>, pot•gunto, ft falta exclusiva da listu..dopt•esença. pode inquinar todo o pt•ocessn eleitoral de null!dade? · · ·
Não, iíL', Presidente, o que nós 1levemosé !imitar um tanto os·
direitos ~o porler veriRcador. que se esquece as mais ·lias vezes do
verdadetro soberano, <lliO é o eleitor, porque annttllar por c~te ou
a;quêlle motivo de occasião um li eleição é attontat• contra: o mais
soberano dos direitos, o direito do voto. .. · .
:· , .
O SR'. Jo:\CÍ Lurz ALhs- Para mim a verd<tde da ;eleiçlto re~ide na authenticidade do voto. Authonticos' os votos, acho ÍJ ue não ·
!(• deve annlillar nenhum vle!to. · ·
, · . ..
.
,
Pat·a. mim é indiJferente que ,·enha Oti n:ío com a actá· a lista.,
dL· _pt•esonça. Si me provare:11 <1ue 200 eleitores que comparece~·:
ram a uma .>ecção ·eleitot•al con>eguirll.m ·vot:lr livremente e os
seus voto;; fbram atnu•ados oorn verdade, ess:t eleição é um t'aJto,·
0 SR. CASTHO PINTO- Si>; Presidente, desde que nósjulgarnos
peloallegado e provado, pelos documentr.s que exteriorizam,. que
tradrtzem exactamente. a que;:tão; não .pot!omos pt•escinllrl' dos actos
que os garantem. Eu não son tão: liberal como s •. Ex. o represeri~·
t:wte do Espírito Santo; .. ,
· · :. . .·.
.
·_ O Sa. METELLO ..;. Si nós julgamos pelo <tlle~ado e provarlo,
nao somos um tribunal clejn ,tlçrt '!
·
'
,:
0 Su, CASTRO PINTO - Eu j1t diSijEJ que qoontu ao. modo de:
agi~,·.o Cungresso, neste caso,: exerce uma fnncção judicante.
·
:' Exercer, n.ccidontalmente, no qne respoit11 ás elei~õcõ, vet•itlcan(ro poderes, uma fnucção judic:mte, não é propriamente ~e con~
stituit~ em t~ibunal de justiça.
,,
'
' .. Para que ~ssim ~osse, seritt preci~o .que om as.;nmptos <!o ca~
ractet• ·contencroso. dJs;llltndo eutl'e partes, a11toJ• e• ré>, nos nos.
regulttsscnws, no Senado ou ua Camara, por formulas de processo~:
muito mais co~plet~s o .preeisas do quo os_dL;positivos dos_ ~e;ti•
mentos o da~ lers elettot•aes vlgentf~.
· , ..
..
'· ..
.. !r·.\l.ffi& p~l'<l metapbot•a aqr,lejla ,.Pl'la q11al clramamos partet
ao diplomado e ao üontestarit"' ;· sao rntere~8ados, é exacto,. mas
como qualquer eleitor ou grupo de eleitores, dos que· comparece-.
raro ris. urnas, sendo qt1e, 11'luz dos princípios .do ditelto publico,
o:intercssado .na,,veriflc;tção dQ poJHres . dos eleitos pa.ra uma.
assembléale,r.cislativa·qnl\lqner. é o ~lejtot•adó, ·é. o )ovo, na qnali~~de dt' manrlnnto, cuja vontade se devr J'l'Speltat• i~tegra l' per-·
' ,j

tprk.

•

'

'

.

•

"·

" ·'

.

•

···

O"poilill• vêriftcadw,' sem. Sé!' um tribnllnl de ju~tiç L, C'xorce,
comtudo, uma li111cção· j\i'rUcitnte. · . '
·. ·
. ·
...
" " O Si{,!JJoá:o Lúrz' A:L\'Es-E llu,Lnt'o a" modo ele decidir.? .. ::
O Sa. CA.STJW PINTo-E isso porqúe, no I.J úe respeita investhlura.
d~1 elelto na sua cadeira, aqui, no Senado, -somos. juizes. pa.ru.,4cci·
dtr. nao entt•e partes, como em uma demanda; somos antes de tudo
deleg!tdOS do eleitorado; t•epresentantes da. sober1!nia nacional. .. ; .·
·· ·· ".Sr niío representamos a soberania nac.iunal •. deixa.mos de sex•
um po:lor democt•atico,-o or~ito d:t sobet•ama nacwnal. ,
•

i
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O SR. SÁ

FREIRE-~fas

princípios de jt~-tiçrt.

tambcm o direito estd. suborrlina.do aos

O SR. :\IE'rEr.t.o--E trtmbem os juize~ c:tKo ob!•lgados a julga.r
sujc;tantl()ose aos principio~ do direito~...
.
O SR. CASTRO PINTo-Os princípios de justiça. a que se reterem
QS honrados Senadores não são apcMs os que se impõem a um
juiz, desó julgar do a.llegado o provado. (Trocam-1e apartlll,)
Eu nlto posso continuar.
.
.
.
O SR. SA FREiRE-Isso prova que o discurso de V, Ex,· llstá
provoca.ndo attonção.
O Sa. CASTRO PINTO - A attençlto é provocada pelo assumpto.
0 SR, Joio L'UIZ ALVES- Pelo orador.
.
O SR. \"lASTRO PINTO - E' o .assumpto que só não provocaria
attenção si eu viesse dizer sobre elle banalidades e paradoxos, que
são alid.s os recursos 1\tterarios de multo; espirltosbrílhantes, em
outros generos de eloquencia que não a parlamenta1•,
Eu queria dizer que o Congresso, exercendo uma funcção judi·
cante, l'aspoihndo o direito e a verdade dos tactos, quanto ao
a.llegado e prom,lo, l1ão esta., por isso, adstricto ás regras preest~
belecidas no p1•ocesso cm geral, como se dá com os que exercem a. ·
judicatura. Somos u:11 tribunal politico e todos os asBUmptos
-deBta natuNzl, como o das clciçiles, trazidos a esta CaRa. são poli·
ticoo.
O SR. METELLO- Mas estamos sujeitos aos m:!sinOl preceitos
de direito; a unicil diJferença é que um T.rlCiilllal politico não tem
fOrma. de processo.
o SR. SA' FREIRE- Mas o projecto diz-só p::~fem ser a.nnul•
ladM as eleições nos casos determinados pela. lei.
o SR. CASTRO PINTO - Então V. Ex. não prestou a.ttenção ao
que éu disse.
0 SR. SA' FREIRE- A maior attecção.
o SR. CASTRo PINTO- Eu me refiro, não ás nuUidades das
eleiçõe~. mas a outras irreguhridades, a outroe vícios, constantes
dos papeis...
·
o SR. SA' FREIRE -Pois é isto. V•. Ex. diz que ha oatras nul. lidados, então não são só as que os tão na lei,
o SR. CASTRO PINTO- V. Ex. faça o favor de formular o seu
apa.rte, porque níto o comprehendí bem.
· o SR. SA' FREIRE- O que. eu disse foi o seguinte : o projecto
apresentado 11. consideração do Senado declara. que não podem ser
a.nnulladas as eleições pelos casos de nullidades determinados na.
lei ; portanto não procede a. conclusão de V. Ex. de. que pOde
baver outros casos 1le nullldades. (Trocam-sllapartlll ,)
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A lei Rooa o Silva abt•iu um:t valvnla para solttçito de todls as
que.ltÕJs, cm u:n dis;Jositivo olimiu'!dO ilgor.:~ pelo prvjecto,
O Srt. CA>TRO PrN,;t'o- V. t<.:x. pe:mitte C[UO cJntinuc.
O Srt. SA' Ftt~::me- Perdttll. V. Ex. ~ lltte m~ pediu oxplica.9ãO do a~urte.
·
.
O ~R. UASTRO PrNTo - Eu ~ó sinto estar r!e pé; si eJtivesse
de palilnquc estaria melhor rara' ouvit' o di:<lo;;o que o ap:trtc de
V. Ex. provocau.
Não lla nada quo liso:Jjeio mais um ot•atlor pt•incip:tlmento um
.orador como e:t, se:n z•as;:Jons tbilidad~ na dir•ocção politica do paiz,
do que os apartes de mem.bros tão distinguidos desh Cr~n, mas ...
O Srt.OL!VElRA FL'lUEl!ItEOJ -- Est mo:ht$ i•J rebtcs.
O Stt. CASTRO Prsrv ,.- O que quet•o é coutinuu• <t L!emonstração dos argumentos cm materLI tão difficil como esta.
Ainda ha pouco c~ amei a attouç1io . de maus henr.1dos amigos,
pa1·a a ditrcr·enÇ"a entr~ nullidade.s de e!eição como aonjuacb, oJml>
processo, em sua tohltdado, e as nullidadel constantes do qulllquer
i!oaumento, ivlad:tmento.
.
.
Eu ia pr•octtNt' par,~ exemplo um fach al~i.;nlllldo p3lo mou
illustre collega Senador Sà Freire, juri~consnlto oo:n provas tão
brílhante>-a lista do assignaturas.
Disse-me S. E~. em conver>t~-c já. tenho o ~~;u con~cotimento
para tot•na.r publico o que conversamos: si vier uma lijta de eleitores evidentemente falslfto.1drt 1 Chamo a atten~ão do S.Jnado pa.ra
este pJnto importante da. questã'.), l!:ssa lista podia ser um desses
documentos confiados, em diversos tramitte&, à guarda de autoridades que nem sem pro correspondem á conllanoa do legislador.
Ba,ta dizer que é o Correio,-e digo isto sem descousíderaQ1io pelo
nosso CJrreio-o clcposita.rio desses papeis du:r.lntc longas dias.
Ainda mais: na Secrehria di1 Camar,1 e ao. Senado, ratlro-m& a
ambas, mas principllment:J a Secretaria do Senado porque se ha
rapal'tiQão que honre a nos~a. admiuist.ra.ção, é a nossa .secr~ta.ria,
e isto teallo Oll\'ido mesmo dos mal~ incontentaveis como o Dr.
Iriueu Maah1do.
Na Secretui:t da Camat•a ou t.lo Senado, em voz Ucl lista pa.p~l
&vulso, remettidllo pelo Corre lo, o11tt•a. evidettte.neate f<.~[slftcnd.l é
substituidil, subrepticiameote.
'
Na. opinião t.la illu>tre Sena.dor pelo llistrioto ~·edaial, tet•emOI
uma eleição nulla.
o SR. S.\ FREmE- A lish de aasigJ.tttu•ls deve ser r~utheotloada pela Mes ~.
·
. .
O SR. CASTRO PJNTO- E qu 1l é o motlo tia Meaa autbanticar J
un1 simples cal'imbo.
.
OSR. SA FRE:LRE- Quer mais t tem a. reQuisição da lista original.
Vol. 11
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O Slt. CASTJto PINTO - E' ao intores~at!o <JUI:l cabo, ~i as
oloiçiie.; J'or<uH ~imultanea~. requisit!ll' lt lista, que foi remettida á
outra Casa do Congresso, e provar <JtW nãG houve fraudo,' sinão
.!la pat•to t!aquelles que f!Uizeram que a verdade eleitoral fosse sopldsm<~ua,

(Trocam-se om·ios apal'les,)

A m:1teria é de Jegi~laoão

e não de jurisprudencia.
Cabe ao mesmo <L requisi•;ão dos livros de assignatu!'a dos pro. PJ'ic·s eleitores, por occasião da eleição. ·
· .
As~im, tJUa.udo o Senado tomar conhecimento de uma doição e
si· P·Jl' qualquot• motivo suppuzer que houve frauda em tJU!l.l<JUer
,secção ·~leitura!, como póde decidir om l'<tce de t11na list L •lo presen. ça m~nifesta, visivelmento falsificada....
·
·
0 SR. FRA:>ICISCO GLYCER!Ó- Ahi não é SÓ ü, suspeiçã:J, •) a
certoza.
·
.O Sa. CASTRO PINTO - g• a su~peição, não •l a certeza. b' um;t
·simples presumpção de !'acto. São duas as prasumpções •lo direito : juris et !I e jw·e e j1wis,
·
Nem uma nam outra hypotllo~e ;e •lôt. Quet• seja presumpoão
}'uris et de jure, IJUOl' seja ·pr•esnmpção jtlõ'isi é n. lei que ostabolece ;t presumpç\o, é ella que a declara expressament l.
V. l•;x. não desconhece r.s>e f~wto; a'si 111 como ning11 em que
tenha noção de jttrisprudencia.
A presuJnpção, e nunca certeza. dar-se-hia, no caso de uma
.'lista ·,Je presença, falsa, evidentemente l'als1, si n. lei declal'a>se :
.presume· se l'<tlsa a eleiçã.·Y, quando a lii;ta <le prcsonça for evidentemente Jalsa.
.
· ·
. E seria pl'OSttmpção simplesm,,nte jw·is si fosse admittida
prova om contrario;· jw·is et de jure, si <t lei não admittisse prova
.em contrario.
.
0 SR. FRANCISGO GLYCERIO- As eleições são· nu!Jas, · <JliUildO
haJa p~ova. de fraude,
·
.
O Sa. ALVARO ~IACIIADO-Isso foi eliminado p<llo prujncto.
0 SR. C.~STRO PINTO-FOi eliminado pelo pl'üjecto porijl\0
constituía nma valvul:t de sophistica do p:Jdt)r Yerillmtdor.
.·.
O ~R. SA' ~'HEmE-Respondo a V. Ex.: o p:m?cel' s.usttJnta o
projecto.
·
.
..
.
· ;,~'
. O SR. CAs·rrw PIN'l'O- O pot.ler vet•iJicadfJl', com .o arbítrio
1lessa prova de ti•.LUde, que imp01·ta na .nullida!le da ·elei~ão, nlo
terá li mitos. ..
·
· '
.
O SR. SA' FREÍrm-0 principio ·~stabelecit!o por V, Ex. f'Únda-se
na disposi~ão éontida na 1oi, V. Ex. entonde que s1\ os' acto~ nullos
<levem ~er taxados ahi.
·
· ·:.
·
o SR. CA~TJW Pr;o.;1•o- Estou argumentando ri. men pezar t
. E~tou uizendo o cont1•ario do quo protent.lo 'I . .
..
Vou 'recapitular um pouco, p:tra não to1• est~ fama .to ob~ctn•o
e contmdictorio.
.
o

'

.
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Al!l!'mei ctue exist.ia uma tlistinc\'ao entl'e nu !lidada de oleição
e nullldade do acta eleitol'al. Um•1 acta cheia d<J rasuras, cheia de
entrelinhas e de outros vicias não pode absiJiutC~meote met•ecer fé,
é :teta, por si, evidentemente nu\la. Ora, dahi se decorro que a
eleivão seja nu lia 1 Não. A acta cl fJUil é nulln. A el'lição póde ser
.· .
.
apurada por ~utros documentos. .
.. Vou explloar-me a relpelto. 81 a partil v1er com um boletim,
pode resalvar o seu direito, assim ameaçado. O boletim não prova
contra a acta, qu<tndoe>ta se aclut revestida da to:la legalidade,
int\9 p!•ova contr<~ a authentica, rtwtndn viciacla, ou suspeita: ..
.. OSR, FRANCISCO GLYCEI\10-Aili <l docucnento prob:ttorio cl o
boletim.
.
.
. . . .0 SR, ÜASl'RO PINTo-lMotl )ll'úc.JU!'alltlO demonstJ'al' tj ue ele
parte o caso de nullidade absohua, nullidatlo da eleição em · con·
junctl!, o poder verillc<H!OI' pode p!'OI!Uilcio.l' •I aonullaç~o de u ,n ou
mais actos constltuti'7os cla oleiçáo.
·
'· O SR. SA'FR.P.IRE-0 que V. l~x. pt'JVa. ê '}Uil no prop!'ÍJ direito
politico pOde haver actos nullos e annulla.veis. .
.
O .SR. CASTRO PINTo-V. E:<.·quel' dar aos tot•mos signitica.c;&o
dlvm·sa do que elles teem em direito. Eu já. me expliquei a respeito ..
0 St~. FRANCISCO Gr.YCEIUO.-Não é O ca;o, Aqui trata·se de
uma llleição <mj<~ valiclade depende da. authc11ticiilade da acta.
S!lppondo que a acta. tem . deftlitos extrínsecos, ainda existe o ro·curso do boletim que a ).lótle snb.>tltuir.
· · O SR. CASTRO PlNTo.- Sr. Prosideoto, eu .iá atHrmei, e,n
largas e Jhstidiosas considerações, que, <L meu ver, não ha nullidade• t•elativas nem dependentes de r.escisiia e1n direito eloitoral;
ne!te ramo do tlirelto, as nullidades são sempre absolutas e de. _Pleno
direito. N_ão ha, cm ·eleições, a?to~ annull~veis,_isto é, uepenrlen·
tes d<l. acçao da parte, c su,ceptiveiS de rattftcaçao, como tambem
de prescripsão, como são em direito os actos annullaveis.
Vou agora r,~sponder ao· aparte do meu illustm amigJ; cbtJfe a
mestre, o Sr. general Glycerio, Vou ao enconti'O da exigencia. do
aparte de S. Ex.
·
.
· ; ... Admitta.mos q,ue niio venha a lista de pl•esença e cJUe não Stlja
po;;sivel • suppril-a, mas que todo.q o.> ont1·o~ actos estojnm de a.c·
cilrdo com 1.1 prJsumpção de validade <lo PI'Ocesso eleitoral, como
. por exemplo: acta perfeita, o,•ganizaoão de mesa' perfeita, e a.dmittamos, por amor ao argumento, <IUO não haJa contestação, <1ue
não haja.. suspeita de parte dos Srs. legi;ladores, que constitue o
podar verltlcador. Pergunto: e1se pequeno senão, a falta da lista de
presença, póde invalidar o pleito 1
: 0 SI~. FRANCISCO Gr.YcF:RTO.- Niio P'i [e, Ne;tc3 ponto de per•
feito accórdo.
·
. 0 SR. CAS'fRO PIN'l'o.-Qt18lldo, porém, S•~ ·dá. O contrari•J,
,.quan<lo a acta é imperfeita, quando a propr!a lllOl'alidade do can·
rlidato não o reoommcnda, porquo isto lleve ent1•ar !lO criterio tl-
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na! t!a. aput•acão, essa acta, nu !la .de pleno direito, nào oJferece b~tse
mril se app1•ovar a ell.liçfto; n1io se ·póde julgit!', decidir na especie.
· Sr. Presidente, ninguem tem o ·<rircito de fulmina!' do uullas
eleições .• in1io quando iucor:•o:·em 110 dispositivo do capitulo 12, que
é afJ.uelle quJ trata das nullidades dns eleições; foi isto que in·
spil•ou tt lei Rosa e Silva, muit•J ttce!'tadamento denominada lei
salvadora, por.1ue é aquclla que, t:•atando da identidatlo do eleitor
e dilo autllontioidada do voto .••
O SR. SE\'ERt~o VrEIR.~-Neste púnto ::.s leis só se1•vom para
c1>nculcarom o snflt•aglo.
O SR. CAsTRo Pii11To-V. Ex. ~abe mais do que eu que nenhum )Joder se cternisa. ou se pct·pctlttt no oscandalo. SI o reconhecimento tem si<!o e continua a set• o arbítrio tanto peior para. nós.
Estou mostrando que existetu muitos outt•os elementos, verdeiros n.t!minicnlos, segnntlo. os quaes tllna eleíç1io devo ser desprezada porquc nada vale em dil eito.
A eleição, embor~t niío incida no disp~sto no cctpitulo 12,
quando os documentos constitutivJs, que lhe servem de prova sã.o
irritos em tliz•cito, n1io póde ser tomada cm considet•ação.
·
Como decidir na falta das provas essenciaes?
Si a parte interessada n1io supprc essas pNvas, si o requisição
do poJar verificador não ponde sot• devidamente satisfeita, e em
t~mpo, deixa-se de somnHit' os votos respectivos.
Nlto 6 o caso de nullidade de eleiçõ:::s ; esta <l absoluta, fatal,
irrevogavcl, como na. hrpothese di:l eleições regulares, mas pt•esididas por mesas constitnidas ·de moda diverso rlo pre;ct•ipto
na lei.
Os tlocumentos nui11JS não sct•vem do provas, silo il·ritos em
dit•eito e como si não existissem.
.
Si a listl. de eleitores, a. propri.:~ autltentica, s1io doc:unentos
viciados e a prova nos fallece,ou dê isso motivo á suspeição do frau·
de,deve-se mandat• vir cs elementos necessarios para averiguação da
fraude. Si vierem esse> Jocnmentos,tit\l.·se 11 }Jrovr~. do que de f11cto
houve.
Si niio vierem o liVl'o de assignuturas, os boletins, a tran·
scripção das actas, não se podendo tira!' a limpo a prol'a da fra.ude,
restando a suspeição, dosll!'ezam-se os quo vieram irrogulr~.r ou vi·
ci~tdamento pt•ocessados.
·
OSR, JoÃo Lurz Ar.vEs- Mas, a suspeição não dá o direito de
anoullar.
·
O SR. CASTRO PINTO-A suspeição póde ser mesmo de caracter
moral.
O qne quero é provar a VV. EEx. que não sou obscuro nem
contraditorio quando dig<J que ha nullidades 1le eleições, independentemente do nullidades de actas eleitoraes, e v ice-versa.
·
O Srt. SA FREIRE-A exposiçiio de V, Ex. é perfeitamente jut•i·
di c:~ e de accôrdo com a lei Rosa e Silva, mas está om desaccôrdo
com o projecto.
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O Sr. CASTRO PINTo:_Mas umtt cous;\ é subscrever esta miuha.
humilde opinião, agora a.rripa.racla pelo a11arte do honrado Senador,
o outra cousa é adoptar, como principio director em ma.teri& de
nuJll,lacles, os§§ 3• e 5• do art. 116, !fa lei.
O primeiro diz: são nul!as as eleições quando h'lliVOl' prova
que altere o resultado da eleição.
·
·
·
Eu faço um hiato no meu discurso para ouvir de meus distio·
ctos collegas uma explicação: que é .lli'OV& de fraude que alteN
o resllltad" da eleiçao ? Esta. disposição é a valvuh do arbi·
trio.
.
Si ha nulli.Jade que não hl está dednida oxpressamonto no. lei,
si a prova está á mercê ela apreciação do poder verificador,. paN
nos casos occurrentes raso! ver se houve ou nio fraude, que ai terou
o resultado da eleição, temos então o arbítrio.
O § 5° diz : São nu!las as eleições que forem feitas por• alista·
mento clandestino.
Senhores, quando não houvesse outro a.panagio na vida poli·
tica do Sr. Ro3a e SUva, bastaria. esta M. porque antes della
sempre ti 1·emos cJmo pouca co,Jsa a questão de esor•upulos cm
materia do vot·ificação de pJdere.s. .
Bastava o facto de ter essa. lei dispartado os estimulos cívicos do
eleitorado brazileiro, para que o seu distiocto anctor merecesse
dos po.>tero> a consagração de estadista..
·
. O SR. SA FREIRE-Apoiado, mas sem esl}uecer a Lei Saraiva.
O SR. CASTRO PINl'o-Mas, Sr. Pr•ei!idente1 nó3 sabemos qtte os
:advogados tem dua.i estantes, uma P"N o-;1m,
e outra. pJ.ra. onão, I<J ontã~ quando se é politico...
.
0 SR, FRANCISCO GLYOERI0-0 proprio juiz, em mataria de di•
rei to civil, tem certo arbítrio quando aprecia a prov,\ do f.raude,
principalmente sobro a prova circumstancial.
O Sa. CASTRO PlNTo>-0 juiz tem a autonomia. do raciocínio.
· 0 SR. FRANCISCO GLYCERI0-0 juiz aprecia. a. fraude segundo
osprio_cipios de dire1to, porque não hl!Oi neuh~m~ delimi.ta~do o
que seJa fmude, e o mesmoarbitrioque te.n o ju1z, por maJoria de
razão deve ca.b~ ao legisla·lor.
.
·
O SR. CASTRO PJNro-Em materi11 de nullidade ha lei posltiv<l.. em nosso pa.iz. Os juizes não s«o, é exacto, appa.relbos a.utomatJcos de ~pp1ioaoão do princípios de direito, são ol oncarre;a4os
da !IPPiicaçao ílo direito com discet•nimento o autonomia de ra.cwcimo, Jl?a.s obedec.em á lei, á jurisprudencia .ou á dou trio~. . .
O JU!Z pód~ JUiga.r na prlm~ira inst!J.ncia contN o dire1~0, !1&
segll!ld~ mstauc1a a pa.rte vae reclama.r, va.e apontar os prn~cipios
de dJI'OJto preteridos.
Voltemos ao ali sta.mento clandestino.
O Sa, F'RAI'iCisco GLYCERio-Que entende V. Et. pol' alista·
monto clandestino r
.
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O SR. CASTitO P!~To-Não entenrlo na.d ~. não soi o quo seja..
Ser<l o que é feito em lug:l.I'<~s e.;condirlo.~ f
,.
O Slt. l•'rtANCrsM Gf. YCBJtiO-:-!;;· o,que é foi to pot· autoridades'
incompetentes;
.
· .,
·
·
.,
O Slt. 8A Fit~Ht"-Sem a pnblieirlado neces~arilt.
O Stt. C.~sTrto PlNTo-Quaes ~ão os clemt•ntos eoust!tutivos da
llllb!icidade de· tL!istamento?
'
O Sn. SA FREmE-A lei os c;;tt•belece .
. 0 :'R. CASTRO PINTo-Jo;u sei que a lei se l•ÚfeJ'C 11. llflS tantos
dl•ver•es que COl'l'em por conta da junb <lo alistamento; mas no
poder verificador, figumn·lo o c·tso...
· . · ::
O Sn. Gr.rcJ~Rro-Par:t r{ue o acto so.io clandestino não c! pt;coiso
que se fitça occnltamento; basta que não estejn do acaórdo Ci:l!Il. a.
autoridad(• competente
·
·
··
· O SR. CASTRO PINTo-Relator do pat•ecer eu o approvei om
todas as suas minncins sem que ftr.esse praça de uma adhesão pet••
feit,.t 11 cada um dos seus despositivos.
·
, ..
AdO!>tei, suhsc!'OYi, suffraguei o espírito conserVltdor que· ani~
mou o autot' do projecto. Mantenhltmos a lei, porqno as novas leis
são novos casos, no,·as contr:tvc·r3ias; e se essas contrrtversias, como
V. Ex. acabou de YeJ· ~urgem rlíariamonte no seio desta Casa entre pessôas ao.pazes de disc1ttir o direito, faça V. Ex. um calculo
do que pede acontecer no eleitorado que não é um corpo de doutos
nem de bacharois. ,
·
No interio1• do meu Estado, uma nova lei com a no,·a jurlspl'u~:
clencia, com as novas contraversías,-com as novas duvidas com'as
novas lacunas. !' o começ·o de novas irregularidades. · . : ,
. Penso quc• uão devemos a esss re~peito ser trio innovadot•ce a
ponto de,pcuco depois de ~·iotc annos de Rcpublica,estat•mos,no caso,
a appellar de reforma em reforma, dos nollSOS proprios erros para.
os nossos remedias. como se ainda niio bnstliSSe a Uçãci do passado,
a lei aut•ea de Saraiva, a expe1•iencia eleitoral que vemdes(le 1824,
accentuando·se em 1845, cm 1875, em 1881, todas essas experiencias e mais a experiencia da Republica.
·
·.
· ,:
Estou de accôrdo com o illustre representante do Maranhão pat·~
<1ne todcs os melhoramentos apresentados e 1•etoques feitos devam
ir ao seio tia oommissão especial, afim desta refundil·os em nm só
bloco. Mas isso não é p:~ra remediar o. qno h!t de mais urgente
quanto á l'egularidade das eleições.
·
,
":·.
J•;mquautG hão Yem o projecto do illustt•e e competente repre.sentante clt> IS. Paulo de1'emos remediat• as lacunas de mnis relevnncia e urgenoia, as omissões e duvida~ da. lei existentr:o,
· . ,
Pensanilcl, como penso, e com a pequena experienola que tenho
da vid!l' eleitO!_'nl, não lHI nada par~t pet•tut•bar mais as eleições do
que a wnov;.tçao das cousas, das regras e das normas, em face das
quaes, os mosario~. os eleitores, oa ()mpregndos sub:dteruos dn.
.i nstiça, da policí:Ji e do correio te em de so ha vct• p~t·a· nã.o inoi~
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dirom cm um acto, que niio s6 .os sujeita ti rcsp:>nst~bilidad,, IDnal,
mas cuj:1 cou.sequenC'i:t póde ser a annu.Uaçi'io de nm diploma, a
P.retexto de que ni'io .. t<n•am obset•vadas certas nugas, e~istent0s oa
lei nova, nas recentes refor o~:lls eleitorucs.
.
,·· Permitta..:me V. Ex., Sr. Presidente. concluir agor::t com umas
tantas consid~raQões de ordem !(eN<l.
·
Q<lando fallo sobre eleições apaixono-me pelo asmmptt.> apc~ar
do estado d·e prof11UdiL desmoralização em qne se acham as elciçõo:l
no nosso p•üz.
Não houve regímen que ,,bêrra;sa dP. si mesmo, C!tte pela sua
orientação se enoarreg.Lsse da negação da su L propria ilBtlttiição
4o que ·o regimen · republict~no, .como o praticam o.~ brazilPiros
actualmente,
·
·
E tudo isto, sz•. Presidente, porque nós estamo.; fechando os·
olhos .<i mais p:·rigo;as dal e\·idencias, que é o do>pre&tigio da
instituição do J•eglmen repl'e;entativo. E' o que me·força a oocupn.r
a tribuna. do Senado neste momento.
·
. , ., ·
··, Si se tz•ata~se de uma qnest.ão ~o politica de .ca.mpanario, com
cet•teza as unnbas' palavras· apaixonariam até ás galez•ias; mas
trato de Um:\ C!UO.Stio elevada, trato da elevaçi'to 1!0 l'Ogimen representativo entre nós, da verdade do voto.
·
.. Sr. ,Presidente, que ningnem se illudt~ ; mas .~i o votco não
existir, si o poder vet•ifioadw tivet• o arhitrio de declmn• nu lia a.
eleição, .po!lPrão continuat• a pintar de v.,rde esta Republica, coni
o let~re!N em Juminarias J,Ja_l'a que ellá sJja co.!lhecida pelo rot!ilo,
mas zotJmamente. na· positiVIdade dos factos, n~o set•tí Republica;
SenhoNs, qna niogt1em · se esqueça tle que o alicerce, a base
primordial do editlcio RepubUc.Lno, roeide na verdade do vot,), na.
Slta pureza, na lealdade com que elle é tL!>Ul"~do.
·
·
. :.. Aldda bontem eu.ouvi do> lablos !lo .zllustre senador pelo p.~.
raM, palavras que me encheram de contentamento, pais S. El •.
declt~rava•se promptn a continuar na trilha que se. traçara, de
impcrterrito campeão pela verdade Repnbl !cana, de defensor
acoerri mo da verdade do voto.
.
Q11e assim ~eja, mtta ett não tenho esta confiança. Nio. sou um.
ta.rtufo, e portanto, niio devo emittir uma. opinião que imagino
fmpraticavel entre nó;.
.
.
.
.·.· •· 81•. Presid;,nte, q.ue assim seja repito, e que as paltlvra.s do
honrado Senador, seJam onvida.s e seguidas :po1• tolos aquelles Q!!O
teem .uma pa1·cella qualctuor de responsablltdtde, poz•que. sú assim
a Republica continuará esta.vel, al~iva e respeitada, firme no seu
.pacto fundL~menttd. (M1lito bom; IIIUtlo bem.)
. . .

o

~

•

'

f

'

•

•

Sr. SH. Freire- Sr. Pz•esidenle, não pretendi(\ tomar
·parte na discussão do projecto, que SI) acha devidamen~e estudado
pelos oradol'es, que me precedez•am, e atodu azora o ducnrso pl'oterido pelo rept•eseotante do Estado lia Parahrb:t vem tlemonstra.l'
a .minha asset•cão.
.
·
..
.
1 · • ·Sou obrigado a mudar de prop~sito, porque, quasi nomi.nn.lmentl'l, fui cllamado tt tribuna pelo hom·aão Senador Castro ri!mto,
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em vist.a de conceitos qno oxpendi, em p:lles!.I'<t, que tive com S. Ex.,
rclativ:~mentc 1t rlisposição contida nesse mesmo projecto.
Sr. P!'esídento, opl.no no sentido. de sm• I'ojeltado, na parte que
presc!'evo as nullidade~. o p1•ojccto do Sr. Alvaro Machado; attend~ndc..:se lls consideração~ adduzldas pelo nobre SonadOl' Castro
Pmto, no erudito discuzso qu,J acaba do pl'ofei•ir ...
0 SR. ALVARO MACHADO- Deve Sei' emendado.
O Sa. SA FREIRE- .•• mantontlc-se, por con'equenr.ia, a dispo•
eição da lei Rosa e Silva.
Vejamos si conseguirei provar, com a possível synth~se, c~m 11
maior clareza que mo so.:a dado, que esta alt:~ corporaçao legislativa tlevn. tamoem :tssim proce ler.
Diz o art. 114 d!!.lei:
·
cAs cleiQ~es s6 p;dem ser anrmlladas nos casos cxpredsaménte
previstos neste capitulo,»
Art. 115, As infrncçõa~ da pre>ente lei, a'nda que não defi•
nidas como causa de nullidade da ele'çfio, sujeitarão, comtuilo,
os infractores ás penalidades nella est~tuida.s.
A1•t. I 16. Slto nullas &9 eleições:
1•, quando feitas perante mesas, constituídas de modo diverso
do proscripto em lei.
·
2•, qu"'ndo raa.lizadas em dia diverso do legalmente designado;
3•, quando haja prova. de l'raudo que altere o resultado da
ele!çlto ;
4', quando houver recusa de me,arios ou de flscaes, apre:en·
tados de ccnfol'JUidade com esta lei ;
5•, quando se fizer por ali8t<tmentos clandestinos ou frau·
dulentos.
O arl. 1.17 disp'íe: «3ito annulla.vels :
I •, qua.:tuo lei tas em lug.u diverso do desigoatlo pelo poder
eom patente;
2", quando começarem antes da hora m1rcada.
Eatas são as disposio;ões, que, de pref~rencia ao pro;ecto, .iulgo
devem ser man:idas. l!ustenta o honrado Senador ~ela Parabyba,
flUO me antecedeu na tribuna, que o Poder LegiP.latrvo deve estar
8ujeito a umas tanta9 normas jurídicas ~ deve ser limitada sua
acção, quando julga. os pleitos eleitoraes;não convem tlcar eom pleno·
arblt1•io de decla!•a.r nulla uma eleição por fundamento ·que nlo se
ache expressamente prescripto na. lei, oxactamente como faz a lei
vigente.
·
·
···
Entretanto, s. E~., 'depois de fuze1• a ilistincçl[o entre actos
nullos o a.nnul1a.vei~, olvidaniio·se cht di;posição imperativa do .projecto, disso que o Congresso Na.eiodal deveria julgill' as ole!Q~~,
a.nnullnndo as que incidissem em qualquer das rlisposioões indica.dat
no capitulo das nrillidades,cabendo·lhe mais a faculdade de tambem
~nnullar aquollas, em onjos actos nã.o se encontrassem obsorvadall
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outras dls_posicõe~ leg.\e~. Dessa lilrma, parece que, para. S. Ex.,
não siio somoate nulla.s as eleições qne incidem no capitulo das
nullidades ...
0 SR. CASTRO PJNTo-A~ actas.
O SR. s;. FREIRE-S. EK. J'oi o autor do pnrocot• opinando pela
approvação das emendas, apresent 1das ã considera.ção do senado
pelo iIlustre representante da Parahyba e pareoe haver olvidado
que o at•tigo que estudamos tem forma Imperativa, de modo que,
uma vez a.ppt•ovado, ·o poder verificador fica obrigado a appllcar
os textoe referiaos: e, embora. outrog 1ll'9ceitoa n'o seja.m ol.lserva.•
dos, nem por issJ poderá deixar ·de acoeitar a aoh eleitoral
oomo bôa.
O illustre representante de s. Paulo, quando a.pt•eseotou o. seu
pro,jecto, foi altlm, e esta.beleMu outt•u ragras para. veritlcaç:io de
poderes.
0 Sn. CASTRO PINTO dá, um aparte;
.
O Sa. SA FREmE-Eu escrevi o· que V. Ex:.· di~so ·: · cnulli!lade dependo de prova documental ou out1 a eap~cia de prova .•
Não •3stou fazendo un1 <liscurso, estou coavet•sando com V. Ex.
O Sa. CA~rno PINTo-Eu disae qne as eleições, Q) seu conjuricto,
só podiam ser aouullad<J.s, qmtn!lo conlive.>sem nuiiidarles tn;xativas,
em vjrtude do Capitulo XII.
O SR. SÁ FREIRE-V. Ex. $abe queasactas <lUe veJm reve~tidas
de totl.a.s :.~s form tlidad~s Ioga11.~, só podem sOl' annullarlas~ medi·
ante pruva em contrariO.
.
0 Sn. CASTRO PIXTO-A acta, não a. cleiçiio.
O Sn. S..i. FREIRE-Si a aota vem re1·estida do tJdu M l'ormalJda<les Jegaes, o poJar veiificador, desde que oã·o possua prova
em contt'<Wio, tem de approvar a acta; a.pprova.udo-a, approva a.s
eleiçõeo; os voto~ são contados.
0 Sa.. CASTM PINTO-A acta.
•<O Sa. S.t FREIRE-O poder verideador conta os votos, acceita
a validade da oleiçã.o •.Por couseguinte. uma :~.utbentica que podia
ser annullada, meliante prov.l em ~ontr.ario, deverá sel' considerada .bôa.
.
.
.
Sl é feittt a ror1ulsição de livro, de onde oonsta ·a acta ot•iginal
e se verifica. que as tlrmr.s são falsas, que n:\o so !'ea.lizou a eleiç!o
e quoessesa.ctos nãoera.m verda.tleirvs, pergunto a. v.Ex ... ·
O SR. C.AS!I'RO PJNro-Jo;etão nullcs. ·
D SR. Sr1.' FREIRE-Por que 1
0 Sa, CASTRO PINTo-Por fa.l tal'em 118 bases,
O SR, Sr~.' f'REIRE-São nullos ou anutt'ilaveia1
M&s V. Ex; oombateu a distincção, declarou que, ~m <lil'eito
politico, não a. podia applica.r.
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· · Vencedor o projecto. o podet• vorlfic:lllor só juridic:Lmento aoeleições ou actos elcitor:tflS, uma vez verificada uma. das ..
bypothcses indicadas 119 projecto. Si proceder rle outra fórma,in·
fringirá a lei. Convirá essa situação·par~t o poder vm•iftiJa,Jór 1 Fi~
ca!'á satisfeit:t a justiç~ ?
·· · ·
O honrado Senarlor foi buscar uma quc>tão .de pruccsso, uma
questão de simples formalismo, para o .elfeito de .estabel~cor a dia-.
tincçnLI entre actos nullos e annullavei~. Callando em acção rescisoria para estes; mas permitta que atflrme. que nJ processo eleita-··
ral não se faz mister acção rescisorla, porque a fórma de processo
de decretação. de nullidade é outra: é a cstabPiecida peloReghnento
.
. .
. .·
perante as respectivas Com missões.
Disse o honrado Senador que actos nnllos são artnelles que. se
acham tantivamente est:1belecidos na lei, e actos annullaveis, são
os qtte infl'ingem a lei, nã•J se achando .tax:1tivamente expressos
nessa mesma lei, como nullidade, podendo, entreta.nto, condmir ·o
poli er competente a declarar nulla a acta ou a. eleição. .
· ·
Si o honrado Senador assim pensa, como demonstl'ou com ·à lo·
gicá e a elóquenei:l d(l seu .talento, como S. Ex. dá parecer favo·
ravel ao projecto que exclue os acto~ a.nnnllnvois?
. : .,
O sa: CAsrao Pr:-:1'0 dá um aparte.
,,..· . o si. SA FRE:IRE- RespÓnde a v. Ex. à lei Ros:l . e Silva,
qtw previne essa bypothese. ··
Penso que o Senado de,·e t•e,ieitat• o rlispositivo proposto·pelo
honrado Senador pela P:trahyba..
.
- · o SR. c.\s•mo PI:>To- I•:u rlisse a V. Ex .. no correr do meu
discurso, que p:w:~ mim h:t uma. !litfol'Cnça c1.pit:tl entre eleiçã.o,
como con,iuncto lle actos, como processo integral, e acto. singular.
. . Approvando eu o pro,iecto, que no~ seus artigos e pa.ragraphos
está redigido ipsi~ verbis como a propria lei Rosa e Silva, não
estou . em contradlcç1io. Sou de opini1io que outros actos singulat•es
110dem ser destacados c di.~pensado>.
·
..
O SR. SA FREmE- Não comprehoudo. Si v. gx., em um dispositivo legal, diz que sú póde ser ann ullt\da um:t eleição em deter·
minadas hypotheses, está claro que não o porhwá fazer cm· outras
não previstas. E acho mesmo que as idéas da V. Jt~lt. estlto do perfeito accrirdo com as disposi~ões da lei vigente.
·
O Sa. CASTRO PINTO - E11tão, fui lamentttvelmente . in~ohe
reate.
O SR. S.l FM:IRE- Nib foi incohet•ente; o intuito deV .. Ex.
foi exactat;ncnte aqne!le que V. Ex. revdlon no seu discurso,, pelo
que, o pro.1ecto dovet•ta mcrecel' out1•a emenda, pot•quanto, além das
nullldades taxarias expressaml'nto na lei, ontras podem ser apreciadas.
.
.
.
.
.
'
0 !:'!t. CASTRO .PINTO- Não apoiado.
O SR. S.\ F'ttE!RE - L•:ntão, cc• mo V. Ex. podel'lí annullar uma
eloir;1~o ou uma acta ? Que é uma eleição ?
IIltll:l.l'á

'
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p:~ra. commigo,
'.
. ' '
;'
. c· i . ' '·':
O Sa. SA FREUtE...:. Não qullt'o ser siuã.o muitissimo generoso'.,.
O S!t. CASTRO Pun•o - FtiÇO ditferenç:t entre eleir;ão c a.ctài
como, pois, sou contraclictario?
·
0 Sit, S1 FREtRE - V. Ex. não é contr;Ldictorio;Jset•b inot1paz
de julga.l·o desse modo.
.· .
· ·
.
·
· Digo que a. opinião de V. Ex. não a:proveita.ll emeodu. do' ilon"
ra.do Senatlor pela Parct,hyha. v.. Ex. está com a. boa. doutrina, de~·
fendendo a lei Hosa. e Silva. .
·
.. E' es~e o objectivo collilnado .
: O Stt. 0AS1'RO · PJNTO- V. Ex. estll tcl!•turando as minhas
idéaa, tornando-se inquisitorial.~
.
· O Sit; SA FREIRE - Pretendo nio demot•ar-me ~lllito na tt•i'buna., e, aS$lm, vou ser mais brc1·e nas ob3ervt\ÇÕe$, que teuho a fazer
a·proposito de assumpto de tanta magnitude, certo de que outros
se ?Ocuparão clello com mais s!lg-nrant;'a e compotencia. (Nllo

PINTO

-V.. Ex. não ti gcnN•oso

usando dossa pr.lp091Qão.

apourdo.~,)

·

'·

• Sr. Presidente, como dizia, nii.o sou capaz, de fórma alguma;
de chamar de contradictorlo (} honrado:repre>entante da Pat•a.ltyba ;·
o que a.tllrmei foi c1ue a opiniii.o de S. Ex; estava em desaccót•do
com o pro,jeoto do Sr. Alvaro Machado. ,
·.
·· ' S. I•:x. acha. que, al•:Om da~ nullldades taxativas e expressas na
lei; outt•o> motivos ha, que podem conduzir o porler voritlcador a
declartLr insnbsi•tentes a.s eleições. Logo, as eleições não poclerã.o ·ser
nttllas, sin~o nos casos e.;tabelecido~ no projecto.·
·
·
. Parece-me qu!' a conclu ,iio ~.logica.
0 Stt, CAi!TíW PINTO dá um :Lpaz•te.
· O Sn. SA Far:mts - V. Ex., para provar. que. huu ve eleição,
tet•ll q11e demonstr:tr que não houTe fraude, e, neste caso, terll desfeito o acto principa 1, o que inquinava a eleiç[o de nulla •. p:ira ftcu
de pé o acto extet•tor, pt•obatorio de ausencia. de t'rall(le.
~; pot• c1ue faz V. Ex. isto?
, . .
. ...
Por.llio.·aclia que o act1> não é nullo, razão pJr que npreseuta.
a contr.t prova.
·
O Sa. CASTRO PIN1'(.) cl:l 'um <Lpal.'te.
O SR.. SA FIUliRE-V. Jlx. ainda não tem l'!Lziio.
O Sa. CAI.TRO PINTo- V, Ex. •llt licençoa para um apru·to 1
O SrL S.\ F'REIRE-V~ E~. tem sempre o clit·eito de fazei-o,
. . 0 SR. CASTRO PINTJ-Acho, t•epito, qu~ devemos. diminuil;
podet• das oammissões veriBc:Ldor·a.~. de mor.lo ·que, prJvado que·a·
iudivitlno é eleitor, qu~ votou. o seu vuto deve ser apu,·ado·.
..,
0 SR. S.\. FRIIR!l-Natm•almente,
0 Sa. CASTRO PINTO dá um <lpat•te,
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O SR. SA FHEIRE-Perfoitv.mento, porque foi encontrada a
pt•ovu. da ft•aude; porque, sem prova, nao é posslvel que altere o
resuJtad.o do pleito.. V. Ex. cstú. sustentando 11 lei Rosa o

Silva..

· ··.

0 SR. CASTRO PISTO Jil. um u.parto,

OSR. SA ~·aEIRE-Dll·se isso, por<!Uil a lei prohibo que eleitores
de um município votem em outro.
·
. Eu chego <1 conclusão que V. Ex. aspira; nós eRtamos em nm
circulo vicioso.
·
·
O quo V. Ex. não quer dizer ll que seu parecer sustenta
melhor os dispositivos da lei Rosa. c Silva. do que a emenda apresentada pelo honl'ado Senador. pela Pat•ahyba; mas, confiando na
lealdade, na cort•acção, na a! ti vez, no modo digno ·e generoso com
que V. Ex. discute todas as questões, estou certo de que V;E1.
v.a.e estar de accõrdo. commigo, embot•a discorde em questões de
palavras.
· E' necessat•lo estat• de accôl'do com a~ premissas que V, Ex.
estabeleceu, distinguindo os actos nullos de actos anoullaveis;
porque a lei eleitoral tom o concarso de var•ios out1•os direitos;
ha uni conjuncto de dísciplina.s que coacorrem para forma,ão da
lei eleitoral; e, de accõrdo c0m este principio, V.Ex:. ne vê1• que a
lei· Ros:~. e Silvn. t!eve set• m:~ntirla..
A emenda elimina o n. 3 do art. 116 da lei, que diz: •E' nulla.
a eleição, quando haJa prova de .f1•aude que alte1'e o resultado,,
Essa é uma das dtfi'erenoas que existem entre o pt•ojecto e. alei;
a outra consiste em que o projecto não estabelece distincQã.o entre
actos nullos e actos annulla.veis..
..
.
0 SR. CASTRO PINTQ dá 11m apat-te,
O SR. Sá FREIRE-Perdão. O p1•oprio autor do pr~jecto estil. de
aocórdo commlgo ; n&o seja .V. Ex. mais- realista do que o rei.
Apenas poderei não te1• sido bem ci,Iro na maneira de cla.ssitlcat•.
V. l!lx. exige quo se diga ·eleição. De accOrdo. Sou obt•igado a reto-.
mar o fio de meus a.rgoment.os, de qu3 os apartes me desviaram·
complebmcnte. Jil. demonstrei que o projecto, elilllina.odo o n. 3
do a;rtigo da lei Rosa e Silva, impede de modo absoluto, desde que
o Congresso Nncional pretenda obedecer ás normas juridiMs, dentro
das quaes deve julgllr os pleitos, conhecer de frau·les prn.tica.da.s e
anoollat• eleições,
.·
E' certo que o illustre representante de Perna.mbueo, quando
apt•o>en:tou ao Senado o substitutivo a.o prujech do illustre .Dr.
Anizio de Abreu, pot•que a iniciativa da reforma eleitoral-é bom
que se diga-ue1·e-:e ao e~ forço do S!\ udoso representante do
Pln.uhy, o illustre representante de Pcrnambu~o, quando apresentou
o :seu substitutivo i1 consideração do senado, visava o mesmo ftm
que V. Ex. Ti>a-não entregar de um modo absoluto no poder
verificador, em plena e completa liberJa.de de acção, o julgamento
dos pleitos; quiz que não fosse o Pouer Legi~Jativo, 'le um modo
soberano, o julgado!' desses pleitos..
· :· ·
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,D":strihuin S. Ex. em d4as plrtos as nu!lida.de.i que julgou que
devmm ser da apreciação do podet• verificador e est~~obeleceu &
ditrerença. entre actos nnllcs e annullaveis.
E, para que o Congrasso Naoional não tlclsse impedido de
conhecer de outras infi•acções, que se .dessem nos actos eleltoraes
submettidos ao exame do podot• verificador. estabeleceu o dispo~itivo n. 3, que diz: •Quand.J .haja p:•o1·a de fraude <tue a.lte~e o
resultado da eleição.»
Intclllgentomeote assim previu, porque do duas uma: ou dei·
xava ao completo arbitrio do podet• verificador o exame e delibe·
t•ação do assumpto de tanta magnitude, sem que tivesse de se
restringh• a normas legaes, ou tinha de pt•ecisw, quanto possível,
os casos de nullidade.
.
Mas, St•. Prasldr.ute, h& factos que es·~apam á previslo do legislador, no momento ele prescrever os casos de nullldade.
Sujeito a esla contigencia, o legislador de 1904 decidiu bem,
acert!tdamente e!tabelecendo um principio geral, dentro do qual
se pudessem enquadrar as declsi5es, considet•ando nullos os actos
que contivessem fralidcs.
S. Ex. quiz que ~sse clispositiva constituísse a valvula de segnrança, onde se pndesse eomprehendet• toda espooie d~ fraude,
0 SR. CASTRO P!NTu d4 um a]Jarte.
O Sa. SA FREIRE-Mas é em fuce ria lei. Uma vez qtte se prove
que houve fraucJe, o es>es votos sejam accrescidoJ ao nttnlOI'O de que
é portadora a acta, si o>tes votos são fraudulentos, alteram o re·
snltado do piei to.
·
O SR. 0Asrao P~.>n·o-No moment:J 1io raconilecimento. E' um
arbltrio.
·
O SR. SA FREIRE-Para V. Ex. tudo é arbitrio. Si vamos conhecer o quo é nullidade, (• um arbitt•io, pot•que pód e dlt•-se uma
falsa e uma verdadeira.
Parn. comP.rebender·se q11e houve fraude, é preciso quo a prova
·
.
venha revest1ila do certas fot•maltdades.
O uaico meio, qne temos na lei, para desprezar uma nota, cuja
lista de asRignaturas de eleitores s~ia fais!l, é o de invocar o
art. 115.
·O SR. CASTM PINTO- Vao ser o ílenorninn.dor commum de
todos os arbítrios que se pt•aticarem nest:t Casn. o na outra.
O SR. SA FREI!tE - V. Ex. o adlrma. e elimin~t esse :dispositivo.
.
O honraM Senador vem dizer que votaremos uma lei, para
nós mesmos infringirmos, pois S. Ex. aooeita, como pJ'inoi.Pio, que
não só devem ser declarados actos nnllos os qne oonatam da lei,
como t<tmbem actos annullavels os que, 11orveutura, constituam.ln·
fracção da outro. qualquer dispositivo.
o SR. OA~TRo Prro~ro dlinm np:u•t.o.

I
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! ,, 0 SR. SA FREIRE:...... Ahi, o at•hitrio é muito maior. 0 hOill'U.tlO
senador entende que o:lfensa a princípios não ~ m•bit.l•io, e rJWl, en·
quarlranrln-~e em um· rlispositi!o d:1, leit, é..
.
. .:
·
!Iram >]Sta~ as eons1deraçoes IJllll rloseJ;tva /:~1..;1'; sttpponho
que defendi, quanto em mim cabia, o di;positiyo do art. 114 da .lei
·Rosa e Si!Ya, que deve· ser mr1ntido de pl·o:erencia ;t •Jmonrb. do
illustro repre.~entante •la Parahyba,
. .
1\is tanto quanto me cabia dizer.

o Sr. Genero"'o Ma:a.•que"' -Não l'eceie o Se·
na.do rtue, em hora .tão adiantaria, voltando ao r.l.eb•tte, eu venha
.revolvel' todas <U questões que, hontem, nest:t Casa, e ainda hoje,
foram amplmnente tratadas pr.los orndm•e8 IJIIO m<J pt•ecednt'1Lm e
.succederam na tribuna. .
.
Tranquillize-se o Senado. .
·
.
. . venho, St•. Presidente, obedecenrlo ao methodo que hontem
delineei, occupar-mo exclusivamente, por cmquanto, do artigo em
.discussão, aguu.1•rlando o que tenho 11 dizer s 1bre o assumpto que
hoje foi objecto das brilhantes dissertaçõe-. dos nossos collegns pela
Parahyba e· pelo Distl'icto Federal, para qnando Jbrem sujeitos li
discussão .•.lo Senn.do os. at•tigos em que estão compendia<las essas
mate1•ias, quando o projecto voltar ·da Com missão,
Antes, porém, de entrar na (liscussão a que hoje me proponho,
. peço a V. Ex. a gm.ça de mandat· reproiluz1r no Dial'io rlo Con·
, gresso a emell<la que ap.rosentoi <to , art. 2', pois que, m~ public:J.ção
. hoje feit<l, veiu_completamente adulterada, Qltasi sem sentido.
Isto feito, passo a oonsidorar as observações hontcm a<tui ouvidas na ultima hora e que muito _honrn.m o alltor elo projecto.
·Post.o que S. Ex. declarasse quo nao so oppunh·t <t emenda que
apresentei, snbstitutiva rio art. 2• ...
0 SR. ALVARO MACHADO- Como emenda ao art. 41, da lei.
O ,R, GBNER080 l\IAUQUE>- •.. sustentou ainda o projecto DO''
que, na sua opinião, poderá. ainda haver casos para applicação· ,Jo
art. goda lei, cuja disposição foi exclusivamente decrota,.la pm•aJ
. primeil•o alistnmento, e, portanto, para nm elfeito j•.t consummado.
0 SR. FRANCISCO GJNCEIU0-0 Sup1•enio Tribunr~l j;\ consagrou
até a dot1trina.
0 Sn. GBNERO.>O MARQUES - I~' V :rdade ; quando lliil! l.OilJOll
conhecimento de diversos . recursos eleitoJ•ae; !lo nnllid.arle dn revisão.
·
O hotlrado Senador pela Parahyba, dizia eu, objectou, e'pecitlcando dous cases: a decretaoão de uma organização autonoma
·;para o territorio do Acre, com a necessidade de se procede!' alli a
· .um alistamento eloitoral, e a hypothese do desrlobramento r!e mn. nicipios em .novas c.ircumscrlpções, determinando ahi o primeiro
· alistamento, ·
Que mo perdoe S. Ex.; mas, dado que o Congresso de m•ganização autonoma n.o territorio do Acre, a mesma .lei •l1Hl o fizm· pro·
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vet•:J. .>oll!•e' o alistamento eloitot•al, independentemente da obser:vanci.a desse artig? daolei on. 1.269, evi•lontemonte caduco,· como
1laqm a pouco exphcarm.
• •
A nã"o ser as8im, Sr. Presidente, hl não ~aberito como hão do
fazer. o alista.mentu eleitor~al, porque as disposições da lei tlc 1904
.não hão de se1• observadas sómente nesse ponto, poi~ que o arto 0' •l
: connllxo com todos os outrol que o antecedem e succerlem.
· Ouça o honrado Senador a lettra do art. >i': ·
. o cQuatro meze~ depois da publicação desta lei, o .Juiz de Dü•citu
. da Comarca ou :1[110m suas vezes fizer convocará, po1• · etlítal, reproduzido na impr•ensa, onde a houver, os maiores contl'ibuintcs do
'Município, conrorrilc as listas t•ecebid(IS, os membros eJfecti\·os do
Governo :llunicipal e seus immediatos em votos, em. nn1Hero
igual, a se reunirem no prazo de 10 dias, ás 11 horas da manhã, etc.,
· · Diz o art. O• § 1•: «Reunido~ no dia, hora e log,.'J' <lesi. gnados .. ;• !JUO doviaser o dia 28 de março de 1905.
«.,. elegerão ~res membros elfectivos, etc.»
.
01•a, •J~tú. V••ndo o honrado Senador que isto se refet•e ao anno
.. da 1905, Agora seria preciso detet•minar aJ•bltl'ariamente o dia
da reunião. ·
0 SJt, Ar-VARO MACIIADo-Sei'iÍ provideuciado.
.
0 SR •. GEXEROSO MARIJUES- Per.dã.o, 0 Governo não poderá
-·providenciar neste caso, seria alterar nma lei que só po1• ont1•a
resoluçito do Congresso poder<!. ser modificada,
·
· . ·
. · Assim, ba. muitas outt'tiS disposiQões .neste capi~ulo, reh1tiva~
ao primeiro alistamento, qu~ não são :1pplicaveis a. outros que por·
ventur<l so tornem necessarros..
· .
. .·
I) •tue devemos fazer, portanto, ~ modificar o artigo relativo
<lrevisão do alistamento e não o que' dispOz sobr11 o primeiro alista-

mento.

·

A~ot'<l

'luanto <1 snb-dlvisão de munielpios, •na minha npiuião
não há necessidade do! primeiro alistamento.
·
Jtl !'ui ouvi!lo sobre um caso destes, ocool'l'ido no Jo;~tatlo do
Ptwanlt.
·
' .
Trata va.-se do alistamento no município de São ~latlleus,
·que havia sido a~ parado do ole S. João do Troiut~pho e per;;ttn·
taram-me si havu\ necessidade de fazer o prrmetro alistamento
· naquelle municipio. Respondi que não e s!m a t•evisão.; até
agJt'a olesconhcço motivos ile ordem jnrldica- que puriessem· riloditl·
·Cear a 'miiJba opinião.
·
· .·.
'··
O primeiro alistamento de S. :\!athens e;:tavl\ foitn, incorporado:ao de S. João' do Triumpllo. ·'
•·
.
. .
".
· ·· o :sa/FiuNciséo' GLYCElUil : _; .oEt•à uilr Jesilio)\ibJ•amonto
o.do eleitoraclo, como tinha· ~avido· desmembrame1ito elo tôr·
ritot•lo ...
.'
'
· 0 SR. ().ASTRO PINTO- Quem fez O ali>tamento 'I
·o Srt. GENERoso MARQUES -A com missão de t•ov!são do ;1m·
nio!pio do S. Matheus.
·
:
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Como bem dl.•se bontem, no sett brilhante discut'so, o i !lustre
da Bahia, a lei não pó:le · prever todas :is hypotheses
e por meio das rog!'as do intet•pretttção é que se hão de resolver
os casos omissos.
· .,
0 SR, CASTRO PINTO d.!i um a}Jarte.
O Stt. llEISE:ttoso MARQUEs-Houve, é cet•to, ai!( uma dilllculda:de,
porque o pt•itnitivu alidtamento se achava no Trlumpho, sédo · do
município do qual fôra tlesmembrado S. ~fathcus. · • ... ·
O alistamento, por meio da. t•evisão, entr•eta.nto, prevakceu
~em impugnação; existindo lá dou~ partidos, não houve contes·
tação alguma, pa.s::ou em julgatlo c o• antigo~ eleitores tlcara.m
garantidos em seu direito de voto, sendo realistados pcl:I'Commissão Revisot•a, de coufot•midade com ns dllposlçõe; da lei. ·
O SR. CAsTRO PINTO- A Commiss!l.o Revisora é aquolta á
quem com1>ete re,·ilt• o al!shmonto e inclui!' e excluir. eleitores.
Deu-se alguma ell:chtsão no éaso que V. Ex. narra ?
.
O S1t. GENEI~oso MARQUEs-Não posso t•espondet' ·a V. Ex.
A Co:nmissão de t•avisão tem attt•ibuiçúe;; de eliminar aquelles
que a lei manda que se eliminem, c incluir aquelles que estiverem
·
·
· ·
· , · ·
·
habilitados.
O SR. CASTRO Pt~To - Dll-mo licença para um · apat•te 7
V. Ex. dll um exemplo da tolerancia que nós outros não conseguimos.
Ou y. Ex. acccit~ a doutrina do representante de S. Paulo
e, neste caso, a commissãAJ não faria mais do que incluir aquelles
eleitores que devessem ser Incluídos, ou então tinha de annnllar
o alistamento e, nos to caso, não era rerêr, era prover sobre o
alistamento.
O SR; Ge~~'noso MAI\QUES- A Com missão Revisora inclue o
elimina...
'
O SR. CASTRO P!NT;J- Só revê o alistamanto j!l, existeute ante- •
t•iormente •.
0 S1t, GENEROSO M.Uv./U:t:il - Ahi existia.. 0 muuicipio COlO•
punha-se dos districtos de S. João do Triumpho e S. Mo.theui!.
·Qual o· meio então de se transferir do municipio de Triurupllo
os eleitores domiciliados em s. Matheus i .
.
·
Port:lnto, parece-me que us duas hYJJotheses lembradas pelo
honrado Senador não abala.m de. moio algum o l'undamento da
emenda que apresentei e que recommen:lo tí ·attenoiio do Senado.
. Modlftquemos o art. 41 d~ lei e não o 9°1 com o qual nada temos mais qne ver; c assim chegaremo3 ao resnltado dese~a.do.
PeQo ag~ra pr.rmissli.o ao honrado Senador pela Ba.hla p!lro. :fa.·
zor ligeiras observações sobre as cmelldCis de S. Ex.
·
·.
E trat~rei per summa capita, porque estes assumptoa terão amplo e1tudo no seio da Comml,a!to de Legislação c Justiça, orhntadoro.
da nossa opinião na mtt0ria deste importante projecto.
·
r~proaentanto

•

•

l
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E' per•t'oitamente uccoitwol o atú foli~ u. lcmbr·aoQa tio lionroado
Senadot•, t!ID relação~ cxigenciu. de IJUO, na Jlatlçlio ellli}UC o cidadão
~o licito o seu allst:Lmanto, soja d~cla.rad:t. a su:t t·o~lrlt•ncia, Os de·
ta.lb~s tla emenda, p;.rt!m, sio muit·J complexos o atê lnoxoqulvois.
As partloulul'itia Jcs do limites do' lnunovul cm que rosltla. o
alistando, como iji so tr11tasso· de uma tlomarcaçflo do tot•t•as, siio

dlspcnsavoJij, ••

VmmA ~4 um apat•te.
0 SU; GJ~NEROSO MAitQUES-.,. conscgno-so o IIIOSlllO l'l!SIIIta.do,
desde quo se exija a. deuluração da rua ou bail•ro em que l'Oslda o

..

0 SR. SEVEIUNO

nlistauilo.

, .

Pat•a o lim a quu o hom•nJo Sonad, r tom om YisLu, ~ dMri·
buição tios cleitOru$ pelo dish•loto, para JaollitttJ' a divisão distl'ictnl, t! prcclso.1leal' bom clam a declal•ação, pul'qtte aquelle quo
tlzor parte do· um didti·ictu sor4 neccssariamuotu ex.fJhtido 1!e outt·o.
Rolatham!lnto aut{ novos oleitoi'IJ~, pdliL'-SO impút• cata obri::a·
cuo; lll!W om t•olaçilo uos que já o são, torna-se p.'oOioa uma outra

providencia. ·
.
Nós, •lu l~stiulo do Param!., rcsolvemts esta q!f!lstíío por melo de
uma. lol Es&udltal, creando umn. junta encarregada do tltzor essa
dl~tt•ibuicão do eleltoa·es pelos districtcs IJDl . quo realdiam: isso
porque om alguns Jogarei, como Ouarnpua.va o Palmas, os cleltoros
foram insorlptos pot• municípios e depois ar~ltrnrlamente distribuidos pelas seci:3es.
,
Em relaoão ás outras omeDtlas, Sr.Presldanto, elpero que ellas
~~am examinadas pela. Commissão rcspeotiya, pi!J'tl opportunamllnte dizer algo sobre o!las. ·
· .
Quanto aos outros artigos, oomo vejo que IJu. pl'l!&la om onviat• o
.projecto e l!mendas á Commi~siio, vou mantlat• ã mesa dh·ersas
emendas, uma dellas t•elatlvu. u.o t•est&beleolmento dilo dlsposioão. da.
lei Uosa o Sllv&, no tocante áS nullidauos, ost!\udo riesto pouto·do
pleno acoGrdo com o Sr. Senador Sd. Ft•olre.
·
•
Outra, Sr. Presidente, ê quanto nos tttulos dos oloitore~. A lei
anterior cstabolooia recurso da decisão do presidente dn Commksão, que p!J!Iia recusar ou Pl'oposli!\lmonto demot•at• a ontl•ogil. do titulo, imPedindo assim que o oleltot• exercesse o soudlt•eitouo voto.
Oon.iiderel ainda a necessidade do providenciar Jlara os casos
em que a junto. organizadora das mesas eleftoraos nao ss reuna, ficando o eleito1•ado privado do votar, !1. vista dols gt•andes distancias
de outras mesas.
Altet•o tambom a dl~Jio~il.'ão relativa d. constituioão da~ juntas,
~ub~tltuiudo o syaioma alteruatlvo -I•, 8• 5• ..• (os ilUplll'llll para
oll'c~•ti.Yos e os iunnero~ piU'ea ~·a.. os ~upplentc$), polo voto uninominal; porque foi es.ie o ponw quo su~oiíou maior numc••o de· Pl'O·
testoa, como ~o verlllcou alnda·ag&ro., na apuraoiio da elelaiio ,pre·
sldenol&l. Todos vimos a ssrie do protestos que tl'altl se originaram.
Serlu. preciso que houvesse em cada localidade do Brazil um
dol}!~r cm oloit1õcs, ll!lol'll se t\um• conveniontemento ossa dlstl'i·
butt;ao de votos altel'nativa.
Vtl, U
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0 S!t, FRAl'!O!SÓo GLYCERIO-PÓ!s eu'' acho 'que níh ha muni•
clpio eleitoral do Br11.Zil om qiu~ não haja. di vor~os,doutores cm
eleíÇõos, e nisso é ctuo esti!. o perigo,
.__
, ...
· O Sn. OENEn.oso MARQUEs-Apesar •dessa. opiuiã;o, o honrado
Sonaclor não closconllece as ditnculda.dos que hn para a execução da
lei nesse ponto.
., ,_·
o relatorio de um dos. membl•os da. 5• oommissão auxiliar da
a.put·aclí.o da oleiç!ío prósidencial, attenileiído a nullidades sobre
este ponto; l'oduziu o rosulhdo tot~l dn. oleiçiio• do um Estado a.
300 o tantos votos o u.:tild'a disse quo'delxava esses-votos por multa
generosidade, porque ossos ta.mbom eram nullos. ·
· .. , · -- ,_
_ Considerei outra ·omissão na. lei, na parte ·em quo · determina.
que il.s mesas oloitoraes ser~o. as mesmas ·-durante •o· poriodo
logislatut•a. Pergunto simplesmente : e:·quando·t!les••mesas.• nao
se organiza.r~~ Y Como proceder 1 'Quaes serão"' as-·mesa~ para.
qualquer cletçao que ocoorre_!' no deaur>o 'da. legislatura·~
· ' E ainda., sobre organizaçao 'de mesas, lembro que· jdi houve· em
nossa legislação uma. disposição que as facilitava ainda. mais do
que o mou a.dditivo, pcrmittlndo q11e' alias- se constltulssem · com
a. presenÇa de aril só Illeaario. A cxigencia do ·oomplirecimelito dos
cinco. mosarios teve pol' IIm evitar duplicatas. Mas deixou margem
11ara mal' maior. · : · · :.
,-. · · . : · .. ,
o poder vo1•ifto'ador pôde conhcoet• qual· ó• n. eleição falsa. 'no
caso de dupllcah; mas contra o. mal de não ter há. vido· ·eteíQão nií.o
ha remedio. · · · · ···· ·
. · · . · · ·. . · · ·
na ta.tnbelu outra. varitagem·nesta disposição-declaro ·ra.pida·
mente, pm•que esti!. ao a.lo:~.nce do totlos. A· lei não prevê·o modo
de substituir os mesa.rios. ·
· ..
_ ·
, Si uril ·niesai•io adoece o se'retira. e 'não lm supplentes p1•esen·
tes, 'il,'eloição :Dão pódà contlnna.l'..
. . '
. . : '
.- '
j)
., .' :,
0 SR. CASTRO PINTO-Mas SI a lUOilll. SO .COOStltlllU l)llS .fót'lllll.S
ioga.os, e .si se, dór essa.,hypothose, póde,ooriúnuar .assi,m mesmo •.
0 SR, GENBROSJ MARQUES- A !UCS:li ·só póde t\loccional1':completa, o si' um do~ membros se ausenta., ê nocossal'io •su~titull-o ;
mas a lei nã.o determina o modo: do fa:zer essu. ·substituição na
fulta do supplentes. , · .. ; ·.
. .. .• · .·. .. . ....
- Assim, apresento· uma. emenda, prevendo a hypotheso, cC~mo ae
fázla na. lei Saraiva.. ·· · , . • - · .· .. . : , .· .. , , . ; .
Ha ainda. outra. omisgão referente i!.s multas e autoridade que
devti'impol~as.
·' -- ·· · " . ·
-. ·:. ·' .
.:.:. ... . .
.·D;i1l11. à' in fr<l;_cçiib 'pelos membfos:_:da. ·mesa. 'eleitoral~ .tl~o •presi· dente fjltem' lmpoo· a multa.;-~ mas nao :os.t!l.·provlsto.o oa.so·de -SBl'
·.a·-infiauçiio' ·cllinmetttda; pelo. proprio presidente da:maaa:;: ou ~ainda
d(fll.ão'tet'·estc imposto. a.. multa aos demats .. membl'oS; ··E desde
·ijiJe'tille não:·.curl)pri~ esse· dever, impon~o-a,- seus collegas •ficam
livres .de·ponas;~ porque· o juiz fellcral nao.tem --compotonoio. para
·impol-a . .!<.:'esta· a.'lacuna que vem· preoncllet• o ri1011 additivo. ··
. No-meu Estado, deu-se um caso, quo eu oitàrei :pa.ra· provtu•
o pei'lio dessa. omissão.
. ...
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.. ,... E~,;im'i. dos.nüiniclpÍos ma.tà l!npo'rtàntes; e de grande eleito·
rado; ·o ilbilfe .politico· do .logar; ao approximiii'•Se a. eleiQão, Vei•iticou 'qi.ii:~ soi•ía dert•otado polo outro)lartido, o da opposloão, que
:do ;llloto apresentou, no .dia da ·oiclçao, um eleitorado numerosls-

.simo.

. ·

·· ·

··

· ··

··

· Que foz o ,cbefo polltlco 9
Foz com. que: os seus mesarios não comparecossom. o partido
contrario, qu~ d{SJ!UnhO. apeno.s do dous ffi030.rlos O dous SUpplonte~
em ciUlo. secça.o, nao pouilo organizar mesa. A oonsequoncla·fot
nio 'b~~ovet• eloloão, porque o municipio mi\is perto distava. da.<JUOlle
dons dlas.de ~!agem.. ..
· ·
· ·· · ·
.
·.. ..· com ·as quatl'O .palavras da minha o.monda. supp1•o-se a. omiasão.
Mas não conclu a cxposioão que :lb.zla. De 14 me · consultaram
sobre a .pena em quo.incoi•ror11m os mesat:ios .. Eu I'eàptindi"";-Dao"pona
.
''' . ' '•
de multa.
. . Ma~ ooino quem 'impõe ossa pena ê o _presidente da ·mesa elei·
. torai e so ellc proprlo dirigia toda ossa. oampanha,. claro· ·esU' .que
a. pena Jegal.nao foi .Imposta..
·
.
·
·• .·· · · "
. .Sr. ,.Pro.ddonte, são neste .sont_ido as emendas que mando 4 ·mesa
.c.poço.a. v. ~x.,.:tér a·bo!ldado do,submettel·as ao apelamento 'do
Senado,. (A(~tlo bellij. 11~uilobom.) . · .
·
·. . ' ·
.
· Ninguem mais Peilindo .·à palavra., suspende·se a. discussão, do
:al't.'S••na•oonforniidado do a.rt. '1'44 do regimento.
. ... ,,
, . ·. Entra• em . disoussão o art. 3•.
.. :Vem 11. Mesa, ê lida., apoiada. e posta coojuncta.mente em
. dlricua& & seguinte
·
··
· ·
·'

1
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'

'

.

.

'

,.·,

.,.
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EMENDA

· · Ao a.!•t. 3•-Dopois das palnvras~voto unlnomioal»-acct•es·
.cento-se :-qno , só •poderá. rocahlr ;em ololtor do municlpio,.Genero1o Mat:IJUII. · ·

' ·o

... :_..

Sr. A.h•n1;o Hn.chado.:.:sr. Presidente, ocoupando
a. tribuna.,: não. me proponho .a.analyzar.os. discursos dos o~doros
.que•se -oooupara.m do projecto .que tive a.. honra de il~orecer ,4 apre.. olaoãQ:do S~nado, • . :
.
. . . . . ._ ... : .
· .. ·O meu lntulto.Li.!Lpt·~se)Jta.I' uma eruonda. do t•euacçao ao ,§ .2•
doiai•t..3• do·projooto. . . .. : .•. · · . . .
·.
· . ··
. . Este .pa.ra.gra.pllo, ~im como o.l", l~ct'et·o-so ~o .a1•t. 66 da.lei
n. l,269,:'de lO, do novembro .. do •.1904, _que· o.prOJecto manda .que
. Oguro,co.m ou~l'&:reda.coão •. Para. que não hl\ia. do>aoo~rdo ent~e a.
·l•i!da.coio ·quo modificou;!) do .art. ~- daolol e o,§ 2•.ottado, foi.que
• aohel.oonY.oAiente,mudar a roda.coão. -deste§ 2•. Nisto .cónslsto a
emenda que tenho a honra do apresentar . áo Senado; Eritret.ailto,
Jnoldentemente, não posso ~eix~·· de tqma.i•_om .conslderaoão, embora.
I•a.pida.mente, as Qbse1•vaçoe3 feitas pelo meu !Uustre oóllega, Sena·
dol;··polo ,para.n4•. e.pelo:honl'a.do:I.'~Present~te· da..Bablli. ,o Sr. Se·
vêrino Vieira, aUJO nome peço UoenQa. para deallnar.
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ANNABS DO SENADO

O lllustJ•oroprosonta.nto do Pd.l'auá faz a critica. de 1un artiJO
r1ue uão oxMo no meu pi'O,joctQ, po1•quo a. mlnba modiftcD.Qiio l'OieI'O·;e ás .i untas do'ali~tnmouto; o)>·. E~. trata. om sua. emenda. 'da
mo!litlca.ção lia junt:t do rovi,ão do alistamento.
·
··
Vordadl' LI que justltlcotl a sna om~nda, dizendo qno a junta do
aJi;tamonto nãu dJvo mais oxbtil' o pol'osw mosmomotivo o artigo
da. ioi vigeuto cst:u•á projtulica.uo, segull!lo comprehendi.
O meu pro.:ecto sol'ia inoompiet-J si níío so J•efm·is>e ao alista.•
.monto· do olcltoros em sua. primeira organlzU:oiio. ·
Supponhamos, por exemplo, que so. tratuso do Tc!•rltorio do
Acre, e p:u•a o qual se concedo>s .! a l'ogalla. quo seus ha.bitantes
rochtmam e que a osso t~1·ritorlo fosse pJ•eoiso appllrat• os dispo-·
sitivos r!a lei ololtornl. Qual m1•ia. o ltJ•tigo quo aevoJ•Ia roguhw
osta ma teria. 'I .
·
. · · . ·
A lo i se1•io. UIIUIC:t >O ui'iu' cunti I'CS~o o tllsposith·o róla.ti 1'0 110
· alistu.muL to, o rJUC justitlc:.t plena mouto a. Jlor·umnonch Dll·lohlossa.
P\'OViricild_a., IJIIC, eomo dis~u. 1~1·à. c:tbi monto todas as vozo~ q~e su
iJe U. Cl'Cit~itO dO 110\'1 ~ lliUIIICi!IIUS, OU IIIOSOlO ~JUO pOSS:LJn l't!SIIItill'
do desmembramento dt: ont1·o~, o no .caso doso concedct•.· M Tor•!•ito!'iü do 'Ac1•e as ro;ralias poli1.icns quo lnslstentumontu-reclu.ma..
1\IU:s, volt.aurlo :i.~ con~rdoraçõas quo S. Ex. t'ez a rcspeUo das
,iuutas do l'OVisão do alistamento, não terei duvida. um· aoceitar a.
modificação pr•oposta pm• S. llx. ~;· ·preciso notat• que em meu
p1•ojeuto, sü accldcntalmento, mo l't'fel'i a tal junta, como devendo
sot• aqnella a. <JU& incumbe, nor•ma.lmento, a ot•ganhr.ação. das mesas
olei tornes.
. .
Mas, do~de_ que s. J;;x. apl'Cs~nta l'llZÕ~~ pura· toi•nur ainda mais
clai'il a J•edacçao tlo !ll't. ·11 tht le1, l[UO 6 JUStament.o aquelle quo
cogita da Ol'ganização dn commis:;io 1•evisom do alistameuto, dat•ei
atú o meu voto á cmeulla •IIlO S. Ex. otrot•ccot•, sem comtudo julgar
tlusuoces~at•la a parmanencla da ccmmi ssito de allstttmeut:J a <JUO ao
l'OI'ere o art. U• ila lei vlgentu.
·
. · .:
Eram odtns as obsorva~õ~s que tinha. a. fu.zer·sobJ•e as. couslde·
rações adduzida~ pelo honrado Senador pelo Pamná.
.·
Ago1•a vou rcl'oi·ir·lllO ao quo disso o honrado Senador poJa.

BailitL,

s.

.

Ex. niio tem cm momo1•ia a lcttra do§ I• do art.·ll•. ·.
O Senado devo 1'oe.ord1U'•SO que S. Ex., como meio de.sunaJ• u.
rlilllcnlda<lo · do momento . p:trn. 11 eleioiio dos tros mom bras quo
devem fttzer p:n•to rht' jnnttt de alistamento, tros mem b1•ua qno siio
eleitos pelos membros do Cunselho M11nloipal e feus hnmodlatos
om votos. disse': .;.. ~u}lponha·so que comparooam dous.elfeotlvos o
um snpplontu, tr·us. J•: como cada nm tom db•eito 1~ votar um dons •
nome~. iluas YoJzes t1•os. ~ão Hei~. logo podem ·eresel' os·~qls.· t'omo,
pot•guntei eu~ Pot• meio do ~ortelo, ili~so s. E!C. M1111 o n:,bi'C Se·
nador não se ·1•ccorda .do que o § I• do art. 9• jl1mais cogitou· do
sorteio.
··
··
·
Vou ·lol-o paro. o· honr:~d9 Seua.dor ·certiflcaNo do ![!lO allogo:
c neunirlos. no dia; logat• o llol'a designados, os oidadaos de quo
rta~a usto ttt•l.igo, sob ~~ pr·c~ldc!lcitL d11 llllto!'itlallo·compotonte, os
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membros do Comolho Muniuip:tl qu~ cJmp:u·o~crom o ~ons imnw
dlu.tos cm votos ologtJl'iío ti'O~ momb1•os .olliJctii'OS o outr()i t11ntos
supplontcs pll'n. a oommissito do alisttlmouto, votnmlo ctuh um em
doas nome~. Se1•ão declal'atlol mem~t·o~ cJI'~ctivos os 1•, 3• o 5• mn.!s
votados o supplentes os 2•, 4• e a•.. » . ·
·
·
Evidentemente não so ft\lla aq,li om sn·to!o, nem om caso do
empate, como pareceu ao honrado Senado•·.
·
Querer e:dendel·o ou applical·o paro dor! mh• difflculdndos tem
sido motivo par.\ justificar casos de nullidado do eleioõos,
O que disse e sustento é que jltmais s~ p.1de1'1l Vlll'ifica.t• essa
eleição. como preceitua o §I• do art. 9• da leí, sem qno ·se d11, pelo
menos, o comparecimento do 11 olo!tol•os •
. O Sa. SEV&RINO VmiRi\ - A ioi rstn.lmlecT! 11 ~o••tfllo com o fim
do derimlr Íll!sas diftlculdadns,
. 0 ~~~. Ar.y.\Rn MACIIAD~- E p111' oa.us~. t(~st.n illl..ill'jll'!ltllQitO o
oxtensao,t•epJto, too.n s11rgul<~ mot! ro.< tio nnlluht.rle,
· ··
. O Sn. SEVtlRIIWl \'IEIRA- Nito i\ um\ jJil'ÍS,ll'lllonc!a sfi a que
annulla eleições por msos mo ti VJ~.
· ·
·.
· 0 Sn. AI.\'ARO MA.CIIADJ- ~Jntl'O':J.IItJ, tenHO ttnnnlJar('l, .
0 SR. SGVERINO VIEIR,\- Mt.s devo ovitll' s:l,
O Sn. ALVARO MACHADo- Creio qnc n m t.im• (11Ll't.c elas ·mnsa~
toem sitio aqui annnlhd:IS por mAii'OS ,Jcrllizitlos th t'u.lta rll'
clareza dn: lei c me.jmo- do sn11. impt•n.l.ic.tbilitlndo om cm•tos

'

.:'

ponto~:

. O Sa •.SEI'En,No VmiRA - B><ollu•eQ.tiUOil n · lei, poi~. si cogitar;
mos bem, i\ me lhO!' esollll•eoel·a 1lo IJIIO ln"l.Jillca.l·ll..
0 Sa, AI. VARO MACIIADO,- A lei .não JIOI'd~ pi:ll~ SJt' clara O
simples no sou contexto, prlncipalmonto, como. a qne:ws occnp.\ 11
attonoito, pois sará. goralmr;nt~ appl!cada por 11uom não tonl' a
cap11cidado do agont.c jTJdiciiU'io, isto 6, tem tio se1• cnmpL•idn. polo
elemento popular, pal' inrliv!dnos que Diill pos~•tom tt cnlturajm·Jdica e nem a habilidade tio on~'3rl!al• o quo Mio se coatom na lettra.
da lo i,
Eis porque, St•. Pres:donte, procuro: t; 11.'11'11' clal'll o IJlltl ostli.
oh~curo o pMtic.\vol o rtne mo 11:u•o.:o inn.~or(IIÍI'Ol.
' Úlitl'O ponto 11110 támbJlll CO.I'I'C.' do CÍill't.!Zil, AIJIItlJlO~O ao hunl'adO Senadol' paJ•n tom1w n;t tltll'irl L ,.,ln.~t,l••t'n.í·i'í.•J, t\ o soguintn:
O CIIIO passou-ao no mou ~:stntlo,'
. ··
No mnn!c!pio•lo 'J'olsoil·~, tlr.OJ'.Lil1·~.1tlil•o••-• 1: 111Htn.mi1nto~ qno
niio v!gortt.l'lt.IU em l'h•t.utlo do l'ecnJ•,·os.
·Pois bom, O.()IIOII•l mn.licif!in IJilll tinha a~.ll'n. o ~ou nlisl.l\·
men\o approvado em inat:meia ~1lpl1l'i0!', Hc.LI'ia rn•iv;L·Io t111 co11·
correr d.ilnrnos si por fiQaS:J uiio n.)JIIO:t~so a smt me~:t. ftli'IL rio
prazo lega.l, como tez.
··
· PeQll ao honr.~rlo sonnt!Ol' Iiii O. eout.nm Jllo flll tr11 11s sua.~ e mondas -mal R est~.,
·

I

,,
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0 Sn. SEVERINO VWIRA. -·· POI•feltnmonte.
0 SR. ALVARO MACHADO-· As emendas que !l.'[ll'eaento ~ão as .
seguintes: •
.
.
.· . · . .
,
n.cdija·se n'sim o at•t. ·42 da. iêi eleltol'a.l em vigor:
. ,, TcJ•mina.dit n. revisão . do alista.mento, os eleitores nelle fn;.;
duitlos sorão polo pi·e~idonte du. commissfio cllstrilmi~los peJM· secçõc~ do respeotivf? município, podendo ne!!Se cia.so :ser ií~~edid.o o
numero de 250 eleJtores attl.t[ue, finda a..re11i&ao no te,•ceiro anno ela
legi8latm·a, Se pl'oceda. á. nova divisão das. socoõiis:l> .. · ••.. ' ' . '
· ·
·Ao art; 3,•, IJoflnal, accJ•esccnte-se: .
«No caso do ser a elciçii.o para totla ao miiaii, coôsiUel'llir"So;i!Ílri; · · ·
cm cada escrutinio, membros c1fcctivos ~s .. que .ti:vc.r~m .votação
impnr e supplentes os que tiverem vota.çao:- po.r, decldlnd.o .aguai·
monte a sorte, si houver empate.»
·
E, S1•. Presidenta, veJo coai sa.tisfação o intere.>~o que vli.c despel>tando o assumpto que ao Seriado trouxe o meu projecti:reni
ileba.te; faço votos para quo sejam éolhidoi os melhores resulta.ilol
(Muito bem ; muito liem,)

Vem á mesa,
cussão a seguinte

~

'·

·

· ·

:· ·

lida, apoiada c posta conjunctamontc em dis·
.
.
EIIJENDA

',-

''

Ao art. 3', no.ftnal, accresoento-sê:;...cNo caso do 10r a. eleição
pil.l'll. tOtln. a mesa, considora.r·sc-hiio, cm cada csorutinio, membros
effcctivos os que tiverem votação impal' c. supplcntes os guc
tiverem votaÇão pal', decldinrlo Igualmente a. sorte, si houver.'·empa.te. -Al11cwo lo!achado,
·
·
Nlnguàm mala pedindo a. pa.lii.Vl'a, suspeildó;se a afscusstd !lo
art. 3•, na oonfo~mldad.e do art. 144 do l'eglmchto.
·
·
Segue-se em.illscussão o art. 4• .. · · · ·
· .
,'
Vêem á mesa., são lidas, apoiadas e postas oonjun!ltamente em.
discussão as seguintes
· ,
·. ,
.. . · ,
',

.. , .

EMENDAS
Ao art. 4•-I-Man too ha.m-se os casos d~ nu!Uda.de expressos
nos ns. 3 e 5 da lei n. 1.269.
,
.
.,, ,
II-Acoresconto-so ao n. 4:-«ou de cada. uma. do suas subdi~
vfsiias .i udloiaría.s crou.1la~ po1• lei estadual.»
.· ., ··
IJI-Supprimam-so do § I• a.s referencias aos arts. 2il c 73 da
Joi n. 1..'269, modificado o nrt. :20 desta Joi, do accôl'do com a li
elos tas omonclas. -·GcncJ•osoMal'ques.
Dopois do IU't. 4•, acct•e,qcentom-se os sogúirites artigos.: . .
Al't. Além dos casos do eliminação previstos no art. 40,
n. I da Jei n, 1.209, será eliminado o eleitor alistado em ,.ontrQ
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municipio, c.m fu.ce de documento authenti~o que prove ·o séu novo
alistamento; · ·· · · · ..... •
· ··" · · · ·. -.
. ...
· Art · ·Da recusa ou demora da entrega do titulo ao eleitor
competentemente alistado, haverá' reour>o para o juiz . seccional,
~~~~:ã~~~id~_ra_ det~ro de 24.boras ~a all.r~s~~ta~~o d~ r!J~~~e~~iva.
Art ... Caso nao se reuna. no dta. 30 de dezembro·. do . ult1mo
anilo, d!l: cad~. ·~eglsl~tui!a' a junta de~ que trata o a.rk62.da-lei.
n. 1,269, o pres1dente, ou;·em sua falta; qualquer dos-outros mem·.
bras, ooJtvocará immedlatamente os demais membros, por oftlcio,e
oditP.l;'pàra.reunlróm-so no dia 9 do janeir6, ao meio dia, no, com·
patoqt~.lldlflcio:·:: ·• ._, · ''
·• · · ·. · · : · · · ;. ' ' · • - ··
·- A faAta de~convocação não obilta á reunião-da junta· no dia e
ltoril.lmiroatfoSiicst:e''e rió' art: 62 ao;• citada lei. ·· '
···. .
. .Art, . Na fq.lta de comparecimento 'do pl'ocurador da Re·.
P)lb\icit na. qapltªt:9, dp_s seu~· àjudailtllÍI 'nos 'outros ·munioipios ao
actq:d~ ot•ganlzá9~o,da.s mesa.s·•efeitoracs; os membros da raspe··
cti'v:a. junta elegerão, tt 'plüraJidade. de votos; quem os ·substitua

..-·..

..
..
·'

1

<'àn~x~te~9~~~ ~~:J~~rug~~~~ f!~ i~. ~ ~· ;:2ã9; :ft~ll~. '~~~~tí~.

tnirioS.nelo
seg·'uinto.•
. .•....• ,,, '!' '-:· • ····; ..... · '····· .. : ·• .. ·.. r
,,, 1, . • . . ·"'••
·:,
~
- , . I<~m qualquer. destes caso_s s~i·ão,A~clá~;tdos .iüenib~os elf~ctlyb,i· ·.
os cinco mais vptados . e. seu~. supplentçs .os ·cl!lco· · lmm~~i!'-toS-c~!''
ordem da votaQao, dec1~1ndo. a s.o~~~.sl~ouvf:)r, .e~pa~e. · : 1;·: ·' ·'·'.
· • :.Art; . ' Nos munic1piq~ eD! qu~ qlto tiv~i'll'll ~i4o "orga~lzadas
as mesas eleitora.es na época. legl!ol, mp.r~Mànesta &':JI.a.lol n. '1.~~9,
sel-o-"hão, pola:mosma fOrml!o e .com, a preoeden<~i~' !!elll!s · prçscrl·
pt!'s; qua!Jdo· se tonba,de prºced9~: a. 9ualqu~1' ~lf3iQ~o para p~o.!l!1~
ciumento de vagas que se abrirem po,ilec"r~!> d~!-l~glslatura •. ·_ · · '··
'.:•Art. ,_ g• bastante .o comparecimento do. ~rf)s 'mesal'IOS.ou
supplentes ató as 9 horas do di ~~o d\\ lllq!iJ~o..; parjl. ·a·" ~n,à~~llao~~ _ilá
mesa eleitoral: neste caso os, tres Qleg~r~o, J_lor ;!~ta.oao ng~!llal~
dentr.o ·os eleitores ,da secoiio, dois . mcsarlos·.;' Si' il?mplirecorom
qúat,·o; e1egerão:.um, tt pluraliditdo do votôs,'para."compiótilr a
mesa,'decldindo.a sorto no caso de ompl\te •. · ' ,:· · ·. ,. · :·.. ,,:, ., ·
Art.
A attribuição confm·~du. D.os Pl'~Si~.~~t.os . ~a~ ju!l~~.s'do·
recurso pelo n. !I do art. 122 da Jw 11. ) ·?~9. ~ e)l.te,n~lt_a !to::caso
da Gnio .lmpoMisição ..d.e multa pelos pj'es~den~e.s Has .~.e~às ,~1wto,r~?.~-~
l.j
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ljUO Jl:.l.l'a. (jlliLOSqUCr C[oiç60S JoC:.tO:i OSLÍVOI' dividido O niUniCÍJlÍO cm
ol'llom a sm•vil'em Jlai'lt o.itas o[ ei~1iios as cúplas a tJIIO ~o t•ol.'óre o
at•t. 28 da. !ui n. J.2ti9.-Sevorillo.
·Vieira, ·
·
.
.
'
Depois do m·t. 4• addlte-so:
Ao art. 26 da lei accresceute-se no final do § t•: «salvo si ·a
este fOr inferior o numero doo olelto1•es allslados no municlplo, ou
~enor de 300 si este fór dividido em duas socoües•, l'ovogado o po•
I' lodo final do para.Braplw.
.
·· · · ·
Art. Os titulos dos olei&ores s6monte poderão ser distribuídos
30 dias depois de terminàdo o prazo para interp~sioii.o do~ r.J.cursos
e nuúca antes de estar feita a tlistrihuioito dos Tnesmos pelas secções om que devom vota1•-devemlo a. secoão t•espcctiva. ser docla·
ra1la nos dizeres do titulo. ·
Nenhum eleitor rleslgoo.do dednltivamont.e p:wa votar em ·uma.
sooçiio serll. h•ansferido pat•a (llltra senão pOi' otreito dA roquori·
monto ~eu ao pra·Jidento d:~ commiilsiio do ali~tamento ql1flo defe·
t•irlt om qnalquor temptl om que lho t'Gt• apt•esontada, a niio ser no
nspaoo que media.!' da. remessa. das listas do que trata o art. 28 da
lei o o dia designado para qualquer· eleloão, o uma· vez que vorltt.
que eo:f,orta.t• a. secoã.o ess:J. iuclusão ou por não ter sido a seoQão
organl a com o muimo do numero legal, ou em virtude de· oertldilo apresentada pelo t•equerante de haver· fallecido ou de estar
alistado em· outro município qualquer eleitor incluido na secoão.
Em um e outro caso precederá ao despacho a publicaoão do
allegado, por edital, durante 10 dias.
·
DetorJao o roi}Uorhnento, fa.r·se·ha no ·alistamento a averba.Qão
nocessarla. oonsill'nando o.obito ou mudança do ololtol' Sllhstituido.
Art. Ficn. ontondldó qno o recurso par.1 a nullida1lo de todo
o alistameuto.ca.bo niio stl ~lo Jacto do niio se organizar a junta
de accclt•do com as presoripÇaes logaes, como pelo fundamento da.
inobservancla dao'let no decurso do processo do alistamento. .
Art. Das oommlssões de alistamento farão sempre parte
como membros etfeotlvos os maiores contribuintes servindo de
supplente~ os immedlatos que se Jbes seguirem na ordem da ool·
looaoilo, sendo derrogoldo o sorteio.
. Na eleioilo de que trata o final dos arts, 9• e 41 da. lei, o que
prevalecerá. tambem para. a nomeação de membros das mesas
eleitoral's, toda a voz q1ae houver empate serll..delligna.da Jlela sorte
a ordem da vot&eão. Quando em um só elorutlnio não mr votado
o numero suftlolento para. membrog elfootivos e· supplentos, designada a ordem na collocaC}ão dos votados; pt•ocoder-se-ha a tantos
esorutlnios q1iantes forem nec~ssa.rios par:L complotat• esse numero,
"
·
··
· Da acta rnspeotlva doveriio constar todn.s estas clrcumstanoias.
Ar&. Trinta dias antes do designado pela ConstituiC}ão pa.ra a
elelciio do Presidente e Vlco·presidenta da Republica., proceder-se-ha.
4 nornoaoão dos mosarlos pat•a. db•igir os trabalhlls da mesma
eleloão do acoôrdo com o proooituado no a.rt. 61.c seguintes dnloi
n. 1.269.
·
· ·
-

·~.
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.•.. Quando t'Sta . oloiç.io Uc~Ol'.'Ul'. no an11Í1 Olll. flUO . ~o· tfVOI; do
l'CO.IiziJ.l• a du logM~tum, a Ol'gJ.IIi1.açlio da.~ mesas pa.t•U: a. elolóiio
·presidencial 80 fard. 40 dias U:utes do dosignatlo pa.L'J. e<ita~ .
S. R. Em sessão de 27 tle agosto ilo 1910.-Seoerino Vilirtt,
·. · Nlnguem maiS pedlntlo a pal1 Vl'a, suspeude-sa a disou>são .do
art. 4•, na cJnforintda.de do art, 144 dt> Regimento,
·.
Segue·ae em discussão, que se encerra sem debato, o art. 5•
o ultimo do projecto.
O s~·. PJ.•esldente-0 pt•o>,iocto, com as emendas otrorecirlas, volta d. Commis;ão do .rustioa. o I.nglslação,
·
No Ml'l'CI' da discussão <iUO acalm. do sei' su~pon~a vm•IOcon-so
n. proson~n. do nnmet•o j>a1•,,, votn.1•.
.
. .
Sondo, porém, ovuillnf;o qnn de novo rloixon <ln baVt'l' numoro para a votaoiill da •nateria cuja 1liscu~são s.1 encerrou autOR <loRt.a .o ost.ando já adcn.nbda a hot•a, deixo de m;lndl\i' procodm•
a. chamada, continuan<lo a mesma votaoão arliad:l pa1•a a sesslto
proxima ·.
·
.
·
· .,
· ·
. ·. E nadn mais h&\' elido u tratar, voulovl1ntar. u sossllo, tÍesig~
nando. para ordem do dia da s.egulnte:
. . . ·.. ··. , . .
Votnoão, om discussão unica, da propodiQ!lo· <la· Camara dos
Deputados, n,· 5, de 1910,. prorogando a actual sessiio legisl·~tiva
atê o dia 3 do outubro vindouro ;
,·
. . .'
.
Di80usijlio unlca do :Pat•eoor o. 28, do· 1910, da Comrniss&d do Po·
lloia, oplnanrlo !filO seja concorlida dlsp3nsa ·do SOl'Viço com hdas
ns \'ani.'tgens do sa11 cargo,· ao 11irector da socrot.arla do Senado
Sr. ·Antonio rio Salles• Belfort Vieira;· 11110 s~ja promovido: ao cargo
do dil•ector o vice-director Dr. Lulr. Olympio Oulllon Ribeiro;, que
seja promovido·ao de vioo-director o .otncial João Pedro ·de·C!l.rva·
lho Vieira; que seja nomeado ofHcial o Sr. Ubaldo ·RoJ1•iguea Pe·
reira.
·
·
· .· ·
·
" ' .
.
.
2& discussão da proposloão da· cama.ra du~ Depatados n. 182, de
1906, autorlz11.ndo o Presidente da Republica a conceder a .i\nalbal
do S4 Freire, telegropblsta de 4• classe da Estrada de Ferro Cen•
trai do Brazll, sais mezes de licença, ·oom ordenado,. em. proroga·
. oão daquolla em Clljo goso se aol1a, t»:~ra tratu1• de sua sa.ud!l.: Com·
:

'

.

par~crr

CIWIIrario da Comi!JÍIII!'O de Finança•.)
.
.
2& discu·aiio .da p•·opo~ioão da Ctt.mara dos Doputado3n:· 134, de
190ll, nlltOl'izanllo o Presi.lente tla Ropnblicu a abrir ao Miniatorlo

da Fazondn o credito odraol'flinarlo do 202$940, ntlm de occorrer
ao pagamento rlevtdo 11. Veneravellrmtt.ndado do Nossa Senhora
do Rosario e S. Beoodicto, em virtude do sentença .iwllclnria.

(Oom parecer favoravll da Coinmiui!o tlB Finança!.)
· . 2& discussão da proposioii.o da Camara do~ Deputados n. 139,
do 1909, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Minls·

terio da Fazenda •a ct•odito extrnordlnarlodeSOI$030, para occo.rl'flr

I
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ao pas:amcnto.dcvldo a Joaquim José Martin.s,,Qm virtu.dc de scn·
tonca JudlclarJa, (Com parecei' (avo1·avel da Commia~t!o, rje M'(lanças,)
2& discussão do projecto n. 13; 'de 1909; conêedendo seis mezes
de llcenc.a com todo~- os vencimentos, para. tratar. da sande, ao
Dr. Manool Josil MurtiJlho, ministl•o do Supremo TJ•ibunal Fcdet•al.

(0tf'61'1cido :pela Oommissao de JiitJonças no seu p<ll•ecer n, 25; de 1910,)
L~va.nta·se ·a ~cssito ás 4 'horas,
. '· . .
.
. ,. : : :. '' .. ~ -· '
34a SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1910
PRESIJ>ENCIA DO SR, FERREIRA CIIAVES, ) 0 SECRETARIO

. A' 1 hora da tarde, presente número legal, abre~sc 0:' ·sessão. a
que concorrem 03 Sra .• Senadores: Ferreira Chaves, .Araruo ·a~es;
Pedro Borges, Silvcrio Nery, Jonathas Pcdt•osa.~ Jorge de Moraes,
José Euzebio, Mondes de Almeida., Pires Ferreira, Domingues· C8.rnelro, Tavares de Lyra.; Wa.lftoedo Leal, , Alvaro'' Macha4o; '·castro
Pint.l, Goncalves Ferreira, Gomes Ribeiro, Joa.qtitm''MII.lta, Coelho
o Campos, Oliveira. Valladão, Severino Vieira, Moniz Freire,. Lourenco Baptista, Oliveira Figueiredo. Sá Freire,. Augusto de Vas.,.
concellos, Bernardo Monteiro, Allredo •Ellis, .·Francisco Glyoerio, .
Bra& Abr!J.nteq 1 Rodt~igucs . Jllordip!, Go~~ago., ,Ja.yml), Matcl!q, Fo·
Jlppe.Sc1Jmidt, Vlctorlno Mont!)J~o. e Pinheiro Machado (35), • .
Deixam de comparecer, éom causo.justidoada,·osSrs;Sena.doro~:
Quintino Bocayuva, C&ndido do Abrou,. Arthur Lemos, ··lndio .do
Brazll, Pacs· de Cá.rva.lho, Urbano Santos, Ribeil'o .Gonçalves, Gorvasio Passos; Thomriz Accioly, Antonio do Souza, Slgi&mundo. Gon.,.
oalves; Rosa ·c Silva, Guilherme Campos, Josa MarcollinQ;: Rlly
Barbos11, Bernardino Monteiro, .João Luiz Alves, Laura Sodrli, :Feli~
oiano Penna., Francisco ~alias,, Campos ~ll~s, j\._.Azeredo,_J_o~quim
Mui'tinbo, Generoso. Ma,~quos, .Alencar Guuna.raes, · Hor!l!h~ ~u?.,
J.,!Jouro)JOlle,r e ,Casstano ~o Nascimento (28) ,' . · '· , .... ~ 0
• E' Ilda, posta em dlseuasão e som debato a.pprovo.da. a acta. da
sosslo anterior• ·
·
· · . ' .·
. • . •
: ', •

1

'

'.

~·

'

', I

I

O Sr, 2• Secretario (servindo do :1•) dá conta do
so~P~irito.
· · · · · ·· ·
·
·
·
·· · · · ·
EX.Pl~DIENTE
"

Requerimento do Sr •.JoSé Anasta.clo da •Silvo.· Otdm.a·rães,
secretario .do Tribunal de Appellação ~o. To,rt•itor,io do Aol',e, cm
Sonn!L Madut'OiM, podindo um anno d~ llconça c:om do,l,IS. per.Qos dos
venc1mentos que percebe.• -A~ OoiDmts~o de Fl,lla.DÇ\\S.
;.

SESSÃO BM. 29 DB AGOSTO DB f9t0

.&a7

• O :Sr; 3• Secretario (lerDindq de 2•) declara·: que

não ha pll.l'8Ceres.

.

. .

.

. ..

.

. . · .·.
'·:

.

O 81•. Plnheh•o Machado (') (Mo~imento gorai .tle
Presidel)to,. a. nós, bo!Jleo.s J!Ubllcos, síto ~m reg1·a

alte~"tl'~). Sr~

attrflnudos netos, cujn responsabilidade não Jio.r cabei " · ·· · "
· Cominlgo, contlnilàmente, reproduZ:.se esse tacto, Isto ~. attri~ ·
bue•se•ine li. responsabilidade de aiitós que jamais pro.tiquet; Tlnmt
dellborndo oito otrerecer ·iiontradicta a essas Inverdades, porqutJ; '
azel•o, ser la um nunca acabar,
· ··
Entretanto, nestes ultimes. tempos, t11m se me dado a a.11torla
de actos que à.bsolutamente ·me não pertencem ;·o como s~o alguns
fe gravidado, para que o meu silencio não parooa a acquwsconcia
duo roconbecimento da veracidade de taes informno\ies, resolvi,
por exccpçiio, rebater e contrariar as a••guioões a que mo venho
referindo,
· · ABBim, se atnrmou com insistonoia, em mais do .. um orgão da
imprensa. desta cayital, que eu, repetida., insisteniemente, telegra-:
phá.r" ao marecha Hermes da Fonseca, solicitando o. ·inicrvençiio
do. s. ~· na debatida questão do Estado do Riode Janeiro.
.
Nao é verdade, Sr. Prosidente. . . · .. ·.
..
Não me dirigi a S. Ex., pedindo que manifestasse sua opinião
sobre osae.a.ssumpto, ·E nem me era licito faMl-o, estandQ, como
cstlt,, .a.ffecto ess~ assumpto a um poder de que taoo parte, unico
compeiento;·em minha oplaiito 1 para dorlmll·n..·· · · · ·. ·
Si; ·porventura, o •digno Pt'eludente eleito da·Republlca se
mànllesíou sobro esta queíltão,.fel·o,· ou por sollclt&Qão do outrem,
ou· par movimento •proprlo; ·e !\fio· por lniervenoão do· obscuro orador•qtio ora dlrilte :a•palavra ao Senado.
··
· . · · ··
. ';\gora;;· SL>';• Presldliilto, 'nestes ultimos dias, .a imprenso., 'não
direi nossa desalfeotn.; opposlcionista, tem· me· .nttrlbuldo, em·
varies artigos, o intento do apresentar um projecto, rogulamen·
tando os delictos de .Imprensa.. . . .
. . . . .. . . .
E' mais outra Inverdade. Nio cogitei de tal assumpto, nem
sobre ~lle nià ocliupel com qualquer. dos ineus,illustresoollegaa; .
Nao trato neste momento de verificar si ê utll ou nlo Oàla
providencia ; o que 111lrmo, caterorlcamente, ~ quo não ponsoi
uella. ··
· ·,. · · ·
· · · · · :· · · · '· · · · : · ·
E', pois, 11má novella1 4 qual se tem dado corJlO, dando-se a·
mfm a autoria ou pensamento de um· projecto,. que jd.mais · me ·
passou pela mente. .
·. ··.' '· <· : :·· · · . · :
Como estes tactos; sr. Presidente, muitos out1•os me sitG
dia!' ia mcn to ai tri bnldos.
·
Como disse ba pouco, é impossivel andar catando estas·· ful~i·
dades para ••ebatel·as. Não teríamos mais outra; pre!)oonpaoao
slnão esta., e todo tempo seria pouco em re~igar, para contraIii ctar - nlto direi calumnias """' mas iilvenl)ocs, leTndas d. conta
1ltt
nossa responsabilida<lo.
·
. ·. . . .
-"'--'"· .
'
.
.
' .
(*) Esto discurso nlo foi rcvlato pelo oradoto
.

''

·I

'
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. l~ra. i~to o que mo oompeth~ douhtMI' pa.r.1 ctn·J, to:1t1o onL•so no
pa.iz e•t:ts notlolas, niio arcasse ou CJill l':tltas quo não tenho com
mottltlo.
· ..
·
Ba.!hma.s que 11os ca.bo:u. (llluilo:bMJ ; n11lilo bem.)
· os~·. PÚ•es Fel•&-eh•,,.;..sr, Prcsltlcnte, pJ!i( a pala.·
vra pa.t•a lazer uma do laL'acão ·~o Sontdo. o sr. son'l.iot• Campos
Sa.llos pc.tliu-mo pn.1•a communioa.r quo tetndeixatlo o doi.~rá. de
com,Pa.rccet• alo J:~ pot• n.lgali~ dias lls sossõe~. por motivo de· mo~~.

.

O 81•, P:rel'lldente-0 Sona.'!cJ fica intoira.rlo, ·

OIWEM DO DIA
Y01'AÇÃil

. Vot:lc;-ão, Pm 1liscussão unicn.. ela proposição da C~mara. tios Den. 5, 1lo 1910, pr.wogiLndo a n.ctnal sessão' Jogislativa. até o
dia :l de outubro vindouro.
· ·
·
Posta a votos, a prop:Jsiçiio ~ ap Pl'OVa•lt\ o va.e ser CD vi:ula
ao Pt•osidento da. Republica. para a fut•tnalidadc da publ!ca.cão.
putado~.

DISPRNU E PROMOtJÕEiiDE FIJNCOIONARIOS DA SECRETARIA

Entra em cliscnssiio unica. o pa.L•ooa•• n. 28, de 1910, da. Com•
de Policia, opinando rt~LO sejn. coDc1cllrla tlisponsa do sorviQo,
com -tadn.R ns vanta~en~ do seu cargo, ao llil'Octol' da I!OCt•ataria olo
Senado, Rt•. Antouil> do ~hlle.~ llelll:wt ViPh•a; que soja. !lt'omovido
ao O;lf'g•l do tlit•ocl.ot• o \·icn·dirPotJI' Dt•. Luir. Olympio Ouilloa R.l·
beiro; quo Sl1,ia (ll'Omovido 110 cJ(l viee-dit•eotoL· .o omcla.l .João Podr o
do Carvalho. Vioit'll.; que sejtt nomeado offich1l o. Sr. Ubn.lllo Rodri·
gues Porei r a.
Ninguem ptldindo tL pa.lavra, encerra-ao a discussiio.
· PO.itas a votos, são, silccossi v.1 o nn~nimom Jnto, aptJroradas as
saguintas conolusõe:i
. do. parecer:
.
.
. 1. • Que ~eja dispensado do sot•viQl po1• tempo indotormina1lo o
com tofla.s as va.nta.gonos do Oitl'gO CJIIO oxorce O direot.Ol' dn. Sooro· ·
t:wla. do Sen~~odo,.St•: Antonio do.Sn.llos Helrort Vieira;
.
2,a Que IW mu•go de·<lit•ector so,jtL Jll'Omol'illo 11 viCINlirrlotm•
llt•. I.uiz Olymplo Gllillon Uibeil•o;
·
· ·. 3. a Quo ao do vioo·lliroJt.ot• so,j:1 pt•omovido o ó:JI~I:tl
Joii11
Podr•o do Carvalho Vieira;
4.• Qne p:1.ra o loga.r de o:11cia.l, vn.go p.ll' olfol!.o do;;tit.ultima
promo~iio, sejilo n1mondo o St•, li baldo R·>fh•ignos PP!'t1irn. de Aljjlrll•ln •
mis.~iio

'

'

Sr.

J,ICENÇ.\ AO FU:-ICCIONAR!O A,_N!JlM, DF. .S.\ FUE!ll.F.

F.ntra. em 2• discu>sllo, com -pa.t•ooet• contrario da Commis~ii.·l
do Finn.nça.s, o at•tigo unico d" -pt•oposição ela Camn.t•a dos Dopnl.a·.
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dos, u. 18:2, de 1006, autuJ;iza.nJo o p!.'CHidontu da. l(epublica a cem.
ocdcl!' a Aonlbal de Sá l~•·oh•c, tologJ•a.phlst:t da E~tru.d:J. de Forro
Centrafdo ·BrO.zil, seis mczcs tle llcouça., coru ordenado, cm pruro·
ga.oiio daquella um cujo go~o ~o ,acha; p&l'u. tt•u.taJ• do 8UIL.~1111du.
Ninguem potlintlo a lllhWI'..t, oacN·ra~sc <L, disou•giio,
·· ·
· P~sto a voto~. ú J•ejeit.a.do, om oso1'utiuio soc1'oto, PJl' ·~I: ,:oto~
contra oito.
. ·
·· · ·
A proposição vae se1' ilci'Olvldil !L Camara do.~ Depüt<L•Ios com
a. communioaoiio do occorrido.
CREfJITO PARA PAUA~U:NTO Á IR.MAND.\DE DB NOSSA SESHORA IJO
ltOS.\RIO

Enlr11 cm 2• discnss1io, com }•ttrOCCI' la,·omvcl da Commisl!ão
do l•'inanças,o artigo llllico cli1 pro}JOsh;oão dtL Camal'll dos Deputado~.
11. 1340 do lUOll, autorlzu.udo o Pl'osideuto da Uepubli•Ju. u. tLbJ•il• 110
Mlui~torio du. ·•·u.zuntla. o cJ•odito oxtl•tt01'1linu.J•Io de :l02$940, afim do
occonot' ali pa.gu.mento devido ,,. Vonot•avollt•man,Jade do Noijtk<a
Senhora t!o Uotmrio e S. llonedicl.o, orn ·virtude do sentença judi·
cial'la.
·
Niuguom pedindo u. palavra, eoco••ra.-so a dl~cus~ão.
Posto tt votos, 6 a.ppJ•ovado o a Jll'oposloiio pas3~ u. 3A disctJss'ío.
C!ti>DITO !'AltA. PAGA.llENTI) .~ JO.\QIJIAI JOSÍ: MARTINS .

1\utt•a. cm 2• discussfio, com }Jat•ocot• fitvoJ•a vel du. Commisaão
do ~·inauoa.s, o tLrtigo unico da. pl'oposiçiio da Camar;L dos Deputado~.
n. 130, de W09, u.utot•lzaudo o Presidente da Jtepnblioa a 11brir ao
Mioistot•io da Fazoo:ia o cJ•edlt·J edt·~ol'dillU.l'ill. do 301$030, para.
ouOOJ'l'O~ ao {lU.gamonto devido a Joaq•um José ~Ia1•tin~, em. virtude
do sentença JUdiciaria.
· . . ·. . , ,
. Ninguem pedindo IL palavra., encerra-se. a discussão.
..
· Posto a votos, é approvndo e a proposlçlo paSSlL a 3• discussão.
LJCKSÇA.

,i.o MINI~l'HO

lln. ~UNOJoJI, JOSI~ AIURTINIIO

Entra em 2" discussão o artigo único do prqjecto n·. 13, do 1910,
1la Commissito de FinBDQ&S, concodemlo sois mezes de licoilça' com
t.01lo.~ os vencimentos, para tratar do sua sande, ao Dr. Manool.Jollé
Murtinho, minlst1•o do Supremo Tribunal Forlol'al.
Ninguem pedindo a Ha.I;~Vl'a, cncuJ'l'•L·so a. di~cu~ão.•
Posto a. voto$, tl u.ppt•ovado, em o~c~·utinio ~OOl'oto, pu1• 31 votos

contra. q11a.tro.

. .
o Sr. MeteU o ( pe/1' ol'lle111) l'Oq uer dispensa do illtOl'llticio Jllll'U. a. 3• dlscus>iío do pt•o,ji!Cto.
consnltn.clo; o Sonndo ooiJceclo 11 dispensa.
1'BIJUOridli.
.
.
.
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'

'
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Q .sr. ;Pre•ldeú.te- Nc.da inaiil hll.verido .o. tratar,.vQu
levantàr a sessão e designo pilra':or4ilm
da.;sf:lgüin'te.:.
· ·
. ' do dia
..
.
3• discussão do prÕjecto n. 13, ão >JOIO, concedendo -seis mezes
de licença ~om ~dos . os vencimentos, para tratar da saude, ao
Dr. Ma.noel José Mu1•tinho, ministro do Supremo Trlbunú:l Fedet•al.
(Otferecido pela Comml81tfo de Finii~a1,no 1eu parecer n. 25;'dtJ 1910,)
Leva.nttt·se a sessão ás 2 horas da. ta.rde.
' , ' ·'
'

'

'

35" SESSÃO 'EM 30 DE 'AGOSTO DE 1910
PDESJDEMCIA DO SR. FERREIRA CIIAVES 1

i•

~ECRETARIO

·A' 1 hol•a.da. tardo, presento numero legal, ab1•o,se a sossãó, a
que concorrem os :srs. Senadores Ferreira. . Chaves, Ara.u,jo ·Góes,
•Pedro Rôrges, Silverio Nery, Jonatbas:Perlrosa, Jôrge •de Moraes,
Arthur Lemos,. José:l!.uzebio, Mendes:de Almeida, ·Pires Ferreira,
Walt'redo te&l, A:! varo Ma.ohado, :IJ&stro . Pinto,. Coelho e·Campos,
Severino Vieira, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, .João .Luiz
Alves, Lour,enço Baptista, Oliveira Figueiredo, :Sá Freire,, Augusto
de Vaacoilcelloi, 'Lauro Sodrll, Bernardo Montoiro, Alfredo Ellis,
Braz Abrarites, Rodrigues Jardim, MetEillo, Generoso 'Màrques,
Felippo Schmidt e Pinheiro Machado (31),
·
Déix!Ím:de comparecer, com causa justificada, 'os Sra. Sena•
dores Quintino Bocayuva, Candido do Abreu, Indio do Brazll, Paes
de'Carvalho, ·urbano' Santos, ·Ribeiro Gonçalves,' .· Gerva.sio' ·Passos,
'Thomaz Accioly, :noiDingues Carneiro,'Tavàres·de Lyl'll., 'J\ntonio
de ·souza, Siglsmundo' GonÇa.lveíl, Gonçalves Ferreira.,· Rosa. e ·.Silva,
Gomes · Ribeiro, Joaquim Màlt11, Guilherme ·ca.mpos, Ollvéira.
··~alladio, Jostl · Mar.cellliio; ·! Ru.y TiarbC~~a., ··Féllciailo, Penná, 'Franmsco Sali<'s, Ft•anc1sco Glycerw, Campos Sa.llos, Gonzaga'.Tiiyrito,
A. Azeredo, Joaquim ·Mul'tinho, Alencar Guim"rães, Hercillo Lnz,
,.Lauro ·MUller, :Victorino Montcil•o e. Cassiano· do Nascimento' (32).
E' lida, posta em discussiio e sem dobato jl.pprova.da a acta da
sessão an1erlor.
·
.
.· êiliÍi~ S,r .. :a• S~o~et~.r:·i~. (se!·vindo,,de f•). dd .qonta _do se. EXP!j:DJENTf!l
Offlclos:
Um ·do'J• Soct•etal•lo da Camara dos Deput:.\dos,de '29 do cor·
· 'rente, remotteódo: a'sogulnte ·proposição ilaquella'Oàmar,1: .
I ~ .. ~ ; ·~ .. • ,

N. 8 -

o Congresso Nacional decreta:

1910

.
Art. I. • Floam os vencimentos do pot•teil•o da Escola· ,Polyte·
cbnica sujeitos ·á mesm':.t divisão dos do pessoal da. ~eot•ctaria e

I

',I

sBsslo BM

ao nl!: AGOsTo nB t9to

~ar

blbllótbeoa dil.quella ·escola, isto ó, 'dous 't~rêós ae ordenado e um
toi•ço de gratiflcaciio.
· ·
·
.·
.
Art. 2.• • ltevogam-se as disposições·em contrario .
. 'Camara 'dos Deputados, 29 de. agosto de 1910~ ~,Sablno .·Barro1o
lunior, ··pre.sldento;·...,.:A, Simeao.do1 Sanloj Leal,.2• Secretario,·sor•
vindo 'de I• ;;... 'Piireiru Braga, 4• seôretario, s~rv'indo :de 2•, - A'
Commhisão 'de Flna.ncas.
.. . .
·.
··
·
Outt•o, ·do mesmo Secretario e de cgual da.ta •. comm~ni.éan.do
que, adoptada :t:~ela. Camara a emenda do ·Senado' d. ·pr,qpostoiio. 'que
I·eleva a prescrJpção em que incorreu· D. Na.thitllil. Doolhidii 'ile Al•
buquerque Seixas, para habilitllr-se a recebor montepio·~ ·melá
solilo deixados 'POr sou finado marido, foi a. mesma proposiÇão en •
:vinda. á. snncção.-Inteirado.
,
· . .
·· .
·
O Sr. 3• Sec1•eta.rio (1croindo do. 2•) declara. que niio
ba •pareoeres .. · · ' .
·
.
o Sr. Metello'(') ....; Sr; Presidente; venho il.pt•eseilta.r ao
Senado um·projeoto de lei sobre materia'da·maiot~ re~ev~noia,•. , .
Nio ha. muitos dias, advogando os lnteressel do 'Estado· do
Matto Grosso, promovi no Supremo Trlb~nal I<'ederal a exticuçãp
do umiL sentença.,proferida sobre 'os•limltes ·entre aquelle·Estlldo'o
o do Amn.ze~nas,··e então verifiquei a. ex!stencla.:dc:uma. notaveUa·
cuna na nossa·Iegisla.Qão, qual: seja a falta. •de lels·regulnndoa
execuoão das .sentanças -do .tal' natureza;
· Para. prover essa lacuna formulei um projaoto de lei e,.·d.proveitando a occaslão, acoresoentei il.lguma.~ disposiQõo3, oom o. pensamento do simplitloar ·o ·prooesso adoptado na.quello iribuoa.l e 'rO·
movet• alguns obstaculos quo retardam o julgamento dos.'fàltos.
Envio a. Mosa..o mou pt•ojecto, para. que V. Ex. se Cllgno · encaminbal-o aos tramites com potentes. .
·
·
Vemá. Mesa, é· lido e tloa-proenohm:ido o ·tt'idao régimontdl o
seguinte
·
•

I .. ,

'

,

.

. .

' ,

•.

,

.

;

.

. :PROJECf'O
N. 14 ~ 1910 ·.

. '

o Congresso Nacional decreta :

.,
.Árt. ·1. o A disposição do art. 17 dll.'lei'n. 221,' de 20 de ilovembro de IS~4 •. não cornprebonde ns . sentenoas . do ·Supre~'o ~rl,bun~l
F~df!rarprof9J'idas. nas causas. do :s~a. compotenc[a. orlg~nllr,ia. .·e
pri'va.tJva,,;lletlntdas no,~rt •. 59, n. ·l,.da :Oonstltuloa~,-~r.tencend_o
noste.ca.ao ao mesmo trtbunal, como.jalz ··da -aOQão 1.em:uulca··in1Jo
,~ola. •. !1. exec~oã.o de suas·proprias ·sentenoas, .I olllerva.rido "oJpro':'
cesso estabelecido nas leis·feder~es.
·
· · ··
.. .
.
.
.
.......
'

'

'

'

· ·· f•) EDio dfseu•·•o· niO foi revlolo pelo OI'&Mt

•

l

t
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.1rt. 2.• Na o.(CCil91íO !.las sentonc_~as sobro limites dos Eetlulos
ontl'e ~i. o SU)Jrorno Tribunal ~'odl)ral IJ!'ocedel'á na fórma. pl·escripta neste aJ•tígo. ·
..,
0
§ 1, Quando os limites ftxa.dos na sentença forem aguas corJ•e.:tcs e outros aeoidl"ntes nat.uraos bem determinados, ou linlia
recta. out.ro dous ponto~ as~ignalados e. conhecidos, nonbum aéto
judicial posterio1• soz•ú. necessario para que a mesma ·sentença.
produza. todos os seus ell'eltos legaes, bastando que o Prea!lleote
ilo Tribunal rometta um:t cópia. authootlcada n.os Governadoreso
Tribunaos Superloi•es do Justica dos Estados intPI'OSBíldos, ao Presidente da Ropublcu. o a. cada uma. das Cama.J•as do ·Congresso
Naoio11íll.
·
.
§ 2. o Quando, port!m, ·houvoJ' noccssicladc, expressa · n''
~ontooçtL ou ÍlllJ;llicitílmcntll ducorronto do sonH tul'mos, do locar no
tOJ'I'Í tOI'ÍO do Jit1gio IL li 11111! !liViSOl'i<L,
a) o minish•o I•ela.!ol', <I l'CC{UBI'imeuto do qualqnOI' das Jlill'tes,
ma.udarü. que e~t11s pemoto ollo se lOt!VOill, na fói·ma dos arts. 341
o soguioto~ do dec!'eto n. 3.084, 1lo 5 do novembro de 18!18, 0111 p11·
ritos I{U!!, prestado o oompi'Omlsso legal, façam a domarcar,ão do
conformidade com lL sontanoa. oxoquouda; ou
b) o ministro ralí11ol', mediante l'oquol'imento. das p1u•tes,
commetterá ao juh federa. I mais proximo, que não seja o de nenlrum
dos Est!ldJS litigllotcs, todos os actos j u!liciacs necessarloa pat•a
a determinação da linha,lnclusivil a IouYação cm peritos, cxpedlitdo
mandado oxecutorio quo c,nterá na. integra a sentença exequonda; ou
c) ai partes poderão celcbt•&i' OJovaoção especial, conforme o
disposto no art. 05, § 1', da Coostituição, tendo pot• objecto a fórma
pratica de dotormlnal' os l'espectivos limites, nus precisos termos
da son teuça.
.
§ 3. • Adoptado o processo da letti·a a uo pílragrílpho antecedent~, o ministro relator durá aos peritos as instrucçoos ·conve~
nientes, mat•cando·lhos yrn.zo razoa Vtll para íl diliguncla, e estes,
1lndo o dito prazo, devcrao apresentai' o seu laudo, com o relatorlo
dos trabllhos technlcos, com a~ plantas o domílis inlbrmaQõcs ne·
cc~sai•ias o com a conta dMi despozas foi tas.
§ 4',• No caso da lett1·a b do§ 2", o jnlz commi~sionado remeiterá ao ministro relator, depois do tlnclos os actos judiciacs da
cxocul)iío, os z•e.spootivos autos com olllcio contendo a exposição
oircumstancladn. dos factos occorridos o a conta díls ueapozns reali·
zadu. Ao juiz caborli. nomear escril'flo c oiDciaos elo justiça ad hoc
quo o acomp.~nbom ua diligoucla.
_!:i 5. o SI Jot' Jll'ulbi•it.lu. a. fli1·rua da. Mtra c do :>Obi•tidito § 2°; !lcvora.o at1 parte~ submettot' os tl•u.ba.lho~. executados uru virtude do
sua convenção, ao Supt•emo Tribunal F!•do!'al para llOrem homologados, se estivorelll de accordo com a~ontença.
. ·. 6 6, o I~' licito ás )lo.rtes oompa.I•ocerem por seus. P.rocu!•adores
aos actos' judiclaes e trabalhos toclmicos dos pez•itos, fornecendo a
caleS as informações o escla.r·eoimontos quo .iulgat•em convenlontoa.
As ruelaruuçõo~ que apz•esuutarum, 1;oos!ttr1io somp1•o tio pt·oce~so,

•
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assim como as deliberações sobre ellas tomadas, não podando .am
caso algum ter o etl'oito do suspenderem as diligencias ordenadas.·
§ 7 ,o Juntos aos autos da a.cção os pàpeis a que S(l referem os
paragraphos antecedente~. serão conclusos ao ministro relator que•
depois de dar vista ás p:\rtes e .ao procurarlor geral du. Republica~
su;,eit.a.rá o feito a jttlga.monto do Tribunal, sendo licito na. sessão
em guo este tiver Jogar o debate oral, ~ando ouvid<\ primeiro a
parte que ti ver sido autora na acção. Em vez de homologar o pt•ocosso o julgar·tlnda a execução, poderá o 'l'rlbunal converter o julgamento em diligencia para ordenar rectificações ou novos tra·
baibos que antJnder nocessariol, antes do seu pronunciamento
final. As dcspezas serão repartidas pelas partes na fórma de
direito,
.
.
§ 8. o A sentença da homologação ê susceptivel de embargos,
podendo nelles sor articulado o erro commettido na execução ou
vicio substanchtl da propria sentença emb:trgada. Toda allegação
tendonto a moditlcwr a sentença exequcnda será. inadmlssivel.
Att; 3. o As decisões do Supremo Tribunal Federal, para as
quaes ll exigida a presença de 10 de seus membros desimpedidos
(decretos n. 938, do 29 de dezembro de 1902 e n. 1.939, de 28 de
agosto de 1908), são sómento aquellas que tiverem por ob.Jecto o
recurso estabelecrdo no art. 59 § 1" da· Const!tuição ou a inconsti·
tucíonalidade de lei do Congresso Nacional e actos do Presidente da
Republica.
· Art. 4. 0 Os embargos a que se refere o a1•t. 3° do citado
decreto n, 938, só terão Ioga r contra a) decisões .flnaes do Sup;r.Jmo
Tribunal Federai proferidas em aoçiio de sua compe·.encia. oriA'inaria, om appellaçõe> civeis e recursos de sentença ftn:~.l das
justiças dvs Est<Ldos; nos outros casos só serão admitttdos simples
embargos do declaração.
··
Art. 5. • Fica abolida no Supremo Tribunal Federal a re·
·
visão dos feitos por dons ministros a.Iem·do relator. Visto o pro•
cesso pelo relator, ~orá posto om mosa e designado dia para .i ulga·
monto, Na sessão do jnlgamonto será. permittido o debate oral das
partes, nos termos que o regimento do Tribunal estabelecer, não
podendo exceder do uma hciraO o tempo destinado a ·cada uma
dellas. Esta dJscussão oral não terá logar nos recursos crimes,
eleito!'aos e de qualiflcztção do ,inra.dos, homologaoão do sentença
ostrangoira, contlictos de jurlsdicçiio, revisõos criminaes, aggravos
e cartas testemnnhaveis e nos pl'Ocessos incidentes.·
.
Art. 6. 0 Nenhum manda.do roquisitorio ·contra a Fazenda
Nacional serll. expedido pelo>juir.es de secção, em cumprimento de
sentença, sem intimação do l'espcctivo procui•ador da Republica
p11L'a o11erecer . embargos dentro do prazo de seis diaS. ·só.
depois do decorrido este pmzo o cm•titlcando· o escrivão não
terem sido apresentados os ditos embargos, Caril. o juiz seguir o
mandado requisitorio quo sei'tl. cumprido como· acto ftnu.l da .
.
execução .i udicial. · ·
. Al't. 7. o A acção summaria especial do art. 13 da lei n. 221,
de 20 de novembro do 1894 ê igu<~lmento competente para o pedido
~ot, II
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de a.nn ullação de lei federal ou estadoal e mais actos e resoluQÕes
do Poder Legislativo da União e· dos Estados, pelo funda.mento de
serem contraries. á Constituição Federal.
Al;'t. 8.• O presidente do Supremo Tribunal Fedoi•a.l podei'á..
tendo em vista a convoniencia do serviço publico, dar. permissão
aos membros do mesmo tribunal, juizes do secção e funcoionarlos
da justiça federal para.pas~a.rem o período daR férias em qualquer
pa.rte, dentro ou fóra. do pa.iz, sem prejuízo de seus vencimentos.
Art. 9. • Revogam-se a.s disposições em contrario.
Sala das sossões, 30 de agosto de 1910.- Metello.
ORDEM DO DIA
LICENÇA AO MINISTRO DR, MANOEL JOSE' MURTINHO

•

Entra em 3• discussão o projecto .n. 13, de 1910, concedendo
seis mezes de licenca com todos os vencimentos, para tra.ta.r da
sa.ude, ao Dr. Manool José Mu1•tinho, ministro do Supremo Tribunal
FeJeral.
·
·
Nloguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando a
votação adiada. por f11lta. de numero.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou
levantt>r a sessão e designo para. ordem do dia da seguinte:
Votação, em 3• discussão,do projecto n. 13, de 1910, concedendo
sois mezes do licenca, com .todos os vencimentos, para tratar da
saude, ao Dr. Manocl Jostí Murtinlio, ministro do Supremo Tribunal
FederiJ.J,
Levanta-se a sessão, á I 1/2 horas.

36• SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1910
PRESIDE NOtA. DO SR,. FERREIRA CHAVES,

I 0 SECRETARIO

A' 1 hora da. tarde, presente numero legal, abre-se a sessão a
que concorrem os Srs. Senadores Ferreira Cha.vcs, Araujo Góes,
Pedro Borges, Silverio Nory, Jonathas Pedrosa, Jorge de Moraes,
José Euzebio, Urbano Santos, Mondes de Almeida, Pires Ferrerra,
Domingues Carnr!iro, Tavares do Lyra, Walli'edo Leal, Alvaro Ma·
chado, Castro Pinto, GonQal vcs Ferreira, Gomes Ribeiro, Joaquim ·
Malta, Coelho e CampJs, Oliveira Valladii.o, Severino VIeira,· Bernardino Monteiro, Oliveira Figueiredo, Lauro Sodr~. Bernardo
Monteiro, Feliciano Penna, Francisco Sallo~, AU'redo Ellis, BI•az
Abrantes, Rodrigues .T!Lrdim, Gonzrtga Ja.yme, Metollo, A. Azeredo,
Generoso Marqnos, Felippo Schmidt, Victorino ~fonteiro o Pinheiro
)'dacba.do (37).
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Deixam do comparecer, com ~ansa ,iustlflcada., os Sra. Sooa.dores
Qillntlrio Bocayuva, Candldo ·do Abreu, Arthur Lemos, Indio do
Bra~il. Paes de. Oarvalho, Ribeiro Gonoalves, Gervasio Passos,
Thomaz Accloly, Antonio de Souza. Sigismundo GonQalves, Rosa e.
Silva, Guilherme Campo~, .José M:1rcellino, Ruv Barbosa., Moniz
Freire, Jniio Luiz Alves, Lourenço Baptista, Sá Freire, Augusto de
Vasconcellos, Francisco Glyoerln, Campos Salles, .Joaquim Murti~
nho, Alencar Guimarães, lfercillo Luz, Laur·o Müller e Cassiano do
Na.saimeato (26),
W lida, posta em discussão e sem debate approvada. a acta da
sessão anterior.

O Sr.
·seguinte

~·

~

...

'

Secretario (soruindo ds t•) dd. conta do
EXPEDIENTE

Offlclos:
· Um do governador do Estado do Espirita Santo, de 28 do corrente, communicando que naquella data passou a administraclío ao
1° vice-presidente, por ter do retirar-se do Estado. -Inteirado.
Um do Ministro da .Justiça e Nogocios ·Interiores, de 30 do cor·
rente, restituindo rlous dos a.nto~raphos da resolução do Congresso
Nacional, mandada pnblicat•, prorogando a sessão legislativa 11té o
dia 30 de outubro vinclouro.-Archivo·ao um dos autographos e ro·
metta-ae o outro <L C:tmara dos Daputa.dos.
Requerimento do Jo~é Rodrigues de Oliveira Braga, machinista. aposentado dr~ Estrada de Ferro Central do Brazil, pedindo
relevamento d11 prescripoão em que. incorreu, afim de que possa
continuar a concorrer paPa o montepio da mesma estrada, pagando
as contribuições em atraso.- A' Cummisslo de Finanças.
O Sr. 3° Secretario (8ervindo de 2") procede 4leitura.
dos seguintes.
·

..
'

. :).

.,

..

;'

PAR.ECERES
N. 33- 1910

A Commlssão de Constituição e Diplomacia, examinando a. proposição da Ca.ma.ra dos Deputados, do anno passado, dando o caracter de agente politico ou dipiomatico, sem vencimentos, ao
oonsul geral do Brazil no Egypto, vem emittir o seu parecer.
Nenhum inconveniente poderá trazer aos nossos interesses esia
providencia; antes nos trará vantagens, principalmente attenden.
do·se a que o funcclonario que exerJe o Jogar ae oonsul naquelle
paiz é dos mais prestimosos e dignos de uma distincQão especial.
Além disto, como agente politico ou diplomatico, o nosso repre·
'tentante poderá tratar melhormente das cousas que nos interessa.m

I

'
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co~o o desenvolvimento das nossas p1•oduoções n~quella, parte do
Orwnte,_ onde a caftl j!l. vue appu~ocendo com mais, Jrequenoia. .do·
que ant1gamente.
..
.·
·
·
Nestas condiçõ~st a 'com missão dê'· Constituição e Diplomacia
pensa que a propostcao da Carnar1.1 deve sor approvada.
··
Sala das Commissões, 29 de agosto do 1910. '- A;:A:eredo, pr~·
sidentc c rclator.-Tavares de Lyra.
. . .
·

P1·oposiçtto da Camm·a dos Deputados n. 156, de 1909, a que 1e 'r:e{ri'S
o parecer

~~~p1·a

·

·

O Congresso Nacional deot•eta :
· Art. 1.• Ao' consttl geral .no Egypto é dado o caracter de
agente politico ou diplomatico, sem venoim011to.i.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario,
Ca.mara. dos Deputados, 20 de dezembro de 1909. -lodo Lopet
Ferreira Filho, 1• Vice-Prosidento. - Estacio de Albuquerque Caim·
bra, 1• Secretario, - Antonio Simetto dos Sar~tos Leal, 2• Secretario,
-.A imprimir.
·
·
·
.

:'!

.

···.1

.: I

N. 34-1910

A proposi~ão da Camaz•<t dos Deputados n. 15, do 1909, autoriza o Presidente da Republica a croar, no Maranhão, uma colonia
militar, do modo a impedir inoursõos do indios selvagens que alli
ba, etc.
.
A lei n. 733, do 31 do dezembro de !900, que organizou as oo·
lonias militares, estabelece em sou art. 2• o soguinr.e: « O Go·
vorno poder~ crear novas coloui<ts milit:n·os nos pontos do territorio da Republica que forem julgados indisren ;a veis para a defesa
das frontuiras.» Neste caso exige q11o nenlluma colonJa ser<t fun·
dada sem que prtlviamente se estabeleçam vias do communicaçiio
com o centro populoso mais proximo, ]Xti'<t onrle possam .to1· sabida os · productos da colonia· q uo procurem os mercados_ .consu· .
·.
·
midores.
Pela citada lei, a ca.tocbeso dos indio~ 6 tambom um dos ftns
a que sé destinam as colonias militares, entro outros como: de·
fesa das fronteiras, protecção das vias ostJ•atogicas, tanto iluviaes
como terrestres, das lin h<ts telegraphicas e exploração agrícola e
industrial da zona em que forem localizadas.
·
. ·
A novà colonia, de cuja creação cogit:t o projeoto, exclusivamente se destina·a impedir incursões do iodios no Estado do M~
ranhão, a.bf'iil,lo assim uma excepção.á loi, quo exige a. condiçilo. do
local ser indispensavel d defesa das{i'onlewas, qu:tndo se tratar da
creaoão dtJ uma nova colonia.
Ouvido o Gover·nu sobre o assumpw, assim se J)ronunciou em
officio do 'Mini>terio d<t Guert•a do 23 de janeiro de 1909: c Cabe-me
sciontillcar-vos que a. necessidarle do tul croação no dito Estado ou
em qualquer out1•o pa.t•a o fim .indicado so justillca, o quo, en~r~·
tanto, não cl1•azao para as;;umtr o govo1·no fedoral a res,ponsabl·
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llda.de da mo.nutançãll e guarda de estabelecimentos dessa na.tu·
res11., sa.lvo quando assenta.rem em zona de ft•onteira da Republica
com os paizes llmitrophes. »
O recente dr.creto n. 8.072, da 20 de junho de 1910, qne creou
o serviço de protecção aos lndios e locallzaçito de trabalhailores na·
cionaes, parece ter resolvido a. questão, nos termal consbntas
da proposiçilo da Camara, que, · por isto, fica sendo desnecos·
sarla.
Assim pensando, a Commissito de Marinha e Guerra do Senado
e tendo em vista tambem as razões supracitada.s, é de parecer que
o Senado nilo approve a referida proposição.
Sala das Commissões, 31 de agosto de 1910.-Alvaro Machado,
relator. - Lauro Sorlrd,- Bra; Abrantes, -Fellppe Schmiài,-A'
Commisão de FlnanQas.
ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO

Votaçito, em 3• diSOIIssão, do projecto n. 13, de 1910, concedendo
sais mezes de licença, com todos os vencimentos, para tratar da
saude, ao Dr. Manoel José Murtinho, ministro do Supremo Tribunal
Federal.
Posto a votos, o projecto é approvado, em escr11tinio secreto·
PDl' 33 votos contra tres, e vae ser onviado 11. Camara dos Depu,
tados, indo antes d. Co:nmlssão de Redacção,
O Sr, Presidente-Nada. mais havendo a. tratar, vou
levantar a sessão e designo para ordem do dia da seguinte:
3• dilOUSSãO da proposiQãO da Ca··nar,t do3 Deputa,ios n, 134, do
1909, autm•izando o Pmsidente da Republica a abrir ao Ministerir
da Fazenda o credito e~traordina.riil de 262~940, afim de occorreo
ao pagamento devido á Venerava! Irmandade de Nossi\ Senhora de
Rosario e S. Benadicto, em virtude da sentença. judilliaria.. (Com
parecei' favora1!el da Commiuao de Fin.ança1,)
3• discussão da proposição da. Gamara dos Dep11tados n. 139, de
1909, autorizando o Presidente da Ropublicll a abrir .ao Ministerio
da Fazenda o credito extraordinario de 301$030, para ocoorrer ao
):lagameoto devido a Joaquim José Martins, em virtudo de sentença
JUdiciaria. (Com parecer fauoravel da Commi81t1o de Finança1.)
Levanta-se a sessão ás 1 1/2 horas.
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