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Pl'imelm scss[o tltt ol~ttYtt logisl~~ur~ rio . Congrc~so Nacional
'

i'l3" SESSÚ>, EM 1 DE OUTUBRO. DE 1912 .
PIU~SIDENC!A

DO

SR •.. PINHEIRO MACHADO, VICE-PRESIDEN'l'E, .~

A' 1 hora da tarde, presenLe numero legal, abre-se a
scssü,o·, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreü·a
Chaves, .Pedro Borges, Candido de Abreu, JonaLhas Pedrosa,
Gabriel Salgado,ArLhur Lemos,Indio do Brazil,José Euzel5io,Urbano Santos,Mendes de Almeida, Francisco Sá,Thômaz Accioly,
'J\tvares de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal,·castro Pinlo,
Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Guilherme
Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro,
l\Ioni)l Freire, Bernardo lVIonte·iro,Feliciano Penna, Francisco
Glycerio,Leopoldo de Bulllões, A. Azeredo·, 1\fetello, José :Murtinho, Generoso Marques e F·elippe Schmidt (34).
Deixam de comparecer com causa justificada IO·S Srs.
Araujo Góes, Silve·rio Nery, Lauro Sodré, Ribeiro Goncalves,
Gerv:isio Passos, Pires Ferreira, Antonio de Soüza, Sigismundo
Goncalves, Raymundo de Miranda, Coelho e Camp•o.c:;, José Marcellino, Ruy Barbosa, _João .Luiz Alves, Lourenço Bapt!sta,
Nilo Pecanha, Sá Fre1re, Augusto· de Vasconcellos, Alcmdo
Guanabara, Bueno ele Paiva, Alfredo Ellis, Campos Salles,
Braz Abr.·antes, Gonzaga Jayme, All:mcar Guimarães, Hercilio
Luz, Abclon Baptista e Victorino Monteiro (27).
E' lida;· posta em discussão e sem debate approvada a acta
tla sessão anterior.
· . ' ...·
O Sr. :t• Secretario dá conta do seguinte

•

..,

EXPEDIENTE

Requerimento elo Dr.· Luiz José de Sampaio, juiz fcdçr!ll
substituto na secção do E~tado do Rio Grande do Sul, sol1Cl..tando um anno de. licença, com todos os vencimentos, . parít
tratamento de saude. -.A' Commissão de.Financas,
. '· ... ;
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DO
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SENADO

O Sr. 3" Secretario (IM''V'indo da 2") declara que não. hà.

par·cueres.
ORDEM DO DIA
l;J\OiuOGA{.lÃO DA AC'!'UAJ, SESSÃO J,JWIS,LA'l'!VA

Discussão unica da pt•oposioão da Ca:.mnt·a d,os f~opuLa~os
!J5, do 1.!H2, prorogando a actual sessao legJslaLtva aLe o
dia ::! de novembro d01 .corrente anuo. ·.
Approvada, vae ser remetLidtt ao. Sr. PI•csidenLc da
RepulJJica para a :formalidade da publicação.

11.

LICENÇA AO BACHAHEL EDUAHDO S'l'UDAH'l'

~" discussão do p1·ojecto do Senado n. 47, de 1\J12, auLori:.::ando o Presidente da Republica a con,ceder licenoa por ?il:o
mezes, com vencimentos, ao bacharel Eduardo SLndarL, J.U.IZ
fedem! na sccoã,o do Ceará, para tratamento de saudc onde lhe
eonvicr.
Approvado, vae á Commissão de Redacção.
r.ICENÇA AO DH. AFÚ~OOI-IELLAS GALVÃO

iJ" discussão do projecto do Senado n. 43, de ·19l2,. ali··
Lot'illttndo o Presidente da. Republica a. conceder licenoa por
um anuo, com todos os vencimentos, aJO. Dr. Enéas Arrochellas
Gaivão, rninistro togado do Supremo Tribunal Militar, para
Ll'aLamenLo de saude.
.
Approvado, vae ú Commissão de Redaccão.
LICENÇA AO DR. JOSÉ DE LIMA CASTELJ.O BRANCO

3" discussão do. projecto do Senado n. 44, de 1912, ·auLo·
riznndo o Presidente da Republica a conceder Iicenoa por um
anno, com ordenado e cm prorogação, ao Dr. José de Lima
CasLello Branco, inspector sanitario da Directoria Geral de
Saudc Publica.
·. ·
·
·
Approvado, vao á Commissão de Redacção.
·
!JODIGO CIVIL
. . .·•

li
1,\

.
ConLinuuoão da 3" discussão da proposícão da Carri'aru 'dos .
beputados n. .1, de 1912, decretando o Codigo Civil Brazileir,o•.
,,
'

O Sr. -!lrthur Lemos _: Sr. Presidente, pedi a palavra para
ofrerçcer ag Senado uma emenda ao projecto do CodiSQ.\§l:Vil ,
:em chscussao. Elia refere-'se ao art. 15 desse projecto, aque]le
'que. estabelece a responsabilidade do Estado por actos dos seus
agentes ou funccionarios, quando àqugll~s s~jam apenas do,',
.
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direito privado, escapando â responsabilidade pecuniaria, á i·e~
· paração civil do damno, os que, por seus i'unccionarios o· Es. tudo holiver praticado no seu caracter de poder publico.
. Essa em~nda é an.tig~t. Surgiu na Cam~ra dos Srs. Deputadqs
da lavra do Jllustre JUrista e i'acundo orador que é o Sr. Dr .
Gastão da Cunha. Por tal providencia, visava elle corrigir na ·
nossa legislação de direito privado a gravíssima falta de isentar-se de qualquer responsabilidade para com terceiros os actos
dos i'unccionarlcis publicas quando no exercício da suxwema
potestas.
O eliscur.so com que o illustre Deputado,· ele então, i!lustrou
o seu intuito, encontra-se nos Anno:es ela Gamara. Elle constitue
uma soberba· Iicção ele direito hodiemo .haurida na doutrina,
n1a jurisprudencia e até no direito positivo dos 'POVOS mais
cultos. 'ral é a pratica que se vae observando de accôrdo com a nova o1·lentação dos principias, na Ita!ia, na Franca, na Aliemanha, .na Belgica, d.isciplinando-se, apparelhando~se, defendendo-se melhormente a liberdade civil, inscrevendo-se realmente o poder publico na esphera do Estado jurídico, prescre- ·
vendo-se a nocão que elle tivera nos tempos medlevaes de ser
irresponsavel ·quando no exercício da soberania. A emenda é a
seguinte: (lê)
.
. .
.
Em que peseú fundada repuLacão ele jurista que cabe ao
Secretario geral da Commissão dá Gamara elos Deputados, então
eleita para o estudo do projecto de Codig·o Clvll,-o illustre paulista Sr, Dr. A~evedo Marques-forca é confessar que o discurso
com que S. Ex. respondeu ao do notavel representante mineiro,
· · · absohitameute não o illfli·mou nos Pl'incipios que defendia, no
são intuito. que o animava. Aoracão do Sr. Dr. Gastão da Cunha.
:ficou de pé, embora houvesse cahido a sua emenda .por motivos
de occasião, por.circumstanclas que certamente não consultaram
a necessidade de fazermos um codigo que defina. responsabilidades e garantias na aHurá das exigencias do momento ju-:·
ridico que atravessamos.
Ha muito que dizer nesta materia. Largos annos já se passaram. depois daquelle. memoravel debate travado no .seio ela
Gamara dos Deputados, e em .todo o mundo cuHo o principio
então defendido pelo Deputado mineiro fof adquirindo paulatinamente eonsistencia .. Mesmo no nosso paiz, esses principias
· se concretizaram em leis e em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, cuja doutrina a respeito é. a mais sã e está de inteira conformidade com as idéas propugnadas nesta emenda.
·. · Eu me reservo para discutir amplamente o assumpto, si
.houver r:ilistér, quando o parecer fôr dado pela illustre Com. missão do .Cocligo Civil; sobre a dita. emerida, como sobre uma
· outra, . complementar da ·primeira, que tambem · offereco ao
jüizo do Senado. . · ·. ·
·
· · .. • ·.
. ·
. Estou certo, porém, ·de que, revendo as Jantes ela questão, .· ·
ittsi)irando-scrnas idéas tão sabiamente exposttis e defendidas
. n:o discürso do Sr. Dr. Gastão da Cunha, illustrando-.se no co;.,
. nhec·imento .das decisões proferidas ·sobre esta ma teria em o
p.osso proprio paiz; e consultando a doutrina, a jurisprud~mciq
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idéa do. familia, não é menos verdade que se deve manter e
garantir aos pacs o respeito da prole, sem a idéa de considero.t'
a herança como uma propriedade exclusiva da fo.milia.
No ·intuiLo de submetter o projeeto do Godigo Civil aos
princípios eonstituciono.es, apresentei a seguinte idéa em re~
Jar;ão :.í. liberdade de testar e que, uma vez acceita, determina
a correcriãO do. redo.ccão dos arUgos que se referem ás doutrinas collimo.das pelos artigos que dizem repeito tí. succcssão.
:E~ is n. emenda: (Lê.)
Reservo-me, Sr. Presidente, para na Gommissão Especial
defender o.s doutrino.s que apresento· e discutir o parecer que
eleve ser dado sobre esto.s e outras· emendas apresentadas,
easo as minhas idéas não possam ser veneedoro.s.
Voem ú Mcso., são lidas, al)Oiadas o postas ()OJl.iuncl.nmcrd.o
O!JJ rlisÇJussü.o co1n a proposiaão as seguintes
·
EMENDAS

Su pprimn-se o cn.pitnlo 5 do titulo 5 do livro 1·-ParLo
Especial.
Supprimam-se o n. 3 do art .. 452 e os arts. 465, '466 e
Mi7.

Substituam-se os arts. 1. 575 a 1. 580 pelos seguintes:
· Art.. Aherla n. sncrJB~~fio. o rlominio 0 posse dO~ bens
transmittem-se aos legatv,rios ou, em falta de testamento, aos
l1erdeiros, na fórma ao deante determinada neste Godigo.
Art.. O primeiro. testamenteiro . indicado no testamento
il.ssumirti a guarda elo acervo e promoverá o processo ela rlistrihuioão dos bens até o .cumprimento do testamento.
..
Art. Na falta ou em r.!lSO de incapaeidade do primeirn,
essa funcoão eabcrá ao segundo e .assim successiya~ente.
·
Ar!.. J~' livro no tcsf.n{)or r!IRpor eomo (Jtu7,cr elos sens
·

'

!

hrns.

:Art. Na falta de testamento a heranca será. deferida a
quem de direito, na fórma dos arts. 1.607 e ·seguintes.
Os arf.igos que no projeeto do Godigo se referirem aos assumptos. de que tratam as emendas supra serão redigidos do
:weôrdo com oH prineipios nelln. vencedores.
Sala das sessões, i .de outubro de 1912. - F. Mendes de
A~e~.
.
··.
. .
O Sr. Generoso Marques - Sr. President.é, não receie o
Senado que cu v:í, a esta hora, abusar do. attcncão do.quclles .
que 'fnr.em guarda de honr.n: ao mfl.is importante elos pro,icel.oR
qno l.nom sido Aubmct.l.irlos :í. eons.icloJ'n(.11ío desta Oasn.. Não.
De pcrfeil.o aeeôrclo eom as ,iucliciosns consicleraoões
aqui cmil.l.iclas pelo .illust.re Presidonl;e da Commissão EspiJcial a rcspoil.o da improficuidade elos debutes ··solemllO.S em relacilo a .assurnptos da impoT'Laneia desl.e que pre'seutmnente occupa 11 :ittenoão do· S'ena~lo, .assumpLo que
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só uma Commissão ;Especial, dedicada no seu estudo, trocando
idrías, póde examinar maduramente, analysando todas as rela(;ões de direito que se envolvem nas materias relati\Cas a um
corpo de leis de tanta magnitude, como é o Codigo Civil, e, de
mais- a mais, não tendo tempo limitado p.a.ra esse estudo, podendo, portanto, adiar o exame dellas para submettel-as ,a novos estudos; não me proponho a discutir, mesmo o Uv1·o setirmo, que acaba de ser annunciado e que contém mra.teria. dt~
mais aN,a relevancia, limitando-me a ,ius~ificar algumas emendas que vou sub'metter ti. apreciaoão da Oommissão e :n.o voto · ·
do Senado e a manifestar-me JlC1' snm.m.a capita a respeito cln ·
algumas emendas aqui apresentadas por ;ilJustres col!egas.
. . Sobre a lei preliminar ouvi hontem com a attenção de que
ó merecedor o meu velho e illustre amigo,o honrado Senador por
Goyar.. S. Ex. apresentou emendas suppreasivas e substitutivas de quasi todos os artig.o·s desta parte do projecto, comefiando pelo artigo 1°, que trata do prazo em que deve entrar em
cxermção o Codigo.
·
Estou de accôrdo com S. Ex. á respeito da insufficiencia deste
prazo. Entendo Lambem que uma lei que se compõe de cerca
de dous mil artigos e tem de vigorar cm um paiz como o nosso,
de Lerritorio extenso c de difficeis communicaoões, não póde ter
surt applicação perfeitamente apparelhada em prazo tão limitado, Esse prazo deve ser ampliado a sim.ile do que acontenen
com o Codigo Allemão e com o nosso Codigo do Commercio. Não
posso. porém, c•oncordar com a fórma em que o· illustre Senador
por Goyaz procura concretizar sua idéa. S. Ex. precisa o dia
em que o Codigo deve entrar em execução. Ora; isso presuppõe
que o Codigo ha de ser votado e promulgado antes desse din1 de janeiro de 1915-Supponha, porém, o honrado Senador
que delongas, semelhantes ás que até agora teem havidosendo que este projecto foi e.nviado ha mais de 10 annos a esta ·
Casa e só agora está sendo aqui discutido-demorem a adopção
do pJ•ojecto e a promulgação da lei além do dia fixado pot•
S. Ex. Nada mrtis facil ele acontecer. O projecto volta ti. Commissão Especial, suspensit a presente discussão, e esta Commissií.o niío tem prazo limitado· para o estudo; póde, portanto, .
assim, desempenhar-se de sua missão em 30, ·40 ou mais dins.
Demos, porém, como certo que a Commissão nos apresente seu
Lrnllnlho com a mesma relativa celeridade com que- digna rlo
louvores, que nunca serão de'mais e lhe teem sido tecidos nela
opel'osidacle, dedicação e competencia·com que se desempenhou .
de sua missão, no priinéiro turno-'demos que esse trabalho
venha com a maxima presteza, de novo, ao· conhecimento do
Senado. Votado definitivamente, aqui, o projecto, com as
emendas, tem de ser devolvido t~ Gamara dos Deputados. · ·
Quem assegura que · a Gamara tomará conhecimento
elas erilendas, tanto de redacção, como ,de substancia, e.que se
r·cferem a qurtsi todos os arLigos do pro,iecto, dentro do prazo
(~m que n. emenda elo hom~ado Senador pi•esuppõe que. o projecto fimu•ú em 'termos. ele ser sanccionado ?
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Depois do trabalho da Camara, que não póde apresentar
novas emendas e sómente rejeitar ou acceítar as que lhe forem
enviadas pelo Senado, o pro.iecLo, na hypothese de J!ão serem acceiLa.s todas as emendas-que é a hypothese mms provave,l - tem de voltar a esta Casa, do Congresso. Então, .ou o
Senado se conforma com a rejeição elas emendas e o projecto
subirá ú sanccão, ou mantém essas .emendas poJ:') dous tercos
o ltt vão novamente as emendas à Cama.ra, que só as poder•:'t
re.ie.iLnr tnmbem por dous tercos.
Ora, com esse processo imprevisto póde-se assegurar qui!
a lei entre em execucão em dia préviamente fixado, ainda que
o prazo fosse maior do que aqueNe que estabeleceu o nobre
Senador ? Não, certamente.
.
Por eonseguinblll de acéôrdo perfeitamente com as obser. vnr;ões do nobre Senador rel•ativas ú insu1'1'iciencia do prazo,
não ·o estou com a prefixaoão de dia. Não apresento emenda a
os.se respeiLo, porque a do riobt·e Senador sertí. submeLticl:a :í
Oommissão, e esta poder·ú modificai-a.
Acho que não se deve determinar dia para começo ela
exeeucão do Codigo, e sim J'azer a este res1'!ei to, quanto á
fórmn, como :l'.ez o projecto, determinando o prazo de um ou
dous annos depois da promulgacão.
Assim, acho desnecessario apresentar uma sub-emenda i'i
emenda do nobre Senador, porque esta tem de ir, como l.odas
as outras, tí Commissã.a.
O SR, GoNÇALVES FERREIRA-E elle proprio est:í ele accôrclo
com o q\,e diz V. Ex. (Os S1•s. LeOlJOldo de Bulhües e Francisco
Gl11cerio. dão apm•tes.).

'I
'I

'

. O SR. GllNERoso MARQUES - ,.fJ..· Corrimissão póde apreRentar novas emendas, como ;já foi re,solvido, depois de' suspensa
a discussão no plenario.
·
O nobre Senador, depois de justificar, com o brilhantismo
com que cos·Luma tratar todos os assumptos de que se faz
interprete no Parlamento, a sua emenda, passou a examinar
outros artigos da lei preUmúJ.m•, achando desnecessaria a de:!'inicão ele direitos adquiridos, porque clefinioões não são proprias de Codigo, outras perfeitamente clispensaveis etc.
Quanto ao que S. Ex:. chamou de(-iniçüo de clireitÓs adqu:iJ•idos, invoco a illust.rada attencão do nobre Senador por Goynr.
para a redacção do artigo, que não é propriamente uma, de:l'i,nicão. · Tambem concordo que as leis rião ·devem estabelecer
certn;s theses que1 pe~~et:c~m á jJ1eoria, .ú doutrina, á ,iurispr:·udenciU, porque delnucoes ·sao perigosas e, J)orLanto. na
pratica, em vez de facilitarem. a exec:ucão da lei, vão cli.fficultal-a. Mas, o pro,iecto não trata propriamente ele dar uma
definição do que se,iam direitos adquiridos.
, A lei preliminar no. m:L 3° dete!.'1~1irta: «A lei. não pre.iuclic;n~·a, em caso al1!'um, dn·mtos adqumclos, actos ,Jlll'iclicos perlu il.os o n cousa .Julgada.
§ 1.o Consideram-se- adquiridos, não só o diroiLo que ·
o !.i tu lar, on ulguem po1• ollo, ·pódo ·exercei', sitlfio f.ambom.
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aquelles cu.io exercício depende de prazo prefixado. ou de
condição pre-estabelecida não alLeravel a arbítrio de outrem.».
Não é uma definição de direito adquirido, e si o :fosse,
seria uma deil'inioão mui•to viciosa. A .lei aqui trata apenas
de determinar que o direito qtw o titular possa exercer
assim como aquelle cujo começo· ele exercício lenha um
prazo prefixado ou nma condicão pre-estabelecida, não
altcravel, a arbítrio ele outl'em, seja considerado direito
adquirido. Não é, portanto, uma clefiuicão, tanto mais quanto
direito adquirido só é aquelle que se funda em um facto con··
:mm macio. Aqui se extende esta cleterminaoão a actos que
ainda não eslão consummados, pela razão de que. o legisladoL'
quer considerar como ,it't adquir:iclos direitos cujo exercício,
começado ou não, inclepencle ela vontade de outl'em.
O SR. ·LEOPOLDO DE BULHÕES -V. Ex. está me auxiliando,
pois est.á combatendo a doutrina. A lei considera direito
aclqüirido aquillo que ainda não é direito adquirido.
·
O SR. GENEROSO 1\olARQUJ~s - Não considera; J'az extensiva
a cl isposição relativa a direitos adqui l'iclos. Considera-os
adquiddos, mas não define propriamente o que seja cl irei lo
aclqu irido.
O SR. LEoPoLDo DE Bur..HÕES
Precisa uma esrweie de
direito· adquirido.
O SR. GENEROSO MARQUES - Simplesmente porque C"scs
direitos, segundo. a doutrina, poderiam não ser considerados
dir.·eitos adquiridos.
O SR. LEOPOLDO DE Bunrõr;s - Os que se referem ou so
pr.enclem a essa disposição sel-o-hão. d'ora avante.
O SR. Gl~NEnoso MAHQUES - Sim, senhor.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - V. Ex. está cliscu tindo a
emenda; veja agora o contexto do proJecto.
O SR. GENERoso MARQUES - E' uma emenda de simples
redacção.
.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não é tanto uma emenda do
simples redacoão, pois. que altera o 1'lrojecto.
O SR. GENERoso MARQUES - A redacção parece que ô
a do Sr. Ruy Barbosa.
.
·
O SR. FRANCisco GLYCJ>Rio - Não, senhor; é nossa.
O SR. LlloPor.oo DE Bur.HõEs - V. Ex.· está de accôrclo
cm que a cl isposição ah1plia os direitos adquiridos ?
O Sn. GENERoso MAnQUJlS - Não ha duvida alguma.
A definição contida em outra ei.nenda aqui apresentada pelo
:~obro Senndm' pelo lTispiL·ito Santo, a respeito de acção ordintll'in, Rnmmai·in, espccinl c· execul.ivn, J)Ccca !)Ola mesma rn~flo.
· Não duvc o Codigo nsLabcleecr these eom o cm·n.eLor
ciQ d~i'.hlíl}iio, maxime em assu.mpLo r1uº ú ()_xcluido da eompQ~
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Chego ngora á unica emenda radical que tem sido nprcsentada nos La· discussão, por consequencin, a mais imporLante
ele Lodns, e que mais deve provocar o estudo, o exame, a rei'lexão elo Senado. Refiro-me á emenda do illustre Senador por
1\lal.to Grosso, que estabelece a 1iberdnde de testar.
·
De- pleno accôrclo com o que disseram os ol'adores que
me preeecleram e lm pouco ainda o nobre Senacl10•r pcl•o• Mamnhãü•, nada adianta entrar em uma discussão cscolasLica a
respeito elas razões que ,justificam e das que rcpcllem a emenda
em questão.
Sou radicalmente contrario a •elln. As razões são muito
'sabidas por Lodos os illusLres mcmbr,os desta Casa que tcem
o dever de estudar a matel'ia com attencão c o cuidado que
ella merece. E não serei cu que vá repetir os argumentos de
tanl.os ,iurisconsull.os que Lcem combaLido a medida, procmando refutar um P·C·l' um os daqucllcs que a toem sustentado c defendido, para convencer os nobres Senadores da
sua rc.i eicão. Mas não posso deixai' de referir-me ao argumento de inconsLiLucionalidaclc IcvanLnclo pelo nobre Senador
rm tm· da emenda, porque si, na verdade, a sucecssão no cessaria
fosse um insl.ituto diametralmente opposto tí. disposiofio
constitucional que garante a plenitude elo direito ele proprieclarlc, então nenhuma oecasião melhor do que esLa para coneil ia r a lei civil com a lei c.onsLitucional.
Mas o Senado nrro ignora que clisposicão identica exisl.ia
nn Consl.itui(!iio do Trnper.io, crui(!:í. aincln· mais posiLivn e 1.nl·minnnLc, porque a Constitui~lfio rla Republica diz:
· «0 direito de propriedade mantem-se cm toda a sua plenitude» e a do Impcrio dizia: «E' garantido o clir'eiiJo. de propriedade em toda a sua plenitude».
O Srt. MENDJ~S m~ .1\LMmDA - Veja a parLe :final.
O Srt. G1~N1moso MArtQUJ~s - PorLanLo, a GonstíLuicão da
Republica mnnLcm o direito de pl'opriedndc como •OxisLia na.
Constituição do Imperio.
O Srt. l\fgNn~>s m~ ALMllTDA- Veja o arL 83 da Constituioão
da Republica.
O Srt. GBNJmo.so. MARQUES - Onde estiveram, Sr. Presidente, .os mng·isLrndos, os homens da lei, os nossos mestres de
direito, que, dUl'ante 05 annos, não viram que a hcl•ança obrignLoria, La! qual cm estabelecida por nossa legislacão, até o
presente, ofl'cndia o prccei~o' constitucional? Não me cons·l.a
que algum elos tribunaes do paiz tivesse considerado inoonst.it.ucional aquella legislacão.
.
Perante a ConstiLuicão, allcgou o illustre au t.or da emenda,
ó 011inião de um dos nossos mais distinctos ;iurisconsultos .:.....
o Sr. visconde de Ouro PreLo - que isso é uma questão I'esolvida. ~l'nmbem acho que isso é uma questão resolvida, mas
om senl.ido contr·ario, r·esolvicla pela lei J!'elicinno Pcnnn, lei
heneficn, que, longe de sol' repellida pela opinião, no conl:ral'io,
tem sido g·eralmonLe bem acceitn e executada sem a menor pertul'lJllGão.
..
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ü SH. l1Ii1NDI~S DJ~ AJ. . J\mJDA -·V. Ex. veja a lei o a CousLitui<::fio do Itoporio o ycja o a1·t. 83 da Conslilui(ifio da llcpublica.
A s1mp les comv<u·açao elos dons textos mostra que eslava bem
·assente o principio no Imperio; na Republica não.
O S~t. G1;N1moso MAnQUES - A observttc\ÜO que acaba do
seJ.'. Joita não rot'uLa o conceito que acabo· clÓ oxpcndcr a propostLo cf.a emenda do ltoJH'tvlo Seunclor por M.aLto Grosso;; maudou a Constituição, no at'L 8:3, contimtar• cm vigor ns leis do
anLigo regímen não contrm·ias ao novo sysLcma du .governo c
nos princi pios cons'ngl'aclos na Constit\1 i1;ão.
JTim que se oppüe a índole do rc1gimen c os princípios eousngrados pela ConsLitui(ião a que se limite neste ponto o dü·eilo
de IJL'OLH'ieclncle? Ha mui Las. ouLt·.ns limiLac;ues· it esse dit·eito.
·.
Mas, o que é verdade 1! «:Jue se pócle considerar tríumpllllnl.e a emenda do hont·ado Senadot·, ampa.L·acln, como está,
pot· 20 ·assignaluras e. ainda mais, peltt declat'n!)ão ele que ouLt·as a vit·ão amparar, poi·que .i tL c1 i versos colleg·n.s man i:l'cstetrum sua opinião a respeito. E', pois, uma opinião tr·iumnll:ante.
o não serei ou. o obscuro Senador pelo Paraná (ruío apoütdos),
q ucm podcrti cl issuadit· os illuBLres Senado t·es. (Ntio apoiados.)
O que ú preciso, uma vez que, o 1miz tenha tt inl'dicidade
ele ver convertida cm lei esta emenda·, é ·que ella saia elo Conegt·sso estremo elos defciLos que foram aqui assignalaclos
!Jon tem, clara e concludcntcmcnLc, pelo nobre Senador . .Presidente da Commissão Espeeial, 1'azcndo-sc-lhe correcções,
que no prop:rio cspü·ilo lucido do autor ela emenda lião ele sol'
~ug·gel'idas até a owasião em que a mesma seJa submctLida a
votação.
·
·
Mesmo para os que acceitam a emenda do nobre Senador,
isto 1í, a liberdade de testar com restricr;ücs, poJ•quc clivergenLe
deli e osLú o nobre Senador pelo Maranhão .. ,
.
O Sn. MENDES og ALMEIDA - A minha divergencia é ra~
dicnJ.
O Sn. GllNimoso MAnQUI1S - ... mesmo para os que a
querem com resi.t'icçües, ü prceiso que: esLas seJam complcl.ns.
Além das considerações apresentadas pelo nobre Scnadot'.
Pt~esidcnLe da Commissão, lembr·o que lia um:n. lacuna muito
g·t·avc na emenda, qual ó a omissa das l'ilhas solteiras e :viuvas
que se acharem sem meios de sub~istcncia.
·
A lei elo 1\Iexico l'Clativa ao assumpto, estabelecendo ·tt
libel'dade de LesLnt• com rcsLl'icc;ües, como a emenda do nobre
Senador, inclue csLas pessoas que não podem 1'icar ao dcsanl[ltu·o, que estão nas mesmas condições dos i'ilhos menores
ó dos nscenclcntcs, que por im~alidez não podem prover ttos
meios ele subsistcncia.
.
. A nossa protwi•a Ieg·islar;ão, relativa a montepio c me,io
soldo, inclue entre os beneficiados as fil!Ias solteiras c
v.iuvns emquanto se conserval'em nesse estado.
Lembro, portanto, t.'t illustracla Commissão a convcnien~
cia de uma mocli1'icacão nesse sentido, c si clla, de aceôrclo
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com o nobre autor da emenda, entender que deve aindti am~
plial-a um pouco mais, fazendo comprehcnder tarnbem o conjugo sup.e:rsUtc que esteja nas mesmas condições, que nfio ter!lHt meiOS de subsistoncia, , ,
·
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - ~fas a Commissão não saho
si passará essa emenda ou não.
O Sn. GENERoso MARQUES - Mas, é no caso de passar.
·
Na hypothese· de ser approvada a emenda, o SenadJo, pódo
completai-a votando a que apresento, que não é contradictoria
com a do honrado Senador e que póde se,r additada pela Commissão.
São estas, Sr. Presidente, 'as emendas que submeLto á consicleracão do Senado, a quem peco descul'pa por ter occupado
n sua attencão por tanto tempo.
.
Vem á Mesa, são lidas, apoiadas c postas á discussão corljuntamente com a proposição as seguintes
EMENDAS
· Additivo:
Ao capitulo XI, sec. I, do titulo III, livro 2", da parte especial (da hypotheca), accrescente-se o seguinte:
· ArL
·Os credores chirographarios e os por hypotheca
não inscripta em primeiro Jogar e sem concurrencia, só por
via de acoão ordinaria dt: nullidade ou rescisão poderão invalidar os effeitos de primeira hypotheca, a que compete a
prioridade pelo respectivo registro.
Sala das sessões, 1 de outubro de 1912.- Gcne?·oso
Marques ..
Additivo:
Ao capitulo XI, soe. III, do titulo III, livro 2", da parte
especial (inscripgão da hypotheca), accrescente-se o seguinte:
· Art.
Todas as· hypothecas sómonte valem contra terceiros desde a data da inseri peão. ·
Eroquanto não inscriptas as hypothecas só subsistem entrei
os . contrahentes ..
. ·
.
·
Sala das sessões, 1 de_ outubro de 1912,---, Generoso
Marques.
· Sub-emenda:
Si for approvada a emenda do Sr. Senador Metello e outros sobre a liberdade de. tesLar, incluam-se entre os bene- · , '
ficiados pelo paragrapho' unico do seu substitutivo ao
art. 1.576 do pr.ojecto, as filhas solteiras e viuvas, do testador,
que não tenham meios sufficientes de subsistencia e vivam
honestamente, emquanto se conservarem nesse estado.
Sala das sessões, :L ·de outubro de 1912.,......, GenerosO,
Marqttes.
··
- - ·
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O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. lh•csi.dento, devo urnt~
resposta ímmedíata ao nobre Senador pelo Par·aná, cujas opiniões acato, cuja intelligencia e caracter admiro c que me honrou com algumas referencias, estudandJo duas das emendas
por mim formulada~ e apresen~adas na sessão de. hontem.
Folgo cru·e este.Ja rdJe perferto accôrdo comm1go o illusLt·e
amigo, relativamente aos dous p.onLos de que tratou.
O Sn. GENEnoso MARQUES-Em parLe.
O Sn. LEOPOLDO DE BuLI·IÕES-S. Ex. comeoou examinando
n. minha emenda ao ar L. 1o, que fixa .o prazo para entrar em
vigor o novo Codíg.o. Apresentando ~sta emenda, Sr. Presidente,
Líve o intuito unicamente de ampliar o prazo de que cogil.a ú
n.I'L. 1o,. pois acho demasiadamente restricto o dJe seis mezcs.
Gomo o Codígo Civil .iá fosse aqui objecto do accôrdo, sendo
assim approvado em 2" discussão summariamente, sem emen~
das, eu acreditei no boato que. corre, segundo o qual ainda
este anno será ·approvado o proJecto pelo Congresso Nacional.
Eis a razã.o· por que fixei o prazo de 1- de janeiro d1e 1915. Es~
l.ou, porém, prompto a substituir os termos desta emenda, determinando que o. Codigo ei).trará em vi.gor dous annos depois
de promulgado, freando assrm de perfeito accôrdo com o no~
b['C Senador pela Paraná.
O Sn. GENERoso MARQUEs-· Conte com ·O meu voto.
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES-Quanto ao segundo ponto,
a divcrgencia de S. Ex. é apparente. S. Ex. convém commigo
em que cm um codigo civil não devem figurar theses, definicões, princípios doutrinarias.
.
Em these estamos de accôrdo e na hypothese tambem.
O Sn. GENERoso MARQUES.:_Na hypothese, · não.
O Sn. LEOPOLDO DE BúLIIÕES-0 § 1• do art. 3•, diz S. Ex.,
. nãa contém uma definição; si contivesse, estaria errado.
O Sn. GENEnoso MARQUEs-·Apoiado.
O Sn. LEoPOLDo DE BULHÕES-0 nobre Senadlor ai'l'irma
que o dircHo adJquirido é o que se funda em um acto consummado. Não é este o conceito do pr~jecto e a divergencia confirma o inconveniente da incorporação de princípios theoricos na lei.
Que dissq o honrado Senador. pelo Pat·aná ?
Que 10· § 1• do art. 3• amplia o conceito do direito adqull'ido. Para S. Ex. direito adquirido não é mais do que aquelle.
que se funda em acto consummado; para o legislador é isto e
mais «acru·elles cujo .exercício depende dle prazo pre-fixado ou
do · condicão prc-esLabelocida, nãa alteravel a;o: arbítrio de •
w~~~

.

O Sn. GE:Nmwso MAHQUES-0 que é preciso é discutirmos

.isto é procedente.
O Sn. LJ,oPowo Ul!l BuLHÕES'-Col1seguintemente, ·o nobre
Senador pelo Par·amí, acha· que, como· definicão está .errada,
e si est(t qrrada. não pódc ·ser approyada .

~i
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O Sn. Gr;NEnoso TIJAnQulls-Mns nfto· é definiLiva.
O Sn. LEOPOLDO Dll Bur.uõrls-Si não é del'initiva; pergunto: como poderemos interp/L'etar este disposilivo ?

Vejamos o que diz o ad. 3": «A lei não pre.iudlicarú, cm
caso algum, direitos adquiridos, actos j uriclicos perfeitos e
cousa julgada».
Vejamos ago1·a o que dispõe o § 'i": «Consideram-se adCJll iL'idOS, nrta SÓ O direito que O titular, OU alguem por e1\e,
pódc exer·cer·, sinão tamlJem aquelles euj.o exercício depende
de peazo pr·e-p~a:do, ou de condif;ão pre-estabelecida, não nll.eravel a al'lJiLL'IO do outrem».
O Sn. GENEnoso 1\IAHQUEs-Quer dizer· que não são o:;
l.l.!liCOS.

O Sn. LBoPowo DE· BuLHõgs-0 dísposiLív.o comprehonde
direito adquirido conforme S. Ex. o entende, como ainda amplia a esphera desses direitos. O § 2" a que S. l!'.x. se refel'iU
é outra definição: «Reputa-se acto .iuriclico perfeito o .iú cousunmutdo ao tempo cm que se effectuou». O § 3" é igualmente
uma outra diei'inioão clesnecessaria; a cousa julr;ada é aquella
de que n[to cabe recurso orclinario.
.
ConscguintemenLe, parecendo combater as minhas emendas, o nobre Senador trouxe um grande subsidio em seu
favo~
·
Sr·. P1·esidenLe, ·o muiLo respeito que me merece o honrado Senador ·pelo Paranú me impoz o dever de JlJO dar resposta
iinmediata e urw me estendo mais porque a criLica odle S. Ex.
so limitou aos dous pontos indicados sobro os quaes, com
muita saLisfar;ão, veJo cJue estamos de accôrdo.
~

o Sr. Metello- Sr. Presidente, nLLribuindo-mo a palel'ni. dado exclusiva da emenda que estabelece a liberdade de testar,
· ..o honrado Senador por Minas Geraes, Presidente da Commsísão
Especial, 1'ez um reparo a essa emenda, achando que ella estava
concebida cm termos muito vagos pela sua generalidade, exigindo um trabalho de específicacão que talvez não pudesse ser
Jeito pela Commissrto, á vista ela sua opinião int'ensa tt icléa
concreLizada nessa emenda. E S. Ex. concitou-mo a Jazer este.
trabalho.
Venho, pois, satisfazer a vonlade do illustre Senador, apl'esenLanclo ul'na sub-emencla, Nesta sub-emenda determino o
modo praLíco pelo qual, decretada a libel'dacle ele testar; :se estabelecerú a reserva para o alimento dos filhos menol'es ou incapazes elo testador.
·
Vem á Mesa é lida, apoiada e posta em discussão con..
juntamente com a proposição a seguinte

, SESS;{O EM 1 DE OU'rUUnO DE 1912

17

roMENDA

']:

,'

;

Sub-cmenda:
A' emenda qu~ estabelece a liberdade de testar:
Ao paragrapho unico : substitua-se o seguinte·:
~ 1. o Si o testador deixar filhos menores ou que se aeh ctn
impossibilitados~ de prover pelo seu trabalho ú sua subsistcncia, não se julgará a adjudicação ou a ;partilha da herança,
nem os herdeiros instituídos ou os legatarios tomarão posso
dos bens, sem que se constitua a reserva destinada a assegurar
o alimento, educação e instrucção dos filhos menores e assis:..
f,uncia aos maiores inhabilitados para trabalhar, salvo si uns
u outt·os tiverem fortuna propria.
·
§ 2. o A reserva será 'constituída em immoveis ou apolices
ela divida publica nacional, feito préviamente o calculo da impol'tancia necessaria para produzir a renda que por arbitran:cnto .iudicial fôr reconhecida sufficiente. ·
.§ 3. o Os bens da herança não poderão ser alienados ou
gravados de qualquer mqdo antes de instituída a reserva de
que tratam os §§ anteriores, e igualmente serão inalienaveis
os bens em que fOr constituída a reserva, emquanto durar a
menoridade, ou a inhabilitação para o trabalho dos filhos do·
testador.
_ .
·
· ·
\'§ 4. o Não existindo na herança immoveis ou apolices quo
bastem para constituir a reserva,. serão vendidos tantos bens
da heranqa quantos bastem para a acquisicão de apoliccs destinadas áquelle fim.
§ 5. o Consistindo a herança em estabelecimento ·rural,
commercial ou industrial, poderá o herdeiro instituído fórmar
a reserva em apolices que possuir livres e desembargadas ou·
para esse fim adquirir.
.
§ 6. o .Tendo .o testador disposto ·sobre a importancia da ·
reserva em fav·or dos filhos, e escolhidos os bens que a devam
fórmar, será a disposição respeitada, salvo no .caso de insuffitienciá da renda para os fins. definidos nestes paragraphos
§ 7. o Sendo mais de um os filhos beneficiarias. a renda
será . distribuído. entre elles nttendendo-se equitativamente á
idade, sexo e mnis condições e civcumstnncias pessoaes. . ·
§ 8. Fallecendo, emarrcipando-se, ou attingindo á maio~
cidnde os beneficiarios, ou cessando a n·ecessidade da assistencia, reverterão os .béns da. reservf!. ao. herdeiro ·instituído, na
fórma disposta no testamento.
·· . · ·
· ·
· .. 1Sala das ses~ões, 1 ·de outubro de 1912. -Metello.·
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O Sr. Francisco Glycerio (*)-Não venho, Sr. Presidente,
(ornar parte na discussão do Codigo, pois que, fazendo parto
da Commissão. Especial, reservo-me para opinar· sobre~ ·as.
emendas quando estas forem .sujeitas ao seu estudo; mas peco .

i

•

· •(*) Es~te discurso não fqi revisto pelo orador •
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1icenoa Tr::tl'lt suumcttcr, principalmcn~c a v' E?'·' CO!nO dire~ .
·1 or· dos Lr:ümllJOs elo Senado,. as sc:;;umtes cons1elcr<wucs: sus1Í)cns:i. a discussão .elo Codigo Civil nesta sessão,· as emendas
orrerocidas vão á Commissão Especial,· mas esta, pelo nosso
Jtegim0nto, não poderá su:;;!;erir outras, apenas pódo·sub-cmendal-as .
. o SR. GENEI\OSO MARQUES - Parece-mo C[UO nwo•. Penso
l)UC ha um procedente do Senado mencionado no Regimento,
autorizando só a Oommissão a apresentar novas ~mondas.
o Sn. :FHANCISCO GLYCJ~mo - Si o que mo diz cm aparl.o
o honrado Senador pelo Estado do Paraná é verdade, as minhas observacõcs .nãJo terão logar.
O Sn.. GENEnoso MAnQUES - E' uma nota do Regimento,
q,ue lla pouco li.
.
·
·
O Sn. FnANCISCO Gr.YCEIUIO .:.... Parece-me qua a praxe
tem sido esta, tanto mais quanuo não llil. disposioão oxprcs·Sa
do Regimento, determinando que as Commíssõei:\ pódem sulJemendar.
O Sil'.. GI>NEltOSrO• MAUQUl>S - Ha o J)liCCedentc,
O SIL 1!'1\ANCISCO GLYCE.IUO ·- \la o preccdenLo simples- .
. me:nLe, c a pratica se firmo. em um precedente ()lomm.cntaclo
pelo autor do Regimento actual. N(to lla, por~m, clisposic.iãu
expressa na nossa lei, conced-endo ás Commissões essa facul'dade.
O SI\. PHESIDEN'l'E ·- A Commissão, de accórdo c.om o rtegimcmuo, •SÓ terú c\.e dar pareceJ: ::;nhro as emendas apresenLaàas.

,

O Sit.. ])'HANCrsco GLYcmuo-Sim, Sr. Presidente, .e, portanto, sub-emendal.:.as. As emendas apresentadas voltam á Commissí:.o, mas esLa não poderJ. apresentar novas.· ·
·
O Sit. Pm~siDEN'l'E- O Regimento observâdu rnJ.ra à discussão' do Codigo Civil ó o Regimento
claGasa.
.
o.sn. FI\ANCISCO GLYC@liOI- Jualarnento per isso é que
lll•) animo a esta•s ponderacões c. porque vejo CJLlC só muito
reeGntemmüe os •orgãos da imprensa, por si, ou po•r· collaboriJGOLICS ..iu~·ispcri~os, estão intc.rvindo .na discussão do ·codigo,
collnbornndo, ass1m, com 0. Senado. . . .·
..
Essa discussr~o· ó. do maior pl'oveiLo para o successo da
nossn obra, tanto mms · quan!10 ·ella pr,:~vtnn dos .homens mais
competentes, que, espontaneamente _solicitados, voem colla;..
llm:m· comnosco, parecend'o· que. o levantamento da discussão;
ne'~to momento, não vae .10 encontro de.ssa traball\6 utilissimo,
()líHllCCndo na 'imprensa.
.
· ·
·0 Sri. LEoPeLD.Oo DE BUJ,HÕ.ES ~-.·.' .Já Úrna enÍenda ·. s~gg:~rida
pela impre!'lsa foi acceita pelo Prcsidenté da: Comrnissfio.. ·.
. O SR .. FHANi:nscó Gt.YCEIUO _;. Dir-se~Í1a: ,mas o q~e se
• dá é a mera suspensão da discussão. Reabrindo-se"a, depois,
a imprensa pqderá · igualmente .collaborar •. Ma 'I . a· .'imprensa
'
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pódo nesse interregno suggel'ir idéas novas que venham a ser
ohjocto de novas emendas, as quaes irão. á Gommissã·o Especial
pnrn dar o seu IJarecer. Si á Commissão fosse licito apresentar
novas emendas, poderia attender wo estudo que ·se está_procedendo, não só na 'imprensa, como nas congregácões das Escolas
dn Direito.
.
'rimho .sido 's:nlicHado para remeHer todos os elementos
do discussão que. se encontram no Senado. a memb.ros da alta
magistratura e. dos níais dedicados nos estudos de direito.
·Ee~eH hromens estão ·se dedicando ao exame detido do Codigo
Civil, e ú. série de emendas apresentadas, com certo methodo,
polr. Commissão Especial.
Entendo; pois, que .sE: cor1·espondel'ia a este movimento
dn .IU{Jiniãci jurídica, que apparece agoL·a no· paiz, adiando-se
a discussão, quando mais não fosse, por oito dias, afim de
se colher. algumas emendas; idéas ou inspirações novas, trazidas por esses collaboradores. espontaneos.
·
. .
Não s,e pódc negar que lia uma anc.iedade geral pela deOl'l~l.r,cão do Codigo Civil, e .1J9dos nós ~~mos deseúo de ligar
nosso nome, nossa responsab!!Idade,· a uma obra dessa magnitude; mas, por isso mesmo, não ha inconvenien~e. em que possamos ouvh· todas as ·opiniões a respeito.
·
. _· ·Não poss:o; apresentar. requ~rirpento de adiamento, porque
nao ha numero, e sendo opre.Judwado o meu requerimento,
V. Ex. nàturalmente suspenderia a rli~c.ussão. Não sei' si
V. Ex. quer tomar a si, como tem feito, a responsabilidade
d';; adiar a discussão, ;ütenta ú. hora udeantadé.l, afim de que
Pi!•ssamos, amanhã, tratal' desse·. adiamento por oito dias, não
ma~. .
·
.
·
· .
No Jornal do Commercio; ·ainda hoje, inicia-se uma série
dê artigos, escriptos · por notavel jurista e ex-j:uiz da secção
do Paraná; a Gazeta de Not-icias, por sua vez, iniciou, tambem,
t1rila ·série de· artigos •a €·~te respeito; O:l' lenLes ·da Faculdade
d.: Direito de S. Paulo occupam-se dellc; o Sr. Clovis Bevi. lacqua reedita artigos seus, commentando .. Em. summa é um
movimento geral da opinião jurídica ·no paiz, que· nos anima e
satisfaz.
.
.
Não seria grato a es~es homens delicados ao estudo do
direito, ·que pudessemos conciliar o desejo, que é innegavel,
-c1e· termo·s approvado o Codigo Civil Côto anuo, com a· necessidade· de ouvirmos a esses notaveis cultores do direito, adian'"
do a discussão por oito ·dias?
E' o que desejava saber.
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O· Sr. Presidente --.As observações que V. Ex. acaba ·de

fazer são ponderosas, principalmente em se. tratando de· assumpto da magnitude daquelle que está occupando a attençüo
elo Senado.
. · Só de lamentar é que· ossos collaboradores cornpetentíssi;.
mos a que V. Ex. acaba de se rei'erir e que teem apparecido na
·imprensa. diai'ia; nãd tivessem em :tempo mais· oppo.rtun.o apresentado ú. consideracão 'da Coinmissão incumbida desse trabalho.
~s suas ~~o.cubl'acõ_gs .sobr~ .o .QQdigo CiyiJ, ·
· ·· · ·
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fa!laram sobre toda a mataria do Codigo e apresentaram
emendas sobre todos os livros. Portanto, a verdade é que
foi infringida a disposição votada pelo Senado, e eu me
,iulguei impedido de restringir a discussão .da lei preliminar, porque as emendas apresentadas versavam sobre todo o Codigo e assim se tr::m feito a bem da propria
discussão.
O interesse da Mesa é que a discussão seja :impla,
e .esse deve ser tambem o interesse do Senado. A discussão do livro 1• não está encerrada, porque a elle foram
apresentadas emendas e o Regimento impede que se encerre a discussão.
·
O Sr. Generoso Mw·ques - Continúa então a' discussão do ·todo o Codigo ?
O Sr. Presidenta- Sim, senhor. E os Srs. Senadores
podem fallar e apresentnr emendas sob.re todo o Codigo .
Está em discussão o livro 7• do Codigo Civil.).
Foi isto o que se deu ho~J,tem.
O Sn. LEoPoLDo DE BuLI·TÕES - Devo observar a V. Ex. que
não apresentei sinão emendas relativas á lei preliminnr que
estava em discussão. A discussão devia ser feita livro por livro,
como se fez na Camara.
O Sn. PRESIDENTE- Na Gamara a discussão foi em globo.
O SR. LEoPOLDo DE Bur.r-rõEs -· Peco a: V. Ex. licenca para
ponderar que não tendo havido 2" discussão, a mataria devia
ser tratada na terceira; e então propuz a discussão por livros.
E' incrível, Sr. Presidente, que o Senado Brazileiro, tenha discutido cm tres dias dous mil artigos da organização civil do
p~z.
.
O sit. PRESIDENTg - E' uma censura que V. Ex. está fazendo no Senado, c que recáe até sobre a pessoa de V. Ex., perque tambem apresentou emendas.
.
.
O Sn. LEoPoLDO DE BULHÕEB - Apresentei emendas relativas ao livro 1•, que estava em discussão.
· · ·
O SR. PRESIDEN'l'E - Mas V. Ex. esteve presente .á sesstio
e tomou pal'te neste incidente. Não podia, portanto, estar eq~livocado.. ·
·
·
O SR. LEoPowo DE Bur.HÕES - Foi uma verdadeira surpreza par.a mim a declaraoão de que a discussão do, Codigo, ia
ser encerrada. Si a reclamação que ora faca vem tardia, cu· a
retiro; o meu interesse é o de V. Ex. e o de todos os membros
desta Casa.
•
·I
.
,
O SR. PnESIDEN'rE-0 interesse publico não fica preJuclicndo. V. Ex. está vendro que a Mesa tem procurado dar n
applicacão mais ampla ao Regimento, e devo dizer a V. Ex.
quo a Mesa ficaria bastante constrangida si imaginasse si-
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quer que V. Ex. está convencido de que do. sua decisão result.ou preterição do direito que tem V. Ex. de discutir o proj ccta do Codigo. · ·
A ·dliscussão do livro 7• ainda: não ~oi snspensa. Os Srs. Senadores que se teem occupado do Codigo, por um liberalismo
da )\Ilesa, teem apresentado emendas aos artigos componentes dos diversos livros do pr.o,iecto de Codigo. A V. Ex. não
podia deixar de ser reservadlo tambem esse direito, o de apresentar emendas sobre todos os livros do Codigo. Assim, estando adeantada a hora, vou levantar a sessão, designando
pnra a •ordem do dia dle amanhã a continuação da discussão
rlo livro VII, e então o Senado terá o prazer de acompanhar os
f.l·nba~hos que V. Ex. llouver por bem .submetter á sua consideracuo.
. ·
·
·
O SR. LEoPor..no' DE BuurõEs-Não tenho intuito de censura:r. ·a Mesa pela interpretacão que deu ao Regimento· e não .
reclamo por mim. mns pela propria matcrin em debate, que
póde ser esclarecida, como está sendo, pelos juristas que na
imprensa nos estão acompanhando.
.
. · O Sr. Presidente v:mLar a sessão . .

'·'·

'

..,;

Estando adeantada a hora, vou le· ·
·

Designo para ordem do dia da seguinte:
Continuação da 3" discussão da prOposição da Camara dos
Deputados n. 1. de'1912, decretando o·codigo Civil Brazilciro

',I

··'
.:Jl

(com parecer da Comm"issão Especial offerecendo emendas);

· Discussão unica do parecer da Commissão de Policia
n. 312,, de 1912, propondo que para preench.er o Jogar de bihliothecario do Senado,. vago pelo fallecimento do Sr.· Luiz
de Andrade, seja nomeado o Sr.. Dr. Antonio Souto Castagnino;

.--..:':1'1.
'·~v

. >~i-_

..·

·'.

:~~:-

..

. -~·
..;:-

. 2" ·rliscussão .do projecto do Senado n. 45, de 1912, nutorizando o Presidente da Republica a conceder licenca por
nm anuo, com ordenado. para tratamento de saude, a Maximo
Pereira. tJhefe de seccão da. Directoria de Estatística Commercial (of{crecido pela Commissão ·de. Finanças):
.
.
2" discussão da proposicão da Camara dos Deputados n. 28,
de 19·12, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo
· Min isterio ela Fazenda, o credito de !1: 195$362 para pagamento
ao Dr ..•Toaquim de Carvalho Bettamio, em virtude de sentenca
. Judiciaria. (com .parecer favoravel · dá Commissão de· Fi•
nanças);

..

..

.

·.. 2;. discussão do .projecto.do Senado n. 46, de 1912, autoJ'ir.ando o Presidente da Republica a abrir .. o nocessario cre-.
dilo, até a importancia de 246:247$669, para pagar a. Haupt.
& .Comp; a fnctnrn de armamentos e munições que fomoceram
ao commando geral da Forca Policial do Districto . Federal

em i!lOO

(o{{erecülo 2Jela pommissão dç_ Finanr,as):

..

-~·-.·r
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3• discussão da proposição da Gamara do.s Deputados n. 23,
de 1912, autorizando o .Presidente da Republica a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, o credito extraordinario de 4:982$14.5
para attender ao pagamento de vencimentos a que tem direito
o capitão João Nepomuceno Costa (com parecer (avoravel da
Commüsão de Finanças);

· ·

·

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados n. 63,
de 1912, autorizando o .Presidente da Republica a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, o credito extraordinario de 90:505$200
para pagamento dos novos concertos de que carece a. cabrel\

Ma·re'chal de Fer1'o (com parecer (avo1•avel da Commissão de
Finanças);

3" discussão da proposição da· Gamara dos Deputados n. 67,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir pelo
Ministerio da Fazenda, o credito de 400:000$, sup.plementar {t
verba 6" «Aposentados», do orçamento vigente, afim de occorrer ao pagamento de vencimentos_de funccionarios aposentados
no corrente anno (com lla1'CCC1' (av01·avel da Donmâsstio de Fi~

'/la'! I(! aS) ;

:Lr.vnn ta-se a sessão {ts 4 horas.

i
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PRESTPENC!A DO SR. PINHEIRO MACI-IAilO, V!CE-PRES!DENTE

A' 1 hora da tarde,· presente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. ;.Pinheiro Machado, Ferreira Chaves,
(Pedro Borges, Candido de l>lbreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio, Urbano
Santos, Mendes de Almeida, Francisco iSú, Thomaz Accioly, ·Tavares de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo rGonçalves, Gonçalves iFcrreira, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Oliveira :Vialladão, Luiz Vianna, Bernardino
Monteiro, Moniz Freire, Bernardo Monteiro, Felirciano IJ.le.nna,
l<'rancisco Glycerió, J.. eopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, .A.
~1\.zeredo, Metello, Jos1) ll!urtinho, Generoso Marques e Felippe
Schmidt (3>5).
.
.
Deixam de comparecer com causa justifircada os. Srs. Araujo
Góes, 'Silverio Nery, Lauro ·sodré, Ribeiro Gonçalves, Gerva~Sio
illassos, Pires Ferreira, Antonio de Souza, Ribeiro de Britto,
IHaymundo de Miranda, Coelho e Campos, Jos~ Marcellino, ftuy
Barbosa, João iLuiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Peçanlni.
Sli Freire, Augusto ele Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno
de Paiva, Alfr·edo Ellis, Campos 1Salles, Gonzaga Jaymc, Al.cncal'
Guimarães, HoJ•cilio Luz, Abdon J3aptista c Vict.orino Monteiro .(26).
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· -!E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta
da sessãa anterior.
.

O Sr. 1". Secretario dt't conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. 'Prefeito do rr>istricto Federal de 1. do corrente, transmitLindo a mensagem com que submette tí ·consideração do Senado as razões que o levaram a negar sancção
li resolução elo Conselho Municipal que o autoriza a conc.edel'
jubilação aos professores elementares que contarem mais de
dez annos de se1•viço ei'fectivo, mediante as condioões .que estabelece.- A' Commissão de Constituicão e Diploma•cia.
Itequerimento de D. Olympia Valentina Xavier, viuva do
tenente-coronel Joa·quim Manoel Xavier, solicitando ao Congrosso Nacional uma pensão.- A' Commissão de Fi.nanças.
O Sr. 3" Secretario (servindo de 2") procede (t leitura
dos seguintes
·

.'.,

.

.

'

PRQ,TECTOS

N_. 313-1912
Redacçr1o ('inal do 1J1'0;iecto do Se'iiado, n. .1:1, de .J .94 2, que au.to1'iZa a concessr1o de mn anno de Ucença com todos os vcnC'imentos, ao Dr. Enéas A1'1'0ohcllas Galvão, mirâstro do
Su.1wemo J'·ribu.nal Milüat•.
•

O Congresso Nacional resol~·e:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autori•zaclo a conceder
ao Dl'. Enéas Arrochellas !Gaivão, ministro togado elo Supremo
'l'rilmnel Militar, um anno de licença, com todos os vencimentos, para tratar de sua saucle onde lhe convier; revogadas
aR disposições em contrario.
·
Sala das Commissões, 2 de outubro· de 191.- Berna'l'dino
.Montci'f'o. -Wal(reclo Lc,al.- Thomaz Accioly.

·Fi•ca sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte,
depois de publicado no D'iar'io do Conm·esso.

.. :

.
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N. 3-14-1912
.

.•

m

nedàcoüo {hwl do 1J1'0,ieQtO do Senado, n. 44, _da •1.912, (JU.I! au.lo1•·iza. a concessão de u.m anno da l'i.cença., em. JJ?'Oroaaçüo, ao
D1• . .fosé de L·ima. Castello B1·anco, ·ins1Jecto?~ so.n'ifm•io da
. Dh•ectoria Geral ele Smul(l Pu.bl'ica.

O CorÍgresso Nacional decreta:
Artigo unico. !E 'o Poâer Executivo autorizado a conceder·
um an.no de lieelll;a, •com ordenado, em prorogar,1ão, ao Dr. José
de Lirnn Castollo B_r·anco, . inspector s.~ni.tnrio ela Directoria

'

.

,,.,
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Geral de Saude 'Publica, para tratamento de sua saude onde
julgar conveniente; revogadas as disposioões em ·contrario. ,
Sala elas Comm.issões, 2 de outubro de· ·1·9•:1.2.- Be?·narrlino Monteir·o.- 'J'homaz Accioly. -Wal{redo Leal.

·

Fica sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte;
depois de publicado no D'iario do Conaresso.
N. 315-1912
fleda.cção final elo pr•ojecto do Senado, n. 47, de ·19-12, que autor·íza a concessão de o'ito mczcs de licença, com os vcnc·imcntos, ao Dr. Eduardo Studart, j1tiz federal elo Ceará.

O Congresso Nacional decreta: .
Artigo unico. E' o !Presidente da •Republica autorizado a
conceder oito mezes de Jiocenoa, com vencimentos, ao bacharel
Eduardo Studart, ,iuiz federal na seccão do Ceará, para tratar
de sua saude onde julgar conveniente; revogadas as disposioões
cm contrario. ·
Sala elas Commissões, 2 de outubro de :I.'!H2.- Bernarcl'ino Montc·iro.- Thomaz Accioly . ..::...wal{redo Leal.

'Fica sob1•e a mesa para ser discutido na sessão seguinte,
depois de publicado no Di(lrio do Cónaresso .
•

'aRDEM DO DIA
Continuacão da 3" discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados, n. 1, de 19:1.2, decreta:ndo o Codigo Civi~ Brazileiro.
O Sr. Feliciano Penna (*)-Sr. il?residente, como presidente da Commissão \Especial do Codigo Civil, não me posso
conservar inclifferentc ao,~ artigos publicados pela imprensa
desta Capital relativos aos nossos trabalhos.
.
.E' preciso que a. gente se arme de uma grande dose de·
censuras mordentes.
A Commissão do Codigo Civil tem sido accusada pelo que
fez e pelo que não ·fez. -Recriminam-n'a por ter discutido neste
recin.to; por ter deixado ele acucli:r ú discussão; por ter solic.itaclo a cooperacão de estranhos e por ter parecido a um articulista que esLa •cooperacão foi dispensada.
· · ·
Mais uma vez, se verifi>ca ser impossível conter .a tendcncia, CJU::tsi enfermica, do nosso n1eio social, pa1•a nfío Jazer·
. llom humor, para não perder a serenidn!cle deante de inJustas
cril.i(~ns a qualquer brabalho sinão no tom de maiot' acrimonin
e azeclmne. Os scnões mais insignificantes são exnggeraclos "COm

.

.

(• )' ®ste discurso não foi revisto pelo orador.
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o proposito de os tornarem erros crassos. Não prevalece o espi...;
rito de justica. · ·
Os conselhos que podiam ser aco~hidos com proveito para
o servico publico, desde ,que fossem ol'ferecidos em termos
al.tenciosos, naturalmente, provocam repulsa desde o momento
.que veem envolvidos em uma fórma 'causticante.
Nesta discussão tem-se observado um phenomeno interessante. A accusacão, uma vez feita, attendída pela reparatlão do erro, não impede que no dia seguinte o articulista a
reproduza, reflectindo a mesma ·censura, por não ter tido ou
fingido que não tem conhecimento ela 'correccão.
·
E' curiosa, Sr. Presidente, é mesmo surprehendente :i indignacão thea.tral com que se referem aos grandes erros ela
Commissão o~ censores que se teem oetcupado de nossos trabalhos. •Para elles, uma simples referencia inexructa, um pastel
typographico que tenha passado despercebido, são monstruosidades de tal ordem a desacreditar para todo o sempre a cor.,.
poracão ·que representamos.
.·
·.
.
Nada, . entretanto, h a de . mais· commum nem mais expli. r.avel que semelhantes equívocos. O Codigo Commeiicial do
Brazil· foi publicado em ·1850; estava tão recheiado de con- .
t.radicões e erros, muitos dos quaes typogravhicos, que lhe
· foi preciso fazer uma correccão. tendo o governo do Sr. Campos
Salles, quando era ministro o Sr.. Epitacio Pessoa, promulgado
um decreto recapitulando e ·corrgi.ndo todos esses erros.
·
V. Ex. bem sabe que eram elles em numero de 76 ! Estes
casos, Sr. Presidente, não são peculiares aos Estados leigos,
dão-se até na Egre.ia. V.· Ex. não tem ouvido lfallar nas onze
milvirgens ? Pois essas onze mil virgens -~com o perdão de
nosso íllus,trado collega senador pele Maranhão ...
0 Sn.. MENDES DE ALMEIDA'-Est.á de n.ntemão perdoado,
O Sn.. FELICIANO PENNA - ... não representam mais do
que um erro. Quando se tratou de fazer a traduccão, havia
uma virgem chamada Undeci milla, e o traductor poz um dieci
mila - que quer dizer 1L 000; e as onze mil :virgens ficaram
· até hoje figurando no calendario. .
.
.. .
·
Ora. Sr .. Presidente, nüo me corista que nem o Brazil se
tenha afundado no conceito das nacões por causa de seu Codigo Commercial nem aEgre.ia tenha. perdido seu prestigio
por causa das onzo mil virgens. Por que ha ele a Commissão,
a modesta Commissão, ser menos feliz ao ponto de não achar,
absolUitamenLo, . comnlacencia nem tolerancia por parte· das
' pessoas que, não tendo a generosidade de reconhecer ·a boa
·vontade ~ boa vontade ao .menos - corri que ella se entregou
a esse trabalho, deviam ter o. cavalheirismo de não converterem faltas leves em ,graves erros? >·
Sr. Presidente; entre as · accusaoões feitas, não particularmente tí Commissão, mas de modo geral, ha muito tempo
apparece, com certa continuidade a de que a collaboraoão do
Sr. conselheiro ·Ruy B;:trbosa, ·nosso distincto collega, foi. de
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proposito dispensada- diz um jornal de hoje- por ~n:vc,in a
í3. Ex. Por inveJa, diz o ,i ornai.
.
Não sei qual a significação que a palnvta deve ~er no
caso; porque si se entende por · inve.i a a arreia, o deseJo que
todos nós temos de nos approximar daquella grande menta.lidade, o desvanecimento que temos de vel-o honrando o Braz1l
como uma cuhninancia qunsi inaccessivel, bem. Assim comprehendiclo, nós todos somos inveJosos do nosso homado coilega Sr. conselheiro Ruy Barbosa. (11ltfito bem.) Mas, a v~r
rlade é, Sr. Presidente, que por honra do Senado. eu prec1so
destruir de vez esta versão, que nfLO é de natureza a augmentm· os nossos crcditos c o nosso prestigio.
.
_
O Senado, durante o 11eriodo em que esteve em mcubaoao
o Cocligo Civil, em]lregou esforcos inexcediveis para que o Sr.
conselheiro Ruy Barbosa se incumbisse da elaboração desse
cocligo. Posso fallar com certo conhecimento de causa, pois
sabe V. Ex. que eu 1·ocr..hi elo Senado a honrosa incumbencia
de me entendor com S. Ex. nesse sentido. Ha, talvez, tres ou
quat.ro annos, dirigi-me iL casa do honrado co!lega, acom]lanhado do illustre Presidente do Senado. A verdade é que
S. Ex. sempre manifestou o deseJo de não se incumbir dessa
J.rn•efa, mas Lambem é verdade que, si teve de ceder aos nossos
J•ogos, circumstancias occorreram que impediram que S. Ex.
eontinuasse na accoitacão ou no cumpr·imenLo da promessa
f.omada.
A isso não nos resignámos facilmente. S. Ex. manifestou
a sua renuncia. pela primeira vez quando lhe constou que o
Sr~. Ministro ela Justica tinha i]1curnbido o Sr. Inglez de Souza
ele confeccionar um proJecto relativo á unificacão do d.ireito
privado. S. Ex. ent.enclin, então, que esta encommencla feita.
na coexistencia da que o Senado lhe confiara ora uma. burla.,
e manifestou o receio de ver o seu esforço perdido pela prei'erencin. no tmba lho do Dr. Inglez elo Souza.
Naquella ocensião demonsl.rei a S. Ex. que os seus escrupulos não el'am i'undados, porquanto a noticia, extrahida
do relatorio do Ministro, reportava-se ao mez ele abril, ao
passo que a. incumbencia dada a S. Ex. ora ele agosto e, por
consequencia, muito posterior áquella. Da parte do Ministro
ela .Tustica não podia haver, como de facto não havia, a intenr;ão ele 'frustrai-a, quando clella não podia cogitar, porqúe ainda
não existia. Ponderei mais a S. Ex. que não. havia motivo ·
pnm se melindrar, porque tinha certeza ele que o Ministro
recebeu com grande applauso a communicacão que lhe .:l'izeramos de que o Senado o incumbira de tão delicado e im- ·
·
,1
.
·
portante trabalho,
S. Ex. concordo{l. Mas lendo siclb d~cla ú publicidade a
carta que S. Ex. me dirigiu, em a qual dizia que novamente .
se incumbia dei ser·vir;o q'ue'IIle tinha sido' pedido, attenclend,o
a qu-t1 a incu mbencia dada pelo Sr. Ministro do Inbe1•ior· ao
Sr. Dr. In~Jez ele Souza. fictíra pre.iudicucla, v,eiu ú luz uma
rlnelm·a<:·ão do !Vlin ish·o . .Tu lgando-se melindrado com esta 'deelura\,\~o, o digno conse,lh~)ro escr?.V?.u-me uma outra. ~m·ta
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a]'rreseÍlLando positiva c it·t·cduLivelmenle a sua dt•lnissiio da
Gornmissão.
·
NovameuLe escrevi, dizenclo-Jh.e. que eslava long-e do ponsut·
como S. T~x., achando que .o ~linisLro Linha, apenas, l'eilo
uma rocLificn\iãO de uma noticia relativa a acto do Governo,
e que podia dnt·-se urna falsa icl1~l1 do que positivamente
oceorrern, sendo que, sem nquelln recLifiL:ac;ão, o St·. DJ'. lngle~ ele Soma, podia suppot· que el'l'eeLivamente a irwum!Jencin,
que lhe fôt·a dada •Liniln fieado [!l'(;,iudicada. Acct,cscenLei, ainda
que S. Ex. era unico ,iui~ das razões que lhe assisLinm para
renunciar, limiLanclo-m:e a lasLimar, !!Omo lodo o Senado, que
s. Ex. l1ouvesse Lomaclo aquelln delibenwão, tL qual nos resignavamos muito clesgosLosamenLe, porque desL'm:Le perdíamos
a esperança de Ler um Codigo ex!!ellenLe, talvez o rnellwr entre
os que actualmente são conhecidos, IHH'a dnt· Jogar: a onl.ro
iJUe, de modo nenhum, niio poderia tlornpeLiP com a supeI'iot·idade ·~ pcrl'oir;ão daquollo qu.e. fosse elaborado por S. Ex.,
visto •ruo este seria um trabalho do autoria colle!!~iva, ele
uma collnboraç,1ão numerosa, que !\ sempre caso de imperfeições
cm trabalhos. dessa ordem.
Eis aqui, Sr. Presidente, o ]mpel que representei, em nbtnu
do Senado cm toda esta questão, sendo que S. Ex., o Sr. conselheiro lluy Barbosa, púdo estar meli.ndt·ado com alguom, mas
não com esüt corpor·aoão, que sempre deu a S. Ex .. as dcmonsLrnçõos, as mais inequívocas do seu respeito,· dr.t sua
vonoraoão e da sua admiraoão pelo seu grandíssimo talento.

'

(A1JO-iados. )

Creio ter p1·ovndo, assi.rn, que essas at:cusaçüos que no8
fazem do termos disp.ensaclo a collahoração do Sr. consollwiro
Uuy Barbosa são perfeitamente injustas.
Ainda mesmo quando S. Ex. manifos Lava o 1•eceio de ver
seu trabalho perdido pela pre1'on:cia dada ao serviço do que
estava incumbido o Sr. Dr. lngloz elo Souza, tive occa:sião
de dizer que o Senado OJ.'a perfeitamente solidaria com S. Ex.,
e que não havia hypotheso alguma de se. lhe fazer qualquer
cousa que o pudosso molestar no sou amor proprio, pois que,
C!l, cm nome do Senado, lhe podia garantir que só seria appro. vaelo pol' esta Casa o pro,i ecto ela sua lavra.
Dig·o isto, Sr. P1•esidonte, para vanet· do espirilo publico
ús eensuras que diariamente são :l'eitas, censuras. que não são
ni.tJ:ibuiclas parLiculat·men~e: a hinguem, ele modo a deixar
.
trnn:spat·ocer que a culpa é do Senado.
Não, absolutamon:~e não; o agora, occupando esta tribuna, é meu intuito libertar o Senado ·do qualquer inct·epal.{lio
neste sentido.
Não tenho esperança de que,aincla depois dessa explicação,
·cessem as accusações a que acabo de dar ~·esposta. Amanhã to.rnarei nvor na impt•onsa a mesma accusação, porque as argui~~üos i'requet~t~mof1:te repetidas, adquit·em Tóro~ de cidade c.
passam dcpo1s a i'rgurar como verdade verd~detra.
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A's vezes, S1·. Presidente, em vez do ficar indignado acho
geana nessas accusações. Por exemplo, 0sta celeuma, este barullio que se levanta a proposito dos grandes erros da Commissão do Senado, me recordam as criticas acerrimas que se
fazem aos escriptores que não teem a f:o:rtunn. de collocar. bem
os pronomes. .
_
.
.
·
. Ora, os antigos, nao é preciso ir ao seculo passado, mas
aos nossos homens do primeiro e do segundo· imperio, nunca
souberam o que era coUocação de pronomes. Não obstante,eram
bons patriotas, tementes a Deus e e:xcellentes servidores da
Nação. O desg1·açado que h:oje se lembrar de escorregar na
.cpllocacão de um pronome está .inteiramente perdido. E' um
crime de mão cortada. Fica-se excluído da sociedade. Tal· ó
a pena a que está comdemnada a Commissão..
Olhada é ella com certo .desdem, e eu vou dar a razão do
.seu opprobrio.
O 110nrado Sr. Mendonça, a quem não tenho a honra de
conhecer e que, se me não engano, é um juiz aposentado e da
jurisdição no Estado do Paraná .. •;
UM SR. SENADOR - E' juiz federal.
O Sn. FELICIANo PENNA - ... é um homem de grande ta1ento.. .
··
. U:M SR. SENADOR - De muito valor.
O Sn. FELICIANO PENNA - .. ; e de muita cuHura jurídica.
Dcllc conheao até um volume a respeito de obrigações.
Quando hoje vi um seu artiS~Ol no Jornal do Commercio
bati palmas. Imaginei que iamos encontrar .elementos preciosos
para os nossos trabalhos.·.
:
.
Logo, porém, percebi o máo humor éom que 'o nosso patrício nos dava a sua collaboraaão; Dahi em diante perdi toda
a esperança, porque dizia S. Ex. que não apresentava miudamente as incorreccões do projecto, por duas razões: 1•, p:orque
não tinha tempo para isto; 2", porque estava convencido. de que
seu trabalho seria baldado, na presumpaão de que o projecto
do Codigo seria approvado tal qual elle se acha. Apezar dessas
.duas condições, que se me ai'figurám derimentes da praticabilidade de sua collabo'ração, S. Ex:. sempre nos favoreceu com
à indicação de um grande ervo• nosso.
Infelizmente acon~eceu a S. Ex; abrir umu. porta· aberta.
o primeiro. impresso do nosso trabalho· tem a data de 13 'do
sctembl;'o e foi· acompanhado de errata. A publicação· of'ficial
.se i'ez no dia 22, quando sahiu o primeiro impresso. Com efi'eibo, à Commissão deixou .passar uma emenda apresentada
pelo conselheiro Ruy Barbosa, a qual contemplava uma das
.inadvertencias do projecto, o· que era: - em vez. de dizer alienação - dizer - alimentação: Ora; esse descuido estava
·entrando pelos olhos de toda a gente, e creio que o .conse·tlleiro Ruy Barbosa não o oo·rrigiu, por q~e só tratou da fórma; I.
· pois desde o comeco declarou que não cogitava. da substancia do '
· ·.
.
·. · ·
·
projecto.
. .

i

. ,.• I
~ '
·••

r
. I

'

~,
~'

;,•

1'1;::.

......

~

"

'.,

'I'

..

" !·

,,'''
·'·'•

""

.'
~·.

--~~.

r

'

\

'SEãáKO EM 2 DE OUTUBRO DE 1!H2

31

])esde o dia !.3 que a ennla corrige cssé engano do f!l'Ojccto publicado na imprensa ol'ficial, como se verá do art. 54,
que di~:_-:-. São cqnsumivois os pens movei~ cujo uso itnp:oda
clostrmçao 1mmedmLa da propr1a subslancm, sendo considerados taes os destinados ú alimentação.
.
,
Eis o que está ·no projecto.. Agora aqui está a emenda
da Commissão «Em vez de-alimentaoão-cliga-se-Aiienacfio.
Ora, o Dr. Mendonça, que accusa a Commissão de não ·ler
os trabalhos que toem .sido publicados, devia antes ler os impressos que ella· mandou divulgar.
.._;:,
. S. Ex:., que nos veiu trazer a sua collaboração, não teve a
fortuna de nos .ser util, porque o trabalho;Já estava feito e ha
muitos dias. Bastaria qrue S. Ex. o tivesse lidó antes de censurar.
absolutamente improductivel.
Ainda. a proposito do Dr. Mendonça, occorre-me agora dizer que parece que ·S. Ex:. não teve outr.o intuito siniio o de
censurar sem pr0veito a Commissão, porque se á censura
acompanhassem indicação ou artigos que precisassem de reparos
e correcções, ainda ella poderia ser toler·ada, pelo proveito que
nos traria. Mas apenas ficou S. Ex:. com a gloria de censurar
e sem o nosso agradecimento pela sua collabora:ção, sendo o
caso de. dizer-se nisi utile est quod facimus stulta est glo1'ia.
Passo. agora a occupar-me um pouco do que diz o O Paiz,
no seu numero de hoje, a nosso respeito.
Ha muito tempo que a critica f'eita ao Senado é. de não
dar and1amento ao projecto do Codigo. Temos ouvido essa re~
criminação muitíssimas vezes; mas, apenas comeéámos a tra~
tar do assumpto, mudaram-se as guardas e agora a acc'Usação
.iá é outra, poTque estamos tratando delle com uma certa celeridade. . .
• · . .
·
.
Essa celebridade· ·íS'· muito e~plicavel, porque, sem ella, trabalhos da ordem do que nos occupamos não se 'coucluem mais.
Vimos que na Gamara foi preciso crear disposições espeéiacs
cm um Regimento, para o caso, porque o pr.Ldecto em discussão
não é dos que conteem dous ou tres artigos sem importancia
e de riabureza corriqueira, que passam aqui quasi sem discussão e nas fórmas communs do Regimento ..
Trata"sa de mataria comp,lex:a, vastíssima d muito difficil.
Era r>reciso, talvez, ·salvar; apenas, as formulas constitucionaes. Este trabalho devia ser assim : a Commissão apresentava
suas emendas pam serem votadas pelo Senado, porque as
emendas ,OJpresentadas . aqui, atabalhoadamente, não podiam
. concorrer sinão para alterar para peior o· serviço feito, vis~o
que este. se faz meditadamente, de vagar, por conselhos reei~
procos e não aqui com as.cadeiras v.asias-· e porque não d,izel-o,
pois não vae nisto offensa a ninguem-com uma parte dos col~
· legas inteiramente cx:tranhos a estudos dessa ordem, visto como
ilão ~ão.profissio11aes. o,.;não ~cem outro remedio sinão. confiar
no serviço ela Commissuo.. S1 houvesse algum Uitropelo- que
i1üo · tem havido - era ex,Plicavel convenientemente. Não se
originava da. violericia,. sina o da .propria natureza especial· do
·t:rabalho.
·
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1\las, Hgot·a "esta cclet:iclade cruc se quer dar no andamenf,o
elo codigo .iú Lem outra explicacão: porque, é preciso, é noccssario, é eonveniente que o Marechal Hermes tenha ri gl'Oi;ia
ele assignal-:-o. ,
, ,
Não sei si se pensa bem, porque ús vezes ouç.o dislates
ele Lal •ordem, que chego a pensar que estou demente. ,
Nwn comprehendo que gloria pócle advir, para um homem,
do assignat um papel para o qual não concort·eu, só pela cü·;.
eumstancia de ser Presidente.
,
Ot·a, si a gloria coubesse por titulo d;essa ordem, neste
easo os contínuos que .nos servem neste recinto podiam, l'eelamar um bom quinhão delln, porque carregam os papeis
c assim prestam um serviço embora materia~ mas ern Lodo
caso um serviço. ,
,,
Note Y Ex. out1·a cousa: os que nos fazem eensmn são
os que dizem que o nosso trnbalhü não presta. Si este trabalho não presta, que g·loria deve ter o Presidente em nssignnl-o '!
E depois, Sr. Presidente., esta theoria de que um Presidente póde colher glorias do sorvicos feitos por outros, velo
J'ueto de lhe Ler dado a sua nssignatura, é uma theoria muito
pel'igosa, por·que, logicamente, deve elle ser responsavel por Luuo
quanto de JJOm e de múo ·se Jaz, como devo· ser responsavol por
l~odos os crimes que se commettem, uma vez que .os verdadei1·os culpados são absolvidos.
Não me esbou referindo parLicularmente a um Presidente
ele nepuplica, mas a todos clles, porque a theo1·ia é pessima.
E' preciso fazer jusLi(.'.a ú Commissão do Senado, essa celcridácle é imaginaria, só Deus sabe o trabalho que eu tive cm
reunir os memb1·os da Commissão... (lUlaridade.) Essa é que
é a verdade. Ora, si .eUes tivessem empenho em que, esse vroj!c.cto th~esse celeridade acudiriam no trabalho sem que fosse
preciso que eu os pegasse um por um, eom solicitações. Digo
isso para lhes fazer a defesa. Si elles tivessem empenho na
eelericlado não dese.rtariam dos seus postos, ausentando-se ela
sala das Commissões.
·
Posso garantir a V. Ex., Sr. Pr·esidenLe, qne ·e.ssa idéa
de ser 'agradavel ao Sr. Presidente da Republica. não ini'luiti
absolutamente rio espü·Ho ele nenhum ele nós; eu esbava muito
interessado cm levar· por deante o trabalho, porque ellc, .i<\
constituía um pesadelo. Quando me lem]}rava de <1ue um armo
depois Leria ainda do lidar com o serviço do Codigo, a aturar as
impertinencias elos .iurisconsultos e da imprensa, ficava vereia.:
doiramento aterrorizado. Posso, pois, dizer que eu era o mais
interessado. Cahiram na im]:iruclencia de mo. Jazer ])residente
da. Com missão o eu tomei a historia a seria. Todos os .dias do
sessão cu tratava de reunir a Comniissão, animando os mais
fracos. Si era eu o mais interessado, por mim se póde avaliar
a verdade sobre o empenho em agradar ao Marechal Hermes;, . ·
O Sn. 'FRANCISCO GLYCEHTO -· Quem sabe si, V. Ex •. nfLO
os tá se approxirriando elo Partido Conservador? ·· ··
I ,
1\'
O Sn. FELICIANo PENNA - Não. Ao contrar·io.
''
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· Nunca, Sr·. Presidente. Estou aqui nestas l'unccões parlamentares, servindo de representante de .Minas, no Senado, ha
16 annos - par,ecc .ià uma cousa presa á época da pedra lascada. Nunca, nunca, nunca, nesse pcl'iodo me approximei de
Gov.erno algum.
·
.
·
O SH. "!\.. AzllnJmo -· Talvez seja esse o seu mal .
. O SR. l<'m,JCJANO PENNA - Ha Secretarias de E:;l.ado onJc
nunca entrei e pódc o honmdo Senador pelo Rio Grande do
Norte, que foi um el'J'icaz collaborador ,do Dr. A1'1'onso llenna,
dizer si algum dia sentiu inl'lucncia müiha em qualquer cousa .
.O Sn. TAVARES DE LYRA- Absolutamente.
·
O SR. FELICIA:NO PENNA- Mesmo como visita, que podia
fazer, porque era seu parente proximo, muitas ·vezes as l'iz com
intervallo de mezes, sempre com a preoccupação de que ninguein suppuzessé que .não o Presidente mas o parente influiu na direcção das cousas publicas - supposicão essa da
. qual não resulta outra cousa sinão desprestigio do Governo e,
ao mesmo tempo, certa indignat}ão do povo que,· tendo esco..:
lhido sou .Presiderrle, não quer· ser ~:rovernado por· sua família ..
O Sn. l!'JtANcrsco GL YCEH!o - l\Iui to bem.
O Sn. A. · .AzJlllllDO - E, ás vozes, poder ia querer· inJ'l ui r
eJ)l bom sentido. e nfio conseguir.
·
.
. ·
O· Su. l!'ELJCIANO .PJmNA-1\fas, Sr. .Presidente, nunca me
filiei a nenhum dos partidos; e_sper·o morr·er nesta fé e digo
porque. Sempre entendi que qualquer· homem público i'iliado
a um partido tem de se subordinar á que se chama disciplina
partidaria. Ora,,. esta disciplina .partidaL'ia muitas vezes impõe
ao associado a pratica ele actos que absolutamente não se .conciliam com o seu modo,de ver e de sentir, de maneira que tem.
de se subordinar a uma situação intolet·avel. Constrange-se
a pr·aticar actos, os quaes não praticaria. de modo. algum se
agisse espontaneamente, c depois da pratiea tem de se enver. gônhar perante a sua propria consciencia. ·
Por ·esta razão mnwa fiz parte de parl.idos. JDsLou prornpto
a, collaboear com elles em tudo quanto intentarem de justo e
proveitoso para a Nacão. Nest,e sentido póde contar sempre
com a minha J'ranca collaboraoão. Mas, por isso rriesmo, suppondp que não tenho direito a co~sa alguma e m~s~no por p.ão
preCisar ele cousa alguma, posso drzer que renuncwr ao mundo·
e íts suas pompas, como se di~ em. linguagem ecclesiastica.
Eu nada quero, não preciso de cousa. alguma; por conse- .
.guinte não tenho. razão nenhuma para fazer salamaleques ao.
Sr.· Pr~sidente ·dá, Hepuhlica, ti quen1 nii.o conheço. Só o tenho
visto .[JOr' acaso c com e!I e nunca tive rela~~õc.s pessoaes. Deli e, .
gracas a Deus, não tenho nenlmma dependencw. Mesmo se fosse.
ainda meu amigo eu 11ão trataria ele lhe dar Cocligo para as- ·
signar, isto é, nüo faria Codigo,com o proposito deliberado de
o submetter á sua assignatnra.. Isto não lhe augmentava, em
\'o!. VI .
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nada, na minha opinião, como não lhe augmenta, a gloria. Isto
me faria 'lembrar a fabula de La Fontaine, de uma mosca que ·
·estivesse sentada num carro, persuadida de· que o estava
~~.

'

..·'

'

O Sr. Presidente da Republica, além de tudó, Sr. Presidente, não precisa que lhe augmentem glorias nem, para que
o seu nome fique perpetuado, tem necessidade ele firmar uma
lei qualquer. Estou convencido ele que por muitíssimos annos
o Brazil terá motivo para lembrar o seu quatriennio e os ser:.
viços elle tem prestado á Nação. Bastam estes · que S. Ex;,
na phrase popular, oiá cavou. ·Não ó preciso que a Commissiio
. do Codigo Civil lhe vá offerecer elementos pára a sua glorificação, elementos inteiramente pliantàsiosos que só podem medrar nu raciocínio das pessoas que não teem.disto justa· iclén.
. Sr. Presidente, não ha nada que nos favoreça mais no
curso 'da vida do que o. auxilio que pudemos tirar das maximas e elas fabulas de La Fontaine e Esopo, poriwe.alli; sob uma
fórma amena, .se encontram sempre verdades eternas. ·· . ·
Conhece, V. E:x:., com certeza, a fabula em que figuram o .
moleiro, o filho; e 'o burro. • · · · ·. ··. · ...
·
· ·.
Viajavam. O filho. ia a cavallo ·e o pae a pé, :puxando ·O
burro: As pessoas poe cleante elas quaes passava aquella pe- .
quena caravana tinham sempre alguma cousa a dizer.' Quando ·
era o filho que montava o burro, lastimavam que o pae, sendo
velho, fosse a·pó puxando o burro; quando: era o pae que montava o burro, lastimavam que o filho fosse a pó, e quando afinal resolveram os dous cavalgar. o mesmo burro,· começaram
a lastimar o burro, porque o peso era demasiado.
' ' ..
· E' o caso da Comínissão Especial do Codigo Civil. Não h ri
meios ele contentar aos incontentaveis. Um conselho, poi.s, eu
·· dou. aos meus illustres collegas: é que se resignem á sua triste
sorte e continuem a trab'alhar com à ínais evangelica pacien- ·
cia até levarem a· crnz ao calvario. (Muito bem; muito bem.)'
Véem ú. mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente
em discussão com a proposição as seguintes ·
·
·
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tei 1?reliminar. Art. iS. SubsÜtua-sepór este:
. .
. ·<Os autores nacionaes ou estrangeiros,· ~esid~ntes fóra-. do
paiz, ou que delle se ausentarem durante a lide, sendo reql•.eI'idos, prestarão fiança ás ,custas do processo;, ·L
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· ·. iAô paragrapho ·.cio art. s•, da I~i prelimiliar, substitua:. se
por este: . . . . .· . . . ··. · ·. · ·.· .·.·.. · . ·.· · • ... · . .
..· . «Os filhos durante a menoridade e- múlher ·casada, em.;. .. \ \
qua1:1to d?rar a sociedade cànj~gal; seguirão :nas relações civis
a Ie1 :nac1onal do pae e do mar1do. , ·
·
· · '~
'--· · Sala das sessões, 2 .de .outubro de· 1.91.2.- ~elicia?_!o ~.enrta.
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,265. Substitua-se pelo seguinte:
·« Al'~. 265. Não havendo convenção, ou sendo nulla, vigo:;oaná, quanto· aos bens, entre os conjugas, o regímen da separação.»
·
Sala das 'sessões, 2. ele ouLubro de :UJl~. -Metello.
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O 81·. ·Fraucis.co Glycol'io (•)- Sr. P.1~esidente, desejara·
occupar a Lribuna apenas· para apresenLar á consideração do
Senado Lres pequenas emendas ao projecto do Codigo Civil.
·· Agora, porém, depois do interessante discurso que o Senado ·acaba de .. ouvir,· desejaria nianif<3star, especialmeute ao
meu ·íllustrc collega c presidente da Commissão Especial do
· Codigo, algumas suggestões em respeito à ·critica dos jornaes.
A imprensa deve gosar. da .mais ampla· liberdade de ,;ritica,
maior,: mais. dilatada mesmo que essa liberdade estabelecida
pela emenda do nobre Senador por Matto Grosso, o Sr. Metello,
em favor do testador. ···
· . · · · ·· · ·
· . ·· ·
O nobre Senador ·fez-me recordar um ~nteressant'e episodio
occorrido no ultimo quartel. do seoulo XVIll, quando faziam· a
gloria ela Gamara dos Communs Pitt e Fox, o primeiro, o grande
estadista que aos vinte annos ·ascendeu ao poder· e foi o adversaria. mais f'ormidti.vel que Napoleão I encontrou. em seu. ·ca-·
minho; o segundo, notavel' parlamentar, um dO$ mais Julgul'antes ele.mentos (lo partido liberal da Inglaterra.
·.
. , Fói na época ele Pitt. e Fox que comecaram em Londres
. apparecer · os primeiros :jor.naes ·de caricaturas, e era natural.
· ··que os dous eminentes vultos · polit~cos· .fossem transferidos
para alvo da crit~ca; c emqua.nto Pox apparecia em um halo',
. ele symputhiu; l)iLt- que era. governo- soffria a inclemencia
e os exaggeros da critica grotesca. O grande espirito, o. no:.: .•
tavcl füho do conde de Chatam não podia entretanto dissimular
o despeito e o desgosto deante da attitude dos jornaes: amarrotava-os ·nervosamente, em explosões de ira. Fox, então, com
a sua .proverbia~ bondade, só 'comparavel ao seu grande talento,
batendo nos .hombros de. Pitt, disse: « E's .um grande homem
politico e estás dando prova de espirito estreito .. Um jornal caricato não pó de realizar· o seu. programma sinão fazendo: .critica acerrima; O que se dirá de ti daqui a cem annos, quando
esta cspecic de jornal . se tornar ·commum . na ·imprensa· do
· mundo civilizado ? »
·
·
· · . ' E', e~actamentc o juízo ele iFox que eü applico ao honrado ·
Senador por.Minas .Çlcraes. Não tendo avelleidade de.me dar o
papel de -Fo;x, mas ten:ho o maior prazer de dar a S. Ex. o de ·
, .
'
·
Pitt. · . . · - .
· . Passo agora, Sr. Presidente, á ma teria .que me fez intervir
no. debate.. ·
·
··
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36.

Apresento emendas aos arts. 17, 18 e 19, que passam para
a lei preliminar, porque me parece que alli estas matarias fi. carão melhor collocadas.
Ao art. 206 apresento o seguinte substitutivo:
«:0 •Casamento .celebrado no BrazÜ prova-se sómonte pelo
registro ,ejvil Jeito ao tempo ela sua celebração (arL. 109.)
{Paragrapho unico. O r!)g·istro inexistente só póclo ser suppriclo .por provas authenticas, elas .quaes conste que o ·casamento foi ele facto celebrado com as formalidades prescr·iptas
~1~

.

'

.

.

· A disposicão do art. 206 do projecto diz quJ o· 'Casamento civil se provará pela .certidão do registro. No fundo nada
ha a dizer-se, mas na technica juridiíJa muito ha a observar.
Quando se diz que a escriptura publica é da substancia dos
contractos, n[o ·se diz que a certidão da. escriptura publica é
da substancia dos contra:ctos, porque a prova é a existencia da·
escriptura publica, da qual se tirao primeiro traslado e outras
certidões, que teem authenticidacle.
.
Assim deve ser o registro de casamento, A pt·ova deve resultar da existencia do registro. · · · .
, ·
Esta questão aliás eu j{t havia levantado no seio da pràpl'ia
.Commissão. ·
·
·
O paragmpho unico estabelece que, no caso de não existir
o t•egistro civil,. por. extravio ou qualquer' outro riwtivo, elle só
poderá ser restaurado por prova authentica, da.qual conste que
o casamento foi celebrado, de .facto, com as formalidades legaes.
·
·
tPermittir apenas a prova testemunhal para a restauração '
de um registro civil parece-me um grande perigo.
Disse -hontem que professores e magistrados se haviam
dirigido a mim pedindo elementos para estudo do Codigo Civil
e das emendas apresentadas.
. ·
Ainda agora, acabo de I'eceber um postal- tal é a ur..:
gencia com que se. estão dirigindo a mim- do· Sr. Azevedo
·Marques, ex-deputado .federal, ex-membro da. Commissão do
Codigo Civil na Gamara e actual ·professor de direito na Faculdade de S. Paulo. S. Ex. cle.clara que, lendo o art. 818, o
·considerou inconveniente, . e ati)-. diz · elle __,com a devida
:venia- absurdo.
O art. 818, tratando da hypotheca, estabelece. que, · vencida a segunda hypotheca, ·ipso leae está vencida a primeira~
O Dr. Azevedo Marques reputa essa disposição rimHo incon:veniel!-te, e eu. penso que o illustre professor tem toda razã!J. 1
•St o vencnnento da segunda 'hypotheca wcat'l'eta o .venci-'
mento da primeira, nada inais facil que o devi:ldor se. conluiar
1com terceiros para forjar uma hypotlwca de cur·to prazo, para
determinar o vencimento da primeira, além de que. se resen~
tiria profundamente o ct•edito hypothecario, que é· a ·base das
operações. das instituições bancarias de I(Jff,ldito real e .que do .
ordinario ope~am a lop.go prazo.
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O SR. FELICIANO iPENNA- Qual é o interesse do devedor
cm apressar a primeira hypotheca ?
O Sn. F. GLYCER!O.-Essa não é positivamente a nossa
funccão, ·porque então teríamos de nos deter demoradamente
no exame de questões infinitas para ,descobJ•lr as possibili-.
dacles de :fraude. ·
. . !Por que ·razão a segunda hypothoca ha de acarretar o
vellicimento ·ela primoir•a, som ao menos o consentimento prévio
elo primeiro cr·edor ?
.
· Credito hypotheJcario é ordinariamente um ,nredito • d~
longo prazo o repousa na estabilidade dos seus contractos.
Não se pócle, de l'órma alguma, comprehender como o vell!c.imento da segunda hypotheca acarrete o ela primeira. ·
· · Não conheco, nos escriptorcs que tratam modernamente
desses assumptos, nenhuma razão crue a isso aconselhe. E, em
relacão ao Iiassaelo, o nobre Senador sabe bem que o vencimento ela. sobre-'hypotheca, ·eomo ordinariamente se· chamava,
j•ámais acarretou o vencimento da primeira.
·
Ainda mais, a ju'l'isprudencia do Brazil, segundo 1creio,
ó em :favor da primeira hypothese, podendo o credor elella
· impedir o andamento elas exe•cucões por embargos de terceiros. Portanto nem os factos nem a doutrina, creio eu, autorizam. semelhante ·disposicão.. ·
.Apresento neste sentido emenda, esperando que as luzes
dos ·meus tCollegas · membros da Commissão aclarem o assumpto, dando-lhe uma. solução conveniente .
lEram estas as •considoracões que tinha a fazer, e :como
V. Ex., muito libel'almente tomou a resolução de receber .novas
emendas,·. na Com missão Especial poderemos proseguir os
nossos trabalhos recebendo para estudo .a collaboracão resultante do debate na imprensa, na magistratura .
. 0 SR.. FELICIANO. PENNA- V.. Ex. déve declarar que
ninguem se eleve embaraçar •com a i'alta de tempo e que a
Uommissão . não se .detem dcantc ela ·conaideracão de que o
proJecto· deva seP apresentado como trabalho da Commissão,
mas que será elaborado .de modo ·a attcnder a todos os conselhos c •considerações que vierem de qualquer parte.
· O -Sn. :FRANCisco · GUI'CE!l!O- De pleno Mcl\rdo. (llfttito
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bem; muüo bem.)
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Veem r:i mesa, são lidas, apoiadas e postas Mnjunctamente
cm ctiscussão com a. pt'oposição as seguintes
·

'.i . ·' ..

,· . .,..

; . 4.::.,-.

...

EMENDAS

·'•",

..... ,

. . « Supproimam-sc da !)arte geral os arts. :1.7, 18 e ÜJ, que
passam para. a lei preliminar.
O ar L. 2013 ·substitua-se: O casamento celebrado no Brazil
prova-se sómente pelo registro civil 'feito ao temi)o da sua
celebracão (art. 199); ·
·
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Paragrapho unico. O registro inexistente só póde ser supprido por provas authenticas, das guaes conste que o 'Casamento foi de f!llcto celebrado com as formalidades prescriptas
em lei.

.. ,,

Supprima-se o art. 818. ~ ·
Sala das sessões, 2 de outubl'O de 1912.- F. Glycerio.
Suspensa a discussão, afim de. ser ouvida a Commissão
Esp,ecial sobre as emendas apresentadas.
BIBLiOTZ.IECARIO DO SENADO

Discussão unica do .. parecer da Commissão · cie Policia,
n. 312, de 1912, propondo <nte para preencher o Jogar de. bibliothecario do Senado, vago pelo fallecimento do Sr.. Luiz .de
Andrade, seja nomenclo o Sr. Dr. Antonio Souto Cnstagnino.
Approvado.

...

LICENÇA A MAiÜMO PEREIRA

2• discussão do projecto do Senado, n. ~5, de ..1912, ··aU:torizando o Presidente da Republica a conceder licenç.a .por um
anno, .com. ordenado, para tratamento de saude, . a Maximo
Pereira, -c-hefe de secção da Directoria de .Estatistica Com:..
marcial.
'
Approvado.

'·. ,·_

CREDITO PARA PAGAMENTO AO DR. CARVALHO BETTÀMIO . ·

.
.
2• discussão da proposição .da · Gamara dos Deputados;
n. 28, de 1912, autorizando. o Presidente da Republica .. a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o ·credito de 4:195$362, para pa:..
gamento ao Dr. Joaquim. de Carvalho Bettamio, em virtude

·

de sentença judiciaria.
· íApprovada.
.

,,·

..
.·

·CREDITO DE

.

.

. . . ..

. .. · ·. .··.·. . ·.

..

& · coMJ?>.

. .· :n

2• discussão do projecto do Senado, n. 46, de :1912, outci-

. ..

·

·'-

.'

,-

246':'247$669 PARAPAGAMENTa··i ·IiÁUPT

. '.·'

..

: .'

rizando o Presidente da Republica a abrir' o necessario rcre:.. ·\ .
·dito, afJé a importaneia de 246 :247$669; para pagar a Haupt '\.
& Comp. n factura de armamentos e munições que fornecerarrf · :.
ao .·com mando .geral da Forca Policial do Distrtato · -Federal;'.. ·
em i909..· · . · ·
·
· · · ..
Approvada. ·
..
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SBSS~O lW 2 DE OUTUBRO DE 1912

OREDl'l'O DE 4:982$145 PAnA PAGAMENTO AO CAPITÃO JOÃ!D
NEJ?OMUC)i:NO COSTA
)

· 3• dis,cussão da proposicão da Camara dos Deputados,
n. 23, de 1912, autorizando o Presidente' da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Guerra, o credito . extraordinario de
4 : 982~:1·4~, para a~t~nder~ao pagamento de 'vencimentos a que
ten~ dn·elto o capltao Joao Nepomuceno Costa.
·
Approvada, vae ser submettida á sancçã').
i
i
CREDITO DE

90:505$200, PARA CONCERTOS
DE FERRO »

. .

DA CABREA ct MARECHAT;
;

.

· 3• discussão da proposicão da Camara dos Deputados,
n. G3, de 1'9':12, autorizando o Presidente da Republwa .a abrir,
pelo. Ministerio da Guerra, o 'credito e~traordinario de
!JO: 505$.~00, para .pagamento dos novos concertos de que ca- ·
roce a 'cabrea Marechal de Ferro.
Approvada, · vae ser submettida á sancção.

,,

I

t

,.

i

'
u

CREDITO DE

j

.

:1 '

1400:000$ PAnA PAGAMENTO 408 FUNCCIONARIOS
.APOSENTADOS

3" di!scussão dá. proposição da Camara dos Deputados,
n. 'G7, de 1912, autori~ando o !Presidente da iRepublica a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o 'credito de 400:000$, supple. mentar á verba 5" <t !Aposentados )), ·.do orçamento vigente,· afim
de occorrer . ao pagamento de vencimentos de funooionarios
aposentados iilO covrente anno:
· Approvada, vae ser submettida á sancção.
•'

.

· O· Sr. Pedro 'Borges (pela ordem) requer dispensa da
impressão da redacção final do projecto n..47, de 1912, afim·
de ser discutida immediatamente.
. Consultado, ó Senado concede a dispensa requerida.
·. · · Entra en1 dis,cussão i.mica, que ·se encerra sem debate e é
approvada, a redacção final do projecto do Senado, .n. 47, de
1!l:l2,. concedendo licença ao Dr. Eduardo Studart, juiz seccional do Estado do Cearlá.
· ·
·- ; .
. o: Sr> Presidente- iElstando esgotada a ordem do dia vou
levantar .a sessão. ,
·
·· Designo para ordem do dia da se~inte: ·
.
· 2• discussão da proposição da · Camara elos Deputados,
n. GS, do 1912, autorizando o Presidente da Republica a·eon;.;
ceder um anuo de licen:ca, · com todos os vencimentos, a An- .
tonio mas Coelho, escrivão· do· Juizo . Federal .do Territorio
do Acre. (com parecer (avor.avel. da Oammissão 4e. Fina.nças1
o{fe,•eéendo •·emenda);.
.· · .. · .
·
·
.
. · · .·. .·. ..
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. · 2• discussão dn. proposição da Gamara dos Deputados,
n. 71, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a concedei' um anno de licença, para tl'atamento de saude, a Lamartine .Moreira, collector federal em Uherabirrha, Minas IGeraes
(com parecer {a.vo1•aúel da Commissão ele Finanças);

2• discuss1ío da proposição ela Gamara dos Deputados,
· n. 75, ele 1!)12, autorizando o Presidente ela Republica a allrir,
pelo Ministerio da .Justiça, o credito extraorclinario de •Vtllt$111\2
para pagamento ao tenente-coronel Simão de Souza !J1ego e
Carvalho (cmn 1WI'ecrJ1' {avomvel rla Comnüssão rle .llinanças);
2• discussão da proposição ela· Cama1•a dos Deputados, .
n. 83, do 10:12, autorir.anclo o ·Presidente da RepubJi.ca a con·ileder um anuo de licença, com Lodos os vencinientos, a João
Augusto da Costa, ma.ior da Porca Policial do Districto Pederai (com. 1Ja1•ece1· {avo1•avel da Commissão de Finanças).
. . Levanta-se a sessão ás 3 horas.

ACTA, EM 3 DE OUTUBRO DE 1912
PRESri:i!lNCTA DO

·,

SR. PINHEIRO :r.,.lAC:HADO, VIC:ll-PnESTDEN'l'lil

A' 1 hora cln. tarde acham-se preséntes os Srs. Pinheiro
Machado, Pedro Borges, .ronathas Pedrosa,. Gabriel Salgado,
Urbano San~os, Mendes de Almeida, Tavares ele Lyra, Cunha
Pedrosa, Raymundo de Miranda, S1í. Freire, Bernardo Mont.eir.o, FeliCiano Pennn, Metello·.c .Tosé l\Iurtinho (1-:\) .
. Deixam de comparecer. com causa ;justificada ~os Srs.
Ferreira Chaves, Arau.io Góes, Candido ele Abreu, Silverio
Nery, Arthur Lemos, Ind io do Brrizil, Lauro Sodré, .Tosé Euzebio, Riheir.o Gonoalvcs, Gewnsio Passos, Pires ..Ferreira,
Francisco S;í, TI10llHlZ Accioly, Antonio ele Sour.a, Walfredo
Leal, Casl.ro Pinl.o, SigiRmuri.do Gonoalves, Gonçalves Ferreira,
Riheil'o de Brito, Gomes Ribeiro, Guilllerme Campos, . Coelho·
e Campos, 01 iveira. Valladão, .Tos é Marcellino, Ruy Barbosa,
Lu ir. Vianna, Bernardino Monteiro, llfonir. Preire, João Luiz
Alves, Lourenço Baptista, Nilo Peçanha, Augtisto de Vascon~
ccllos, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva, Alfredo . Ellis,
Francisco Glycerio, Campos Sal!eR, Leopoldo de Bulhúes, Braz
Abrantes, G!)nZafia .Ta-sm~, A. Aze~edo, Get~c.roso . Marques,
Alencar. Gu nnarues, ]! e!Jppe Schnudl:,. HeretllO J"uz, 1Abdon
Bapt.iRta e Victorino MontciJ'O (!17) .
.
·

,·.

'I

.. ,·-'•

·

.
.
1\
. O Sr. 3" ..Secretario (SC1'1'inrlo de 4") dá . cont.n elo · se:.

guinto
'

,•

;.·

..

'

EXPEDIENTE
·
Officio do Sr .. Secretario da Carna·ra dos Deputados, ele
2 do corrente,· romettondo um dos autographos ·das rosolucõe,s
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do Congresso . Nacional, sanccionadas, que autorizam o Presidente da Republica a conceder as seguintes licenças, para
tratamento de saude:
a) ele um anno, com todos os vencimentos, ao bacharel
Joaquim José Saraiva .Tunior, ,iuiz de direito elos Feitos da
Fazenda Municipal elo DisLrict.o Federal·;
b) do um anno, com todos os vencimentos, ao desembargador Virgilio ele Sú Pereira, da Côrte de Appelln.ção elo mesmo
clistricto;
c) ele um anno, com todos os vencimentos, a Manoel Jn.nsen
Mi.illet•, conferente da Alfandega do Rio de .Janeiro;
.
d) abre ao Minister i o da Fazenda o credito necessario, até
141:960$, para ultimar a clesapropriaoão elos preclios declarados de uti·lidacle publica, pelo decreto n. 1.. 6~2, de 26 de
.iunho. de 1891~.
O Sr. Metello (supplente, sm•vindo de 2" Seeretar1:o) declara ~ue não ha pareceres.
O Sr. Presidente - Tendo compnrecido apenas . H Srs.
Senadores, não pódc ho,ie haver sessão.
.
Designo para ordem do dia ela seguinte n. mesma ,iá marcada, isto é:
·
2" discussão ,da proposição da Gamara dos Deputados n. 68,
de 19'12, auLoriznildo o Presidente ela Republica a co~ceder um
anno de licenca, com todos os vencimentos, a 'Antonio Dias
Coelho, escrivão do .Juízo Federal do Territorio elo Acre (com

2Jareeer {avm•mJel rla. Cornm:issão f!r:· Ji'·ina:nçaR,
emenda);
. · .

offerecerulo

2• discussão da proposição da Camarn dos Deputados n. 71,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um
·anno de licença, para tratamento de saude, a Lamartine Mol'eira, collecLor federal em Uberabinha, Minas Gernes (wm
2Jm•eem: (avora'/Jel da Comm:issão de Finanças);

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 75,
de '19:12, aut.ot•izando o Prqsidente da Republica a abrir, pelo
Ministerio da Justica,. o ct•edito exLraordinario de. ~Vl$442,
para pàgamento no tennete-coronel Simão ele Souza Rego· e
·Carvalho. (com . pa.rcae1• (mJm•avcl da Commíssão de Ji'inanças); · · . •·

·

·
2• discussão da proposição da Camnra dos Deputados n. 83,
de 1912, ·autorizando o Presidente da Republica a conceder ·um
anno· de licença, cóm todos os vencimentos, a João Augusto da
Costa,· major da Porca Policial do DisLricto Federal (com 2la-

1'ece1' ( a?Jm•avcl da Oomm·isstio rle Ji'úlançq.ç) •
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HS• SESSÃO, EM 4 DE OUTU~RO DE :1912
PRESIDENC!A DO SR. PJNHEinO MACHADO,

VICE-PRESIDENTE

A' :1 hora da tarde, presente numevo' ·. legal, abre-se a
·sassãn, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado,. Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Candido · de Abreu, Jonathas Pedrosa,
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio,
Urban() Santos, Mendes · de Almeida, Francisco Sá, Thomaz
:Accioly, Tavares de Lyra, Cunha ·Pedrosa, Walfredo . Leal,
Sigismundo . Goncalves, Raymundo de Miranda, Guilherme
Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, .Nilo · Peçanha, St'i
Freire, Bernardo Monteiro, Francisco Glycerio, Braz Abrantes,
A.. Azeredo, José Martinho, Generoso . Marques, · Felippo
Scllmidt e Abdon Baptista : (31) ..
.·
Deixam de comparecer com causa justificada os. Srs.
1\.raujo Góes, Silverio Nery, Lauro Sodré, ·Ribeiro Gol'l.()álves,
Gervasio Passos, Pires Ferreira, Antonio de Souza, . Castro
Pinto, Goncalves Ferroira; Ribe-iro de Brito, Gomes Ribeiro,
Coelho.. e Campos, José 1\farcellino, Ruy Barbosa, Bernardino
· Monteiro,' Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista,
'Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva,
Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Campos . Salles, Leopoldo de
Bulhões, · Metello, Gonzaga Jayme, Al.encar Guimarães, J:{ercilio
Luz e Victorlno Monteiro (30). ·
··
·
·. · São lidas, postas em dlscusswo e sem debate approvada'3
. as actas da sessão
anterior
e. da reunião de hontem. · · . ·
.
.
·,

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Reqilerimentos:

.~'.!"'~··~....,..... -.

·~

,..... , ....... ,·

.

.

·- Um de monsonh;;r Francisco Hildebl'ando Gc.mes de Angelin solicitando . do · Congresso .Nacional .relevação da .pro..:
scripção em que ·.incorreu,afim de •p;O<ler. receber, a. congrua a
que se julga com direito, na qualidade do conego. da cathodral .·
de· S. Luiz, · no Estad;; do Maranhão .. - A' Commissã;o de Finanças.
· · · ·
·..
· '1
•. ·
: . ·...... • .· .
. . . . . ; .· . . . . .· .· . . ·... \I· .
· · · Um doo. bacharoLJofio Pessoa Cavalcante de Albuquerque,
· auditor de marinha; solicitando um anno do licencn, coin, os
v~ncimentos do cargo, parn. tratamento c.le snude. onde, lhe
convier. ...;_A' .Qommi~são
.de Finànço.s~ ·
·'··
'
'

'.

'

'

··.·

.. "
',,

'

scgu~t~r. 3• Secretario (sq_1:'1.!.i'l1.4..ll.Aa 2~) procede. tí IeiLu~·n do

. ~ •·
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· A' CommissiLÓ de ConsLiluioão c -Diplomacia foi presente
o vé{o do Prefeito do Districto Federal á resol'Uoão do Conselho· Municipal que manda pagar á professoro. D. Francisca de
· Souza Monteiro a differenoa de vencimentos a que· tem .direito.
O véto foi opposto á resolução porque:
a) a professora não exer~eu a funcoão no periodo de tempo
nllegado; · ·.
p)_ porque a iniciativa da clespeza compete ao Prefeito.
D. lfrancis.ca Monteiro provou que cumpriu todos os requisitos e cxigencias legaes para comeoar o seu servioo, prompl,lficada a. inicial-o nos prazos determinados por lei.
· T1:amite~ ou má v~ntade das pessoas que tinham fatalmente de intervir no processo administrativo do caso presente
fizeram com que, apczar do inconcusso direito que lhe assistia,
não fosse a professora classificada· em J" logar no concurso
inicial e provida na cadeira da escola elementar do Cabu()(t ..
Reclamol!l e disse de sua Justiça, obtendo que em lei do
· · 1.0 de novemb,r,o .de 1902, n. 05~, fosse o Pr~fcito n:utoriza~o a
provei~ a. refer1da escola c· abrir o necessarw credito e amda
alterada a séde da escoln, para a parada do Collcgio, em Iraj(L,
de accôrdo com o edital·dc 9 de novembro de;1901.
· . Em. 29 de dezembro de 1902 foi, afinal, legalizada a sua·
nomeação de êathedratica. Installa{{a immediatamente a escolu,
pagou os imi>ostos Iegaes, registrou a sua nomeaoão, fel-a ·visar pelo inspector do districto, averbou-a na respectiva folha;
mas, n.pezar. de .tudo-isso feito, só em :1 de maroo 'de 1903 comeoou a perceber o que lhe competia.
·
.. Já, por decreto n. 501, de 14 de outubro de 1904, o Conselho mandou. contar, como effectivo servioo, · o tempo refe. rido.,--9 de novembro de 1001 n,·. 1 do marco de 1903, para os
cfi'citos da Jubilação. ·
·
·
. ' D; · Francisca Monteiro, senhora firme no seu direito, re_clamou :sua completa reparaÇão e pediu ao Prefeito a soluoão
legando seu caso, mandando S. Ex., por despacho de 1G. de se;.
·Lembro de 190!l; que e!Ia ~se dirigisse ao Conselho Municipal.~
' ... A ·pr~fessora. cumpriu este despa~ho; o Conselho· attendeu.
. no seu pedido; foi votada a resolução e foi es~a vetada, sob os
. funditmentos n:lludidos. ·· •
... Mas a Con·iinissão,. corisiclerando qtie:
· 16; D. Pr~i:lcÍ'sc:i ele Soi~za Monteiro provou cumpridameiito ,
.
. ·
.•.
. seu direito; · .•....· ·. · • · . ·. ·.· . ·
. . . 2•, que ci. Dr.. Prefeito foi quem mandou que· olln. se· diri~
gisse ao Conselho para ser attendida;
·
· · · · · :. · · · . : ·
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a• que, ouvida a Prefeitura, ella nada disse sobre o al'legatlo pela peticionaria;
.1•, que não se trata de despeza nova, mas ele vencimentos
J.)l'evistos, decretados e não pagos:
E' de parecer que o véto ent.re cm clisonRsão e se.in rejeitado.
Rio de Janeir"o,.10 do ng·osto ele 1012.-F'el'nando Mendes
de Alm.e·ida, Relator·. - Bernardo Monteiro. - José Enselrio.
!v!O'l'IVOS DO '«VÉ'l'O»

...

'

Srs. Senadores-A resolucão do Conselho Municipal, que
autoriza o Prefeito a abrir o credito necessario para pagamep.to da differenca de vencimentos á professora D. Francisca
de Souza· Monteiro não p6de merecer o meu assentimento, pelos motivos que passo a expôr.
·
.
.
·
A alludida· professora deseja um pagamento a que não tem
direito, eorrespondente a um período de tempo em que não.
exerceu a funccão que allega. Elia basea-~e. pal'a reclamar tal
pagamento, no facto de havm· sido affixado na Escola Normal,
em novom!Jro de· 1901, urn· edital sobre o estaliQ!eeimenLo de
uma · escola subveneionada ern. Cnbucú, Jreg·uezia de Campo
Grande, ú qual concorreu, como estarria.r'ia qu.e era. e tendo conseguido a sna classiNcaçao em 1n•·ime'iro loum·, segundo alleg·a,
s6mente em dezembro de .1902 foi designada para I:oger mi1a
escola elementar na Parada do Collegio, freguezia. de It'<l.ifl, de
accôrdo com a loi n. 953, de·. 19 de novembro do meinno anno
de 1902..Julgando-se pre,iudicada, tem reclamado n. differenca
de venr..imentos dos dous cargos.
·'
O editai' affixado na Escola Normal, de conformidade com
a legiâlacfl.o que vig·ora\'n. na (•poca, nflo podia collncm· a administração na contingencia. de ser-lhe vedado desist,if' do propoRil.o df\ manter a eP.cola :mbwmcionnda J'equeJ•icla e não poclia
IJJ'MII' nenhum direil.n pnm n normalista que concOJ'I'I'RSr~.
Dispondo a con~olidaçflo das leis .fodernes sobre a. organ izacfi.o municipal do Districl.o Pederal· qne a inic.iaLiva da despeúl. compete· ao Prefeito, que a exercel'lÍ apresenl,nndo ao Conselho Municipal o· pro,iecto .annual do m·camento'' ela despeza o·
as demaiR propostas financeiras ou administrntiva,q que ns
necessidades do serviço lhe aconselharem (arl;. 28 e lseu ·§ :l "),
e não tendo o .Prefeito solicitado nenhum credito para pagamento ú professora D. .Francisca de Souza Monteiro, clnro estr1. ·
que a presen1e resolução viola o dispositivo cHado. ·. . .
·
· . O Senado .Federal, na sua sabedoria, resolvertl como melhor entender.
·
.
·. ·
·· · '·
.
• o

. I''

..

···'

; .

·Rio de Janeiro,· 9 de dezembro de 1OH .-Generaí Ben;to
Cm•neú·o Monteiro.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO 1\WNICIP,U,, A QUJ; SI; UEPEilE O <iVÉ'l'O~,
N. 9, DE 1011, E O PARECER SUPRA

O Conselho Municipal resolve':
Ar L. 1." 'Fica o Prefeito autorizado a abrir o credito necessario pam o pagamento ela dil'ferenoa de vencimentos a que tem
direito a professora cathedratica D. :Francisca ele Souza 1\Ionteiro.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario .
. · ..

I

DistricLo Federal, ~ ele dezembro de ·lOH.- Gabriel Osorio
de Almeida, presidente. - José Clarünnnr.lo Nob1•e de Mello,
i • secre·tario. - Alrner'indo 7'horna:. Malcher ele Bacellar, 2• se-.

cretario.
São novamente lidas, posLtis em diseussão, que se eneerm
sem debate, l'ieanclo adiada a votação por falta de numero as
l'eclacções i'inaes dos projectos elo Senado n. ~3, de 1012, que
autoriza a concessão de um armo de liecnoa, com todos os vrmeimentos, ao Dr. Enéns Arrodwllas Gaivão, ministro do Supremo 'l'r·ibunnl l\liliLar; e n. H, de Ht12, que auLorilm a concessão ele um anuo de licença, cm prorogação, ao Dr. José de
Lima Castello Braneo, inspeetor· sanilario da Directoria Geral
de Saude Publica.
OHDEM DO DIA

...

.·,

LICENÇA A AN1'0NIO DIAS COELHO

2" diseussão da proposição da Camara elos Deputados n. 68,
de 1912, autorizando o Presidente da Hepublica a conceder um
anno de ·Jicenca, com todos os vencimentos, a Antonio Dias
Coelho, escrivão do J'uizo Federal, do Territorio do Acre.
Adiada a votacão.
LICENÇA A LAI\IAR'l'INE llfOllEIIU

. 2• discussão da proposi,1ão da Gamara dos Deputados n. 71,
de 1.912, .autorizando o Presidente da Republica a conceder um

'-··

anno de licenon, para tratamento de ~aude, a Lamarline Moreira, collector í'ecleral em Uberabinha, Minas Geraes.
· · Adiada a votaoão.

.--,.,

;:'.:·1,._'.

•,

. CHEDITO DE ~~~$4.42, PAHA PAGAMEN'l'O A SIJ\L\.0 DE SOUZA RllGO
.
.
E CARVALHO

.

~-

,.

2" discussão da pr·pposi(.liío da Cama:ra dos DepuLados n.·75,.
do 1!l12, autorizando o Pr·esiclentc da Republica a abrir, pelo
1\Iinisterio. da Justica, o credito extraordinario de 4~4$442,
·para· pag·amcnto ao tenente-coronel Simão de Souza Rego o
Carvalho:
Adiada ·t\ :votação•

. ...

'o

.·,;_

. ·,·

.-•.'

4.&

..

'

.

..'

•,'

',•'
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LICENÇA AO MAJOn JOÃO AUGUS1'0 DA COSTA .

· 2• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados .n. 83,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um
anno de licença, com todos os vonclmeriLos, a João Augusto da
Costa, major da Força llolicial elo Districto Federal.
· Adiada a votacrw.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, .vou Je.yantar a sessão. ·
·
Designo para 01;dem do dia da seo'üinte:
. Votacão em cliscuss~o unica da redaccão:f'inal do projecto.
ao Senado n. -í3, de 1912, que autoriza a concessão .. de um
a.nno elo liconca., com todos os vencimentos, ao Dr; Enéas Ar:rochellas Gaivão, ministro elo Supremo Tribunal Militar.
.
.
.· Votacão em discussão U:nica da rcelaccão final do projecto
do Senado n. -í4; ele 1912, que autoriza a concessão elo um anno
do licenca, em rirorogacão,. ao Dr.· José do . Lima.· Castello
Branco, inspector sanitario ela Directoria Geral de Sauele Pu.blica; .
Vótacão cm 2• discussão da PL'Ol)osic~ci ·da Gamara ·dos
Deputados n. 68, de 1912,-autorizando o Presidente da· Hepuhlica a conceder um anno de licença, com todos os. vencimentos, a Antonio. Dias Coelho, escrivão elo Juizo Federal do 'rerritorlo elo Acre (com parece1' favomvel dei Commissão ele F·i'

' '

nanças of{erecendo en:?nda);

·

·

. Votacão em 2• discussão clã proposição elit Gamara elos
Deputados n. 71, do 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licenca, para tratamento de saude,
a Lamartine !\foreira, collector federal em Uberabinha, !\finas.
Geraes (com parecer. {avoravel da Commissão de Finanças);
Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos
. Deputados n. 75. de 1912,· autorizando o Presidente da Republica· a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o credito extraor,dinario de' 444$442, para pagamento ao tenente-coronel Simão
de. SQuza. Re~o e Carvalho (com p_a,•ece.l' {avoravcl da Com-\\..
mlssao de Ftnanças); ·. ,

, ' •

•

.

,· ,

.

·.

·

'.'

· '

.

, ·:

.

- . ' , ·.:

· .

·. . . . ··

·;.'

.: .

•

· ·.

·.•'

.

··.

• .. I.\

Votação . em 2• discussão da proposição da .Camara dos· · · ·
Deputados Ii. 83, de .1912, autorizando .o Presidente da Hepu- .·
hlica a cgncedElr um anno delicep.ca, com todos qs .vencime.ntos, a J oao Augusto da Costa, maJor da· Forca PoliCial do Districto Federal (com parecer {avoravel da Co.mmissão de Fi-

nanças); .

.

.

,

·:

. ·.

r.

•'

.

........

·

. ,:_

.
'.,-·.

. Discussão urlica do parecer da Gommissão · de . Finanças . .
' . n. 211, de 1912, opinando .que seja indeferido o requerimento.~
em que o bacharel Augusto Saturnino da Silva Dlniz, lente das
Escolas Na:val !3 PolytechJ!ica, p_ed~ ao Çongresso .CIU9.autoriz.~

·~'

•

'·.
.

·.
'·'

.
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o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça o cl;'edito de 2:000$,
para execução do decreto n .. 2. 522, de 28 de dezembro de

;.--.'

191:1;
2' ·discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 57,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo
Ministerio da Fazendn,o credito especial de 342$010 para occorrer ao pagamento devido a Domingos Tamanqueira, em vir. Ludo de sentença judiciaria (com parecei' (avoravel da Com-

',,.·,·

missão diJ Finanças);

.· •:

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados n. fO,
do 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir; pelo
1\Iinisterio da Fazenda, .o credito especial de 3:359$719, para
pàgamento á firma Wanderley, Bais & Conip., cm virtude de
sentença. do juiz. federal do Estado de Matto Grosso (com 21a_.

... ,

'l

l'écm• fo.vtp·avel da Commissão de Finanças) ;

I

2" discussão da prciposioão da Camara dos Deputados n. 92,
de ·1912, · autorizando· o Presidente da Republica a conceder
seis mezes de licem;.a, com todos os vencimentos, ao bacharel
Godofredo Mendes· Vianna, juiz substituto seccional do Estado 'do Maranhão (com 2Jareci:1· da Commissão de Finanças

:I:

o((c1•ccendo emenda);

···

· . ·.

·

·

.

2" discussão da proposição da Camara· dos Deputados n. 70,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica· a conceder'
· licença; com todos· os vencimentos, para tratamento de saude,
a Oscar de . Carvalho · Azevedo, guarda-livros da Inspectoria
de Portos, Rios e ·canaes (com 21arec·er. da. Commissão de Finanças o({erecendo emenda);

nanças);·

: . .,!

.

'

.

;~I··
...

~-:..

'

':_:·

'

-~i

.:.- /'

'

.

'
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·

·

r
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'

.

·'

. , . , ,.

,. , ..,, :••d .•. i

2' discussão da proposicão da Camara deis Deputados n. 84,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica. a. abrir, pelo
· · 1\Hilisterio· da. Agriculturà, ~ridustria e Commercio, o credito
especial de 70:000$, para ·as despezas de recepcão ás com.;.·
. missões ·astronomicas estrangeiras que veem ao· Brazil observar o eclipse solar, e dando outras providencias (com parecer
favoravel da Commissão de Finanças) •. · ·. ·.. ·.

Levanta-se a sessão ás 2 horas

.~

. \ ....

. ,·

·

2• discussão da proposição 'tla Camara dos Deputados n. 77,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de 10 :800$ para occorrer ao pag,\lmento de funcciona~
rios da Reparticão de Aguas e Obras Publicas que foram addidos em virtude do art. 62, do decreto n. 9.079, de 3 de. no-·
vembro de :1.911 (com •pa1•ecer (av01•avel da Commissão de- Fi-

I
I,

·

. ··

':1.0 ·minutos.·

· · .· ·. · ·
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HG• SESSÃO, EIW 5 DE OU'l'UBIRO DE 1912
.

:

("

P~ESIDENC!A DO SR. PINHEIRO MACHA[)O, VJCE-PHESIDENTFJ

A' 1 hora da tarde, })resente numero legal, ab1·e-se a
sessão, a que cot1cor1'em os Srs. Pinheiro Mruchado, Ferreira
Chaves, ·Pedro Borges, Candido de Ab1·eu, Jonathas Pedrosa,
Gabriel Salgado, Indio do Brazil, José Eusebio, Urbano Santos,
Mendes de Almeida, l?rancislJo Sá, 'l'homaz Accioly, 'l'avares de
L.yra, Walfredo Leal, Castro ·Pinto, Sigismundo GOillCalves,
. Raymundo de Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Valladão,
Luiz Yianna, Bernardino Monteiro, Sá ·Freire, J!'eJi.ciano 1Penna,
Francisco Gly·cerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, à;
Az.eredo, José Murti.n11o, Generoso Marques e Abdon Baptista (::JO).
.
Deixam ·de ·comparellCl' ·!JOB1 ~:alisa· ~usti'ficada os /Srs.
Araujo IGóes, Silverio Nery, Arthur :Lemos, Lauro S'odré, Ribeiro Goncalvos, Gervasio Passos, ~Pires Ferreira, Antonio de
Souza, Cunha Pedrosa, . Goncalves ·:Ferreira, Ribeiro de ·Brito,
Gomes :Jtibeiro, Coelho e Campos,· José Marceilino, Ruy Barbosa, 1\Ioniz l<'reire, João Luiz Alves, Lourenco Baptista, Nilo
Pecanha, Augusto de VaStco.nrcellos, Alcindo ·Guanabara, Bueno
de •Paiva, Bernardo MonteiW; Alfredo Elli.s, Campos .Salles,
Gonzaga . Jayme, •J\Ietello, àlencar Guünarães, Felippe Schmidt,. Herci!io Luz e Victorino Mon~eiro. (31).
E' lida, postá em . discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior.
. · · ·
· ·
.·
•

O Sr. i" Secretario clá conta do seguinte
EXPEDiENTE
Officios:
Um do Sr. juiz federal subsLiLuto da secção do Estado do
Rio do Janeiro, de ·4 do ;corrente, remettendo a •cópia ela acta
geral .da apuração da eleicão realizada no mesmo Estado em
1 do setembro do. co~rento anno, para preenchimento de uma
vaga de Senador, na sua representação.- A' Comrhissão do
Poderes.
. . ..
. .
· . ·'
.
Un1 do Sr. Ministro da Marinha, de 4 do corrente, trans- ·
mittinclo a mensagem com que o Sr· .. Presidente da Republi.ca
restitue dous dos autograpllos da resolucão do Congresso Nacional, sanccionada, que ·manda abrir ao mesmo ministerio o
•Credito supplemental' de. 6. &98: 70'1$, OUI'O, pa1•a. OCCOrrer ao
pagamento das prestacões do ultimo COUl'a()ado, dÓS submer- .
siveis, dos monitol'es e ·material encommendados na .iillüropa,
e augmentar o programma naval autorizado pela ·.lei :n. 1. 296,
de H de dezembro de :1904.- Al'.chive-se um dos autographos
e communique-se -ú Camara, remettondo-se.-lhe o outro.
'

'

:

'
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Um. do .Sr. Ministro ela Justica e Negocias Interiores, de
· 3 do corrente, Lransrriittindo a mensagem com que o Sr. iPresidente da 'Republica restitue dous dos autographos da resolucão do Congresso Nacional, publi·cada, que proroga a actual
sessão legislativa atld o dia 3 de novembro do COL'l'ente anno.
- Ar.chive-se um . dos autographos c communique-sc la Gamara, remettendo-se-lhc o outro.
'Telcgramma do Sr.· Augusto Bol'!Jorcma, communicauLiu
que assumiu o exercício elo cargo de governador do Estado do
Pará, no impedimento do Sr. Dr. João Coelho.- Inteirado. · ·
Requerimento do Sr. Porfirio Duarte Bezerra Junior,
offivial de 3" .dasse da fundicão de typos da Imprensa Na- ·
cional, allegando estar completamente cego, pede ao Congresso
Nacional melhoi·ia da aposentadoria que lhe foi concedida.A' Commissão de Financas.
O Sr. 3" Secretario (servüulo de 2•) de!Jlara que não ha
· ·
. pareceres. ·

O Sr. Mendes de Almeida- Si'. Presidente, ha dous annos
o mundo ·:civilizado foi surprehendido •com a noticia de que
rebentara em Lisboa uma revolucão que deu em. resultadô,
com a adhesão das províncias, a proclamacão do regímen republtcanos ·em. tenas portuguezas. A surpreza foi g·rande para
os espíritos desprevenidos, que não conheciam a propaganda
latente, a luta enorme que se havia estabelecido em todo o
territorio portuguez, propaganda incessante, tenaz, animada
por todos aquelles que tinham motivo para suppõr que a· feli•cidade do seu paiz dependia do novo regímen, que elles afinal
proclamaram.· Mas, os que acompanhavam cuidadosamente o
movimento politico que então existia em Poi·tugal, esses sabiam que essa. luta terià, com ·!Jerteza, um desfecho igual ao
que teve, embora não ·fossem previstos. os m~ios empregados
· · , ·· ·
para o. acto e sua manutencão. ·
Na analyse politica e so·cial de~ses factos !Jabe não investigar por que f'órma elles se apresentaram, quaes as drcumsLancias que os rodearam, mas, .si~l.l;.•q 'l'esul~ado que demoDJstJrou
qual a vontade de um povo mte1ro- mamfestada pela fórma
. por que os acontecimentos successivamente se encarregaram
de justificar aos olhos dos que a elles assistiam sem directo
interesse .que não o .de verit'iocar a exist'encia dessa vontade.
. Nessa luta. titanica, o povo portuguez não ficou irhmediatamente ·suggestionado .e, dcsdu. logo, se comecaram a sentir
as manifestacões. da sua. energia, pró e contra o f'acto, pelas
lprincipaes localidades. do paiz, atú então reino. Muitas vezes
houve heroicas .tentativas para destruir o facto de 5 de outubro, mas; ultima~ente, aUé. a J?l'Opria palavra. do chefe do
movimento .contrariO ao novo reg·rmen demonstrou que o povo
não queria que se modificasse esse regímen, pois faltou. com .
0 seu apoio .ás for.cas que seguiam aquelle que era e se con. '. .
servava fiel ao regímen .passado. .
Vol, VI
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O povo brazileiro recebeu, ha dous annos, com manifestas

demonstrações de solidariedade, por parte. da grande maioria
da Nação, o acontecimento que transformou o regímen politico
portuguez e no Senado tivemos occasião de ouvir a palavra do
nosso saudoso ex-Presidente, o Sr. Quintino Bocayuva, que, ·
com as phrases alevantadas do seu estylo, seduziu, por muito
tempo, a nossa attencão, propondo ao Senado. uma manifestação de solidariedade á Nação amiga.
Hoje festeja-se o 2• anniversario dessa .. proclamação. Em
nome da Commissão de Constituição e Diplomacia, proponho
ao Senado uma manifesta~ão sua, condigna desse anniversario,
passando-se um telegramma de congratulações ao Chefe da
Nação Portugueza, o Sr. Manoel de Arriaga, e aO Senado Portuguez, em nome desta illustre Assembléa. . .
Peco a V. Ex.; Sr. Presidente, que submetta 1á consideração do Senado .esta proposta da Commissão, em homenagem ·
á data amniversaria da proclamação da RepubHca em Portugal

.,(Muito bem; muito bem.)

·

O Sr. Francisco Glycerio (•)- Sr. Presidente, estou de
pleno accôrdo com a proposta do honrado· Senador pelo Maranhão e subscrevo sem :restricções · ·a justincação do reque·
rimento de S.. Ex.
O nobre Senador tem muita ràzão dizendo .que só se sur- .
prE}henderam •com o facto de 5 ·de outubro de 1910, em 1Port.ugal, os que não acompanhavam a intensa propaganda republicana que ·agitava todas as camadas sociaes do :velho Reino.

1(Muito bem.)

·

·

·

·

·.·

.

·.·

· ·

· Sr. !'residente, já em 5 de janeiro de 1881, em um grande
banquete effectuado em uma das cidades do Estado de São
Paulo, banquete nimiamente republicano,. ficou a mim •conferido o mandato · de saudar os repubHcanos pórtuguezes e de
dirigir uma saudação fraternal ao Partido Republicano Por-.
tuguez, e, quando fundamentava este yoto dos meus amigos
em S. 1Paulo, accrescentei que· a mim ·não seria surpreza si
antes do Brazil o novo regímen se implantasse em .Portugal.
·
Quiz, porém, o destino · que nós nos antecipassemos á
velha metropole, isto .é explicavel, porque .sem erribargo do
muito respeito que se deve ·á memoria dos '.imperadores do .
Brazil, é fóra de duvida ·CIUe a monar.chia ainda não •havia •conseguido lançar raizes .profundas no sólo brazileiro, · e ·essa ·era
de .si uma razão bastante para a antecipação com .que procla-. ·
mámos o regímen repubUcano.
·
· ..... ·
.· · , ·
·Duas sanações teve o ·regímen republicano neste pafz : a
:Primeira, quando. entrámos ·Para a incorporacão ,internaciornal
servida por esse regímen; a segunda, quando Portugal, transformando as suas· instituições ·polmcas, ·outra •cousa !Ilão fez
sinão sanocionar a accão republicana do brazileiro. ·... · , ... ~ .
., :.

'(*) lEste discurso. não foi revisto pelo orador.
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. Desejo que a Portugal aconteca o que aconteceu ao Brazil.
Os primeiros a:ctos ela nossa vida democratica foram seguidos
de perturbacões que retardaram a marcha do novo regímen,
mas o patriotismo e a fé republicana 'consolidaram as instituições.
·
Os primeiros passos da Republica em 'Poi'tugal foram evidentemente tormentosos, mas, não ha duvida que a victoria
da ordem moral é inquestionavelmente um facto, gracas,. em
grande parte, ao bom senso e ao patriotismo dos homens de
Estado servidores <lo ·novo .regímen.
·
Animar-me..:hià a additar uma proposta á que foi apresentada pelo nobre Senador pelo Maranhão, pedindo a S. Ex.
que se digne nomear uma commissão para levar os ·Cumprimentos do Senado ao nobre representante da Republi.ca Por. tugueza no Rio de Janeiro, o illustre Sr. Dr. Bernavdino Machado. (Muito bem I Muito bem 1)
O Sr. Presidente- Os senhores que approvam a proposta
feita pelo nobre Senador pelq .Maranhão afim de que sejam.
expedidos telegrammas congratulatorios ao venerando Presidente e ao 'Senado da Republica Portugueza, queiram levan:..
tar-se.
Approvado unanimemente.
Os sei:thores que approvam o requerimento que acaba de.
ser feito. pelo Sr. Senador por S.. Paulo afim de que seja nomeada uma commissão para, em· nome do . Senado Brazileiro.
levar os seus cumprimentos ao representante. da Republica
Portugueza nesta Capital, queiram levantar-se.
Approvado.
Nomeio para constituírem essa commissão aos Srs. Sena•
dores Francisco Glycerio, José Murtinho e Urbano Santos.
O Sr.. Raymundo de Miranda-1Sr. Presidente, não pretendia oocupar hoje a tribuna· do Senado para iratar de
assumpto relativo tí annul!ação da. concurrencia para as obras
do porto de Jaraguã.
·
.
• •
· As ob.,jurgatorias, porém, que li bu>ntem nesta Casa, e que
se encontram no discurso do. Deputadl) Octavfo Rocha, profe-'
ric!o na sessão de 2. do corrente,. quarta-feira ultima, e a rectificacãl~Jo f.eita hontem naquella Casa do Congresso pelo meu
companheiro ·de bancada Sr. Eusebio de Andrade, obrigammo a uma explicação pessoal.
··. ·
. ·
·· Ultimando o seu .discurso, · disse o Sr. Octavio Rocha:
. «Aproveito a opp,ortunidade, Sl". Presidente, de achar-me. na
tribuna, para dar ·nma ligeira resposta a aggressões de' outra·
o'rdern feitas ·f6ra·desta-Casa, ao Sr. Ministro da Viação,. ·. · ·
S'; ;Ex. classifica, entre essas aggres5ões, uma que. se. refere a que <tseria incapaz o Ministro da Viação de resoJv,e·r
assumpto• ·importante · ~omCI .a concurrencia do· porto·. de · Jaraguá sem prévio e meticuloso estudC>. Não coll:itou da c;:it.i<~-
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fazer outras .empresas de portos colligadas~ e que esta affirmação seria uma aleivosia.
·
Realmente, o nobre Deputado precipitou-se, porque não
quiz aguardar a publicação integral dJo meudiscurso.
·
Si não me falha a memoria, r·eferindo-me ao caso . em
questão, eu disse que, uma vez mantido o despacho de annullação da 110spectiva concurrencia, e em vista do trabalho> c1on- ·
trario dos portos visinhos e interes'ses das empresas de portos
colligadas, as obras do porto de Jar1a.guá não se realizariam.".
Ora, Sr. Presidente, entre ai'i'irmar que existem empresas de porío·s colligadas que pleiteiam a não ,effectividade do
porto de Jaraguá e attribuir ao Ministro da Viação interi'erencia 10u connivencia nesse pleito,. vae uma grande differenca .
. Mantenho o que disse no meu discurso. Não me preoccupam absolutamente >outros interesses, como já tenho tido
occasiãJo de repetir desta tribuna, que não sejam aquelles. que
·dizem respeito directamente .ao progresso do Estado de Ala- .
gôas. E'-me indil'ferente que esta ou aquella proposta .seja preferida para a construcção do p,o,rto de Jaraguá; o que pleiteio,
como representante. de Alagôas, é a construcção desse porto,
que é uma necessidade urgente e iriadiavel.
· Disse S. Ex. que o Sr. ,Ministro era incapaz de resolver assumpto tãio importante sem prévio e meticu~oso exame
e que não se cogitou de se satisfazer a outras empresas de portos coiligaidas. «O que S. Ex. não i:az nem fez, disse o nobre
Deputadio', é defender interesses de proponentes, prejudicando
os dos Estados e os da União.»
.
Eu tambem não fiz, não faco, NEM FAREI outro empenho, senão ,em favor da União e especialmente dlo Estado
de Alagôas, sem receiar as investidas dos poderosos syndicatos que se >oppõem á construcção do po.rto de Jaraguá.
· Ha, porém, um ponto em que não posso absolutamente
nesta hora satisfazer ,o honrado Deputado pel>o Rio Grande do
Sul, e é quando diz S. Ex. que o hom·ado Ministro dà Viação,

além de saber wmp1•·i1' o se!t deve·r, 11ão faz p1·omessas vã.s
ou seducto1•as.
Restringindo isto á questão do po1·to de Jarag·uti, no Es-

tado de Alagõas, eu declaro que, sem querer de leve ferir a
honorabilidade elo .Sr. Ministro da Viac.ão, sem pôr em duvida
a ·sua probidade adininisurativa, porque não se trata aqui de
probidade pessoal, eu continuarei ·a ·Considera-r promessa· .vil
o seductora a ·p,romessa ·CJUe consiste na .constri:lccão do porto
·de Jaraguá, com a variante de 11egimen, porque continuo
a não
poder acredita·r oCJue o· Governo da Republica vít rt1esta hora
contrahir 10ueroso empDestimo de milhares de oóntos para
construir o. porto de Ja11aguá, maximé, quando a isto· se op- .
põem os portos de Pernambuoo e Bahia, as emprezas colligadas. de portos e ainda, o que é mais, a situação financeira
da Republica.
·
.
- .
Continuarei a te1; duv.idas. oom relacão . a . essa .vromessa
e nisto jlonsiste, .Sr. Presid.ente, a unica .~spqrança que .·me.
'·"
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resta contra o golpe que vem de soffrer o Estado de Alagôas,
em uma de suas mais !legitimas aspirações. E' duvidar, duvidtll'
sempre que essa promessa seja cumprida, até que os poderes
puhlicos, ou antes, até que o Sr. Ministro da Viacão· se disponha um dia a contrariar a minha palavra, a desmentir, porque
então nessa hora, quando as obras dO· porto de Jaraguá forem uma realidade, ou terei grande o indefinida satisfacão em
pedir desculpas a S. Ex. do juizo temerario qu,e fiz a respeito
dessa promessa, e em dar parabens a mim p~opri.o' por v.er n.
palavra do S1•. Ministro da Vi•ação transformada em agrad:wcl
realidade para ;o povo alagoano.
·
I:Ia um outro ponto. No discurso do nobre Deputado, quando S. Ex. se rei'erc a aggressõcs fóra daquclla Casa do Congresso, citou algumas referencias que são exclusivamente minhas e as .quaes eu já acabei de justificar. Resta-me, porém,
uma outra explicação, que dou por decoro a mim "mesmo.
Quem discute da tribuna do Senado, com a sinceridade e
a franqueza que hei empregado relativamente á impugnação .insistente ao acto do Sr. ministro ela Viação, quem com
n. sua palavra assume a responsabilidade, perante o Senado
e perante a Nação, das proposições que se encontram nos meus
discursos, não é capaz de dcscet• até a assumir o papel ele delator em papagaios publicados nos «a pedidos» do Jornal do
Commm•cio. Não, Sr. Presidente; acceito c respondo bodas as
inorepações crue me forem feitas com relação ás a.ffirmações
que se encontram nos meus discursos. porque fóra disto eu não
sou capaz de entrelinhados, de publicações a pedido c combinações de phrases de um Senador ou de um outro l'lepres·entante da Nação, com noticias de embarques de presidentes do
obras de portos.
Não sou capaz de descer aLé ahi; e, si o honrado Deputado
pelo Rio Grande do Sul me con:hecesse, ha mais tempo, saberia que sempre fui, desde os primeiros dias da minha vida
publica, um inimiwo encarniçado e intransigenLc. do anony- ·
mato, ínfima situação, na minha opinião, a que um homem
pócle chegar, acobertando-se na ir~esponsabilidade para ferir
a reputação· daquelles aos quaes niío enfre·nta por não ter a
necessaria coragem.
AbsolutamenLe nada Lenho que ver com isso. E' muito
· possiver·quc inimigos meus, de S. Ex .. ou do proprio Govemo, que int;cressados menos ponderados aproveitem ·a occasiruo ·em que· eu da tribuna do Senado combato o despa.cho do
honrado Sr. Ministro da Via cão, para desenvolver a sua perversidade, insinuando que ella pódc partir ele mim ou de
qt~alquer representante do Esta.do.
.
Isto, porém, Sr. Presidente, não póde escapar á arguciO:
ele S. Ex., sabido como é que essas accusacões feri nas, male\~Oil'a~>, não podendo merecer o acolhimento dos homens de
bem, niio pódlem. partir de nenhum dos representantes ele
Alagôas, incapaze·s de atassalhar a reputação alheia.
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Dada 'esta explicação e feitas estas observações, aguardo,

Sr·. Presidente, a publicação dos meus .discursos, já enviados

á Imprensa Nacional, afim de, cotejando o que já disse, verificar o que deVlo ainda dizer em resposta a S. Ex., mostrando
tambem o que S. Ex. pede e provando •O que S. Ex. exige .
(Muito bem; muito bem.)

OIRDEM DO DIA .

O Sr. Presidente- Não havendo numero para se proceder
ás votações constantes da ordem do dia, passa-se á materia
em discussão.
CREDITO DE

2:000$

PARA EXECUÇÃO DO DECRETO N.
DE 1.911

2.522,

Discussão unica do parecer da Commissão de Fi.nanca.s,

n. 311, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento

em que o bacharel Augusto Saturnino da Silva Diniz ,lente
das Escolas Naval e Polytechni.ca, pede ao Congresso que autorize o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça o •credito de
2 :000$, para execução do decreto n. 2. 522, ·de 28 de dezembro
de :1.911.
·
Adiada a votação.
CRlmiTO DE

342$010

P,ARA PAGAMENTO A DOMINGOS TAMANQUEIRA

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
· n. 57, de :1.912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, .
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 342$010 para
occorrer ao pagamento devido a Domingos Tamanqueira, em
virtude· de sentença judiciaria.
.
Adiada a votação.
Crmi:nTO DE

.

5:359$7:1.9

PARA PÂGAMENTO A WANDERLEY, BAIS ·
& COMP.

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 59, de 1912, autorizando o Presidente da Repubjj.ca a abrir,
l)eJo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 3:359$719, ..
para pagamento á .firma Wanderley, Bais · &, Comp., em vir- ·
tudo de sentença do juiz federal do iEstado 'de ·Matto Grosso..
Adiada a votação.
'i\
LICENCA A GODOFREDO 'MENDES VIANNA,'

2• discussão da proposição da Gamará dos Deputados,
n. 92, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a .con.,
·Ceder seis mezes de licença, com .todos · os vencimentos; ao
bacharel Godofredo ·Mendes Vinhna, juiz· substituto. seccional
do Estado do Maranhão. ·
·
Adiada · a votação.
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LICENÇ'.A A OSCAR DE CARVAr-HO AZEVEDO

·•

2• discussão da proposição da Cama.ro. dos Deputados,
n. 70, de 1912, autorizando o 'Presidente da Republi·ca a con~cder licença, com todos· os vencimentos, para tratamento de
saude, a Oscar de Carvalho Azevedo, guarda-Hvros da Inspectoria de Portos, Rios o Canaes.
Adiada a votação.
CREDITO PARA PAGAMEN'l'O DE PUNCC!ONARIOS ADiDIDOS

· 2• ·discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 77, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o ~credito extraordinario ·de. :1.0:800$ para occorrer ao pagamento de funccio:ilarios
da Repartição de Aguas e Obras Publicas que foram addidos
cm virtude do art. •62,. do decreto n. 9. 079, de 3 de novembro
de :1.911.
.
·
Adiada a votação.
CREDITO PARA OCCORRER ÁS DESPEZA.S COM A RECEPÇÃO DAS
COMMISSÕS ASTRONOMICAS

2• discussão da proposição da Camara ·dos Deputados,

n. 84, de 1912, autorizando o iPresidente da Republica a abrir,

pelo Ministerio da Agrj.cultura, Industria e Commercio, o .•cre. dito especial de 70:000$, para as despezas de recepção ás
•commissões astronomicas estrangei~as que veem ao Brazil
observar o eclipse solar, e dando putras providencias.
Adiad.a a ·votação.
·
.

.

o Sr.

Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou

le-

vantar a sessão.
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
Votacão em discussão uni•ca da redacção final do projecto
do Senado; ri. 143, de 19:1.2,· que autoriza a concessão de um
anno de licença, ·com todos os vencimentos, ao Dr. Enéas Arrochellas 1Galvão,. ministro do· Supremo Tribunal Militar;
Votação em discussão· uni•cn da redacção final do projecto
do· Senado,· n. ·44, de :1.9:1.2, que autoriza a •concessão de um
· anno de Ucença, cm prorogação, ao iDr. José de Lima Castello
Branco, inspector sanitario da Directoria !Geral. de Saude tPublica;
· . -Votação ·em 2• dis.cussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 68, de 1912, nutorizando o ·Presidente da Repu. blica a conceder um anno de Ji.cença, •com todos os yencimentos,
. a Antonio Dias Coelho, escrivão do Juizo Federo.!. do Territorio
do Acre· (CO'fl} pa1•ecm• favoravel ela Com.missão de F'i~anças,
o((erecend.o emenda) ;

.
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Votação em ·2• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 71, de ·1912, autorizando o IJresidente da RepubJi.ca a conceder um anno de licença, para tratamento de
saude, a Lamartine Moreira, collector federal em Ubarabinha,
Minas Geraes (com. 1Jarece1• (avm·avcl da Com.rnis.Yão de Finanças);

Votação em 2" discussão da proposição da Cam·ara dos
Deputados, n. 75, de 1.91.2, autorizando o iPresidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da .Tustiça, o credito extraordinario de 4414$4142, para pagamento ao tenente-.coronel Simão
de Souza Rego e Carvalho (com. parece1• favomvel da Cont?m:ssão de F-inanças);

Votação em 2" discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 83, de 1912, autorizando o 'Presidente da Republica a conceder um anno · de Hcença, ·COm todos os vencimentos, a João Augusto da Costa, major da Forca Policial do
Districto Federal (com. pm•ecer favoravel da Com.m.is.Yão de Fi-

nanças);

.11

Votação em discussão unica do parecer da Commissão de
Finanças, n. 3H, de 1912, opinando que seja indeferido o recJuerimenlo em que o bacharel Augusto Saturnino da Silva
Diniz, lente 'das Escolas Naval e Polytechnica, pede ao. Congresso que autorize o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça o credito de 2:000$, para execução do decreto n. 2. 522,
de 28 ele dezembro de 1911;
Votação em 2" dis.cussão da proposição dá Gamara dos
Deputados, n. 57, de 1912, autorizando o Presidente da iRepuhlica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 342$010 para occorrer ao pagamento devido a Domingos
Tamanqueira, em virtude de sentença judiciaria (com. JJareccr.

frr.vora.vel da Com.m.i.Y.Ytio de Finamças);
. .. '

Votação ein 2" discussão da proposição elo. Gamara dos
Deputados, n. 5:9, ele 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo 1\finisterio da Fazenda, o credito especial
de 3: 3!i9$rH O, para pagamento á firma Wanderley, Bias &
Comp., em virtude de sentença do juiz :Cedera! do Estado de
Matto Grsso (com.· jJa1'er:e1' {avo1'(1.1Jel d'rr. Commdssão de F1'nanças) ;

·

i\

Votação em 2" discussão da proposição da Cámara dos
Deputados n. 92, de 1.912, autorizando o Presidente da Republica a conceder seis mezes de liccnca, eom todos os vencimentos, ao bacharel Godofredo Mendes. Vianna, juiz. substituto
seccional do Estado do Maranhão (com 21arecer da Comm1:ssão
de.
. Finanças offm·ecendo àmenda);
.'

· .·

.

Votação 'em· 2" ·discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 70, de 1912, autorizando o Presidente da Republâca a conceder licença, com todos os vencimentos, para tra....

..
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tamento de saude, a Osca1• de Carvalho Azevedo, guarda-livros
da Inspectoria de Portos, Rios e Canaes (com parecer da Com-

missão de Ftnanças ofterecendo emenda) ;

·

.

Votacão em 2" discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 77, ele 1912, autorizandoo Presidente ela Republica n. abrir ao Minister.ío da. Viaoão e Obras Publicas o credito extraorclinario ele 10:800$ para occorrer ao pagamento de
funccionarios ela Repartição ele Aguas e Obras Publicas que
foram acldidos em virtude do art, 62, .do decreto n. 9. 079, de
3 de novembro de ·19t1 (com parecet· favm·avel da Com.missão

de l?lnanças) ;

Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos
Depu ta dos n. 84, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 70:000$, para as despezas de
r0cepção as commissões astronomicas estrangeiras que veem
ao Brazil observar o eclipse solar, e dando outras providencias
(com parece?• favo~avel da. Commissão de Finanças);

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. G!J, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença por um anno, com ordenado, a Arnaldo Quíntella, inspector sanítario ela Directoria Geral de Saude Publica (com pa-

?'ecel' (avoravel da Comm·issão de F·inanças);

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 7G, de 1912. autorizando o PresidenLo da Republiea a abrir,
pelo 1\Iinisterio da Fazenda, · o credito extraordinario de
7:300$789 pal'a pagamento ao Dr. Augusto Magalhães Barros
e Vasconcellos. em virtude de sentença ,judiciaria (com parecer

favm•a.vel da Cornrníssão de Finanças);

·

2• discussão ela proposição da Camara dos Deputados
n. 85, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario de
1 :652$155 para satisfazei' a precataria. expedida em favor do
tenente 1\fanoel Lourenço dos Santos (com pm·ecer tavoravel

da Commrissão de Finanças) .

.

Levanta-se a sessão :'ts 2 horas

117" SESK:tO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1912
PRESTDU:NCIA DO SR. PINHEIRO MACH/\DO; VICE-PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a ,que >COn•correm os Srs. :Pinheiro Machado,. Ferreira
Chaves, !Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa,
Gabirel Salgado, lndio do Brazil, Mendes de Almeida, 'Tavares
de Lyr\(, Cunha .Pedrosa, Walfredo Leal, Raymundo de ·Mi~

li8

ANNAES DO SENADO

rnnda, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna,
Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Peçanlla, Sá .Freire
Feliciano Penúa, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, Gonzaga
.Tayme, A. Azeredo, Metello, José Murtinho, Generoso Marques,
Felippe Schmidt c Abdon BapLisLa (28).
Deixam de comparecer com .causa 1iusf.ifikJada os Srs;
Araujo Góes, Silverio Ncry, Arthur Lemos, Lauro Sodré, .Tostí
Eusebio, Urbano Santos, Ribeiro ·Gonçalves, Gervasio Passos,
Pires Ferreira, Francisco ,Sá, Thomaz .A!ccioly, !Antonio de
Souza, . Castro Pinto, SEigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferrei-ra, !Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Coelho e 'Campos, José
Marcellino, Ruy Barbosa, .Joã_o Luiz Alves, Lourenço Baptista,
Augusto de Vasconcellos, Alcmdo Guanabara, Bueno de Paiva,
Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Campos Salles, Leopoldo de
Bulhões, Gonznga Jayme, Alencar Guimarães, J:Iercilio Luz e
Victorino Monteiro (33).
·
E' lida, posta em dis.cussão e,. sem debate, approvada a
nct.a ela sessão anterior.

o Sr. 1. Secretario declara que não ha expediente.
0

O Sr.
pareceres.

. ''

ao Secretario

(servindo de .2°) declara que não ha

O Sr. Tavares de Lyra- Sr. Presidente, havendo ·uma
vaga na Commissão de Poderes, em •consequencia do fallecimento do nosso illustre collega Dr. Cassiano do Nascimento, e
devendo a mesma •commissão reunir-se, afim de tratar da
eleição ultimamente realizada no Estado do rRio de Janeiro,
requeiro a V. Ex. que, nos termos do Regimento, providencie
para que seja substituído, na referida commissão, aquelle ·
nosso inditoso e· mallogrado collega.
O Sr. Presidente -Em tempo sená attendi<:lo o requerimento do nobre Senador, visto como o preenchimento de vagas
da Commissão de •Poderes só póde ser feito por meio de eleioão
c o Senado não tem numero suffi.ciente para deliberar.
O Sr. Sá Freire- ·Sr. Presidente, os jornaes de hoje trouxeram a infausta noti·cia do passamento do ministro do Supremo Tribunal !Federal Sr. Dr. Manoel José Espinola.
· ,,
O honrado ministro exerceu funcoões ·de destaque no Dis- '
f.f"i,cto Federal, por duas vezes occupou o logar de chefe de
Policia e por longos annos o de desembargador da Côrte de
Appellação. Os serviços que S. Ex. prestou nesses cargos foram
relevantissimos, e o brilho, a •correcção, a integridade com
que· se desempenhou. do cargo de ministro do Supremo TriJmnal são conhecidos de todo o Brazil.
.
. .
Assim sendo, rogava a V. Ex. que se dignasse consultar o
Senado· si ·concordava que na· acta dos nossos .trabalhos fosse
lançado um voto de profundo pezar pelo fallecimento de tão
illustre cidadão. (Mttito bem.)
.
.· ·

•"

J

•I

~
't

.,

'sESSÃO EM

:~

.!

7

DE OUTUBRO DE

19:12

!)9

O Sr. Presidente- Os sonho1·es que approvam o requerimento que OJcaba de ser feito pelo nobre Senador pelo Dis- .
tricto Federal, para que seja lançado um voto de pezar na acta
da sessão de hoje, pelo fallecimento ·do integro magistrado
Sr. Dr. 1\Ian,oel José Espinola, queil'am levantar-se.
Apprvado unanimemente.
ORDEM DO DIA.
O Sr. Presidente- Não havendo numero para se proceder
:is votacões constantes da ordem do dia, passa-se á materia cm
discussão.
·

..
I

UCmN(:A A ARNAWO QUINTET,LA

2" dis·cussão da proposioão da Camara dos Deputados,
69, autorizando o ·Presidente da Republica a coiliceder licença
por mil anno, com ordenado, a Arnaldo Quintclla, inspector
sanitario da Directoria Geral de Sauclc Publica.
Adiada a votação.
Jl.

CI\ED!'l'O DE

7 :300*7189,

PARA PAGAMENTO AO DR, AUGUSTO BARrlOS
E VASCONCET,LQS
i',
I

. •.,

;•

2• dis.cussão da proposição da Camara dos Deputado~,'
n. 70, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerlo da Fazenda, o •credito . extraordinario de
7:300$789, para pagamento ao Dr. Augusto Magalhães Barros
c Vasconcelios, em virtude de sentença judiciaria.
Adiada a votaoão.
·
CRED!'PO DE 1 :652$155, PARA PAGAMENTO AO ~ENENTE LOURENÇO
DOS .SANTOS

~

$:
':p•

··.
r~·.

· 2" discussão. da proposição da Camara dos Deputados,
n. 85, de '1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
pelo · Ministerio ela Fazenda, o credito extraordinario de
1:025$155, para satisfazer a precataria expedida em favor elo
tenente Manoel Lourenço elos Santos.
Adiada a votação.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a !.ratar, vou Ie~
vanLar a sessão. . ·
· Designo pnra ordem do dia da seguinte:
.
Eleição de um Senador para preencher, na Commissão de
Poderes, a. vagn aberta com o fallecimento elo St'. Cassiano do
Nas·ciimento. ·
'

,..
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Votação em discussão uni•ca ela redacção final do projecto
do Senado, n. 43, de 1912, que autoriza a concessão de um anno
de licença, com todos os vencimentos, ao Dr. Enéas Arro·chellas
Gaivão, ministro do Supremo Tribunal Militar;
Votação cm dis,cussão uni.ca da rcdaccão final do proJecto
do Senado, n. 1.14, de 19:12, que autoriza a concessão de um :mno
de Ji.cença, em pl'orog-ação, ao Dr. .José de Lima Castello
Branco, ingpector sanitario da Directoria Geral ele Saude 'PubJi.ca;
Votação em 2" discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados, n. 68, de 1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licenc.a, com Lodos os veniCimentos, a Antonio Dias Coelho, escrivão do Juizo Federal do
Territorio do Acre (com pm•ece1• tavm·avel da Commissão de

Finanças, o/'(e1•ecendo emenda); ·

Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 71, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a •conceder um anno de licenca, para tratamento de saude,
a Lamartine Moreira, coller,tor fer.leral em Uberabinha, Minas
GE•raes (com JJa1'Cf'f'i' (avoravel da Com1m:sao de .!if.ínanças);
Votação em 2" discussão ela proposição da Gamara dos
Deputados, n. 75, de 1912, autorizando o Presidente da RepubJi.ca a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o credito extraordinario de ·4414.$·4..12, para pagamento ao tenente-coronel Simão
de Souza Rego e Carvalho (com }J(werer (mJoravel da Commisrin dr> F'·inanças);

.

Votação cm 2" discussão da propos1oao da Camara dos
Deputados, n. 83, de 1912, autorizando o Presidente da Republi•ca a conceder um anno de licença, com todos os vendmentos, a João Augusto da Costa, major da Brigatla Policial do
Districto Frclrral (cmn parecer f'm.•m'a?!el da Commissão de

Finanças) ;

Votação em discussão unica do parecer da Commissão de
l<'inanças n. 3H, de 1912, opinando que se.ia indeferido o requerimento em que o bacharel Augusto Saturnino da Silva
Diniz, lente elas Escolas Naval c Polylechnica, pede ao Congresso que autorize o Governo a aln•ir ao Ministerio da .Justiça o credito de 2:000$, para a rxccução do decreto n. 2. 522,
de 28 de dezembro de 1911;
Votação em 2• discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 57, ele 1912, autorizando o Presidente da RepubJi.ca a abrir .pelo Ministerio da Fazendil, o credito especial
de 312$010, para occorrer ao pag·amento devido a Domingos
Tamanqueira, em virtude de sentença ,iucliciaria (com pa1•eccr
(a?.!01'aN!l rla Commissão de F-inanças);

/

•
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Votação da 2" discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 59, de 1\H2, autorizando o Presidente da Repu·
publica a abrir pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 3:359$719, para pagamento á. firma Wanderley, Bais
& Comp., em virtude de sentença do juiz federal do Estado de
l\Iatto Grosso (com 11a1'ecer [av01•avel tla Commissao de F-i·

nanças);

..

. Votação em 2" discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 92, de 1912, autorizando o Presidente da Repu.
blica a 'coruDeder seis mezes de licença, ·com todos os venci!·
mentos aQ bacha:rel Godofredo Mendes Vianna, juiz substituto
seccional do Estado do Maranhão (com parece1• da Commissão
de Finanças, of(e'l'ecendo emenda);

·

Votação em 2" discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 70,· de f912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença, com todos os vencimentos, para tratamento de saude, a Oscar de Carvalho Azevedo, guarda-livros
da Inspectoria de Portos, Rios e ·Canaes (com 2Ja1•ece1' da Commiss!io de Fianças, of(e1'ecenclo emendas);

Votação em 2" discussão da proposição da Gamara dos
Deputa.dos n. 77, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de IO :800$, para ODcorrer ao pagamento de
-funccionarios da Repartição de Aguas e Obras Publicas que
foram addidos em virtude do art. 62, do decreto n. 9.079, de
3 ele novembro de -1911 (com parecei' (avoravel da Commissão
de Finanças) ;

I,.

i
1!11

1'11

·

Votação em 2" discussão da proposir;ão da Cámara dos
Deputados n. 8-í, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo 1\Iinislel'io ela Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 7G :000$, para as despezas de
recepção as commissõcs nstronomicas estrangeiras que veem
ao Brazil observar o eclipse solar, o dando outras providencias
(com parece1· (aVO'I'a.vel da Cormn·issáo de Finanças) ;

Votação CHI 2" distml:isão da proposição ela Gamara dos
Deputados u. oH, de 1912, autorizando o Presidente da RepubHoa a conceder licença, por um anno, 'DOm orden-ado, •a Arnaldo · Quintella, inspector sanitario da Directoria Geral de
Saude Publica '(cou~ parecer· favomvel da Cornmissão ele Fi-

nanças);

..

....
i]

..

11

I
III

-...••

Vota~~üo em 2• discussão da Pl'oposicao ela Camara dos
Deputados n. 7G, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo l\Iinisterio da Fazenda; o credito extraordinario elo 7:300$789, para pagamento ao Dr. Augusto Magalhães Barros e Vasconcellos, em virtude de sentença Judiciaria

,(com pm·ecer favoravel ela Commissão de Finanças); .

.
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Votacão em 2" discussão da proposicão da Camara dos
Deputados n. 85, de 1!H2, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo l\Iinisterio da Fazenda, o credito extraordi~
nario de 1: 65~$155, para satisfazer a precataria expedida em
favor do tenente 1\Ianoel Lourenço dos Santos (com tJareccr {a-

·voravel ela Cornrn'issão de Finanças) .
•,

Levanta-se a sessão ús 2 horas.
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A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro 1\Iachado, Ferreira
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candielo de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio .do
Brazil, Jos•ó Eusebio, Urbano Santos, Mendes ele Almeida. Francisco Sá, Thomaz Alcioly, 'l'avares de Lyra, Cunha Pedrosa,
Walfredo Leal, Ribeiro de Brito, Raymunelo cl13 Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernardino
Monteiro, Nilo Peçanha, B.ernardo Monteiro, Francisco Glyeerio, Leopoldo de Bulhõcs, Braz Abrantes, A. Azeredo; Metelo,
José Murtinno, Generoso Marcit~es, Fclippe Schmidt, Abdon
Baptista e. Victorino Monteiro (35)
Deixam de comparece!' com causa justil'icada os Srs. Si!-·
verio Nery, Lauro Sodré, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos,
Pires Ferreira, Antonio de Souza, Castro Pinto, Sigismundo
Goncalves, · Gonoalves :Ferreira, Gomes Hi·beiro, Coelho c
Campos, José Mar.cellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, João Luiz
Alves, Lourenço Baptista, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos,
Alcindo Guanabara, Bueno. de Paiva, Feliciano Penna, Alfredo
Ellis, Campos. Salles, Gonzaga Jaymc, Alencar Guimarães e
Hercilio Luz (26).
·
\E' lida, posta cm discussão c, sem debate, approvada a
da sessão anterior.. .
O Sr.

I

~,.
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Secretario dlL conta elo seguinte

-

EXPEDIEN'l'E
Ol'Hcio elo Sr. i • Secretario da Camara dos Deputados, etc
· 7 do corrente, remeLLendo um dos autographos. elas rcsolucõcs.
elo Congresso Nacional, sanr1cionaelas, que .au,t,orizam o 1PresidcnLe da Republica a:
·
·'
a). abrir ao Ministerio da Marinha o credito exLraot·dinario
de 223 :3S3$213,. ouro, equivalente a :E 2·5 .116-4-5, para pagamento de fornecimentos feitos na Europa, ao couraoacto: Minas
Geraes e aqs cruzadores Barroso e Bahia;
·

',.

ú3
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· b) mandar contar aó 'capitão de mar e guerra .Francisco
Augusto de Lima Franco, chefe do Corpo de Commissarios da
Armada, para os ·el'i'oitos de refor•ma, o período de 18 mezes e
13 dias em que exerceu o .cargo de amanuense da secretaria do
extincto Arsenal elo Marinha ela Bahia.- Archivose .

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

'

COM!vliSSÃO DEl PODERES

Eleicão do um Senador pal'a p1·eencher;, na Commissão de
.Poderes, a vaga aberta com o fallocimento do Sr. Cassiano do
Nascimento.
·
São recolhidas 31. -ccdulas que, ·apuradas, dão o seguinte
resultado:
Votos

I

IRi])eiro de :Srito. . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. 28
Jf. GlycOrio . ....· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:l
1\fetello ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Em 1Jrnnco.. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . i
O Sr. Presidente- Está eleito membro da Oommissão de
Poderes o Sr. Ribeiro de Brito.
Votacão, cm discussão unica, da reda,cção final do proJecto do Senado, n. 4.3, de 1912, que autoriza a 'concessão de
um a:nno de licença, com todos os vencimentos, ao Dr. Enéas
· Arrochellas Ga,lvão, ministro do Supremo Tribunal Militai'.
Approvada.
Votacão, em discussão unica, da reda·cção final <lo projecto do Senado, n. 4..4, de '1012, que autoriza a concessão do
um anno de Ji.cenca, em. prorogacão, ao Dr. José de Lima Cast.ello Branco, inspector sanitario da Directoria Geral de Saude
Publi<ca.
·
Approvada.
Vofacão, . oin 2" discussão, da proposição da Cam:wa cios.
Deputados, n. 08, do 11912; autorizando. o Presidente da Republica a ·conceder um anno de Iicenc-a,. com todos os vencimentos, ·
a Antonio Dias Coelho, escrivão do Juizo Federal do Territorio
do Acre.
' ...
:Ap!)rovada.
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EMENDA

' Ao artigo uni co: SulJstituam-se as palavras: « •com todos
os vencimentos » pelas seguintes: « com dous terços de vencimentos».
Votação, cm 2• discussão, ela proposic.ão da Camara dos
Deputados, •n. 71, de 1912, autorizando o 'Presidente da Republi-ca a conceder um anno de Hcenca, para tratamento de saude,
a Lamartinc Moreira, coiiector federal em Uberabinha, Minas
Geraes.
Approvada.

Votação,. em 2' · discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 83, de 1912, autorizando o Presidente da ·Republica a conceder um .anno de licença, •com todos os vencimentos,
a João Augusto da Costa, major da Forca Policial do Districto
Federal.
App1;ovada.
Votacão em discussão unica do parecer da Cominissão elo
Finanças, n. 3H, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento em que o bacharel Augusto Saturnino da Silva
Diniz, lente das !Escolas Naval e Polytechnica, pede ao Congresso que autorize o :Governo a abrir .ao Ministerio da Jtistica
o credito de 2 :000$, para execução do decreto n. 2. 522, cie
28 de dezembro de 1911.
Approvado.
Votac;ão, em .2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 57, de 19:12, autorizando o 'Presidente da Republica a abir, pelo Mini·sterio. ela Fazenda, o crédito especial de.
342$010 para: occorrer ao pagamento devido a Domingos Ta· ·
manqueira, em virtude de scntenc.a judi,ciaria.
Approvada.

'

t: '

• ·i

.

I

i'
1r · :. rf, :·i
1 ~

II

E' igualmente approvada a seguinte

Votação, em 2• discussão, ela propos1çao da Camara dos
Deputados, n. 75, de 1!H2, autorizando o 'Presidente da Republica a abrir, pelo i\Iinisterio da Justiça, o credito extraordinario de 4:14$oH2, para pagamento ao tenente-coronel Simão
de Souza Rego e Carvalho.
Approvada.

I

I

·.>i': j!
.. ~

1

' I

.I II . · : i!
I'!'! U:-.-!

ANNAES DO SENADO ·

I

L

·-·.i .

1I;

I

~

: I

i I''' II:
~

I

I'

I

I

1

:.
• .t

·1

a: 1;.

I

1

I I

1

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 59, de 1912, .autorizando o Priesidente da 'Repu-·
blica a abrir, pelo Ministerio· da Fazenda, o credito especial de
3 :359$7:19, para pagamento á firma Wanderley, Bais & ·Comp., .
em virtude de sentença do juiz federal do Estado de Matto .
Grosso.
Approvada .

I
SESSÃO ElVI

8 DE

0U'l'UBI10' DE

HH2

E' annunciada --._'t votação, cm 2• diBcussão, dà proposi~\ÜO da
Gamara dos Deputados, n. '92, de i!l12, autorizando o i.Prosiclento
da llopublica a conceder seis mezes de licença, com Lodos os
vencimentos, ao balJharel Godoi'1·edo Mendes Vianna, juiz substituto seccional elo Estado do Maranhão.
"

•

1

· O S~. Mendes de Almeida (para. encanünhm• a votação)-..

Sr. Pres1dente, parece-me que houve um pequeno engano da
. pnrtc da illustrc Commissão de Financas em relação a esta proposi~\ÜO, porque a emenda apresentada não .decorre do articulado o dos cons'ideranda da mesma commissão.
Ainda ha pouco votümos aqui uma licença, com todos oil
vencimentos, a um digno ma.ior ela Força Poli•cial, c essa pro-:posição logrou parecer favoravel da Commissão de Financas.
Não ú justo, portanto, razão por que só attribuo isso ao
engano della, crue a Commissão de Finanças, em relação a esse
magistrado, que está gravemente p·erturbado em sua saude,
que tein trabalhos importanti:ssimos, por todos applaudidos,
como ·O Codigo :Processual do Estado do Maranhão, c.uc cllo
acaba de .confc(Jicionar, accrescendo mais que está sol'l'rendo de
uma molestia gravíssima, de uma polynevrite beriberica, como
a propria Commissão indicou em seus motivos justificativos,
seja 'concedida a licença sómente com o o1·den'ado. ·
l'l:'omo a liberdade de chamar para o ocaso a attenção do
Senado.
App!'OYada Pl'OPOSÍ\)ãO .
. E' rejeitada a segu~nte

a

EMENDA.

Ao· artigo unico: ·Em vez do «com todos os vencimentos ~.
diga-se: «com ordenado)),
''

O Sr. Mendes de Ahne·ída (pala orda?n)~llequciJ•o a V. ·Ex.,

S1·. 1Pi·esiclente, que consulte o Senado si di~pcmsa o interstício
, . regimental, afim de que possa ser dada· r:>ara a proximà sessão.·
. esta proposição: .
. ·.
,..

..

ConsUltado, o .Senado approva
o l'equerimento:
.
.
'

•I

'

.
Vôtacão, ··e1l1 ~· discussão; da Pl;Óposicão·.dà Gamara dàs
Deputados, n. 70, de. ·1 !li2, autorizando. o .Presidente da .Repu-:l:llica a conceder licença, com. todos os vencimentos,· para trata. n1ento ,de saude, a .Oscar de .Car.valho · Azevedo guarda-livros
dli. Inspectoria de ·,Portos, .Rios. e. Ca:naes. ·
.. ,
Approvada.
·
.
·
.
·
·
.
·
.
·.
'

'

'
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3• eliscussãq ela

proposiçã~

:

da Gamara dos

D~putados,

'!1· 77,

do HJJ 2, autor1xanelo o Presidente da. Republlca a abrir ao

Ministcrio da Viação o Obras PubJi.cas o orediLo extraordinario ele '10 :800$, para occorrer ao pagamento de funccionarios
da IRiepartição de Aguas e Obras I)ublicas que foram addidos
cm vil'tude do art. 62, do decreto n. 9. 079, de 3 de novembro
do 19H (com parece1• {avora-vel da. Commissão de .Finanças);

3" discussão <la proposição da Gamara dos Deputados,
n. 84, de 1912, autorizando o P.1•esidente da Republica a abrir
pelo .Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, ·o cre-.
dito especial de 70:000$, para as despezas de recepção ás com..:
missões astronomicas estrangeiras que veem ao Brazil observar o .eclypse solar, e dando outras providencia~ (com parecer
{avoravel da Commissão de Finartças);

.

··

.

.

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, n. 76,

de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir pelo
!tVlinisterio •da Fazenda, o credito extraordinario 7:300$780,
para pagamento ao Dr. Augusto Magalhães Barros c Vasconcellos, em virtude de sentença judiciaria (com '!larecer {avotavel da Commissão de Finanças);

·

· .

Levanta-se a sessão ás 2 horas.

HO" SE~;3Ã_{) EM 9 DE OUTUBRO
..
' ':: •,:·... :I.
.
t>fiES!DENCTA DO . SR. PINHEIRO MACHADO,

DE 1.912 .
'.

VTCE-Pnl~SIDT~N'!'I~

A' 'I hora da tarde, presenf.e .numer•o legal, abre-se a
sessão, a que conco'rrem os Srs. Pinheiro. Machado, Ferreira
Chaves, ArnuJo. Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonnf.has
.Pedrosa, Gabriel. Salgado, Arthur Lemos, Imlio do Brazil, José
Euzcbio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Francisco Sá,
''hom.í1?. Accioly, Tavares de Lyra; Cunha Pedrosa. Walfr·cclo
Leal, Sigismundo Goni;;!ilcbS, Gonçalves Ferreira,· Ribeiro de
·Brito, Raymundo de Mifrinda, Guilherme Campos, Oliveira
Valladão, Luiz ·Vianna, Bernardino •Monteiro, Moniz Freire,
Nilo Pccanha, ·~::i'' Freire, Augusto de Vasconcellos,· Francí~eo
G.lycerio, Leó·J'lol'do do Buhões, Brar. Abrantes, A. Azercdo,
l\fctello, José. Murtinho, Generoso Marques, Felippo Schmidt o
~1\.bdon Baptista (38).
. ·. ·
·
Deixam de comparecer com cnpsa · .iusLificada · os Srs. .
·Sílverio Nery, .Lnuro Sodré,. Ribeiro Gonçalves, Gervnsio.
Passos, Pires Fcrr•eira, Antonio de Souza, CDstro Pinto, Gomes
Rib'ei.ro, Coelho· c Campos,· José Marccllino, Ruy Barbosa, João
Lujz Alves, Lomenço Baptis.ta, Alcindo Guanabara, Bueno de
Paivn,' Bernardo, Monteiro, Feliciano Penna, ·. Alfredo • Ellis,
. Campos Salles, Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães, Hercilio
Luz c Victorino Monteiro (23).
·
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SESSÃO EM

9 DE OUTUBRO DE 1912

()0

E' lida, posta cm discussão e, sem debate, tt!)provada
acta da sessão anterior,

~

O Sr. 1 Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
Um elo Sr. 1• Secretario ela Gamara dos Deputado!', de 7· ·
rio corrente, remettendo a seguinte proposição
N. 96- 1912

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder ao bachar·el Antonio. Augusto Ribeiro de· Almeida,
p!'omotor publico da comarca do Alto f..cre, um. anno rlo liconr\n, com dons terços dos seus respeeL1vos vencnnentos, pnra
t.enC'll'-SC 'onde lho convier; revogadas as disposições em conLr·ario.
·
Camara· dos Dopuf.ados, 7 ele outubro ele 1912. - Sabúw
T/a.I'1'0so htn:ior, Presidente. - Anton·io Simet1o dos Santos
Leal, -t.• SecreLm•io. - ht?Jenal Lamarl'ine rle Faria, 2• Roer.~··
l.nl'io interino·. - A' Commissão ele Finanças. .
Outro da mesma proceclencin, ele 8 do corrente, communicando ter aqueJla Cnmnra approvado e <lnviado á sancção o
proJecto do Sen~do.que concede licença até um ~nno, com clçms
f.ercos .dos vencnnentos, no desembargador Aflonso Lopes di)
Miranda. - Inteirado.
Telegrammas:
Um elo Sr. Dr. Manoel d'Arriaga, presidente da Republica
Portugueza, agradecend'D as congratulações enviadas pelo Senado Brazileiro, por occosião do segundo anniversario da proclamação do novo regímen. - Inteirado.
Outro do Sr. 1• Secretario do Congresso Legislativo elo
Estado elo Espírito Santo, communicando a instailação dos
respect,ivos trabalhos o a constituição da sua mesa. - Inl.oi-

rod~

·

.t
ii

I,.
J;

·

Requerimento do Sr. Francisco Manoel de Almeida, cnhn
de esquadra . do Exercito, pedindo molhol'ia de roformn. -A' Commissão de Finanças.
O Sr.. 2~ Secretario declara qüo não ha parece·res.

o Sr. Presidente ....:. Tendo a Mesa .conhecimento de que
o Sr. Senador Feliciano Pen'[ln acaba do perder pessoa ele son
parent.esco, facto est'e qne o priva ele comparecer aos nossos
tt·n.)lnlhos, vou mandar, em seu nome, desano,int' a S. Ex,

,·,·

'

(•
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que no texto da le·i não se entende havm· phrasa on palmm~
inu.ta..mpe1'{lu.a on sem1 e({e'ito.
Vamos adeante.
·
Antes de apreciar o ultimo elos sophisma.s do discm·so do .
nobre Deputado por Magoas, Sr. Barros Lins, in bona ('ide por
S. Ex. transportado ·do parecer mystificador do 'Sr. inspecto!'
de Portos, aproveHo o momento p.ara responclerl não só a 8. Ex.
eomo ao meu distincto amigo Deputado pelo Rio Gl'ande elo
Su'l, Sr. Octavio R:o<Jim, qua;ndo. referem, inspirados no sempre
memoravel parecer do Sr. inspectot· de Portos, sobr/e isenção
ele clire.itos.
.
·
A isenção de direitos constante do edital, clausula XXXV.
não produziria recusa ele registro do contracto pelo 'l'ribunal
de Contas; apenas a respecUva clausula seria consideDada como
illie.'\':istente, nos termos precisos do art. 2", n. V, leUra b, da
lei n. 2.524, de 31 de dezembro de HlH, que or<;.a a receita geral da Republica par;a o actual excrci'cio de :1.9:1.2, que dispõe
nMim::
·
«Nos contractos que forem ccl'cbrados não será pe,rmittido consignar a clausula de isenção de direitos,
sendo considerada· rmlla a qne p01·ventnra {ôr estip'l(.lada.»
Essa prohibição é posterior á ek1boi'ação, approvn()ão c
publicação do edita.! de concurrencia para construeção, uso o
gozo elas obras do por·to de, Jaraguá; esse edital é de 2R de
agosto do 19H. No dia 28 de novembro do mesmo annü de ·1911.
foram recebidas as propostas e. a prnhibição da clausula de
isenção. ele direitos estt't na lei da receita deste anno de· :1912.
Onde, pois, ·o erro ?
Neste ponto andou ac:ertada a Inspectoria de Portos, uma
lei muito posterior não. podE1ria attingir um acto legal, perfeitamente .iuridico, nem seria humano redigir um edital em 28
de agosto ele '1911 eliminando clausula prohibida·por uma lei ele
orçamento discutida e approvada ás pressas, em dezembro
do mesmo anno, sanccionada~ na vespe.ra do advento do anno
de :1.912 para vigorar em um exerci cio financeiro . futuro.
Mas ... tudo quanto ·de mais absurdo. se· puder inventaa·
será lembrado, tts mais· exquisitas al!egações, taes como ·essas
de isenção. de direitos, serão articuladas, para mystificação
da violencia praticada confJra. a realização das obras do porto
de Jaraguá ;
,
c) o ultimo sophisma {t guiza de argumento refere-se ao
trabalho que S. Ex. teve a simplicidade de annexar ao seu
discurso e ao mésmo. tempo prestando o serviço de descobr.il'
seu mentor: é um machiavelico ·cal cu lo do general ela campanha contra seu Estado, indicado pelas iniciaes D. V.
. (Dei Vecchio.).
· .
· Doattmento a que se re{e1•e o ·sr·. Bm·1·os L-irrs --. Despezn
que conforme o edital de concurrencia para-:as obras do porto
ele Maceió, de 28 de agosto de 1011, terão .que fazer os -:vaPQrcs que tran'sportarem cargas por aquelle porto. Ora, Sr;;
•
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Presidente, quando outras razões, além das muitas ,iá demonstradas na tribuna do Senado, c que toem sido evidenciadas
Lambem na tribuna da Gamara dos DeriuLados e pela imtirensa,
não existissem para caracterizar de um modo inconLesLavel u.
má i'é com que a Insp•ecl.ori a FecleJ:al ele Por Los, Ri os e Cannes
procedeu, Jraudando a confianca do Governo para propôr a
annullacão da concurrencia das obr.·as do porto de Jaraguú,
])astava esse clocumenl.o assignado pelo p.ropl'io inspector fe·
deral de Portos, Hios c .1 oaos.
E vama.s á prova.
E' simples, consiste em cifras e conLl'a cifras não ha
argumentos. E' a logica indiscuth,el, rj a logica dolorosa das
. eifras demonstrando a má i'é de quem mal se utilizou das
J'unccões que excreia para sacrificar dkeitós de um EsLado
fl. interesses subaiLernos.
Vejamos. A lei de ·.1.886 manda,. conl'rwmr. ,já está .demon$Lrado em discurso anterior que não preeiso recordar, que as
taxas de que LraLam os ns. :1, 2 e 3 do art. 7, paragrapho
unico, se,iam eobradas em pm·te e m·adativamente no caso 'do
as taxas da lei 1860, que se• encontram em todos os conl.ractos
ele concessão de por.·tos que po1· ahi existem, não seJam suJ'J'icionLés Lambem para a rct.rihuioão do capital empr.e·gado.,·
estando o cáes em trafego.
Ora, seria preciso que na vigencia do con Leacl.o se veri.
ficasse a insufficiencia elas taxas ela lei de 1869 para essa
retribuição do capital empregado, afim .ele se ]rançar mão
de parte elas taxas de 1886, GHADA'l'IVAMEN'I'E, isto é, começando
pelo minimó razoavel e graduando até chegar ú quantia necessaria para essa reprocluccão, hypothese que nunca se verificaria e que não podia deixar de ser ob,iecto de clausulas claras
e exp.ressas elo contracto que tivesse de se1· lavrado, cstatuindo
qual a PAH'l'Jl DAS 'l'AXAS cohraveis e a respectiva proporção
para sua elevação GRADNrrvAMEN'l'J,,
·
Para argumentar, portanto, com as t,axas ela lei de 1886,
na hypoLhese muitíssimo rn·oblematicn. de que as de 1869 não
fossem sufl'icien t;es, seria preciso começar a fazer o calculo,
não pelo maximo, porque a. esse nunca poderia chegtw, mas.
pelo mínimo razoa,vel.
.
O inspector de Portos, incontestavelmente; de mú :fé é preciso que isto fiqne bem accentuado para que não pairo
no espil'ito de ninguem a menor duvida a respeito desse procedimento - calcula no maximo todas as taxas contra expre:;sa disposição da lei: os paquetes do Lloyd, cuja tonelagem
varia entre 651 e 1.'185, pagariam 1.:093$680 a ·l :990$800.
Entretanto, o calculo legal, o calculo do boa fé, o calculo sincero, é muito differente. Os paquetes do Lloyd, cu.ia tonelagem varia entre 65·1 o J .185 pagariam, na fórma da lei, 05$'100
n.

u 8$500.

..

.

Portanto, a Inspectoria. de Portos fez ·um calem lo quasi ·
1.7 vezes acima das taxas Jega:es, e si não vejamos.
. Eu parLo elo seguinte ponto legal para ,o .meu cal.cnlo:
tomo por base· tYom vezes rna1s do que a taxa mnuma, contoru1º

·.

·. ..
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a lei de 1886, e assim mesmo, ao envez de encontrar a taxa
de 1 :093$, encontro a de ú5$, isto ó, tomando por base a taxa
rninimn. ela lei de 1886, elevando-â CEM VEzEs.
Si .isto nií.o representa, Sr. Presidente, uma prova ovidol1Lc da confusão que se procura estabelecer para PL'c,juclicnr
o Bstado de ·Alagôas, no tocante ú annullação da. concurt·encia
elas obràs do porto ele Jaraguti, prejudicando tanto quanto
possível a realizaoão deste tão ,iuslo ideal do povo alagoano,
entií.o, Sr. Pros.idente, não sei o 1]ue tudo isto poder:í.
si gn il'lcar 1
·
·
Mas, prosigamos na argumentação, porque ó preciso que
o paiz saiba que occupanclo esta tribuna não tenho outro
rim sinão verberar procedimento tão inconccto qtwnLo
dnmnoso aos interesses do J~staclo .que represento.
A Jnspectoria ele I)ortos, servindo-se dos vapores de carga
da Companhia Lloyd J3razileiro, chega á seguinte conclusão:
tal vapor, porque tem 880 toJlClaclas, deveria pagar a taxa ele
I:-178$400.
Não é verdade. 'l'omando por base o calculo por mim
adoptado, do elevar 100 vezes a taxa miníma, um vapor elo
RRO toneladas teria apenas de pagar 88$000.

nerorindo-so aos paquetes da Companhia Costeira, a Inspectoria de Portos illusiona do modo seguinte: ess·es vapores
que variam a tonelagem de 403 a 860, teriam de pagar elo
(ifi7$04 O a 1 :439$920.
Ainda não é verdade. Pelo ca.lculo de que me estou servindo teriam L!e pagur de 10$300 a 86$800.
.
O Ttt2J1J, sobre que tumbem falia a Inspectoria de Portos,
porque dispõe ele '102 toneladas teria que pagar 110$200 e
não i :85'1$360, conforme consta do calculo especialíssimo, incomprehensivel o in,iustificavcl da Inspectoria de Portos.
O Jtapema, que tem 825 toneladas, teria de pagar 82$800,
e não i :386$, conforme consta da informação daquella inspectoria.
O Ala(Jôas, do Lloyd J3razileiro, que tem 760 toneladas,
teJ·ia que pagar 76$ e não 1 :276$800.
· O Bocaina, com 860 toneladll!s, teria de pagar 87$ e não
1:461$000.

.

!\Ias; Sr. Presidente, para melhor armar ao effeito e impressionar os espíritos claquelJ.es que não toem tempo do
.eu.idnr mel.iculosamente desses pequenos detalhes, a Inspe.eLoria de Portos, para melhor fazer a sua ostcntacü,o sopllisl.ica, illusiona al'inal com os vapores ele commercio internl1cionnl.
·
.
Admire o Senado.
.
'roma p·o,r hn:se um elos paquetes ele maiol' tonelagem o
CaJJ Fhâstrm·e, que tem 8.748 t.onelaclas, caso viesse ello a l.ocar no porto de l\Iaceió. Esse calculo ó de 22:041$900 pm:n. a
taxa ele tonelagem, c cruanto ús mercadorias avaliadas·· cm
200:000$. diz que pagaria 4:320$000.
.
·· '
Isso não· r) oxncLo.
. . Pnoamos o calculo cem vezes maior sobre o mínimo dn
tnx.tt da lei de 1886 que se refere ú naVegação Tlacio·nn'I. Cnl-
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culemos o dobro do estabelecido para a navegaoão nacional,
isto r\ 200 vezes mais o mínimo· da taxa da lei de :ISSG <t:l compaJ:cmos eom o calculo acima, ela InspecLm:ia d'C Portos. Cobrando-se 200 vct.es mais, o Cap Finisterra pagaria do tonelagem ·J :710~600 o não 22 :O.J1J1;\Jíi0. QuanLo ús mercadorias, caleulnda Lambem a lnxa em 200 vot.os mais a taxa. mínima. da
lei do 188ü, G Oa}J F'inlslc1're pagada sobro a base do 200:000$
do mercadorias 100$ ou 200$, si o calculo fosso feito sobro a
Jlas·o ostahcloeicla. para a. navega(:i'io· nacional, isto IJ, 100 vezos nin is, o não 1 :a:w~ conformo a illusionisLa hormeno11 Liea dn
inspector do l)orLos.
·
NosLns condii,)Ões, cu dosc,ia!'ia vêr si a. comgom dessa
inspocLor.ia ehognrin. ao ponto elo afJ'irmat• o con LraJ•io do quo
venho rJoit.ondo o reg·isLranclo c não· posso acreditar qno o 1\linistorio da Viaçffia eontcstc que as taxas da lei de J 88íi siio
simplesmente complementares.
Estas taxas não são csscncines ,mas supplcmenLn.rcs.
como clomonsf:rei no principio elo meu discurso, gunnclo l.ra.:
toi elas taxas da lei de 1800, c que se encontram cm todos
contracl.os elo porl.os que por ahi andam. As taxas ela lei ele
·1.880 constm1Lcs da clausula XVI do edital sr5 podem ser applieadas EM PArt'l'E o na hypoLhosc quasi irroalizavel de insu:l'J'iciencia dO' rendimento nccumulado· dos 2 % ouro sobro
•o valor ofl'icinl ela importação estrangeira o inxns ela lei do
18G9.

1

.

Os clamores cal cu laclamentc foi tos sobre as taxas constantes ela clausula XVI do edital tornam-se l'idiculos clcsclo cruo
n. honostidaclo administrativa elo honrado Sr·. Ministro da Viaeiio tenha na devida nl.tenção· a clausula immodiata do edital,
n. XVII, que completa a antcl'ior c encerra a disposição clnr·a
o incisiva elo n:·:3,-paragrapho .unico, do art. 7", ela lei n. 3.3'111,
r.! c ·I G de ouLuhr.o d.e. 1SSG, que cstn.tue assim:
·
«Fica o· Governo :iüt:árir.ado n cobrar, desde que
tenham com eco as obras ;.rJofinitivns, UMA PAllTg DESSAS
~'AXAS (niio são todns) para attcncler no pn.gamonto· dos
.i uros do' capital que J'ôr sondo cmprogaclo nnnualmon t.o
na cxecuçiio elas mesmas obras o ús clcspczas elo l'iscalização, augmcntanclo-sc graclativamentc a importancia das mesmas taxas até o referido maxin10'.»
Portanto, cmquanfJo não houver trechos ·do cúcs cn·tr0gues ao tr.afcgo não scrfío· cobradas as taxas ela clausula
XV, conformo a clausula XIX, e no contracto o Governo· estabeleceria na J'órma ela lei, o mínimo- qu·e ni'io poderia cxcoclcr
ele !jQ r1iis pn1•a os vapores nacionaes o 'o dobro, 80 réis ,para
o commet·cio intcrnaci,onal - a serem cobradas depois elo csp;otados llfAIS ng l\UT, coNTos elos 2 %, ouro, sobre O' valor ol'j'icial da impor·l:ação esLrang·cira cnLfio nccttmnlaclas c rccluziclas ou cxLinctns com a cohranoa dns taxas dn. lei ele :ISüD,
quando so iniciasse o trafego.
1\lais nincln, na. J'órma da lei ciLada de '188G, o Governo loria quo oRLnbcloccr no conLt·:.wLo qnaes ns Lnxas eobravois c o
mo·rlo grndnl,ivo, conl'ormc o cril.c!'io ela lrji o as eonvcninncins
do Govot·no conciliadas coin as elos contribuintes.
.
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Nesta altura a má fé dos culculos e confusões do purcccl'
do inspect01· do porl.os tom gravidade que não pócJ.e J'ic~\t' impune.
Entretanto, quando se cliscul.e a questão, clesl'ibrnnclo· Laes
arg·umenl.os mystificaclor·es vem o nobre Deputado por Ala::;ons dizer que:
·
. «•.. si houve prc,iucl icactos co.m o ucL9 elo ~r. M.i- ·
mstr,o e esLes contam ter nas Jets o apoJO necessal'!O',
acho prol'erivel que o procurem nos t1:ilmm~es úompotentes em vez de levantarem clamores ,mul.eJS ... '?, \ "
São sihyllinas essas expressões, quem:. levanta esses clamores ? O nobre Deputado Sr. Bart'Os r~ins a quem &e refere ?
S. Ex. diga com mais elnreza· qunes são os preJudicados que
levantam clamo•res.
·
Os seus coJüpanheiros de representação CIUe teem discutido esse nl.tentado ao Estado de Alagoas não são material
ou. pessoalmente vrojudicados e nem poderã.o 1·ec.o•rrer aos
tl·tbunaes competentes contra o csbulho' que vem de soffrer
Alagoas sem outorga do governo do Estado.
VolLe á t!'ibuna c diga cm termos claros e precisos, como
:l'nwm os homens all.ivos c dignos, a que clamo,res de interessnclos allude. ·
.
·
Diri.io-lhe .esse convite não pura defesa minlm, pois que
a peçonha elos delatores e traficantes júmais conseguiu c,
cspe11n: em Deus, nunca conseguiríL me . infeccionar a probidade de l1omem e a sinceridade de republicano, mas para evitar que se deturpe, lá no Estado, a abnegnção. elos que defendem os in!Jeresses e aspirações legitimas de Alagoas em proveito dos que fazem politicagem applaudinclo actos que O•S alagoanos sinceros repeli em poúJue . pre,iuclicanr:· seriamente o
JJ;stado.
··
·
·
.. Nestas çondições, Sr. Presidente, pergunto ainda a que
ilcam reduz1dos O'S tres argumentos do d1scm·so do representante de Alagoas, para adherir a este «pati'iotico movimento~
eontra os interesses do· E~tado que clle represenLa na Gamara
dos Deputados ?
E' assim que se del'endcrn os intet'esses do Estado ? E' assim
que se vem, em nome da salvação politica, zelar os dir•eitos .de
um povo com o qual se diz identificado pal'a ;rins que, com
cer·teza, não poderão ser iguaes a essa adiiCsão ú annullação
ela concut·r·encia das obJ.·ns dO> pol'l;o 'de Jal'aguú, tornando cruasr.
i1i1possivel a realização do grandioso melhoramento ? ! . ·
Como se póde explicar isto? Nfto, Sr. Presidente, não. h a
de ser assiJ.n que hei de cumprir o meu dever. Cada um devó
ngit· de maneir·a que a convcrgcncia dos esforços de todos produza o bem geral da communhão que representamos.
Eu li cm um· telegr·amma da Associação Commercial de
AJagoas a aJ'l'irrnaoão de que se lamentava esse aconLecimento,
nttribu indo-o ú rnanobra da poWicaaem. E que· politicagem ?
Nossa ?'.Não póde ser. Do Governo da Republica ? Do Chefe da
~ncão ? Não pôde ser tambem.
··
·
E n pl·o; osito, eu não sei, nem posso comprehcnder a rnzão
pot• que se ma nela dizer na ·camara ctos Deputados· CJUC o Pre-

I

. :11.

SI~SSÃO EM 9 DE OU'l'UBnO DE

10.12

77

sidonl.o da llcpubliea coneordou eom n acl.o da annull:wiío rla
coneur·rencia do fJOI'LO do Jal'agu:'t ! Pudera ! Coneordoü eomo
eoneordaJ·ia ~i nno J'oss:o ropJ·escntanLe elas Alagoas c não·
eonheecssc a questão, ou eomo qualquer ouLJ·o que, tendo um
l\lin i~Lt·o da .sua eon l'innr;a, csLe !lll! inl'ormassl! que a eoncul'rcneia JHH'll UJ.n pot·Lo CJ'a inconsLiLul!ionnl. ora illcgal, iria sneJ·il'iear· o :!DAtado, nen:t•t•eLnria gJ·nndc ]ll'e.iuizo, eonl'oJ.•mc as
inl'ormar;.ões dos auxiliaJ·es do rnesmo MinisLr·o ao M inisLro .
. . . Que rosponderin um Prosiflcnl.e da llepuhliea? Que esLava do aeetll'do.
Não sei. por·quo diY-er·-se Jll'elirninaJ'fllüJ.iLe que o PmsidenLe
dtt Hcpub!imt eoneordou eom um ael.o ela aLtt•ibuir;.ão elo sou
MinisLr·o, fJUC, por sua yez - esLa r! que é a verdade- fni
vi!lLima clus inl'rmuar;ões capeiosas c desleaes da InsvccLoria do
Portos.
·
. NaLut·nlmeul.c, todo o homem tem suas vaidades, seus defeitos. S. gx. não quer• confessar que se rmganou.
·
Nií.o r) porque cu tr;nha absolutamente um vislum!Jr·c qünlqucr de suspeita, conLI'a a inLegJ:idade, a probidade o as boas
intcn~.õ~s uo Si'. MinisLI'O da Viac-üo, ao conLl'al'io, J'nc;o de S.]<;.:;:.
o melhor· .iu iw possivnl, Jllll'& nií.o posso eoncerlet• a S. J~x. o
meu apoio nn sentido de considct•at· aeüt·Lado o seu acto nossa
annullar;úo. Dcc!a.l'o com a sinecridade que caractel'iza todos os
meus adas, não posso flOrque estou eonvcnciclo do que é um acto
iJticruo e aLLenLatol'io· elo direito e a.o mnsmo tempo inconstitucional.
·
Quem vô o despacho elo MinisLt·o c obsot·va o pm·ocer ela
Inspectoria ele Portos, no qual o mesmo despacho se fundou;
verifiea que a questão gira em Lornn do seguinte argumento:
O Congresso legislou mal, ó preciso revogar a lei do Congresso.
Pergun Lo eu: Ministro de Estado tem competencin, cm vista
da ConsLiLuicü.o, para declarar, ampliar ou restringir uma Jci
do Congresso ? .
.
,
. . O Congresso legislou e legislou cet·to. Sô o Congresso pôdo
. modificar ou revogar suas leis, no ()xercicio de uma aLtribuioão
TII'ivativa. Mas o Sr. Dei Vecehio Julgou-se com n direito de
revogar uma lei do Congresso; com isso c5 que eu niío mo posso
confoemar, nem se conformnr·ia nenhum tios Srs. Senado1·es.
Por isso c pelas rar.ões nllcgndas c a allegm· ainda não posso
concor·dtU:' com o neto do Sr. Ministro que, nlóm. do pt·c,iudicinl
nos inte·resses do meu Estado, 6 inconstitucional,· c! um acto do
s\m jnrisdieção e não elo bencmcrito Presidente da Republica.
.
~11.. annullaciío da concurrcncia não é acto do Governo Feclflrnl; é acto interlocutn!'io do Ministro, c quanLo ao nobr·e
. Deputado p~r ·'\lagoas declarar .crue .o P!'90CeL1Pf\ apenas affirmar sua sol!dlll'Jedade5 em nome ela sil.uacao don11nantc em Alagoa& com o acto C[UCI pr·c,iud ica o nosso Estudo, nií.o posso sitifí.o
divergir desse c.riterio, mesmo ·rrorcrue o J'acto de o Governador
se confol'mnr não obi'iga igual procedimento dos que se clir.em
seus amigos poliL'icos, como S. Ex.
·
Sií.o casos dif:l'erentes. .
· · O Governador elo· Alagoas representa uma :l'uncoão especial
de Executivo; sua condição politica perante o Chefe da Nncã.o
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l.í espucial. Para o!Jo o caminllo era esse - co1wordm· com o
neto elo Ministro e confiar nus promessas que o 1\IinisLro lhe J'oz.
·Agora nós outros, r·epresentantes do Estado, não;
O Sn. A. .AzEnEno - 1\ias esse facto· não obriga o Governador do Alngoas a conco.rdar com o Sr. llresiclente da Hopublica.
·
·
·
O Srt. !lA1:..\IUNIJO m> l\IInANIJA - O Governo é Governo. As
J•osponsabiliclades o deve1·es ele um Ohe:t'e ele .Poder Execulivo
mesmo no E·stado r·ospecLívo· não estão na, mesma linha elas
r·esponsabiliclades o deveres ele um ropl'esentante da Na~\ão,
Deputado ou Senador·; são siLuaçúos politicas, perante a Consti. tuição o perante a sociedade, muito clil'(erentos.
· Que Deputados, por esse motivo applauelam o osphacclaJUento das nspü·tti}Ões Ie·gitimns do Estado de Alagoas, isso não
se justii'ica ho,ie, Ilcm se justiJicará nunca, ha de i'icar regisl.raclo inclolevelmente, não só nos Annaas elo Congresso NacioIta\ çomo na h.istol'ia politica ele meu Estildo, essa atl.itude e~
qmsita elo alguns J:opresentanLes ele Alagoas perante o. pmz,
perante a opinião publica o perante suas proprins consciencias;
(111u'ito bem; muil:• bem.)

Vem ú Mesa,
o seguinLo

,j

·

lido e 'remettido a Commissiio do Finançris
llllQU ERIMEN'l'O

· lteque!'irnenLo em que D. Aliüc Augusta de CasLro Vianua,
solteira elo tenente-coronel elo Exercito Autonio tlo
Castro Vianna, allegando não r·eceber importancia ·algurna dos
col'l·es publicos, a L.itulo de montepio, pede ao Cong·resso urna
pensão com que possa prover ú sua subsistencia.
i'i llm

· OHDE:M •DO DIA
LlGfo.:N(iA A l\L\XlJ\fO PEHBIHA

3" discussão elo projecto elo Scnáclo n. .15, Lle 1!H2, au- ·
Lol'izando o Presidente da H'3publica a . conceder Jicen(ia pot:
um anuo, üOm ol'denado, para tratamento ele saucle, a. Maximo Pereim, chel'e. ele secção da Directoria ele Estntisl;icn
Commercial.
·
·
..
. · ·
Approvado, vae tL Commissão ele H.ednc~~ão.
CltEDl'l'O DE

1.:1.95$362

PAHA PAGAMJ>N'l'O AO Dn. · J OAQUU\l UB

GAil VAJ,J:IO BE'L".I.'Al\Il O

· 3" discussão ela propÓsição . ela Can1dm dos De puLados
n. 28, de .J!l12, · autorizando o :Presidente, da·. Hepublicm
a abrir . ve.\ o Ministerio' da Fazenda, o. credito de 4: :l05$31i2
pn:t"a. pagamento ao Dr·. Joaquim. ele CarvaHfo, Bottamio, em .
virtude ele sentença judiciaria.
· · · .·
·
Approvada, vae ser subinettida á' sancoão.

.
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8" discussão elo proojecto elo Senado n. 46, de ·J.lH2 auLot·.i:.mndo o Pl'OSiclente ela Jlcpublica a abrir o noccssat•io
tJrcclito, al.ó a importancia de 2116 :217$GGO, PM'a imgar a
I:IaupL & CotnP.· a factura do armamcnl.os o munioões que
forneceram ao commando geral ela Forca Policial do Districto Federal cm 1909.
·
Approvaclo, vae ~ Commissão de Reclaccão.
J,ICBNÇA A GODOPHllDO l\[llNDES VIA:N"NA

~J"

disoussrto ela proposioão da Oamat·a dos DepuLado;;

n. \12, de '1012, autori:.mnclo o Presidente da RepuJ)Jica a mn-

erl1.1eJ· SI!ÍS 'rnozes de Jiconoa. com todos os vencimentos. :.10 lJn,ch arei Godol'rcdo 1\Iendes Vianna, .iuiz substituto seccional do
Estado elo Maranhão.
.
.Approvada, V'ae ser submettida ú sanccão.
LICENÇA A OSCAH. DB CARVALHO AZEVEDO

3" discussão .da pl'Oposioão da Gamara dos DopuLnclos
n. 70, ele '1012, autorizancl'o o Presidente ela llepublic~ n conceder 1iccnca, com Lodos os vencimentos, para Ll'atumeHLo de
s'aur.lo, a. Oscar de Carvalho Aizevedo, guarda-livros da. Jnspt:ctoria ele Portos, Rios e Cannes: .
Approvada, ·V'ae ser submettida ú sancoão.
CllEDI'l'O ·DE

10:800$000

PArtA PAGAMEN'l'O
ADD!OOS

A

PUNCCIONAIUOS

a• discussão ela pr'oposição ela Gamara dos Depu I; ados
n. 77, do HH2, autorizando o Presiclc111te da Republiea a alH·ü·

ao lHinisLerio ela Viaoão c Obras Publi.cas o credito r;xtr·aoJ."dinarío ele. ·10 :800$, pa11'-a occorre1~ ao p>agamento de 1\ml'.cionrtrios da. Repartição de Aguas ·e Obras Publicas que foram ad. c! idos em virtude do arL. G2, do decreto ·n. 9.070, de :.1 rle novembl'O de 1911..
'
.
·
Approvada, vae ser submetticla á sancção.
crtJWl'l'O

Dli:
.

70 :000$000

PAHA. A. HECBPQÃO DAS COMM!Sf!ÕI>S
.AS'rflONOMICAS

· 3" cliscussão ela pl'oposicão ela óarnn.ra elos Derul.ados ·
n. 8![, ele 1012, aul.ori;r,nnclo Ci Presidente ela. Republica a aln.·ir
pelo MinisLcrio da AgricuHura, Tndustri a e Commer3io, o ut·ediLo especial ele~ 70:000$, para ns despczns de roce'pcão ·(J,s commissões. asLronomicas estrangeiras que voem ao Brazil olJHC!I'var o e.clípse solar, c dando outl·as providencias.
.
Approvada, ''ae ser submcttida á sanccão.
1

I

.... . •·
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PAúAl\'l.lÚ~'l'O AO DH. DATtnOS E VASCONCEJ,LOS

'i ;300*'780 PAI!A

GllilDf'I'O JJll

3" cliseus~ão da pl'bposição da Oamat·a dos Deputadob
n. 76, ele l!H2, autot·iz'ando o .Pr·csiclente ela HepuJJI.iea a n!JJ•i L'
pelo lllinisLcrio da Buzenda, o eredito exLraor·dinnr.·!.o de
7:300$780, para pagamento no DI'. Augusto Mn.gaH'rães J3nr:J:ns
c Vnscouccllos, ern v.il'tlide de sentença Judiciaria.
Approvada, V'Ue SOl'· suJJmetticla á sanccão .

..

O Sr. Presidente-Estando esgoúada a o!'dem do d.ia, vou

lm•unLtir

n,

sessão.

·

Designo para or'dem

~lo

dia da scguinlie:

2• discussão do p!'ojecLo elo Senado n. 33, ele 1807, dei CJ'miuando que ficam compliehendidas na leLtra A, elo § G" do
;:n·L. 2° ela lei n. 392, de 2 de outubro ele '1896, as clespezas foiLas nos easos exemplificados ntt segunda par~e elo § 1" elo n1·L ,j''
da lei n. 589, ele o de setembro ele ·1850, e eli.spÕt:l: sobre. as distribuições ele creclitos ús cslações pagadoras da Capital Federal e dos Estados ('com pareceres. contrarias das ConJ.?nis-

. sües de J·ustiça e Leu·islaçr.io e de F·inan(!as);

3" discussiio do proJecto do Set~ado n. 27, de 1007, autoo .Pr)3siclentc ela Republica a prestar ú clinicit pediaLrica
elo Hospital da Misericorelia desta cidade os auxílios que, a lei
dispensa. ú mesma clínica ela Faeulclacle ele Medicina (com pari:~,tmclo

1'(J.Ce1' cont1·ario da Cornm'isscío ele Finanças') ;

.

·

.
2" discussão dri proposicão ela Camtu·a dós Deputados n. 87,
ele 19'12, 1autorizando o Presidente ela Republica a conceder licen~a, por seis . mezes, com ordenado, e em prorogacão, ptu•.n,
Lt·tt~am:~nto ele saude, a Luiz Vianna, :3° escripturario ela Del,e:g·acia F1scal no Estado do Maranhão (c·om pcwecer da Cornrms~·tio

ele F'man(!as o{(e1•ecendo ernenda) ; .

2• discussão d".t Pl'oposicão .da Clllmnra dos Deputados .n. DO,
de '1012, autorizando o Presidente ela Repulllion: •ll. alniir, pelo
lllinistedo ela .J?azenda, o credito extt·aordinario ele 023$800, ..
para· occot·r·er ao pagamento devido a José Antonio da Cunh'a
o J!'ranci.sco Alves Rollo, e'm virtudG ele senteiu;.a. Judiciaria
(com parecer

{av01~avel

da Conwâsstio · de Finanças). ·

··

ol .

.. I

Levanl'a-se a sessão ús 2 horas e 15 n1inutos ..

.,_'I
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·
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120" SESS,'iü, Ei\I LO DE OU'l'UBllO DE 1912
PRESIDENCIA DOS SltS.' 1•'1>1\HElliA CHAVES, 1o SECI\E'l'.U\10 E PINHEIRO
MACHADO, VlCE-PfiJ,SIDEN'm

A' 1 hora ela Lanlo, presente numet•o . log·al, abre-se a
n sessão a que concort•unr os Srs. Pinheiro Macllrldo, F•l''l'eü·a

Chuves, Araujo Góos, Pi:dt'rJ llorges, Ca.r~dido de Abreu, Jonathas
.Pedr·osa, Gabt·iel Salgado, Indio do Brazil, José Eusebio, Urbano Santos. !\fendes do Almeida, Fra:ucisco Sá, Thomaz Acciooly, Tavarés ele Lyra, Wali'redo Leal, Raymundo de Miranda
Olivei!'a Valladã~, Luiz Vianna, Sá r:reire, Feliciano Penna: ·
Ft·ancJsco Glycerw, Leopoldo de Bulhoes, A. Azeredo, Metello, ·
José 1\IurLinho, Generoso Marques e Felippe Schmidt (25).
· ·Deixam de comparecer com causa justificada •OS Srs.
Silverio Nery, Arthur Lemos, Laura Sodré, Ribeiro Gonealves,
Gervasio .Passos, Pires Ferreira, Antonio de Souza, CunlÍa Pedrosa, Castro Pinto, Sigismundo Gonoalves,Gonoalves Ferreira,
Ribeit·o de Brito, Gomes Ribeiro, G~lilherme Campos, Coelho
o Campos, .Josü 1\larcellino, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Ber. nurdino Monteiro, Moniz Fréü·e, João Luiz Alves, L'ourenco
Baptista, Nilo Pecanha, Augusto de Vasconcellos, Alciudo Guanabat·a, Bueno do Paiva. Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis,
Campos Salles, Leopoldo 'ele Bulhões, Braz Abrantes, Gonzaga
Jayme, · Alencar Guimarães, Hercilio Luz, Abdon Baptista c
Victorino Monteiro (36).
E' lida, posta em cliscu~siio e, sem debate, approvada a
acta .da sessão anterior,
O Sr. 2• Secretario (servindo de t•) dá conta do seguinte

EXPEDIEN'fE

,,

Oft'icio do Sr. 1• Secretario da Camai•a dos Deputados, de

!l do corrente, communicando tet• aquella Gamara. approvado e

enviado (L saneção o proJecto que abre ao 1\linisterio da Jus'tica o
credito ele 8 :91!0$ supplementar á verba 2' do arLig·o ela lei
_n._2.514, de 4 de janeiro elo cot•t·ente anno. -· Inteirado.
'i'el'egrununa da Mesa .do Congresso Legi.s)aLivo do

l~stado

rio Espírito Santo, communwando que a. requerimento elo Depu •
. t.ado Marcillio Lacerda foi inserido na acta da sessão de 9 da

corrente um .voto de pezar pelo passamento dos Srs. Ser:<dores
Quintino J3ocayuva e Cassiano do Nascimento, sendo em seguida suspensa a sessão em homenagem ú memoria dos illustres extinctos. - Inteirado.
Vol, VI
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fazer os estudos definitivos, abrindo para isso o necessario
credito; que, uma vez feitos os estudos e verificado pelo reconhecimento acima o l'unclamento CP1 que se baseiam os
calculos de receita provavel, o Governo eleve chamar concurrencia publüm para a const.ruccão, não devendo nesta concurrencia ser esquecido o salutar principio ela fixa~IÜO elo preço
maximo e futuro aiTenclamento. Em concurreUGia publica deverá ser dada a preferencia, em igualdade de condições, aos
Srs. Hime & Comp.
A Commissão apresenta o seguinte
PHOJEC'l'O

N. GO -

1912

O Congresso !Nacional resolve:
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o necessario credito para que sejam feitos pela Inspectoria Federal
das Estradas de Ferro os estudos definitivos de uma estrada
de ferro· que partindo de Petrolina, sobre o rio S. Francisco,
vá terminar em Therezina, capital elo Estado do Piauhy.
ArL 2.• Uma vez feitos os estudos e justificada a constru. cção pelas vantagens elo plano geral, o Governo mandará fazer
a Iocacão e abrirá concurrencia publiea para a eonstrucção,
devendo nessa. concurrencia ser fixado o preco maximo kilometrico em virtude dos e·studos e orçamentos feitos.
Art. 3. • Quando estiver construída a primeira secção de
100 kil'ometros, o Governo abrirá concurrencia para o seu arrendamento .
.All't. L • Na concmrencia .que ·Se fizer, para a construcção,
como para o arrendamento, se dará preferencia, em igualdade
de condições, aos requerentes Hime & Comp.
Ar:t .. 5." Revogam-se as clispos1ções em contrat·io.
·Sala das Commissões, 9 de outubro de 1912.- Gene1•oso
Ma1•ques. Presidente.- Oliveira Vallaclão, Relator. - Berna1·dino Monteiro.

·

O Sr. MeteU o ( •) -

·

·

SI'. Presidente, a lei n. 938, de :29

de dezembro de 1902 exige p.ar·a as decisões finaes no Supremo
Tribunal Federa.! a pr"esrmc;a ele .10' juizes desimpedidos rwlo
m:enos, Foi intuito elo legislado!' firmar a .iulisprudeneitt, evitando que os julgamentos do mais alto tribunal· judiciaria do
paiz variassem como· variav.am até então. Mas r.stc ·intui to não
foi conseguido, ·r:.ontinua.nclo até agora insúaveis, cíonio então
eram, os ,iu lgamcntos claque li c tribunal,\ c o unico resultado
pratico ela·. lei to,rn sido o r1ctardamcnto i:los .iuJg·,amentos·, J)cla
diffieuldadê ele reunir os '10 juizes desimpedidos que a lei de
1902 exige.
.· : ..
.

.(*)

.

.•

(

~·: '

Este .discurso pão fo1 reyist9 pelo prador.

···- -.

..

•

··-·SESSÃO
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Nestas condições o tribunal unanimemente entende que ó
necessario, p~tr•a normalizar os seus trabalhos, que esta lei
seja revogada e é neste sentido que formulei o projecto que
envio ú Mesa.
Vae. ú Mesa, é lido e :l'ica pl'eenchendo o Lriduo regimental o seguinte
pno;r IlC'l'O

N. 51 -

1912

O Congresso Naciorral resolve:
.Artigo unico. Fica revogado o art. 1• da lei n. 938; ele 29
de dezembro de i902.
Sala das sessões, JO de outubro de. 1012 . ....:. i11etello.
ORDEM DO DIA
DTS'l'RIBUTÇ.~O !1E CREDT'PO

,\R

llS'I'AÇÕER PAGADORAS

2• discussão do pf'Ojecto elo Senado n. 8:3, rlt• 18!17, determinando qun ficam tlompr·ehendídas na lettra ,\. do § 6" elo
art.. 2" da lr!i n. 392, do :! de outubro de 1800, as des11ezas feitas nos easos exHmnlifir.iados na seg·unda pal'l.e do § !1" do art. ~o
ria lr!i n. 5RH, dti 9 de setembro de ·1850, e dispõe sobre as distribuiçõe.s. de m·ed itos ás estaçi)os pagadoJ'.as ela Capital .Federa I e dos Estados.
Adiada a votação.
r.LTNTC.-1 PIIDTA'l'Rlf!A DO HORPT'l'AL DA J\HRERlCORDTA

3" discussão do proJecto do Sei1ado n. 27, de ·I 007, autorizando o President;· da Republiea n prestm· ú cli.nica pediatric'a
do Hospit.al da Mise;!'icordia desta cidade os auxílios que a lei
dispensa ú mesma clínica da Faculdade dt\ Medicina.
Adiada n vot.acão.
LICTmÇA A T.TJI?. Vl.\NNA

2• discussão ela proposição cia Gamara dos Dcpu!Jados n. 87,
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licrmça, por· seis mczes, com ot·clenado, e em peorogacão, para
tratamento rh! sande, a Lui7. Vi•annu;··s" escJ•ipturario da Delegàcia Fisca.l no Estado elo Maranhão.
Adiada a votacão:
-
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CREDITO DE

'.'

923$800 AO _MINISTERIO DA FAZENDA

::.1.1 .

:·

.

:

2• discussão da proposição da Camn:na· dos Deputados n. 90,
de 1912, autorizando o Presidente da RepubliiYa a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito exLraotldinario de 923$800,
para oc~orrer ao pag.ame,nLo ~eviclo a José AnLqni~ ~a .Cunha
e Franc1sco Alves Rollo, em vntude· ele sentença .Jndtctal't.n..
Adiada a votação.

t·l-

O Sr. Presidente-Nada mais hrwendo a tratar vou levantar a sessão.
·

Lf

l;:,.J .

'I

Designo par'a ordem do dia da seguinte:

5.1·
'. ,' t .

Votação em 2• discussão do projecto do Senado n. 33, de
1897, determinando que ficam comprehendidas na lettra A do
§ Q• do ,a,rt. 2• da lei n. 392, de 2 de outubro de 1896, as des-

·..f· :.· '..
:fi .
1r lI

pezas feitas nos casos exemplificados na segunda parte do § ,i•
do art. fto da lei n. 589, de 9 de setembro de 1850, e dispõe sobre
as distribuições de creclitos ás estações pagadoras cJin Cnpitnl
Federal ·C dos Estados (com JJm•ccarcs contrm·íos das Cmninis-

.l

'

.

t;:

sõas da Justiça c Laaislação c de Finanças);

I

~: .,

Votação em a• ·discussão do projecto do Senado n. 27,. de
1907, autorizando o Presidente da Republica n prestar· ú clínica
pediatr'ica do Hospital da Misericordia desLa: cidade os auxi-

..I

.. l '

lias que a lei dispensa ú mesma elinica da Faculdade de. :\fedicina (com JJm•eam• aont1•ario da Conmdssão de Fhianças);

I ~.•..

J .·

I

i r..• !..
.
I:

ql
,'
·.

..

•

~

.

i •'

: .

.I .

;:
l

. I,'

·~

I

,i i:;.· , r·..
~- j

'I

.

'I

::,
,.

·,,

'

Votacão em 2" discussão da proposição da Oamru•tt dos
Deputados n. Si, de 1912, autorizando o Presidente ela Republica a conceder licença, por seis mezes, com ordenado, o em
P'l'Orogacão, _para tratamento de saude, 1a. Luiz Vianna, 3• escripturar1io da Deleg.acia Fiscal no Estndo' .do Maranhão (com

· 2Jarece1i da CO'Inm.lssiio da Finanças o{fm•ecendo emenda);

Votação em · 2• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 00, de 1912, autorizando o Pre.sidcnLe da Republica a abrir, .Pelo Ministerio da F'azenda, o credito exl.rnordinario de 923$800, para occorrcr ao p.a.gamento devido a ;rosiJ
Antonio da Cunha e F1~ancisco Alves Rollo. em virtude d13 Slmtença judiciaria (com Jlm•eca;• (mJOra.vel da. Comrnis.~tÍ•) de F-i-

nanças);

:.;

.I ,,
I , ,

3" discussão da p-roposição da, Gamara dos Deputados ·
n. 85, de 1912, autorizando o Presidente da Hcpubliea a nbrír,
pelo . Ministerio da Fazenda, o cr·cdiLo cxLraordinario de
1 :652$155, para satisllaze.r a precatori.a expedida cm favor do
tenente Manoel Lourenço dos Santos (com 2Jm•er:e1• {avoravel
da Commissão de F·inanças); .

·

•

7~_

.

.

.

.

3• discussão da poroposicão· da Camam dos DH.pul.ndos
n. 83, de ~912, 'f!t1toriza~do o :presiqenle 4f! Republica
a ·con.
·,

\'

I

.,.

í
.
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ceder um anno de I icença, com todos os vencimentos, a João
Augusto da Costa, ma.iot· da Forria Policial do Dislt'Jcto Federal (r:om 2Jareccr -{a·v01·avel ria Cornmissão de Finanças);
3" disrmssão da pr·oposicão da. Cnmara r.lo.; Deputados
n. 75, de 1012, autorizando o PresidPnte da Republic'a a abrir,
pelo Ministel'io da Justiça, o credito extl'aordinario de ~.V1$H2,
pam pagamento ao tenente-coronel Simão de Souza Rego e
Carvalho (corn pa1·ecc1• (av01·avel da Cornrnissão ele F·ínanças);
3" discussão da proposição dUJ Camara de•:; Deputados
n. 71, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, p.a.m tratamento de saude, a LamarLino Moreira, collector federal .em Uberabinha, Minas Geraes

.(com.

pai'CCC1'

ravoravcl da Commissr1o de Finanças).

Le\'anta-se a sessão ti.s 2 horas e 15 minutos.

12ol" SESSÃO, EM U. DE OUTUBRO DE 1912
PRESIDENC!A DO

sn.

PlNHEtnO MACHADO, VICE-Pl\ES!DENTE

A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão a que. concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio· do
Brazil, José Eusebio, Mendes de Almeida, Tavares de Lyrn,
Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, R().ymundo de Miranda,
Guilherme Campos, Oliveira . Valladão, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, .Moniz Freire, N.ilo Peçanha, Stí Freire, Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A. Azeredo,
Metelloo, José Murtinho, Generoso Marques, Felippe Schmidt
e Abdon Baptista (31). .
.
·
Deixam de comparecer com causa justificada . os Srs.
Silverio Nery, Lauro .Sodré, Urbano Santos, Ribeiro Gonçalves,. Gervasio Passos, Pires Ferreira. Francisco Stí, Thomaz
Accioly, Antonio de Souza, Cunhá Pedr,osa, Castro Pinto,
Goncnlves Fe1•reira,. Ribeiro ·de Brito, Gomes Ribeiro, Coelho
c Campos, José· Marcellino, Ruy Barbosa, João Luiz Alves,
Lourenço Baptista,. Augusto de Vasconcellos, Alcindo Gu!).nabara, Bueno de. Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Elll",
Campos Salles, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga Jayme, Alencai'
Guimarães, Hcrcilio Luz o Victorino Monteiro (30).
E' lida, posta·em cliscussü.o C', sem debate, approvada a acta
da sessão anterior,
·
·

..
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O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Ministno' da l!'nzenda, do 10 do oorren~'e,
transmit.tindo a monsag·em oom que o Sr. PPosiclento da Republica restitue deus dos :wtographos r.la J•esolução do Congr·esso Nacional, sunceionada, quu abre ao mesmo minist.erio
I} credito do ~00:000*, supplcmeníar :í wrha (i" Aposen-

tados -

do ot•c;amenl.o vigente, pat•a occonnt• ao pagamento

dos funccionarios aposonlaclos. - Archive-sc um dos nutographos e eommunique-so :í Gamara, J'emet.l.onclo-se-llw o

out.ro.

Telegrammn do St>. Azevoclo Gomes, vice-presidenl.e do
Senado da Republica de Port.ugal, assim concebido:
«Sr. general Pi11heiro Machado, Vice-President.e do Senado Brnzileiro:
Lisboa, 10 - ProJ'undnmen Lo reconhecido pelas felicHac;ões do Senado ela g·r:mde o n1ohre Republiea Sul-Americana,
J)Ol' motivo do segundo nnnivm·snrio dn Republica Portuguezn, em nome do Sttnndo des!.n · Republiea, ao nlío eOI'PO legislativo a que V. Ex. nobremonl.e preside ng·racleço a pno.va
de sympathia que nos 1í clil'igidn, significando um expressivo
senLimenlo de cordialidade e nfl'ecLo a crue seguramente o
povo poi•l.uguez CIO!'I.'Osponde com :::utll'l'im: respeif.o e osLima
pelo PIOVO irmão.» - Tnl.oiJ·ado.
·
. O Sr, 2" Secretario PI10cede ii leilm.:t elo seguinte
PAREGE:R

N. 319- i!H2

Para r·esolvcr sobre os requerimentos em crue Ainaral Guimarães & Comp., Souza Bapl.isl.it & Comp., A Companhia Federal de Fundição, Leopoldo Cunha Filho, Vinha & Fernandes o
Herm. Stoll.z & Comp., solicit.nm o pngament.o ele eont.ns por fm•- .
necimentos feitos ao commnndo da :Força .Polieial, e por obras
executadas no quarl.el central e nos ,qunrteis regionaes, entendeu ú Commissão de FinancaP acertado pedir informações no
Sr. Ministro ela .Justica, que as prestou pelos officios ns. 4.040,
de 12, e H 13, de Hi de setembro ull.imo, affil'mnndo :i existencia das .mesmas contas, cujas segundas vias acompanhlwam
n mensage'n'i crue foi enviada no Cong'l·esso Nacional em i do
set.emhro de '1910.
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Trata-se de caso idenLico ao de que se occupou a Commissão em parecer sob n. 268, deste anno, no qual se lê:
«Quasi todas essas contas referem-se a fornecimentos feitos para as obras dos quarteis regionaes da Força Policial; a
respeito das quaes o Relator deste parecer, qne foi Ministro
da .Justiça e Negoeios Interiores, att\ -18 de Junho de -1909, escreveu, em seu relatorio ele março elaquelle anno, o seguinte, depois de acccnLuar que a consLrucr;.ão elos mesmos quart.eis ftlra
iniciada rJm Governo anterior e continuada pelo general Antonio Geraldo de Souza Agniar,que modificou alguns dos contraelos primitivos para que as installações melhor saList'izessem
as necessidades do servico publico: «0 seu custo será de
10.3H :502$180, dos quaes Jornm pago.s, até :31 de de~embro de
190'7, 2.692:304$194 e, no exe1·cicio passado, 3.040:1 97~992. Ao
todo, 5. 7H :502$186, restando pagar 1t: GOO: 000$000. Havendo,
porém, no orcamenlo vigente uma consignação de 3.000:000$,
faltarão sóment.e 1.600:000$, sobre cujo l)agamento se pouerá
providenciar no areamento para :l!HO.».
. Os primeiros éontractos foram firmados pelo general Siqueira de Menezes, em 100G, e os ult.imos, que eram modif'icações dos primitivos, com excepção elo do quartel da Saude,
pelo general Souza Aguiar, que o substituiu no commando da
Brigada Poli
cia!.
·
.
·
. '
As obras, que, como os contracl.o;;, col'l'ernm sob a direcção
e fiscalização do:> commandant.es da l't!l'el'ida bt•igada, elevaram-se, no exel'cicio 1009, a .1:585 :018$~96, ele onde um exer.sso ele despeza sobre a consignação .ol'camentaria do
1.585 :018$H19, proveniente, sem duvida, não só. do accelerainento das Obl'as cont.rnclnclas, como de out.cas extr·aordinarias
e urgentes em outros predios occupaclos por scrvicos e dependencias da mesma brigada, todas as quaes oram custeadas pel'a
citada consignação orçamentaria.».
·
Além, das contas de obr·as, houve nas diversas l'ubricas do
orçamento da Porca Policial, varies oxcessos de de.~peza, olevanclo-se Lodos elles a 2.-139 :928$i85, a quanto subiam as contas
relacionadas na mensagem que o Governo enviou ao Cqngrt:$SO
cm 1 de sctembr·o de 1O·J O.
Varies são os cr·edores a que .se refere a mesma mensagem,· a dous dos quaes o Congl'esso mandou pag·ar· as respectivas contas, no valor de 925 :2·15$222, pelos p1•ojectos que, na
sossão do anuo passado, tiver·am os ns. ·42 e 54, projectos offel'CI}idos pelo St·. Senador l?rancisco Glycerio, que foi o Relator
dos pareceres que os precedrram, sob ns. 313 e 408.
··
· Na sessão do corrente anno, jtí foram votados clous outros,
sob ns. 41 e 46, autorizando o pagamento ele contas no valor de
515:479$931, o que eleva a quanLia sobre cujo pagamento o
Congresso, já pr·ovidenciou a LH0:725$153, faltando parri cobrir a ímportnncia in~icada pela mensagem 699:20:3$632.
As contas cujo pagamento é agora solicitado elevam-se á
somma de 3i2: 483$298
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Não ha razão para resolver de modo differente o caso ora
sujeito no exame da Commissão, desde que eHa, tratando-su
de casos identicos, attendeu á reclamação dos 1·equerentes, c
por isto submette à consideração do Senado o seguinte
PROJECTO

N. 52 -

:1.912

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir ·os necessarios credHos até á importancia de 312:483$208
para pagar a Amaral Guimarães & Uoinp., Souza Baptista &
Comp., A Companhia J!'cderal de Fundição, Leopoldo Cunha
Filho, Vinha & J!'ernandes e Herm. Stolb: & Companhia, as contas apresentadn.s em 190!J e 1!J10, por fornecimentos feitos uo
commando da J!'orça Policial, e obras executadas no quart.el
central da Policia, e noi1 ([tHtrteis t·egionaes; revogadas as disposições em contrario.
·
Sala das commissões, 10 de outubro de 1912. -. Feliciano
Penna, llresidente. -'- Ta1Jtf1•cs de Lyra, Relator.. - L. de Bulhúes. -:- A. A:ererlo. - p, Glycerio. - U1•bano Santos. Francisco Sá. ·
.
·
O Sr. Feliciano Penna - Sr. Presidente., achando-se ausente o Sr~ Senador Bueno de· Paiva, membro da Commissão
de l?inanças, peço ,a V. Ex. que se digne de nomear um sullsLiLuLo.
·
O Sr. Presidente-Nomeio para fazer parte da Commissão de Finanças o Sr. Senador Sá Freire.
O Sr. José Eusehio (") - Sr. Presidente, falleceu. hontem nesta; Capital o illustre Dr. Joaquim Antonio da· Cruz, um
dos vultos da politica pi'nUhyense. Politico de. incontestavel
prestigio no Estado do Piauhy, representou aquelle Estado
nesta Casa, sendo membr.o da Constituinte Republicana. Comn
Deputado PederaJ desempenhou sempre o seu mandato· com
irreprehensivel zelo e muita dignidade. Cavalheiro .estimn.vet·
e geralmente querido por suas virtudes civicas e privadas, pare,ce-me de toda ta Justiça que o Sen.ado preste uma homenagem á· sua memoria, inse1•indo na acta. de seus . tralln!Jws de
ho,i.e um voto ele profundo pezar pelo seu falleciment.o. E isto
venho . requere1• ·na. .ausencia dos. d~gnos l'e]Jresen~antes do
l)iauhy, e o faço com prol'uncln dõt• por l.er sido amigo rJevo,.
tado elo illustre cxtincto.
\ . . ·"'
'•

( *) Este 'disctlrso não foi revisto pelo

..,

oraaor.

~
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O SR. MENDES DE ALMEIDA - E1•a um maranhense muito
dislincLo.
O SR .•TosÉ EusEBio-·Requoiro, pois, a V. Ex., SI'. Presidente, que se digne consultar· a Oasa sobue o pedido que acabo
de formular. (M'I/.ito brnn.: m.u.lto bem..)
· Approvado unanimemente,

ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente-Não havendo .numero para as votações
constantes ela ordem do dia, passa-se ú materi'a cm discussão.
CllED!'l'O DE 1; G52$1 55 PAilA PAG.~MENTO AO 'l'ENENTE MANOEL
LOURENÇO DOS

SAN1'0S

::1• discussão da proposição da Gamara dos Depu Lados
n; 85, de Hll2, aul.m·i7.nndo o Presidente cl<a llcpublica a aln•it·,
pelo J\1 inisterio cln Fll7.enda, o creei il.o exLr•aot'ilinnrio de
1. :ü52if;l55, para saLisfa7.er a prccal.oJ'ia expedida cm favor· elo
l.enenLe 1\lanocl Lom·enço. dos Santos.
·
· Adinda ,a votação.
LTCENÇ,\ AO l\f:\.TOR .To:\0 AUGUSTO

DA

COSTA

3•. discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 83, de. 1!J12, auLori7.1ando ·o Pt•csidenlc da Republica a con. ceder um anno ele licença, com Lodos os vencimentos, a João
Augusto da Costa, major da Forc.n. Policial do DistricLo Federal
.Adi·ada a. voLn.eão.
CREDITO i:m H.ol$1.12 PAfiA PAGAMENTO A SIMÃO DF: SOUZA REGO

3• discussão . da proposição da Camaro. dos Deputados
n .. 75, de 1912, auLorlizando o_ Presidente da Republicra. a abrir,
pelo Ministerio da .TusLica, o Cl'ecliLo extraordinario de 444$1t42,

para pagamento ao tenente-coronel Simão de Souza Rego e
Carvalho.
.
Ad imln. .a. .yof,a.ção.
!-ICENÇA A r.AMARTINE MOREIRA

.

.

a• discussão da proposicão da Camara dos Deputados

n. 71, de· 1912, autorizando o Presidente da Republicn. a conceder um anno de licença, ·para tratamento de saude, a L•a:martine Moreira., collector. fedem! cm Uhe.rnbinha, Minas Ger'aes.
Adiada n. votação
·
·
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O Sr. Presidente-Nada mais havendo a tratar, vou lo-·

rantnr a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
Discussão unica do parecer da Commissão• de Poderes
n. 317, de 1.912, sobre n. eleioüo realizada no Estado do Rio· de
Janeiro em 1 de setembro do corrente anno para preenchimento
da vaga aberta pelo fa!lecimento do Sr. Quintino Bocayuva
e propondo que seja r·econhecido e proclamado Senador da Republica pelo mesmo Est.ado o· Sr. Dr. Pr::mcisco Portelln;

.

I
'
4o'I

Votação em 2• disct1ssão do proJecto do Senado· n. 33, de
:1897, determinando que ficam comprehendidas na Jettra A do
§ a• do art. 2• da lei n. 392, de 2 de outubro de ·1896, as des-

pezas feitas nos casos exemplificados na segunda prate do § 11•
do art. 4" da lei n. 589, de 9 ele setembro de 1850, e dispondo
sobre as distribuições de creditas ás estações pagadora-s da Capitall?ederal c dos Estados (com 1Jarcce1•es contra1·ios elas Commissões ele Justiça e Leaislação e ele Finanças);

'

Votaçfi.o cm 3" discussão do projecto do Senado n. 27, de

1907, autorizando o Presidente da Republica a prestar á. clinica

pediatriea do Hospit.nl da Misericordia desta cidade os auxiJíos que a lei di·spensa (t mesma clinica da Faculdade de 1\fedieina (com JJal'ecel' contrario da Comm.isstio de Finanças); .
Votação cm 2" discussão da proposiç.ão· da Camar•a dos
Deputados n. 87, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença por seis mezes, com ordenado c em
proro-gação, parn. tratamento de saude, a Luiz Vianna, s• escripturario da Delegacia Fiscal no Estado do M11ranhão (com
parecer ela Commissiio de Finança.ç o{(e1·ecendo emenda) ;

Yotaçü.o em 2" discussito da proposiçfto· da Camara dos
Deputados n. 90, de 1012, autorizando o Presidente da Repu!Jlica a abrir pelo l\Iinist.erio da Fazenda o credito extraorrlinario de 923$800, para occorrer ao pagamento devido a .José
Antonio da Cunha e Francisco Alves Rollo, em virtude de sentença Judiciaria (com. parecer fav01'avcl rla Cormnissão de F-inanças);

Votação em 3" discussão ria proposioão da Camam dos
Deputados n. 85, 1.9:12, autorizando o Presidente da Republica.
a. abrir, pelo Ministeri·O· da Fazenda o credito extraordinario de
1 :652$155, para satisfazer a precataria expedida em favor do
tenente 1\fanoel Lourenço dos Santos (corn 1Jarecm· (a·vo1•avel
da Com.m.1.'ssão de Finanças) ;

·

Votação em 3• discussiío da proposição da Camara dos
Deputados n. 83, de 1912, autorizando o Presidente da Republica
a conceder um anno de licença, com todos os vencimentos, a

...
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João Augusto da Costa, major da Forca Policial do Districto
Federal (com PW'CCC1' {avo·ravel da Comrnissão d.e Finanças);
Votação em 3" discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 75, de ·1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Justiça, o credito cxtraordinario de 414$442, para pagamento ao tenente-coronel Simão
de Souza Rego c Carvalho (corn parecei' {avoravel da Com-

.

. rnissão de Finanças);

,.

Votaoão em 3" discussão da proposioão· da Camara dos
Deputados n. 71, de 1912, autorizand-o o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, para Ll'atamento de
saudc, a Lamartine Moreira, collector federal cm Uberabinha,
Minas Geraes (com pm•ecer {avoravel da Comrnissão de Fi-

nanÇas).

Levanta-· · a sessão ás 2 horas.

122• SESS,\0, EM 1.\ DE OlJ'l'UBRO DE 1912
PRESIDENCIA DO SI\. l'INHIWtO l\L\C:IL\DO, VICE-PRESIDEN'fE

A' .L hora da tarde, ·presente numero legal, abre-se a
sessão a que concorrem os Srs. Pinheiro l\laehado, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Canclido de Abreu, Jonathas Pedrosa,
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio,
Mendes de Almeida. Franciseo Sá, Tavams de Lyra, Walfredo
Leal, Sigismi.mdo Gonoalves, Ribeiro de Britlo, Raymundo de
Miranda, Luiz Vianna, Moniz Freire, Nilo Peçanha, Feliciano
Pcnna, Francisco Glyeerio, Jo~é 1\lmtinlio e . Felippe Schmidt (23).
Deixam de llomparecer eorn causa Justificada os Srs. At·au,io
Góes, Silverio · Nery, Lauro Sodré, Urbano·. Santos, Riheit·o
Gonoalves, Gervasio .Passos, Pires Ferreira, Thomaz Aceioly,
Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira, Gomes Ribcit·o, Guilherme Campos, Coelho e Campos,
Oliveira Vallo,dão, Jos1í .1\Iarccllino, Ruy Barbosa, Bernardino
Monteiro, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Sá Freire, Au!;usto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva,
Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Campos Salles, Leopoldo de
Bulhões, Braz Abrantes, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, Met.ello,
Generoso Marques, Alencar Guimarães, Hercilio Luz, Abdon
Baptista e Victorino Monteiro (38) .
E lida, ·posta em discussão c, sem debate, approvada a
a,cta da sessão anterior.
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O Sr. 1° · Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
omcio5:
· Dous do Sr. Secretario da Gamara dos Deputados, de

11 do corrente, remcttendo as seguintes proposicões;
N. 97--1912
O· Congresso Nacional resolve:

Al't. ·u O Présidente da Republica é autorizado a des~ ·
pender, pelo i\Iinisterio da Fazenda, com os serviços designados
nas seguintes verbas, a· quantia de 4-1.684:819$520, ouro, o
121.829:237$121, papel, e a applicar a renda especial na importancia de 23.260:000$, ouro, c 12.850:000$, papel:
Ouro
1. Juros e mais despezas

da divida externa ...

2. Idem e amortiza.cão do

Papel·

3ú.546:503$340

emprestimo externo
para o resgate das estradas de ferro en..:
campadas ... ·....... . . 8.264:880$000
· 3. Idem idem dos empres12.595:590$000
. timos internos ..... .
4. Idenn da divida interna
~ ••.....•.•... ··25 ..756 :084$000
fundada;
· 5. Inactivos, penS'ionistas
b e neficiarios dos
nnontepios:
a) Montepio, nneio. soldo e pensões· diversas ..........•••.. 11.239:994$612
b) Magistrados em dis~
' . 200:000$000
ponibilidadc ...... .
c) Serventuarios ·do
100:000$000
culto catholico ......
d) R e f o r m a d o s do
198:603$279
Bombeiros .......... ··
e) Reformados da Bri~
543:686$353
· gada Policial. ...... .
f) R.e formados da
9.152:572$090
Guerra . ·: ............ ·.
U) Reformados da Ma~
2.293:823$u15
rinha ............. ·.
2. 552": 191$173
h) Aposentados ..... .
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Ouro
6. Thesouro Nacional, elevada de 12:000$, de
accôrdo com o art. 12
da lei n. 2.544, de 4
de' janeiro de 1912,
que fixou em 24:000$
a dotação .destinada
á representação de
cada um dos ministros de Estado .... .
· 7. Tribunal de Constas .. .
8. Jlecebedoria do Distri'- ·
cto Federal. ....... .
!l. Caixa de C.onversiio .. .
10. Caixa de Amortização.
1L Casa da Moeda ....... .
12. Imprensa Nacional e
'

Diario O{{icial.... . .
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0

2.061 ;ld5$000
. 671 :450$000

O

I
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I

O I

0
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0

0
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O

648:420$000
263:520$000
500:913$500
1.028:637$000

O

O

O

O

o

t

O

O

I

O

O

2.178:280$000

50:000$000
100:000$000
O

I

O

13. Laboratorio Nacional de
Analyses, substituída
a t a b e 11 a pela se
guinte:
Lotar; cio /60:000$- Nunw1'o de quotas 400- Valo1' da
quota 175MOO
I

0: .'

e

t:.l.

E

=
,?-!;

Ordenado .::::

Classe~

o

-

.

Quotas Ot·denados

- -

1 Direc~or . ...............

8:000$000

41

20
12

4 2°5 .ditos.

4:000$000
2:·i00$000
J:600SOOO
2:6005000
·i:SOOSOOO

1 i" escripturario chet'e da
secretaria . ... , . -. ....
1 i" escripturario ........

....

Total

...."'o•J

O O O I

O O O O O O O

0

I

I

1 Porteiro-conscrva.dot·...
4 i"' chimicos •.•...•. , •.
6 2.0 ·• ditos ................

. 4 13.0~ dit05 ... ' t • • • • •

-

• ·• • • •

'

. 4·: ooosooo

2:400$000

41
'

8

13
.,,.
~a

2i
:14,

<>'>

~-

.j,;000$000
20
2:400$000
12
6:400$000
32
2.600$000
13
100 I . 10:200$000
:126 24:000$000
!l:600SOOO
56

------400 76:200SOOO

400 quotas a 175$ cada uma (valorofficial) ..
Gratificação a dous r.himicos cxtranumerarios .
Salarios
a quatro serventes .......•.. , • ; .•••
.
'

8:000$000

70:000$000
'4:800$00Q
() :360~00~1 . .

I

....
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Material

Papel
Livros, ,iornaes s~ientificos e oh,icelos de cxeepdiente, talões e publicações ........ .
Acquisição de reactivo8, instt·umentos e conservação destes . ..................... .
Despezas extraordinarias e· cvcntuaes, inclusive o asseio do ediflclo .............. .
Consumo de gaz . ......................... .

7:000$000
J0:000$000
3:000$000
1:300$000
. 181 :GG0$000
l'npel

Ouro

H. Administração e custeio

:.,

dos proprios nacionaes .............. .
15. Delegacia do Thesouro
em Londres .... , .. .
16. Delegacias Fiscaes ... .
1i. Alfandegas, reduzida de
~:600$ correspondente aos vencimentos do ajudante do
administrador das capatazias da Alfandeg-a do Pará, c a r g o
dispensavel, e redigida da seguinte í'órma ·a ultima consignação da t a b e li a
«para dcspczas imprevistas e supprir
as previstas .urgentes insufficientemen·. te dotadas nas diversas alfandegas e mesas de t•endas alfandegadas, inclusive o
serviço de e n c o mmendas postaes, aluguel de prcdios, extraordinarias das capatazias e novos arm a z e n s (pessoal a
fins de ·novos armazens), acquisição de
lanchas, guindastes,
outros materiaes e
pessoal respectivo ~.
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141 :840~000
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68:/100$000
3.474:382l]l000
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15.339:959$876
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18. 1\Je:,;as de 11cndas e Collectorias .......... .
Hl. Em pregados de repartições o log·ares extinctos u l'unccionarios addidos em virtude cliJ sentenr}a ....
:!0. rn~pciJÇão das reparti~\ões de Fazenda .....
2.1. Fiscalizaoão e mais clespezas dos impostos de
consumo c de transportes ............ ,
Commissão ele 2 o/o na
venda de estampilhas .............. .
A.iuda de ·custo ...... .
Gl'ULifica~.ão pot· serviços tem POI'UI"i os e exl.raorrlinar·ios .... ·...
25. .Jm·os elos billieLes do
Thesouro ......... .
Tdem dos emprcsLimos
cofr·c ele orphãos ....
27. Tdem dos clepositos elas
Caixas Economicas c
i\lontcs ele Soccor·r·o.
28. Tdem diversos ....... .
20. Pm·centag·em pela cobrança executiva ....
30. Commissões c correta-
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ge11s .............. .

tuJçoes ........... .
3:3. Excrcieios l'inelos ..... .

•

t

O

31. Despezns cven tuacs .. .
32. Hopo.si_ções e r e s ti-

3/j, Obras ... ·, .......... .
35. Creditos especiacs ... •..
36. Dir·ecf.oria ele EstatisLica Commercial ... .
37. Substi tuiçõcs ........ .
38, Tnspelltoria du Keguros.
3!!. Cr·edilos supplementar·es, que ficam autorizados pal'a as verbas da tabella B .....

o o
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fl.500:000$000
50:000$000
1.00:000$000

50:000~000
30:000~000

50:000$0110
.120:000$000

50:000$000

200:000$000
1.000:000$000
800:000$000
325:0!3$180

100:000~000
O
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O
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O
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O
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632: lj 00$000
80:000$000
.280:280$000

8.000:000$000

44.684:819$520 121.829:237$121
V'of, VI

7

os
AzJ]Jlicação ria renda
· aspec·ial

1. Fundo de ro~galc do
papel-moeda ...... . . ............. 6.000:000$000
2. Fundo do garant.ia elo
papel-moeda ...... . '13 .·(i~O :000$000 .
3 . 1dom para caixa do resgato das apoliccs das
estradas de ferro en3:000:0001/iOOO
campaclas ......... .
11, Idem
do amorUzac.ão
dos empresLimos in50:000$000
ternos . , ..... , .....
li, Idem do monLepio dos
800:000$000
10:000$000
empregados publicas.
n. Idem J.Htl'a as obras dos
melhoramentos dos
portos ............ . g. 01 o:000$000 8.000:000$000
23.260:000$000 12.850:000$000
Al't. 2." E' o Governo autorizado:
1", n. abrir ús vorLas- Soccol'l'OS publicas- c- Exer·cieios :l'inclos- crodiLos supLllomenLarcs cm qualquer moz do
cxet•cicio, comtanto que sua f.oLalidacle, computada com u do~
l~emais credilos abertos, não exceda elo maximo fixudo, rcspcitwla quanto ú verba- Exercícios findos- a disposiofw da
lei u. :L 230, de 3 ele setembro é! e t881, ar L. 11. No maximo
J'íxaclo por este arLigo não se comprehendem os creditas abortos
aos ns. 5, n, 7 o 8 do orç.umcnt.o do MinisLcrio do Il)tcrior c
ns. 1, 2, 3 o lt do do Ministerio da Fazenda;
.
.
2•, a liquidar os dobitos elos ]Juncos, provenientes elo auxílios á lavoura:
3", a continuar o resgate do emrresLimo interno de 18!l7
(G o/o), nos Lermos do art. 82, n. 3, ela lei n. 2 . .'!08, de iOH;
lt", a proseguir na. conversão da divida e~derna ele 5 %
para .'L o/o dé juros, fazendo as necossarias applicacões de
credito;
.
.
.
5", a abrir creditas pam cunhag·em ele moedas elo prata
afim dei subsLituir as ccdulas do 'l'hesouro ·ele i$ c 2$ é faciJilar o troco das coclulas ele 5$ o 20$, onde escassearem essas
moedas, e a t·etirar da circula~.ão as moedas do prata e n:ickel
elo antigo cunho o de cobre, marcando p1·azo . mzoavol para
sua substit\licão, podendo em1wegar o cobre recolhido cm ·liga
para outras moedas;
·
ü•, crear postos fiscacs no terriío'rio da. Jlcpublie.h,
::~brindo os neccssarios creditas, submettcnclo os actos respccli vos á approvaciio do Congresso.
·
· ·. .
Art. 3.• Ficam approvados os creditas na somma: de róis
:1!J., 981 :005$899, ouro, e 67.162 :.'!88$978, papel, constantes da
tabella A.
·
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ArL. 4." No excrcicio da Pl'Csontc proposta vouer:ú o Go-

vcmw abril· crcdiLos supplemcnLurcs pura as verbas incluídas
11a Labclla B.
·

· Art. 3.'' .\us elirecLOl'CS elas SocrcLal'ias elo Senado c· da
Gamara dos DcpuLt~dos, mordomia do .Palacio da Presidencia
da Bcpuhlica e Secretaria do Supremo 'rribunal Federal serão
entregues inLcgralmonLc, mcclianl.e rer1uisioão conipeLcnLc, as
quantias destinadas ao material das mesmas rcpart.içõos, quer
as incluídas nu presente lei, quer as concedidas em crediLos du
qualquer naLureza.
.
Art. G." Os conl'orontcs. das capatuzitp; na Alfandega do
11.io ele Janeiro passarão a denomiual'-SC conferentes cio elescarga, cxorecuclo ei:isas Juncçüos na Alfa11doga ou no cúos do
vol'Lo, conJorwo dosiguacão do inspector.
.
.
Paragra)lllO u nco. Nas vagas que se derem uosses eal.'gos
sc~r.'ÜtJ aproveitados LraballiadoL'os de capaLazias devidarnenLo
lJabililados e que osLiverorn em el'l'ecf.ivo oxoJ.·cicio.
ArL. 7." A disposição do art. 37, da lei n .. 2.54.1, de -i do
.ianeü·o de 1!l12, applica-so aos contractos celebrados pm•
qualquer.· minisLoL'io quando impol'Lorn ou possam impo1·Lm:
dcspozas não dola.clas cm rubrica especial elo respectivo or.·gamenLo.
Art: 8." Continuam em vigo1· OL' arts. U7 c !J8 da lei
1~. 2. 511, de. 4 de janeiro Jo 1!ll2 o o eL·edilo aberto pelo
dec!'cLo n. !l. 528, de 24 de a.brjj do 1!H2. A quantia constante
ela lettra h do cilauo decreto poderá ser despendida. Lambem na
construccão, reconsl.ruecão e .r·opara.ção de armazcns das al:l'andega.s o dcpondcucias,. assim como de mesas de rendas e
postos l'iscaos.
.

Camara dos Deputados, 11 ele outubro de f!l12. -· Sabhw
.luuior, PI'esidenLe.- Antonio S1:uuJão dos Santo:~ LtJal,
:1" secretario.- lfaul de Ma1'Cws Vaia o., 2" secretario.- A' Cornmissão de Finanças.
·

/Jil'1'1'0SO

N. 98-1912
O Congresso Nacional .resolve:

Ar!;, L" ll'icu crendo o Jogar drJ zelador.· do l\h1seu Naval,
de .IVIal'inlla, percebendo o mesmo orclcnacio
o gi·al.ifica(.lão dos mostres elo Arsenal do Madnha o com as
mesmas garan Lias daquellcs :runccionarios.
·
· .
. ,\rt. 2." Hevogam-sc ns dispo~ir;õcs em col:!Lrario·.

annnxo :'t B.ibliotheca

Gamara dos Deputados, 10 elo ouLi.Jbro do 1012. -Saflinrí

Jlarroso .Jum:iO?', presidente.- Anlordo Súhatio dos Santos Leal;

. 1". see1~eLario. -Alfredo Ma?Jiyn·ier, 2" secretario 'in:terino . .i;. .A'

Commissão de Finanças.. ·

•

·

·

A.NNA~S JJO SENADO

!00

Dous do St•. l\Uni~Lr.·o ela GUI'I't'n, dt~ \l 'elo t:OI'l'l'lll.e, i.I'Uit:.:lllitl.iuclo as meu~agens eout que o 81·. l'rPsidt.~IILu .da Hepublka
l'csmuc dous dos aul.ogruphoM das f•usolul;õus do Uont,;L'IJSSO Nacional, sanccionadas, CJ,uc auliol.'izam a:
a) u abrir pelo mesmo 111inisLerio, o u1.'cdHo de 4 :\ll:t~*\Mí,
pal'a attcndel' ao JWgamell!.o de wncimeHtos devidos ao oapilflo

João Nepomuceno Costa:
li) abrir ao mesmo rnin isLel'io o eeüdil.o de \lO :ri(H'i*~oo,
cxl.raordinal'io, JHH'a oecot'I'CL' ao prtgameiii.O dos uovos eoneeL'Los de que tJat·ucc a dd1l'ea JlareclwL tle Ji'eJ'I'o.- Al'rJli.Íve-sl~
um dos au!.Ot;l'aphos I) eommunique-se i't Canmt·a, rcmellcndusc-lllC o ouLt·o.

·

o Sr. 3" Secretario (servindo de 2") uce\Ul'U L1UC lltlO 1m
pal'CCI)l'CS.

ORDEl\l DO DTA
€LE1QÃO DE Ut.J: SmNADOJt PELO BS'l'ADO DO HlO J)g

~·AJ:i!El\10

Disciussão unica do pat•etJL'I.' da CulliiUÍS~fiu 1.l1r Podul'l~~
n. ::lli, de 1\ll:!, so]Ji'll a deil'.\íll l'ea\i'l.ada no ]~sLado do nio du
.Janeiro, cm I de scLellllH'O '(lo eoiTtHt!.ll an.1tu, p:u:a prcuncllimcnlo da yuga alwl'l.a pelo 'l'allueirnenlo do St'. Quinlino Bucayuva, e pt•opnndo Que se.iu recollhecido c prolllanmdo Senador
da Repuhlíca velo mesmo B:,;Lado, o SI'. Dt·. Ft•ancisco PorLella,
Aâiada a voLtH,:.ão.
O Sr. Presidente -

Nada mais havendo a traLar, vou le-

vantar t\ scst~ão.
Designo pnra ordem do dia da seguinte:
Votação cm di~cmssão unil\tt du lllll'el:et· da. Corurnissfi.o dn
Poderes n. 317, de 1912, sobre a eleicúo reali1.ada no Estado do .
do Rio de .lnneiro .cm l dn setembro do eoL'I'CIItc n.nno rlal'il
precn.IJIJ.i·mcnto da vaga abcrla pelo Ja\\l;)ci nwnlo elo St·. Qui ntino Bocayuva, l' JH'Oflondo que ~eja. ,recoullel\ido l\ prodamuclo·
Senador da H.epublica pelo mesmo Estado o Sr•. Dt·. Fr·uncisoo
PorLella;
·
~

Votacão em 2" discussão do projecto do Senado- n. ·33, de
1897, determinando que ficam comprehendidns 1ná lettra· A, do
§ ô" do art. 2• da lei n. 3!l2, de 2 de ouLubro de ·1896, as des]1ezas feitas nos casos especificados na segunda :pai.'te do § 4",
do art. t1• da lei n. 589, de 9 de setembro de 1.850, ,e dispondo
sobre as distribuições de creditos ús estacões l)agadoras da .Qa:vital Federal e dos Estados (com pa1•ecc1•cs con·t1'a1·ios das Com"

m~issõcs ele Justiça

e Lcg·islação e de Finanças) ;

·

l
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Votaoão em 3• discussão do projecto do Senado n. 27, do
1007, autorizando o Presidente da Republica a prestar á clinica

pcdiatriea do Hospital da Misct·icordia desta cidade os auxílios que a lei dispensa á mesma clínica da Faculdade de Me-,
rli·cina (CO'm 21a1'acere conb·a'l'io a. Cornm:t:ssão de Finanças);
Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 87, de 1012, autorizando o P.rcsidente ela Republica a eonceder licença por seis mer.es, com ordenado, c em
pro1·ogacão, para tratamento de saucle, a Luiz Vianna, 3" cscripturario ela Dclegaci:~ Fiscal no Estado elo .Maranhão, (com
JWraccr da. Cmnm:issão de F·t:nanças of{erecenr.lo emenda);

Votação cm 2• discussão da proposição da Gamara dos
Depu Lados n. !lO, ele ·r !ll2, aut.or.ir.anclo o Presidente ela Republica a abrir, pelo Ministcl'io da Fazenda, o credito extraordinario de 023!/i800, para occormr ao pagamento devido a José
Antonio da Cunha e Francisco Alves Rollo, em virtude de sentença .iudiciar;ia (corn JWrecm•a (avoravel da Cornrnissão de .li'·i~

nança•);

.l

Votação cm 2" disrms.~ito dn. J)l'oposicão da Cn.mnrn. dos
Deputados n. 85, rle 1912, autorir.anclo o Presidente da Repuhliea n. abrir, pelo Minisfmio da Fnr.cnda, o credito extr::wrdinario ele :l :652!/iJ55, parn ISrtLisl'a?.m.' a precataria expedida em
.rnvor do f.rcnente Mn.nocl Lom·onco elos San f.os (corn 11a-rccer (a'tJoro:oel llrr. Com:m:iss1íO de F·inanças.).

.

-

•

~

..

~

·~o.)'oo'

Votação cm 2• discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 83, ele :UH2, autorinnclo o Presidente ela Republica n. eoneeclcr nm n.nno cJie I iccnca, com todos os vencimentos, a .João Allgusl.o da Costa, ma,ior da J!'ot·ca Policial do Disl.rícto J'cdcrn 1 (cmn parecc1' (avomvcl rla. Comm·issão de F·inanças);

Vol.ação cm 2• diseussão da propos1cao da Gamara. dos
Depul.ado n. 75, de ·l!J-1.2, autorir.nnclo o Presidente da Republica a ahrir, pelo l\!inistcrio ela .Justiça, o credito extraordinai·io de .J.H.$.\.12, para pngamcnf;o ao tenente-coronel Simão
ele Soma Hcgo e Carvalho (com. Jla·,•ecm• (avo1•avel da Com.m,.i.~sli.o de F·inar1~·as) ;
Votação em 2" rliscnssão da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 7'1, elo 1.912, autol'izando o Presidente da Republica, n. conceder um anno de licença, para tmLament,o ele sande,
a Lamnrtine Moreirn, collecl.or fedol':tl em Ubembinlw, Minnil
Gerncs (cmn JW1'ccer favm·a1Jcl da· Comrn'i.çsúo tle Fhwnças);

J.. cvnnta-se n. sessão

(t

·1 hora e 4G minutos da tarde.

.
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ACTA DO DIA 1.5 DE OUTUBRO DE 19:1.2
PRESIDENCJA DO SR. PINHEIRO MACHADO,

VIOE-PRESIDEN'rE

.A' 1 hora da tarde, ncham-se presentes os l:irs. I•inhciro
Machado, Ferr·eim Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedr.osa, Gabriel Salgado, Indio do
Brazil, José Euzebio, Mendes de Almeida, Francisco Sá, Walfredo Leal, Raymundo de Miranda, Oliveira Valladão, Bernardino Monteiro, Nilo Peoanha, Leopoldo. de Bulhões, A. Azeredo,
e .José Murtinho (19).
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
Si!verio Nery, Arthur Lemos, Laur~..•· Sodró, Urbano Santos,
Ribeir.o. Gc.nçalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, Thomaz
Accioly, Xavares de Lyra, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa,
Castro .Pinto, Sigismundo Goncalves. Gonçalves Ferreira, Ri]Jeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho c
Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Luiz Vianna; Moniz
Freire, João Luiz Alves, Lour·cnco Baptista, Sá J!'l•eire, AugusLo
de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva, Bernardo
Monteiro, Felieiano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio,
Campos Salles, Braz Abrantes, Gonzaga Jayme, Metello, Generoso .Marques, Alencar Guimarães, Felippe Schmid~ Herci!io Luz, Abdon Baptista e Victorino, Monteiro (42).
O Sr.

:1.

0

Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officios:
.
.
Sete do Sr. :ro Secretario .da Gamara dos Deputados, de H
do corrent.e. remettendo as seguintes proposições
N. 99- :1.9:1.2.
O Congresso Nacional resolve:
. Artigo unico. Fica •O· Presidente da H.epublica autorizado a
despender, por conta do credito especial de 8.000:000.$, até .a
quantia de 150:000$, ouro, com as despezas necessarms para
que o Brazil se faca represent3;r na 'l'crceira Exposicão Internacional ele Borracha, a se .realizar em No:va York cm setembro
proximo vi!ldouro; revogadas as disposicõcs cm ., contrario.

.

.

•·

.

Camn.ra dos Deputados, 11 de .outubro de 191.2. - Sab'i.no
J1arroso Jnn1:or, Presidente - Antonio Simeão rlos Santos Leal,
1• Secretario. - Ranl de M()taes Ve-i(] a, 2° Secretario,,
A' Oommissão de Pinoncas. · ,..

,.

I

.,

:r/

SESSÃO gM. :f 5 DE OU~'lJBl10 lll~ Jl}f 2

o:1

1

N. 100- 1912

I'

O Congresso Nacional resolve:
· · ArLigo unico. Fica •O Presidente da Republica autorizado a
abrir, "pelo MinisLerio da Justica o Negocias Interio•res, o credito e:xtraordinario de 4:200$, ouro, para attender ao pagn.mento do premio de viagem conferido ao Dr. Carlos Leoni
Wer'necl•, correspondente no anuo de i!H 1; revogadas as dispas íoõcs em contrario.
·
Camnr.n elos Deputados, 11 ele outubro de 1. 012. - 'Saú·irw
Jlat''I'Oso .Jurâor, Presidente - Antonio Simeão tlos Santos Leal,
1." Secretario. - Raul de Jforaes Ve·iya, 2" SecreLnri•O•. A' Commissão ele Financas.
N. 101 ---: 1912
O Congresso Nacional resolve:
· Art.igo unico .. Fica 10 Presidente da Republica autorizado :t
conceder a Mario de SollJza Carvalho, desenhista de lt" classe
da 5" divisão da Estrada. de Ferro Central do Brazil, um anno
de 1iccnoa, para tratamento de saude, com os respectivos von:..
r:imontos; revogadas as disposioões em contrario.
.. Camam dos Deputados, 11 de outubro de 1912. - Sab·irw
nan·oso 'lttnior, Presidente - Antonio Simelio dos Santos Leal,
1." Secretario. - Raul lle frforaes Veiaa, 2" Secretm·i~)l. A' Commissão de Finanças.

N. 102 - '1912

O Congresso Nacional resolve:
Ârtigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
eonceder a .Toaquim de Macedo Costa, 2" official da Directoria
Geral dos Correios, um anno de licenca. com Lodos os voncimenl.os, para tratamento de saude, onde lhe convier; revogadas as disposioões em contrario,,
Camarn. dos Deputados, .11 de outubro de 1.91.2. - Sa/Jino
Barroso hmior, Presidente - Antonio S·imelio do.~ Santos Leal,
1." Secretario. - Ra1.tl rla Moraes Veiaa, 2" Secretariú. .-!.
A' Commissão de Finanças.

••

...

N. 103- 1912

O Congresso Nacional resolve:

.
Art. 1." E' considerada de utilidade publica, para todos os
cffcíf.os legnes, a Associncão Commercial da Bahia.
Arf.. 2.• Revogam-se res dieposicões em contrario.
Camar.n. dos Deputados, H d~ out.uhro do 1.912. - So.1)irw
Barro.~ o Jnnior Presi d1mte -- Antonio S1:m.el1o do.~ Sanl.os Leal,
·f" Socrcl.ar io. ' - Raul de Morae.ç Veiqa, 2" Secr·ef.al'ÍO. .--.
A's Commissões de Justica e Legislacão e d~ Finanças .

MINAES DO SENADO

N. 101. -

1!H2

O Congt·esso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica 1(} Presidente da Republica autoriwdn n
conceder a José Vieira da Cunha, :1° esct•ipturario do to di8tricto da Inspectoria Federal das Estradas d1~ l!'el'I'O, um :111110
de licenca, com todos os vencimentos, pm•a tratamento de Hntlde,
onde lhe conviCJ': revogadas ns disposicõos cm contrario.

Camar,a dos Deputados, :1.1 do outubro do Hl:l2. - Sa/l'i.11o
11m'l'nso Juni01', Presiden.to - Antonio Shnc1io dos Santos /,mrl.
1.'' ::lecretario. - llaur· de Mora:cs Vdaa, 2" See.l't>l.:tl.'i(), A' Connni~~iio dn Finanças.
I.

,.

N. 105 -

I'
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O CongJ•esso Nacional resolve:

Artigo nnico. E' o Prasidcnto da Republica nul.ol'izado n
allrir no Ministorio da Justi~;.a c Negocias TntcriOI'eR o crcdit.o
cxtrnordinario de 5:393$548, pnrn pagamento do~ vcncimcnlo~
qno {lompctem no lente cm disponibilidade da FaculiTnde rir•
Dil'l'ito ele S. Paulo Dr. João Pedro da Veiga Filho, no period.o
él11 1R dli agosto de 1910 a 9 de marco de 1!Hl; revogadns nR
r1 i~posicões em contrario.
·
·
nmnarn elos Deputados, H de outubro de ·1912. - Snliinn
narrnso .Tml'ior, Pre:>idl:nte - Antonio Siml?iio dn.~ SanfM L!?al.
1" Socretnrio. ·- Raul de Mo1·a.es Vcign., 2" Secretari,o•. A'. Gommis-são de Financas.
Um do Sr·. João Coelho, goyernndor do Estndo d'o P:n•:\, di\
!J de setembro, ofl'erecendo um ex,'mplnr i!npresso dn. mensng·em que apresentou no Congres:>o LegislnMvo, por nccasiiio da
insJ.n.llac;ão dos reRpecLiYos trabalhos. - Inteirado.
O Sr. 2" Secretario prMed('. á leitura dos seguintes
l~AREOERES

N. 32i -

J9i2

nerla.r:r.ií.o ('inal do p1•n;iecto do Sena.vio n ..W. ri.e I !H2, qne autrwiza a a.brü• ao M·inistc1··io da .Tu.sf'ir;a e. Ni?(!Ocio.~. Tntl:'riores o r.1•ecl-Uo nec~ssa·l"io até ·a qua.nt'ia de 2Hi:21i$ftli!J.
JJO:ra JW.(J-o.mento a Ha·upt cC: Comp .. Jl01'· fm"nMiml?ntn dn
fn·ma:s feito á Fm·c-a Pol'i{!ia.l.
:

.,,.

'i
•.

!

o Congr·esso Nacional decreta:

Arl.igo unico. E' o Poder Exec.utivo aul.oriznrlo n~ nbrir o
nec:essario Cl'f~dito nl.é n import.ancia de 2Hi :217if;Mi9, pal'a plt~
gaf' a Haupt & Comp., a fnetura de armamento e muniiJües que

:4.

\

forneceu no Commnndo Geral da For.;n Polit~iat do Dis!.ricto
Federal em l\10!1; revogadas ns disposi~ües em ~~ontl•at•io.
Sala das Commisslí1~s. 14 !11• onlnhi'O de 1\ll~.- Wal{l'edo
Leal. -

I ..r

JJernm·dino Jfonteil·o.

Ji'i1~rt ~nhre 11 lll''~n. p:u·a ~PI' dis1~11 tido na
depois de puhl'ie:ulo no Dim·io do CoHrn·esso.

~rssfi.o

segn inle,

N. 320- lfl12

lledrJtJÇIÍO final dv proJecto do Stmodo n. ,Sfi, dtJ l.~ 12, que antoriza. a. C011Cl!SS!IO dt! 11111- 111!.110 lfe liCCIIÇO., CQIII, Ol'lkll!lrfo, (1.
Mo:dmo Pri'Pil'fl',• chr~fe dt! ser.ç,io do Rslafistir!ll Com'JIICI'r~irrl.

O Congi'Csso Nnrinnal l'rsolve:
ArUgo unico. ,Fira o Presidente da llepu!Jiica nntor'i?.ndn a
conceclm· um nnnn d•r\ linen():t, cmn ordenado, pnra tr·a!.amenLo ele
>'ande, ondo lhe eom·ier·, a Mnxirnn l'rr·r\ir•a, ~~hofe d1• ser•,r:,fín rln
J)ir•oef,nrin de l~~taf.i::;fiea liommrr•r•ial: T'P\'O)!ndns ns rliRpnsic:'iPs
ern cnnt.rnl'io.
Snla das Comrnissiír·~, 1'1 dr n111111rrn ele 101:.'.- Walft•edo
T,t•al. - 1Jerwmlino Monfei'ro.
Fica sobre a rnc~a. par.·n ~o r discutido na ~f'S~iío i;np:" inll',
dr\10is do puhhicndo no Dirtl'io rio Coll(ll'f!sso.
O Sr. Presidente - •.rendo compnrN~.ido apnnns I n ~I'R. Scnndorcs, não pódr• llo.io haver ::;osRfio.
l)csignn p:wn ordom rln rlin ria segninl.o:

Votação cm cli~cussão unica do pnt·o~cr da CommisRfío do
Poderes n. at7, de Jfl1.2, sobre a olo.ição l'Dali?.ad:t no Estado do
llio do Janoir.·o, em L do 11úLornbro do cnrrrmto anno pam )Woench imonto da vaga nb1wLa pelo l'allceimonl.n do Sr. QuinLino Hocayuvn, e propondo que Sl',ja reconheeido o pt•oclamndo Senadcw
d:t Repnblica. pelo mesmo gsl.nrlo o S1·. Dr\ Pra.ncisco Porl:ella;

•

Votação 'cm 2" discussão rlo pro.iecl.o do Senado n. :1il, do
t8!J7, dcl.orminando que J'icum compt•chondidas na lel.lta A, do
§ ô" do art. 2" da. lei n. 3fl2, ele 2 de oul.nhro etc l89G, :ts clesi1e1.as l'eil.ns nos casos cxemp\ il'icndos nn. segunda )1:\l'Le do § ,, .. ,
rln m•f;. ;,• ela lei. n. 58fl, de n de snLcrnlH;O de J8!i0, e rliR)10nrln
sobt•e as disf.ribuiçlíes do cwcditos ás esLnç,ões pagadores rla Cnpil;al Pccleral e dos JTisLad·os (com wn•aca/•e:1· cont,rarln.~ da,,• Com-

m,,:.,·sries da Ju.stiça c Lr!a?'slaçtio c de Púwnças);

Voiacfio em :3• discussão do projecto rlo. Senado n. 2i, de
1.!107, nutor•izando o Pr·csidente da Hepublirm a JWosLtw á ·clinirm
porlini.J•ica do Hospil.1tl da Miscl'icordin llest.a cidade os auxilins quo a lei dist1cnsa :í. ll11~sma clinica dn' J!'nculdnde dn MorJi,Jilla (r:om Jla'I'I!CCI' conttm·io da Cornm:issao de Pinnnças);

{
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Votacão em 2• discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 87, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licenca por· seis mezes, com ordenado, e em
p1·orogaç~o, para trata~cn~o de saude, a Luiz Viann~, 3" escL'ipLurarJO da Delegacia F1scal no Estado do Maranhuo, (com.
parece~· da Cornrnissão ele Finanças o[{ereeendo emenda);

Votacão em 2" discussão da proposicão da Camara dos
. Deputados n. 90, de ·1912, autorizando o Presidente da Republica a abr.ir, pelo l\Iinisterio da Fazenda, o credito cxtraorllinario de 923$800, para occorrer ao pagamento devido a José
Antonio da Cunha c Francisco Alves RoMo, em virtude de sentcnca Judiciaria (com pareee1~ (avoravel da Cornrnissão de Fin.anças);

Votacão cm 3" discussão da proposicão da Gamara dos
PepuLadÓs.n. 85, ele 1912, autorizando o Presidente da Republica
a abrir·, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario de
-J :052$155, para satisfazer a precataria expedida em favor elo
l.cricnte Manocl Lourenço· dos Santos (com. pm·ecer (avoravel
da Cornmissão de Püwnr;as);

VoLacão em 3" discussão da proposicao da Gamara dos
Deputados n. 83, de 1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anuo ele licença, com todos os vencimentos,
a João Augusto da Costa, major da Forca Policial do Districto
Federal (com pal'ecer {avo1•avel ela Commissão de Finanças);
Vot~cão em 3" discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 75, de 1912, àutorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo Minist.erio d'a Justica, o credito extraordinario de -14-i$-142, para pagamento ao tenente-coronel Simão
de Souza Rego e Carvalho (com pa1·ecer (avoravel da Com·rn-t:ssão de Finanças) ;

· Votacão em 3" discussão drt proposição da Camara dos
Depu Lados n. 71, de 1. 912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um unno de licencn, para tratamento de
samlc, a LamarLinc i\oforeira, c'oJ,Jector· federal cm Uberabinha
Minas. Gorncs (com. 1Ja.recm• (a11oravel da Commissão de F·i~

nan(!as.).

1.23" SESSÃO EM 1.6 DE OUTUBRO DE 1912

......
·'~""

PRESIDF'.NCIA DO SR. PINHEIRO l\'fACHADO, V!CB-PRESIDTlN'l'B
·<>

A' 1 hora da tarde, Pl'esenl.e m1met•o legal, abre-se "a
11 que concorrem OR Srs. Pinheiro Machado, J~m·l'cil•n
Chaves, Pcdi'O BnJ•geR, · Cnnclirlo ·elo Ahr•ou; .Tonnl.hns Pec!J·o~n.
GabJ•iol Salgado, Af·l.hm• Lemos, Indio rio Bl'n~il, Mondes de
.
.I
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Almeida, Francist:o Sú, •ravn.res de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, .llibeiro
do Brito, Raymunclo do Mirando, Guilherme Campos, Olivcírn
VallarJão, Luiz Vin.nnn., Bernardino 1\Iontcil·o, Moniz Prcirc.
Nilo Pccanha, J!'eliciano Ponna, Francisco Glycerio, Lcopolc.lo
rio Bulhões, Beaz Abrantes, A. A~ereclo, José Murlinho, Gene.,.
roso Marques, Felippe Schmielt e Abdon Baptista (32) .
Deixam do compareeer com causa justificada os Srs. Araujo
Gúes, Silverio Ncry, Laura Soclré, José Eusebio, Urbano Santos,
ll.ibcil·o Goncalvcs, Gcrvasio Passos, Pires Fc1-reira, 'rhomm~
Accioly, Antonio de Souza, Castro Pinto, Gomes Ribeiro, Coelho
c Campos, ,Tosü Mat·eellino, Ruy Barbosa, João Luiz Alves,
Lourenco Baptista, Sú Freire, Aw;-usl.o ele Vasconcellos, AJcinclo Guanabara, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo
glJ is, Campos Sallcs, Gonzagn. .Jayme, Mctello, Alencar Gu imrl.f'ães, Hcrcilio Luz e Victorino Monteiro (20) .
São lidas, postas em discussão c; sem doba 1,(', approvailnB
as acLn.s da sessão anterior e da reunião de llont.em.
O Sr. 1° Secretario dá conta elo seguinte

j

EXPEDÍEN'rE
Requerimentos:
Um dos Srs. Dias Garcia· & Comp., credores da Forcn. Policial na importancia ele 14 :007$5~0, por fornecimentos feitos
cm 1900, pedindo que seja o Governo autorizaclo a lhes pagar
essa qun.ntia.- A' Com missão de Finanças.
Um ela Sra. D. Zilda Haineri OhiaJ)oLto, solicitando ao
Congresso Nacional uma pensão com que possa aperfei~10ar o~
seus estudos na Elll'opn..- A' Oommissão de l!'inancas.

..

••...

O Sr. 3" Secretario (sávbulo de 2") declara que não h a
pareceres.
São novamente I iclae, pos tf\s em discussão, que se cncel'l'n
sem debato c approvndas, as redacc.ões finaes dos proJectos
do f:ienado: · .
.
N. 45, de 10:1.2, que autoriza a concessão de um anno de
licenr,1a, com CN!enado, a Maximo Pereira, chefe ele secção rJa
Estnl.isLica Commcrein.l;
· N. 46, de 1012, que nutorizn. a abrir ao Ministerio ·da .Justiça e Negocias Interiores o credito nccessario ai.!S a quant:ia de
2~G :247$660 para pitgamcnf.o a I:Iaupt & Comp., por forneci- .
mrmLos ele armas fr.il.o ú ·]'m·ça Policial.
·
·
· B'. novamonl.c lido. apoiado e, por i.Ol' prcent:hiclo o Li~ iduo
regímen t.al, vae n, imprimir o pl'o.ieet.o do Senado n. 5'1, de ·I 012,
·que revoga o n.rL. :L • da lei n. 038, de 20 de dc~embro ele :1002 .

:1.08
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O Sr. Raymundo de Miranda-Sr'. Presidente, a lr.iLum do
um dos ;iornaes da L::ll'flo de honl.om me oln·iga a vJr· :í Lf'ihunn
do Senado rcsl.alleleeor· a vcl'dnde e repollit•,.no mrJsmo Lempo,
eom a clign iclacle qlle lllC r\ inhcWJ'nte, as insinunr:úes ag·gr·es-·

siYas naluralrncnl.e oneomrnendadns Jlülos intet·essndos no SYll*
dicnto CJLlO explor·a a conslr:uer:.iio do por.·Lo elo Hecif'e e que
amanhfí., com melliot·es vantagerrs, gosnt·li o ar·J·endamenl.o.
Como tenlro a intenção de rcspondm· delnlhadnmenLe a
todas as inYoeLivns Lfw in.iusl.as e inopporLunas quanto reveladoras de que a pe·J•I.mba(;ão reina onl.re nquelles que pugnam
e se· esfot·r1nm pnra qne não se.ín uma. ren I idade a eonsLl'UC(IãO
do porl.o éie Jaraguá, lirniLo-me, nosla lwl.'a, n eloclarnr cjuo
nunca, nem perante o· Sl'. 1\1 inisl.t·o ria Viação actual, nem perante seu anl.er.cssor·, nem per.·antc a l'CfHli:Lição ele portos
desta Capital, nern J>Crn.nl.e o eminnnl.e elieJ'e dn. N'nçfto, .iúmais
solíclt.eí a intPJ'\'CiltJ:io r.IH J)1'•9st.ígío rio. lllinisl.r·o 011 do PresirJenl.o da Republien, em Javor clesl.e ou dnquelle eoneurTenle
ús olH·ns do porto cl.e .Tar·ngTrú.
·
E, Sr·. Peosiell.'nl.e, se r•n l.iYI•sse aenso algum inLer.·esse J'c•Jaf.ivamonte a qualquer: 1:rrn elos eoneur·J:enLes, a quem devel'ia
.:lil'igir·-me? per•aJlte quem deveria ser: minha acção? Na administt'H.(lão, peranf.c! o 8r. Presiclenf.e da Hepuillica e S(lll respecLivo Ministr·o ; na politica, pornnf.e o chefe elo mou pnrLido.
Quanf.o ao ehefe rln minha pol.iLicn, S. l~x. snho que ,iámais lho
J'allei soh1·e o· po1-Lo rle ;raraguú, o quanl.o ao Sr·. Pt·esiclento da
H.cpublicn, :!'aliei mais do uma. ver. reeehendo do~. Ex. s'empr.·o
as manifestnçúcs siJwer·as ele que· se i11Ler:essava não sô poln.
conslrucção elo parLo de Jal'agmí, eorno Lndo quanl.o inLeresHasse ao prOg'i'esso elos Estados do no!'l.e.
Ao Sr. l\Iin ist.ro da Yineão n.nLncessor elo ]~xmo. Dr. Dru·hOsa Gonr.alves pedi insíst.1~ntemente para que apre~~nsse. ou
me lho r, r:nrn qtw imped i~sr. a ]n·oposi ta 1 rno·ros idade do jn·oeosso peelin]ilWl' para o oclil.nl de eoncur1·enein, c quando o
Sr. inspector de pol'Los :>~ preparava para estragar as nossas
nspi1·açõos om proveito !lo obras flOJ.' administr:v:.ã.o o sinecm·ns ou me esrm·c:wa perante o Ministro da Yiacão elo então
para que acnrrl.elasse n. concur·r·üncia. eonLI'n interesses subn.lt.ernos.
·
Nunca llJC entendi com o Sr. Df'. Del Vecchio, inspector
feder.·al do portos, ,iúmnis Lranspur. os l1u mln·neF~ do sua repnrt.ição nesta Capital, e não ha um só engenheir.·o, urn sô :l'unccionario dessa rcpnrtiçtLO n. qnem eu mo tenha dirigido, directa
oü iJ~direcLnmonLo, a t·cspe~Lo rio seu pnl'eeer: ou sua ot·ir.nt.nçfto
r·olaLJvamente a esta quesLao.
.
Ao St·. 1\Jinistro ela Yi:wiio ncLual pr·ocurei Lres vezes, solieitando ele S. Ex. quo niw consentisse que mecll'asse o plano
do rnystificação contra as obl'as elo por.·l.o de .Tamguá; lemlwei
que donLI'o do ocliLnl S. Ex. Linha os elementos necessnrios que
lhe eonceeliam arbiLl'io proci~o para col'l'igir· qualquer clofcitt)
que se lhe nfJ'igul'nsse existir om qualquer elas clnusula::; do
mosrno l}diLnl ; a ultima ver. que Pl'oem·ei o Sr. Ministro dn.
Vinoiio :l'oi em eomp:mltia do meu coll1]1anheiPo dn hrmenr.ln, o
'I
SJ'. Senndol' Amu,ío G6es.
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Não lhe J'allamos sohl't! eorwm·t·eules ; JH'OeLH'ei cl:emouslnll'
a S. gx, a iuconvenicm~in. e a intpl·oecJencia elo pat·ecer que
S. J~x. disse existir do Sr. D1'. Dul Vecc,hio em favor da annulJncfio dn. respecLiva c,oncurrencia.
O Sl'. i\liniRLI:u da Vin•:fio ne~la oeLmsiãu louvou o nosso
esfol't;o v~H·a salvat· os dil't!iLos do E:>Lar.lu dt! Alagt'tn.s nu scnLido
de se I.Ol'llHt' uma renl idml<\ Jn·oxillHl a eonstruccrw do seu rcspeeLivo pol'lü.
·
R niLO ú Luclo.
S. Ex. esponLanenmeul.e conll'tdtill comnosco o eomtll'Omisso
solemne de nnda J.lesolvet· dcfiuiLivnmenlt\ soiH'C c.oneurrencia
til} pm·I.Ó tle ,J<ii:aguú se1n nos maudar clHlllHll.' e comuosco se cnlendtH'. l~' natul.'nl f!Ut3 não pedis~t!lllOS n. S. Ex. umn ntlell()Í:ÍO
dfJssa 11nLm·eza; 11iio podinnws, niio dcviamos mesmo solieital'
do Miii isL1·o que S. Ex. uada r·~~olvcs~e sem no~ attendet· c sem
l\OS om•if', ma~ não podia dcixat• Lambem de nos lison,icaJ.• esse
()Oill[Wornisso e~pollLUJ\eO eom t'Jll•e, JHHJtwlla hora, S. Ex. nos
P:tssnJ.·aul-8o os dias c eirtJulant mt cidade a uoLi~.:ia de que
podo de Jaguará ht SOL' annullada.
_
O 81·. D1·. Dei Vceclrio mandava espalhai' o pl.'oximo
lriu.lll[)ho de sua rnaldnde.
·
Lcrnbl'ui-Jlln então de pt·oelu:ar· o Sr. Ministl.'O ela Via!ltio;
JiOl'tim, logo clcsisLi, o de aeeurdo com o meu companlwiro ele
bancada, rnsolvi nãu · faí':fJl-.o, porque Heria uma incort·ec()ÜO
da nossa ]larLe vroem·aJ: S. J~x., desde\ qun.ndo o honrado Sr.
MinisLI'O da Via~,;üo uos havia al'firmaclo csponLnncnmenLe quo
uada resolvel'ia sem nos nmndat• elnnnar, ouvit• e Lt·ocar iclóas.
Assim conl'iudos lltt palavm de S. ]!}x. neto uenlmm prul.icúmos. . . a ptJnas, confiados, ficamos a esperar .seu eh a-.
mudo, caso tivessem lrrocedcncia os JJoaLos que üOrl'in.m, c
eis sintio qunndo, com sur·preza para Loclos nós, lemos no D·ia·l"io
0/'(icial o na impren~tt maLuLina o despacho do honrado Sr.
l\TinisLJ'o ela. Viat·.ão unr1u!lando, cm uma phrascologiu que obedecia ao rneLIIÓdo confuso, a wneurrencia. para as obras do
vod.oS. ele:Ex.
Jaguarú!
porl,auLo, na mel lrot· ltypoLhese, csqueüeu-se do
eowpL·omisso ospo11tnneo que l1avin contmhido comnosco ou,
por ouLJ:as ]lalaVl'as, esqueceu-se da sua palavL·a empenhada..
Nada mais· justo, portanto, que, depois da annullaoão da
eorwLH'l'Oilein plll'U aquellas obl'as, annulla~\ÜO conseguida e levada a el'l'eito qunsi um tümo depois da a:bet·tm·a das proposLaR,
cu vacillassc Lambem sobre a promessa que S. Ex., o honrado
Sr. J\IinisLro da Viaorw, no LocanLe ao interesse que S. Ex. dií':
l.et· poJo povo alagoano eomo Lambem em relacüo ú melhoJ.• con~LPLW!!iio elo porto de ;raraguú.
.
Ol'a, occupando esLn tl'ibmm o expondo a verdade dos
factos 1.:0111 1't·anquer.tt e· lealdade, estou no uso de um direito
que me J'oi. conl'eddo LnciLamente pOl' S. Ex., c, consoguinLemente, l1ei de duvidat· do compromisso ele S. Ex., tanto quanto
hunuwmneuLI.) fot· possível, sem offonde1· seus melindt•cs pcssones. deelai·ando Lamlwrn e sem csllerar pru:n. amanhã, que não
ó leal. o arti:;o CJUC so enconLl'a nas columuas ela Tl'ibwna, em
clisLinguill.
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sua edição de hontem, quando, geitos.!J,mente ·insinua q:Ue
atacamos o Governo e que o Sr. Ministro da Viação é o unico
advogado, o grande factor, o obreiro principal dos· interesses e
do progresso do Estado de Alagoas, querendo ao mesmo tempo
armar uma intriga capciosa e grosseira com o benemerito
Chefe da Nação.
· N6s, Sr. Presidente, quer . na tribuna da Camar11 dos
Deputados, quer na tribuna do Senado, jámais nos referimos
ao Sr. Presidente da Republica, tanto mais quanto nunca tivemos occasião para suspeitar da sinceridade de sua pa·
lavra.
Si o porto de Jaraguá - é preciso: que fique isto bem registrado, porque disto tambem o povo de Alagoas está convencido - si o po,rto de Jaraguá for convertido em uma realidade, se deve aos esforoos conjungados ·do honrado Governador do Estado e nossos junto ao patriotismo do Sr. Pre..:
sidente da Republica, porque S. Ex. quer esse beneficio para
Alagoas c porque, assim sendo o pensamento de S. ,Ex., sua
palavra será cumprida; razão porque, Sr. Presidente, desta
t.ribuna, tanto quanto me for possível, eu .hei de auxiliar ao
Chefe da Nação afim· de que a sua vontade, a sinceridade de
suas intenções não sejam obumbradas pela. phantasia e pelos
reclames que se pretendem -fazer e·m torno dos interesses contrarias ao porto de Jaraguá, e envolvendo_ o honrado Sr. Ministro da Viação em perl'idos louvores paT'a o vingamento da
ambição de babeis intrigantes.
··
·
Não duvido · das virtudes nem das· qualidades ·do gestor
da pasta da Viação; acredito nellas; mas, o que. não posso supportar é que vá adquirindo fóros de cidade a falsa convicção .
de que o Sr. Ministro da Viação é quem se bate em favor dos .
interesses e do· progresso do Estado que aqui represento.
Não; S. Ex. nunca teve essa intenção, porque se assim
fosse, a sua orientação ·seria muito outra e· não depois de
longos mezes de administração, tendo encontrado o processo de
concurrencia preparado _para despacho, retardai-o, até o fim
deste anno, quando é certo que o orçamento para o exercício
futuro podia muito bem não manter a: mesma disposição em
virtude da qual foi feito e publicado o edital para a concurrencia das obras do porto de J'araguá.
·
Fico hoje neste capitulo e peço a V. Ex., Sr. Presidente,
que me reserve a palavra para a primeira hora do expediente
da· sessão de amanhã, afim de que termine, com a amplitude
necessaria, as ponderações,, q~e ten_!lo de faze~ e as razões que
devo apresentar contra .· msmuaçoes que visam desviar · os
factos reaes.
..
·
.
··
.··
Não podendo justificar o. acto do honrado Sr. Minis-tro
fundado nas. informações do Dr. Dei Vecchio, ós interessados
na annullacão mandam ·aggredir aquelles que cumprem lealmente com o seu dever;
···
.
· · ·
· ·
· ·. ·
Os insultos e aggressões não respondem a ·ars\lmentos·.
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Votar:.ão cm discussão unica do parecer da Commissrw do
Poderes, n. 31.7, ele HH2, sobre a eleição realizada no BsLado do
Jlio ele Janeiro, cm ·1 de setembro do corrente anno, para J11.'ecnchimonto da vaga aberta pelo fallecimcnto do Sr. QuinLino
Bacayuva, o propondo que seja reconhecido c proclamado Senador da Republica pelo mesmo Estado o Sr. Dr. Francisco ·
Portella.
·
·
São approvadas as seguintes conclusões do parecer:
1", que sejam approvadas as cleiçGcs realizadas no Estado
elo Rio de Janei:ro, cm 1 de setembro proximo. passado, para
preenchimento da· vag'a aberta pelo :l'allccimcnto do general
Quintino Bocayuva;
·
2", que sc.ia- reconhecido c proclamado Senador pelo JiisLado do Rio de Janeiro o Dr. Francisco Portella.
O Sr. Presidente- O Senado reconheceu c eu proclarn o
Senador da Republicá, pelo Estado do Rio de Janeiro, o
Sr. .Francisco Portella.
· O Sr. _Nilo Peçanha (Jlela o1·denb) -- Estando presente o
Sr. Dr. Francisco Portella, que acaba de ser recon11ecido Senador úelo Estado do Rio de Janeiro, requeiro a V. Ex. que
se digne nomear a Commissão que deve acompanhai-o a csLH
recinto para prestar o compromisso regimental.
O Sr. Presidente- Nomeio para essa Com missão os
Srs. Senadores Nilo Pccanha, Sigismtindo Goncalvcs c Jndio
elo Brazil. .
(Introdw:.ido no 1•ecinl'o, p1•esta j1w.to á Mesa o contll!'omisso
c toma assento o S1•. Dr. Francisco Pm·tella.)

Votaoão em 2• discussão do projecto do Senado n. 3:3,
de 1807, determinando que ficam comprehendidas n·a lcttra A,
elo § G" do art. 2• .da lei n. 392, de 2 de outubro dc.J89G, as
clr.spczas feitas nos casos exemplificados na segunda parLe do
§ 4" do art. 4", da lei n. 589, do 9 de setembro de 1850, c dispondo sobre as distribuioõcs de crcclilos ás Cbtaoões pagadoras
ela Capital Federal c dos Estados.
.
·
.Rcj citado .
. Votacão om 3• discussão do pro.íccto do Senado n. ~'1.
de 'Hl07, autori:mndo o Presidente da Republica a pr·cstar ú
clinica pcdriatrica do Hospital da rvlisericordia desta cidade os
auxilies que a lei dispensa t'i mesma clinica da Faculdade de
l\Iediciua. ·
·
Rejeitado.
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Votação em 2" cl iscussão ela proposi(;iío ela Gamara dos
Deputados n. 87, ele -!D:l2, aulot·ir.anclo o J)rosidoutc da flepublica a eonccdcr liccnca por seis me<~es, corn ordenado, c 0111
IH'Ot•ogacão, para· trn.tamento de saudc, a Ltliz Vianna, 3" osLH'ipturario da Delegacia Fiscal no Estado elo Maranhão.
Approvacla.
E' igualmente approvada a seguinte
El\IENDA

Depois das paltwras. « l\linistel'io da Fazeru.lti » as ~e
guinles: e mediante inspec.oão ele saude.
Votat;.ão cm 2" discussão da Pi'O[JOSi(.'.ão da Canuu·a dos
Deputados n. 90, de 1.912, autol'izando o :PJ·esiclenlc. da ltopuhliea a abril·, pelo 1\Iinisterio da Fazeuda, o credito oxtt·aol:diJHu•io ele 923$800, pa1:a oecorrm· ao pagamento devido a José
Antonio ela Cunha e Francisco Alvc•.s Rollo, em virtude de scnü~nr}a ,judiciaria ..
Approvad[l .
Yolacão em 3" discussão ela pt·oposu,mo da Gama1·a dns
Deputados n. 85, ele J!ll.2, autol'izanclo o Presidente da RepuIII ica a abrir, pelo 1\Iinisterio ela Fazenda, o credito exLI'aOI'dinurio ele ·1 :652$155, pat·a satisfazer a precatoriit cxpeclicla cm
favor elo tenente Manoel Lourenco dos .Santos.·
·
Apnrovacla, vac ser submettida :'t sancoão.
Volar;ão cm :3" discussão da propqsicão da Camat·a dos
Doputaclos n. 83, de 19 l 2, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno ele licenoa, col11 todos os vencimentos,
n. João Augusto ela Costa, major ela Força Policial elo Districto
Federal.
Approvacla, vac ser submeLticla ú sancoão.
Votat;ão em :3" discussão da proposicão da Camal'a dos
Deputados n. 75, do ·.1. !H2, autorizando o Presidente da ReP,nltlica a, abrir, pelo Ministcrio ela Justir:a, o cl'eclito cxtraorcli'1\aT'iO do H1$H2, pal'a pagaménlo ao tenente-coronel Simão
cin Souza Hego c Carvalho.
·
APlwovacla, vae :;er submettida á sanccão.
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Yolar:ão cm 3" cliscussrto ela pl'oposição ela Carnarn rlos
Deputados n. 7:1, de 1912, autorizando o Presidente ela.. Republica a conceder um anno de licença, para tratamento ele .sande,
a Lamartinc Moreira, collector federal em UJ)crabinha, .l\linas
. · ·
Geraes.
·
,
Approvada, vae sor sulJmettida á sanccão.
O Sr. Presidente- Estaildo esgotada a ordem doidia, vou·
lcvnntat• a sessão,
·
·

.
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Designo para ordem do dia da seguinte:
3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados
Il. 57, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
. PE·lo lVIinisterio da Fazenda, o credito especial de 342$010, para
occorrcr ao pagamento devido a Domingos Tamanqueira, em .
virtude de sentença judiciaria (com: pm;ecer favoravel da Com-:
m.·issão de Pinaru;as);

·

· ·

3" discussão da proposicão da Gamara dos Deputados
n. 59, de 1912,. a,utorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo l\Iinisterlo da Fazenda, o credito especial de 3 :359$7 i 9,
para pagamento á· firma Wanderley, Bais · & Comp., em virtude de sentença do juiz federal do Estado de Matto Grosso

. (com pa1•ecm· {avoravel da Gomm'issão de F·inanças);

3• discussão da .l'>roposicão· da Gamara dos Deputados

u. 68, de 1912, autorizando o Pr·esidente da Republica a con- .

ceder um anuo de licença, com todos os vencimentos, a Antonio Dias Uoelho, escrivão do Juizo Federal do Territorio do
J\cr;e (com pa·recer {avoravel da Gornmissão de Finanças);.
· · 3" discussão · da pr·oposicão da <.Jamara dos Deputados
69, de 1912, autoi•izando o Presidente da Republica a con-

1'..

ceder· .licent1a, por· um anno, com ordenado, a Arnaldo· Quintella, inspector sanitario da Directoria .Ger·al de Saude ·Puhlica (com parecer favoravel da Gi:nnmissão de F-inanças) .
·
Levanta-se. a sessão·
ás 2.
'

. 124• SESS~1.0 EM 17 DE OUTUBRO DE 1.912

...

PRESID~CIA
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horàs. e. 10 minutos.

DO.· SR.. PINHEIRO :11-IACHADO, VICE-PRESIDEN'l'E
. .

A' 1 hora da tardê,'i;n·E)serite nunwro legal; abrese a sessã·o~
a que concorrem os Srs. ··Pinheiro Machado, Perreira Chaves,
· Araujo,· Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, ·J onathas Pe~ .
- dl'osa;· Gabriel Salgado, Indio. do Brazil, Urbano Santos, Mendes
de Almeida, Francisco Sá, Tavares .de Lyra, Cunha Pedrosa;
Wal.frédo Leal, Sigismundo Goncalves, Goncahres l!,cr•reira, Ribeiro~ de Britto,, Raymundo ·do Miranda, Guilherme Campos,·
Olivéira Valladão, Luiz'Vianna, Bernardino Bonteiro, Francisco
Portella, Sá Freire,. Feliciano · Penna, Francisco Glycerio;.
Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes,. A. Azeredo, Metello,· José
Murtinho, Generoso ·Marques, Felippe. Schmidt e Abdon Ba-:
ptista (3·i) ·, ·
: -· ·
· ·
· :
.. ·
· · Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Silverio. Nery, Ar·thur Lemos, Lauro Sodré, José Eusebio, Ribeirq·
Goncalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, Thomaz ·Accioly,;
Vol, VI
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1\nLonio de ·Souza, Castro l)into, Gomes Ribeiro, Coelho c
.Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, João
Luiz Alves, Lourenco Baptista, Nilo Pecanha, Augusto de Vasconccllos, Alcindo Guanabara, Bucno de Paiva, Bcrnanlo Montc:iro, Alfredo Ellis, Campos Salles, Gonzaga Jayme, Alencar·
Ç~uimarües, Hercilio Luz e Viclorino Monteiro (28) •
·. E' lida, posta em discussão e, se~ deba,te, approváda a acta
.da. sessão anterior.
O Sr. :t• Secretario declara que não ha exepediente,

: Sr. 2• Secretario declara que não ha· pareceres.
3 Sr. Raymundo de Miranda:- Sr. Presidente. E' o r:urnprimcnto do dever que me impõe a vermanencia nesta ti'llmna, para continuar a demonstração das razões contrarias tí.
injusta aprcciacão de um jornal da tarde de ante-hontcm.
· .. Já sabemos qual a accão por mim desenvolvida, relaLivati'tente á. aspiração dos alagoanos no sentido· de verem o mais
breve· possível realizada a construccão do seu porto cm Jar·aguá, o que é uma necessidade urgente, inadiavcl e que sim..;
plesmente. escapa áquelles que não se interessam pelo Estado,
na razão directa do suas conveniencias o interesses geraes.
Desde que se iniciou na, Gamara dos Deputados, com surpreza para a representação de Alagoas de então, a tributação
dr· 2 o/o ouro, sem haver cogitacãq de porto para o Estado de
!ti.lagoas c tendo havido até uma indemnização da concessão do
pc·rlo, J'eita pelo immortal Marechal Deodoro da Fonseca, no
Governo Provisot·io, não mais deixei. um instante de me osforcar llara que a tl'ibutacão ·do ·2 o/o ouro, que a .principio
nppareceu sob aspecto dil'l'amatorio, contra .o independente e
acreditado commercio de Alagoas, se transformasse cm . um
beneficio para esse mesmo J~stado.
·
Encontrei, como todos os meus companhoil·os, o melhor
acolhimento da parte do Governo Federal c a salutar intervcncão e accão do Ministro da Viação do Governo do Sr. Nilo
Pecanha, o illustrado Dr. J?mucisco Sá.
. . .. . .
A lei vigente, que vem desde a votacão dos ol'camentos da
Hepuhliea, de 1909, .estabeleceu dous regin1ens do portos, um.
liara a construccão por conta do Governo o o outro na conformidade com o reg·imon da lei de 1869.
·.
. .
.
Esta lei vel,ll sendo ma,ntida ha tres annos,· corüo já disse
f:m discursos anteriores, o o respectivo edital para a construccão
do porto de Jaraguá obedeceu á lei, não se· afastando de suas•
prescripcões e conforme preceitos constitucionaes ..
O parecer do Sr. inspector de Portos,· RiOS·iO Canaes .é o·
manancial onde. todos os defensores da annullacão. da ccincur..;
t·encia do porto de Jaraguá o todos os interessados para··· que·
esto,porto não seja, pelo menos neste quatriennio. presidencial, ·
nma ·realidade, vão buscar elementos para ~ombater a,s nossas-'
Rl'S'U!llentacões nas duas Casas do Congresso •.
1
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Conseguintemente, para demonstrar á parte da imprensa
que não estuda o caso e que é impulsionada a variar de opinião como o Sr. Dr. Dei Vecchio tem interesse .em variar de
regímen, basta apreciar o parecer a· .que me refiro, força
7r. otriz de toda esta questão, de todo este descalabro contra o
rneu Estado, isto 6, o luminoso, o mais que luminoso, o. estonteante parecer do Sr. inspector de Portos, Rios e Canaes.
'l'enho-o aqui encravado no discurso do nieu distincto
amigo, o Sr. Deputado Octavio Rocha, E' longo. Mais de metade
deste parecer, 2!3 partes pelo menos são consagradas á apreciação das propostas apresentadas pelos diversos concurrentes,
com o que nada tenho eu que ver, porque isto é da alçada· da
administração.
·
O que me interessa é o caso jurídico, é o caso legaL da
annullação ela concurrencia; o que me interessa,. como deve
interessll,r a todos os representantes de Alagôas, que cuidam
de garantir os direitos de seus eleitores e coestadoanos, é simplesmente. o não retardamento da construcção do porto de Jarnguá, que, como disse, representa uma necessidade inadiavel.
De. parte os concurrentes, os prazos e os preços, a reducção
de prazo e de preços, os· juros compostos, os descontos .por
d~;ntro e os descontos por fóra dos calculos sobre as propostas,
passo a examinar, Sr. Presidente, a hermeneutica do Sr. insvector dos portos.· ·
·
Comeca S. S. pretendendo que ·anteriores disposições do
leis orçamentarias revoguem leis posteriores, quando diz que
a concurrencia deve se1• annullada porque não obedeceu a todas
as condições da le·i de concurrencia.
_ Ora, Sr. Presidente, o que S. S. chama lei de concu7•rencia ·
é o art. 54 do orçamento da. despeza do Ministerio do Interior
para 1910.
. A · concurrencia para as obras do porto de Jaraguá foi
feita em virtude de uma lei vigente, que determinou o regímen da lei de 1869,. isto é, a concurrencia mediante o preço
e o prazo, o preço interessando ao commercio para reduccão de
taxas,· e o prazo interessando immediatamente ao Estado,
para entrar, no menor decurso de tempo. possível, na posse do
porto que fôr construido pelo concessionario, sem onus de
- especie alguma para os cofres da União.
·
Nestas condições não se póde conceber heresia jurídica ·
mais completa do que ailegar-lie como razão. o .facto de uma
concurrencia ser annullada por obedecer a uma lei vigente,
em desaccôrdo com uma ·lei ante1•ior, como si a ultima parte,
isto. é, a ultima dispósicão da lei vigente que manda revoga?'
as disposições em contrar·io, fosse alli coilocada simplesmente
· para satisfazer uma fórmula, para não produzir effeito nenhum,
como si nas leis se pudesse entender redundancia ou disposições
superfluas.
Vamos adiante.
.
... · Apresenta-se mais, como razão da annullacão da· conê1,1rrenc1a, que a proposta dos Srs. Anatole Collot e Damart &·Uomp.j
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alüís pessoas muito da preferencia do inspector dos Portos, f'oi
apresentada
em 12 de dezembro de
1911.
·
.
.
.
Isto não me int.eressa; tal a!legação é um disfarce. O que
é facto é que na qualidade de representantes de Alagôas eu e
outros companheiros fomos assistir a esta concurrencia, á ·
abertul·a das· propostas, que foi feita com alguma solemnidade
e o que vimos foram certidões, telegrammas do consul, da Delegacia Fiscal em Londres, communicando que estes concurrentes tinham entl·ado com a respectiva caução e preenchido
as formalidades devidas.
· ·.Mas adiante diz: «Que Oliveira Almeida & Conip., depois de
conhecidas as propostas, apresentaram um requerimento dizendo que o prazo seria contado da data da assignatura do
contracto ». ·
·
· Isto é um absurdo.
Si o ministro permittisse que, depois de abertas as propostas,. fosse acceita a petição de um concurrente, alterando
para melhor a sua proposta, deveria sol'l'rer uma reprimenda
mais. seria do que se pó~ e imaginar.
. .
.
Lendo l\ petição que l'oi.publicada no Diario 0/'licial vejo· que: « dizem Oliveira, Ahheida & Comp., concur·rentes á construcção, uso e · gozo do porto de
Jaraguá, . que, sendo o edital respectivo omisso. na
época em que devia principiar a ser contado o prazo
da concessão, os concur1•entes acima referidos e abaixo
assignados declaram que o prazo que pediram na proposta que apresentaram é a contar da data da assignatura do contracto. Nestes termos requerem a
V.. Ex. se digne mandar seja esta presente á respectiva commissão julgado~·a, para .tomar a declaração
supra na devida consideração, quando torern abertas.
. as propostas ».
:ora, esta petição devia ter sido naturalmente a!n·esentada
ao Sr. ministro, que mandou informar; deve constar a -data
das informações~ do despa(!ho e, pelos proprios termos da pe:tição, se evidencia que esta. só poderia ter sido· apresentada
antes da realização da concurrencia, porque. depois seria até ·
um crime, seria uma prevaricação do Governo.·
·
· O que é mais interessante, Sr. Presidente, é que o .D-iar.io
Official publica essa petição com a data de \30 de .novembro,
quando a concurrencia
foi. . a·. 28. deste
mesmo
mez.
·. ..
.
..
. .
.
.
II
· Vê, pois, .V. Ex., Sr. Presidente, . que isto nos .leva ·á
presumpção de que até na publicação de certos documentos ·
se alteram as datas constantes dos originacs e é isso que se
deve :ver c apurar, ou a prevaricaÇão é do Ministerio, na época
em que foram•~abertas as propostas ou tal prevaricação 6. de
agora, quando se publicou com data posterior a petição de um
concurrente.
•
·- ·
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Vamos adiante, porque isto é tão evidente que dispensa
commentarios e não precisa de. longos detalhes e apreciações
,jurídicas. Diz o inspector que:
.
« A proposta dé Pedro de Almeida, Francisco
Amorim Leão e engenheiro Arthur Prado, por · seu
turno, apresentam tambem nos calculos erros de multiplicação, que alteram o resultado. »
ora, qual é o fim da commissão .julgadora, sinão examinar
· as propostas, estudai-as, para verificar si estão de accôrdo
com o edital e si as suas sommas alteram o resultado, isto é, a
collocação na OJ;"dem dos preços '! I ·
.
E' muito vago decla.rar que a proposta alterou o resultado
éom relação a erros de conta, porque o· resultado póde ser em
relação ao prqductc, sem alteração dos preços: póde a somma
ser errada por engano ou má fé, caso altere a ordem· referida.
fsso é tambem o· que não .diz c Sr. inspector de Portos.
·
Mas sempre assim, sybil!inamente, nublando os horizontes
·pat•a que seu REBOCADOR .vá arrastando os portos dos Estados
.
.
para o Rio de Janeiro. ·
Quando se referiu ú lei dil 1886 disse que essa serviu de
base á actual concurrencia do porto de .Ja1•aguá. Não póde haver
maior desfaçatez· em affirmar uma inverdade. ·
·
Todo o Senado sabe que a lei de 1.869 encerra um regímen
especial de portos por concessão, é a lei que regula, si não .
me engana, as. Docas de Santos.
Dizer que a lei de 1886 é .o regímen, repito, é a maior
disfaçatez porquanto a propria lei vigente diz : « no regímen
da lei de 1869 ».
A lei .de 1886 apenas fornece taxas subsidiarias que o
Governo terá que cobrar no case de insufficienllia de renda,
·nã.o todas, mas uma :parte, como o JWoprio Sr. ·Dei Vecchio
confessa no seu pa.recer. ·
.
Agora para mystificar, vem o inspector de Portos com
uma historia antiga de emendas que foram apresentadas no
Senado pelo conselheiro ·Silveira Martins e cita emendas inconstitucionaes, que foram approvadas mas não mantidas na ·
legislação vigente, e outras que não foram approvadas, naqueiia
.
. época, pelo Parlamento Brazileiro.
Mas o inspector ·mistura. tudo para impressionar á vista
e -á leitura corrente, deixando no espírito de quem não des. t'ibrar. cuidadoS'amente sua mystificnoão a impressão de que ha
mesmo ·esses impostos a cobrar.
· · Termina affirmando que a lei de i887 é a que devia ter
· sido adoptada para a construccão do porto de Jaraguá e outro:;;.
·
Eis onde· o Sr. inspector de Portos se estraga muito a
minha vontade. A lei de .1887 que o St•. ministro, adoptando as
heresias do Sr. inspector de Portos,· articula que deveria pref'erir a de 188G como subsidiaria é que estabelece taxas, ho,ie
inconstitucionaes, sobre as mercadorias em transito. .
Pois bem,. Sr. Presidente; a_.!ei de 1887 é justamente a
que não podia ser acceita porque as taxas que na lei de 1887
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substituíram ás taxas da lei de 1886 são inconstitucionaes, se
referem a taxas de tonelagem e sobre mercadorias ad valorem
e'l!l- transito pelos portos ou para o estrangeiro ou para outros
Estados, e é o que a Constituição véda no art. 11, § 1°, que
esta tu o:
«E' vedado aos Estados como a União :
1o, crear impostos de transito pelo. territorio de
· um Estado ou na passagem para outro, etc.»
Veja o Senado com que soffreguidão e má ·ré, com quanta
atrapalhação andou a Inspectoria· de Portos .para corrigir o .
que tinha feito certo, arrependendo-se de ter procedido dirAito.
Eu não preciso tambem; como no caso anterior, chamar a
attenção do. Senado para uma belleza administrativa desta
ordem e que vae impunemente campeando. . .
As taxas sobre navios ou vapores que se encontram na
lei de 1886 como subsidiarias (é preciso notar que a Inspectoria
de Portos occultou isto justamente) substituem os 2 % ouro
sobre o valor official da importação no estrangeiro e substituem para melhor.
· Essa taxa não seria cobrada no porto de Jaraguá porque
em vez de se fazer a tributação de 2 % ouro permanente sobre
a importação estrangeira se faria a tributação succedanea,
inferior a 2 %, nos termos. da lei de 1886, que manda cobrar
do mínimo para o maximo, conforme a renda produzida seja
ou não sufficiente para a garantia do capital empregado sem
obrigação ou compromisso do Governo da Republica.
Por que o inspector de Portos occulta que não se cobrariam 2 % ouro ? Porque não procede de boa fé e procura
illudir o ministro, que, por isso, vae informar ao Chefe da·
Nação, aquillo que não é verdadeiro, porquanto as taxas da
lei de 1886 são inferiores aos 2 % ouro e são cobradas de modo
bastante suave e só no caso de necessidade, porque são taxas
·
·
.
supplementares.
Por que não se procede com lealdade ?
Si não querem fazer o porto de Jaraguá, si .querem· cansar
pelo tempo afim de que as obras não se realizem com as annulIacões de concurrencias', irregularidades que a cada passo forem
surgindo em clausulas capciosas adrede preparadas, si querem
manter. este estado de cousas até que o Sr. P1residente da Republica termine o seu período e não tenha tempo de cumprir
a sua palavra, .descubram-se, não sejam cl'eslenes ao benemerito Marechal Hermes da Fonseca. '
O Sn. A. AzEREDO- Mas ainda fal.Lan1 dous .annos .
.O SR.RAYMUNDO DE MIRANDA-E' pouco L'empo e eu estou
convencido de que a intenção do Sr. Presidente da Republica, ·
com relaoão ao porto 'de Jaraguú, como relativvmente a tudo
qúanto ·é )lep.efici9 para os Estados do norte, 6 uma verdade •
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. E' inutil que se tenha o cuidado de collocar o Sr. ministro
como protector de Deus no céo e .dos homens na terra, como
advogado do Estado de Alagôas, tratando-se o Presidente da
Republica de um modo secundaria. E' uma injustiça.
Não, não será assim.
Esse edital, que se está. preparando, já feito, desmanchado
e refeito, ha de apparecer, porque eu hei. de perguntar sempre
por elle e não hei de dar tempo para que se esqueçam. Ha de
apparecer, e quando apparecer, eu, que defendo e pleteio a
construcção do porto de Jaraguá, que o meu intuito na tribuna é auxiliar o Sr. Presidente da Republica a satisfazer o
nobre intuito de ser util a,o Estado de Alagôas e aos demais
Estados do Norte, hei de ir analysando o edital, mostrando onde
estão as capciosidades, para evitar qualquer parecer que produza mais tarde um pretexto para outra annullação.
Não, não ha de ser assim. E' inutil que os interessados
contra a construcção do porto de Jaraguá se esforcem por me
atacar, por levantar insinuações de. qualquer especie com relação á minha pessoa, porque o effeito será completamente
negativo.
.
· ·
. Eu não recuo quando estou convencido de que cumpro o
meu dever.
·
Sou politico desde os 15 annos de idade e desde essa época
sóffro ataques injustos até na imprensa; portanto, estóu já
·habituado a resistir, nada me abate ri.em trie perturba.
·
Resta-me apenas apreciar a parte local do articulista meu
adversaria quando disse que as taxas são de natureza tal que.
obrigariam o porto de Alagôas a ser tributaria do porto de
Pernambuco.
E' interessante ! !·
Em uma das sessões passadas fiz o calculo 100 vezes mais
para os vapores nacionaes c 200' vezes mais sobre o mínimo
razoavel para os vapores estrangeiros conforme a lei de 188G,
encont.rando as seguintes differenoas: por exemplo com relação ao Cap Füâste1'1'e, pelo calculo db Sr. Dei Vecclrio só de
tonelagem se· .pagariam 22 :04.4$9GO, quando a verdade é que·
pagaria apenas 'L :749$000. A dil'foronça é tremenda.
·
. Pois. ·bem, fazendo o calculo rigorosamente como manda n.
lei, procurando um minimo razoavol, porque o mínimo pelüloi do 188G, que tem se cobrado gradaLivamento conformo n
at'recadaQão, é um real, . calculando, repiLo, para os vapores
11acionaes um minimo razbavol, isto é, ltO réis, .o T1iP11 não
pagaria· ele· tonelagem i:85·1$, confárme o calculo do Sr. inspector· de Portos; na fórma da lei.o Ttt.pl/ pagaria do tonelagem
H$080. Ora, de 44.~080 para 1:85'-/.~ a differcnoa não é muilo
pequena .
. o· Parana, por exemplo, pelo calculo do inspector de Portos.
para .armar_ effeito e .iludir aquclles que J).iio estão ao j)nr
·do caso e nuo procuram estudat·· porque conf1am esse trabalho:
aos representantes do Estado, cuja tonelagem o inspector M
Portos avalia cm .m::tis de 2 :000$, pagnria Q.peims 00$5~0,
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O Cap Finisterre, ao envez de 22:044$960 de tonelagem,
pagaria neste caso apenas 699$840, cobrando-se o dobro da
taxa dos vapores nacionaes. O valor de um carregamento de
200:000$ teria de pagar apenas a metade da fracção, segundo
o calculo de S. Ex, isto é, 160$ e não 4:320$000 .
. · . Nestas condições, Sr. Presidente, provado á saciedade cru e
n. razão e o patriotismo estão do lado daquelles que se batem
contra o acto do Sr. ministro annullando a concurrencia para
as obras do porto de Ja1•aguá, vou concluir.
Devo declarar ao Senado que é minha intenção não voltar
mais ao ·debate, salvo si for pr•ovocado, porque tenho por divisa ·
não deixar incolume e nem de pé qualquer accusação ou in.vectiva articulada em termos. Deixo, portanto, a tribuna,
. Sr. Presidente, aguardando a publicação do edital promettido.
Esporarei. Si demorar, voltarei a esta tribuna, e fal-o-hei
porque é meu· desejo ajudar o Governo e é meu dever a defesa
dos direitos do Estado do Alagôas, especialmente.
. O chefe da Nação tem innumeras ·preoccupações, assumptos
diversos prendem a sua attencão, de modo qué S. Ex. não póde
descer a detalhes de administração, a minucias de secretarias;
-para isso tem ministros e os ministros muitas directorias.
S. Ex. não póde ter o dom de ubiquidade, não póde isoladamente gerir todas as pastas, e si' pudesse fazei-o seria divino,
e si fôra divino não estaria na terra.
·
· .
.
' Preciso é, pois, que os amigos· de S. Ex .. o auxiliem e
é isso o que tenciono fazer. (Muito bern; muito ·bem.)
ORDEM DO DIA
CREDITO DE

342$010 PARA

PAGAMENTO A DOMINGOS TAMANQUETRA

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 57, de 1912, autorizando o Presidente âa Republica a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 342$010, para
occorrer ao pagamento devido a Domingos Tàmanqucira, em.
virtude de sentença judiciaria. ·
·
Approvada,
vae
ser
submettida
á Ranccão.
11' :
.
._ ~.

'

.

CREnJ'l10 DF:
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3 :35!)$719

PAnA PAGAMENTO.)\ WANJ?F:RLEY,
BATS & COMP.

3• . discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 59, de 1912, autor•izando .o Presidente da Republica a âbrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito· especial ele 3:359$:719,
para pagamento .á firma Wanderley, Bais & Comp., em·.vir-.
tude de sentenca do juiz federal do Estado de Matto Grosso .
. A.pprovada, vae ser submettida á sanccão..
·
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LICENÇA A ANTONIO DIAS COELHO

3• discussão da proposioão da Camara dos Deputados
n. 68, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com todos os vencimentos, a Antonio
Dias Coelho, escrivão do Juizo Federal do Territorio do Acre.
Approvada, vae á Com missão de Redacção.
r.ICENÇA A ARNALDO QUJ,N'l'ELT.A

••

3" discussão ·da proposição da Camara dos Deputados
n ~ 69, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a concede!' licença, por um anno, com ordenado, a Arnaldo Quintella,
iuspector sanitario da Directoria Geral de Saude Publica.
Approvada, .vae ser submettida á sancção ..
O Sr. Presidente·- Nada mais havendo o tratar; vou leV!lntar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
r• discussão do projecto do Senado n. 50, de '1912, revogando o art. 1" da lei n. 938, de. 28 de dezembro de 1902;
Discussão unic~ elo véto do Prefeito do Districto Federal
n. 9, ele 191-1, á resolução do Conselho Municipal que autoriza
a mandar pagar a D. Francisca de Souza Monteiro, professora
municipal, a differença de vencimentos a que tem direito (com.

parece1• contrm•in rlrr. Cmnm.is.~ão rle Cnnstitltição e Diplomacia.);

2• discussão do projecto do Senado n. 52, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, .pelo ·Ministerio da
Justiça, os creditas necessarios até a quantia de 312:483$298,
pura pagamento a Amaral Guimarães & Comp. e outros, por
fornecimentos feitos ao commando da Forca Policial do Districto Federal, em 1909 e 19-10 e obras executadas em diversos
quarteis da mr.sma forç.a (o((m•ecido pela Com.missiio de ·Fi?lanças);

-,

·

·

Discussão unica do parecer da Commissão. de Finanças
n. 293, de 1912, opinando que seja indeferido o l'equerimento
em· que Jeronymo Emiliano da Silva pede seja o Governo autorizado a contractar com elle, . sob as condições que enumera,
a construcção de edifícios destinados ao serviço publico. ·
'

Levanta-se
a sessão ás 2 horas e 1!i ·minutos ela tarde.
.
'

'
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125" SESSãO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1912
PRESIDENCIA DO SR. FERREIRA CHAVES, :1. 0 SECRE'l~IO.

A' i hora .da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que concorrem os .Srs. Ferreira Chaves, Araujo Góes,
Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa Gabriel
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Lauro Sodre,1 Urbano
S>antos, Mendes de Almeida, Francisco Sá, Tavares de Lyra,
Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito Raymundo de Miranda, Gui- •
lherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernardino
Monteiro, Moniz Freire, Francisco Portella, Sá Freire, Bueno de
Paiva, Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A.
Azeredo, Metello, José Murtinho, Generoso Marques,. Felippe
Schmidt e Abdon. Baptista (36) •
Deixam de comparecer com causa Justificada os Srs. Pinheiro Machado, Si!verio Nery, José Eusebio, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, Thomaz Accioly,. Antonio de S1ouza, Castro Pinto, Gomes Ribeiro,. Coelho e Ca::npqs,
José MaJ:'Icellino; Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Peçanha, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bernardo Monteiro, A,Jfredo Ellis, Campos Saiies, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga. Jayme, .Menear Guimarães,. Hercilio
J~uz e Victorino Monteiro (26) •
·
: ·
E' lida, posta em dis·cussão e, sem debate, approvada a acta
da sessão anterior.
·
O Sr. 2° Secretario, servindo de :1. dá conta do segÜirite
0

,

EXPEDIENTE
1 01'1'icio do Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores,
tle 1G do cor:~:ente, transmittindo .a Mensagem .com que o Sr.
Presid.ente da Republica submette á consideração do senado
o aoto pelo qual nomeia o desembargador Pedro Affonso Mihielli para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fed&•al.
-A' Commissão de Constituição e Duplomacia.
·
·
Hequerimento de D. Esperidiana SerrãO';. mãe vi uva do
su:õ-machinista Dionysio Serrão, faiiecido a bordo .do Aqu·idaban, ·solicitando os favores constantes do decreto n. 9 ;787, .
de 1 do outubro do corrente anno. -·
· A' Corrimissão ele Finanças.

. · O Sr. 3" .Secretario, servindo ele
seguintes
·
·
.

zo,

pro·cede (t leitura dos
·
.·.
.

PARECERES

.

N. 322-1912

.

.,

.

Tendo esta Commissão ·pedido inform~çdes ao .S{,i" 1\Íinistro ela Fazenda, em 2 de julho· ultimo, acerca do requerimento em que o fiel do :lrmazem da Alfandega~cle S. Francisco,
Estado de IS1anta C:.üharina, Arnttlctõ··claro de S. Thiago, soli- ·

..
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cita equiparação de seus vencimentos, na parte relativa ao
ordenado aos 2•• escripturarios daquella Alfandega, recebeu do
honrado Sr. Francisco Salles a seguinte resposta:
Sr. Presidente da Commissão de Finanças do Senado.
De posse do vosso officio n. 10, . de 2 de julho ultimo
solicitando i•nformacõe·s sobre os requerimentos que por c6piá
acompanharam o mesmo officio, c cm que Arnaldo Claro de
S. Thiago, fiel de armazem, e Virgilio Augusto Nobrega,
porteíro-•cartorario da Alfandega de São Francisco, Estado de
Santa Catharina, pedem equiparacão de seus vencimentos, na
parte relativa ao ordenado, aos dos 2•• escripturarios daquella
Alfandega,. cabe-me declarar-vos que merece deferimento o
pedido do primeiro dos requerentes, attenta a uniformidade de
vencimentos na ·classe dos fieis de armaz,em, vencimentos hoje
eguaes aós dos 2•• escripturarios das Alfandegas, em face do
disposto no art. 7• n. 11 da lei n. 3~•0•, de 30 de dezembro
de 1895.
.
Quanto ao pedido do porteiro-cartorario, julga este Ministerio que deve ser indeferido, visto não militarem;em seu
favor as mesmas razões.
'·
Reitero..,vos etc.·- F1'anC'isco Salle s.
Tendo · em vista essa informação. opina a Commissão de
Finanças no sentido de ser deferido o requerimento n. 81,
ele 1911, offerecendo á consideração do S•enado o seguinte
PROJECTO

N. 53-1912

O Congresso Nwcional decreta:
Artigo unico. E' fixado o ordenado de fiel de armazem da
Alfandega de S. Francisco, no Estado de Santa Catharirna, em
1 :GOO$; revoga~las as disposições cm contrario.
Sala das Commissões, em 22 de agosto de 19:12. -Fel'irdano Penna, Presidente. -L. de Bulhões, Relator.- Urbano
Santos. - Tavares de Lyr•a. - O~tnha Ped1•osa. -A . Aze1•edo.
- GlyceJ•io. -A imprimir.
N. 323-i9i2

O praLicimLe de 1• · classe dos Correios da Ballia Emilio .
Costa Alves, allegando .molestia, solicitou do Congresso Naeional um anrno do liconon, com todos os vencimentos, para
tratamento de sua saude.
O peticionaria annexou 1 ao requerimento um · attestado
modico, firmado por tres lentes da Faculdade de Medicina
· dàquelle Estado, cm que se·· verifica precisar a licença para·
seu tratamento~.
·
·· ·

''

,.,.,

', ;.:·.
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Esta commissão, opinando pelo deferimento, em parte, da
petição, é de parecer que a licença seja concedida, rião com
todos os vencimentos, mas com o ordenado sómerite; pelo que
submetto á consideração do Senado o seguinte. ·
PROJECTO

N. 54---.1912

O Congresso. Na:cional resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder um anno de licença, com ordenado, para tratamento
da saude, onde lhe convier, ao prati·cante de 1• classe dos
Correios da Bahia, Emilio Costa Alves; revogadas as disposições em 'contrario.
Sala das Commissões, 10 de outubro de 1912.

-Felicia1~o

Penna, Presidente. -Francisco Sá, Relator.- Urbcmo Santos,
· -A. Azeredo. -. L. de Bulhões.- Cunha Pedrosa.- Tavares
de Lyra.- Sá F1•ei1•e .,- F. Glycerio.- A· imprimir ..

N.. 324 -19"12
. Em requerimento dirigido .ao Congresso Nacional o bacharel João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, auditor de
Marinha, solicita um anno de licença, com todos os .vencimentos, para tratar de sua saude. Ao requerimento !l!companham dous attestados medicas.
·
Comprovada como se acha a molestia, ·é a Commissão de
Finanças· do parecer que seja approvado o seguinte projecto
de lei, concedendo a licença si'llplesmente com o ordenado, de
nccôrdo. assim, com a resolução tomada na sessão de ho.ie de,
em qualquer hypothese, conceder-se licença nessas condições.
PROJECTO

· N. 55-1912·

O Congresso Na,cional decreta:
Artigo unico. E.· o Poder Executivo autdr.izado a conceder um anno de licença com ordenado ao b'acharel João
Pessoa Cavalca.nti de Albuquerque, auditor da Marinha, para
tratar de sua saude, onde julgar conveniente; :revogadas as
disposições em contrario.
.
·
.
.

.. .

Sala das Commissões, 17 de outnbro d .e19:1.2:~ÂFeU
ciano Penna; Presidente.- TavàTes de L1J'l'a.- Urbar!'o. Sàntos.
-A. · Azeredo. -L. ·de. B1tlhões. - Cunha Pedrosa;··- F.
Gluce1•io. - A imprimir.
.
·
\

.
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· N, 325-1912

A' Commissão de Finanças foi presente o requerimento
em que o baicharel Luiz José de Sampaio, .iuiz substituto :!'e- ·
dera! na s~ção do Rio Grande do Sul, solicita um anno de
licença; com todos os vencimentos, para tratar de sua saude.
Pelo attestwdo medico qu.e acompanhou o requerimento e
.
que é firmado pelo illustre profissional Dr. Moura Bt•azil,
verifica-se que o requerente tem a visão do olho direito inteil'amente perdida, em consequencia de descollamento da retina,
e soffre de horioretinite no esquerdo.
Estando comprovada· amolestia, é a Commissão de parecer,
de accôrdo com a deliberação hoje tomada, que seja deferido
o pedido, mas apenas com o ordenado.
Isto posto, sobmette {L çonsideração do Senado· o seguinte:
PROJECTO

. N. 56-1912

"'O Cong!·esso. Nacional resolve:
·Artigo ·unico. E' o Poder Executivo autol'izado a conceder
um anno de licença, com ordenado, ao ba-charel Luiz José de
Sampaio, Juiz Substituto Federal na secção do Rio Grande do
Sul, para tratar da sua saude onde julgar conveniente; revo. gadas as disposições em contx·ario. . ,
.
Sala das sessões, 17 de outubro de 1912. - Felic·iano
Penna, Presidente. - Tava1•es · de L·yra, Relator. - Urbano
Santos. -A. Aze1•edo. -L. de Bulhões. - Cunha Pedrosa.
~ Sf!, F1·eire. -A Imprimir-.
.
..
.
N. 326-1912

. D. Corina Adelina de Gusmão · Fontoura, vi uva do inspector de 3• classe da Repartição Geral dos Telegraphos Gus- ·
tavo Olympio de Miranda Fontoura, failecido a 20 de abril ·
de. 1904, requereu ao Congresso Na·cional relevamento da prescripcão em que incorrera o seu direito á pensão de montepio
· insti tuido por seu esposo. · ·
·
·
Oomsta do requerimento que aquelle 1\:tJllC!Jionario foi
. dispensado por portaria de 30 de dezembro de 1897, de confor. midade com o decreto n. 2. 7-15, de 17 do mesmo mez e anno,
que .extinguiu os Jogares de engenheiros ajudantes, inspector~s
e feitores da Repartição Geral. dos Telegraphds;· e das cer.t1- .
. dões annexadas ao mesmo requerimento, -· que elle pagou as
contribuições relativas aos mmos de .1895 e 1896 até dezembrú
de 1897,
·
·
. . ·.
·
Em VÍI'tude de guia .expedida pela Directoria de Contabi. .!idade do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas
· pagou as contribuições relativas aos mezes de fevereiro a

,.
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julho setembro, novembro e dezembro do 1898; cm 1899 pagou
!ts relativas aos mezes ele janeiro elo 1808 a l'cvereiro, mclu- ·
sivc do 1899.
Do abril deste armo em diante não consta mais recolhimonto algum.
Vcrin!.m-se, portanto, em primeiro Jogar, que o alludido
inspector deixou do exercer o seu cargo do conformidade com
o decreto, já citado, que extinguia diversos Jogares, entro os
quacs o seu.
Em segundo, que elle, tendo reqUerido para continuar a
contribuir para o montepio, deixou de entrar para o Thesouro,
de 1899 até a data do fallecimento, com as contribuições legaes
tendo desistido dos benei'icios que seriam garantidos á sua
1'amilia pelo sou fallecimento.
Accresce que um dos elementos vitaos da instiLuicão do
montepio ó a prescripcão do direito ús pensões, já pela interrupoão das contribuicões, já .por falta de recltunacão na época
legal, o que augmenLa o patrimonio que não deve ser reeluzielo,
cm nrojuizo dos que para elle concorrem.
Pensa, pois, a Commissão que o requerimento eleve ser
indeferido.
Sala das Commissões, 17 de outubro de 1912. -Feliciano Penna, Presidente. -Francisco Sá, Relator. - Cunha

Pedrosa. - Tavar~s de Ly1•a. -Sá Freú'fJ. -Urbano Santos.
-F; Glyccrio. -A. Aze1·edo. -L. de Bnlhões. -A impri-

mir.

N. 327-1912 ·
A proposicão ela Gamara dos Deputados n. 93, do corrente
anno, autorizou o Presidente da Republica a conceder ao bacharel Manoel Durval, substituto do Juiz Federal, na seccão do
Estado da Bah"ia, seis mezes de licença com todos os -vencimentos, para tratar-se onde lhe. convier.
De accôrdo com. a deliberação tomada. em sessão de hoje
ú a Commissão de parecer que seja approvada a seguinte
EMEl'!IOA

. Onde se diz « coin todos os vencimentos», diga-se «cam
ordenado ~.
Sala das Commissões, 17 de· outubro de 1912. -Feliciano
Penna, Presidente. - Tavares de Lyra, 'Relator. - F. Gly-

cerio. -Sá Freire. -Cunha. Pecl1·osa. -.:.'Francisco Sá. -Leopoldo de Bulhões; -A. Azeredo.
·
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 93, DE i912, A QUE SE
REFERE O PARECER SUPRA
.'

O ,Congresso Nacional 'resolve:.. .
..
. Artigo unfco. Fica o !)residente da Republica. autÓrizado
a cop,cede.r. ao. bacharel Manoel Durval,. subs.tituto do juiz
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federal na seccão do EsLado da Bahia, seis mczes tle licença,
para tratar-se onde lho convier, com todos os vencimentos.
Gamara dos Deputados, 23 de setembro do 1912.- Sabino
lJm'l'oso ht1rior, Presidente. -Raul de !Jlm·aes Ve·iua, 2" Secretario, servindo de 1". -.Juvenal Larna1'l'ine de Pai'Üt, 3• S1ocretario, servindo de 2". -A imprimir.
N. 328-1912

A propsicão da Gamara dos Deputados, sob o ti. 06, do
corrente anno, autoriza o Presidente da Republica a conceder
ao bacharel Antonio Augusto Hibeiro do Almeida, promotor
publico da comarca do Ano Acre, um anne. de licença com
dous terços dos seus respectivos vencimentos, para tratar-se
onde lhe convier.
A molestia desse funccionario está comprovada pelo· laudo ·
de i·nspccçã'o a que foi submettido perante a Directoria Geral
de Saude .Publica, não havendo, por isto, nada a oppor á ap-.
provação da referida l)roposicão.
.
Sala das Commissões, 17 de outubro de 1912. - FeUc·iano
Penna, Presidente. - Z'ava1•es ele Lyra, Relator. - F Glyce1•io.

-Sá Ji're'il·e. -A. Azeredo.

PllOPOSIÇÃO DA OAMAilA DOS DEPU'J'ADOS N. OG, DE
llEFERE O PAllEOER SUl'RA

· ·

1912, A

QUE SJ~

O Congresso Nacional resolve:
iArLigo unico. li'ica o Presidente da ItepulJHca autorizado a
conceder ao bacharel Antonio Augusto Ribeiro de Almeida, promotor publico da comarca do Alto Acre,. um anno de licença,
com dous terços dos· seus respectivos· vencimentos, para tratar-se onde lhe convier; revogadas as disposioões em contrario.
Gamaras dos Deputados, 17 i:le outubro de 1012·. - Sabino
Ba1'1•oso Jwtior, llresidente. -:-Antonio Simeão dos Santos Leal,
i • Secretario. - Juvenal Limart-ina de Fa1·ia, 2". Secretario .interino. -A imprimir.
·
N. 329-1912

·
O juiz togado do Supremo Tribunal Militar, bacharel:
Acyndino Vicente cl~ _III.agalhães, no requer_imento ~u~ sob o
n. 81, deste anno, dmgm ao Congresso Nac10nal, sohc1tou um
anuo de licença •com todos os vencimentos.
·. ·.
•O peticionaria, além de instruir a petição. com attestados
firmados por medi·cos de reconhecida probidade pri"Jfis->i•mal,
informa que em um periodo de 34 annos de magistratura
.requereu apenas uma licenca de nove mezes em 1879, ·o quó
importa dizer que elle tem estado em serviço ·effectivo por
tempo superior de ao· annos, sem que durante esse longo ,
espaço de tempo houvesse gozado um só dia de licença •. ··

.
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Slt. llAiY!I'IUNoo nm ~IrRA~ DA- Já. tenho diLo o t·epeLido
tlu~La Lr.ibuna, que o meu mtmto é prestar ao Governo o seryj,~o do csclarecel-o sobre certas manobras que se fazem c se

Jli.'ÔjecLam para fraudar a bOa fó dos honrados políticos cncarJ·cgados da Ma administracão dos negocias publicas, taes como
o illustrc Sr. Ministro da Viação.
.
Noto que todos estão de accôrdo commigo, não tenho in{cncão do atwcar o Ministro da Viação, tal alvitre nada adcanta
nem interessa ao meu Estado.
O meu objectivo é simplosme111te conseguir que pouco a
pouco se encaro a questão nos seus verdadeiros termos, al'im
de que boa fé de um ·Mini,sLr·o que ainda não está bem fami- .
liarizado com os artifíci-os da vida :nesta Oapital, que sempre
'esteve habituado. i'óra daqui com trabu lhos mimos desenvolvidos c ao mesmo tempo lidando •com pessoal menos J,Jminoso,
não vá deixando sacrificar a sua intet;'l'iclade, o seu bom nome
com estes ncgo•cios em que S. Ex., acredito, não presta a
sua convíniencia, mas, suppondo que está certo, tei;:na llom
seu pr 0sLigío o vao assim pro,indicando os interesses gernes.
Annuncia-so o novo eeliLa!. Esperemos. A Julgar pelo
que diz o meu disLineto amigo S1·. OcLavio llocha, na tribuna
da Gamara dos Srs. Deputados, vae se variar elo l'egimon, vae
se1· consLi·uido ó porto á custa do Governo, o que quer diz~r
que o Governo vao Lambem conLral1ir um emprestimo superior
u. H . mil •contos o pagar juros elo tudo .isso para aLLenclcr a
essa .cons truccão.
·
·
Eu .i~~ anelo a::;sombrado ilom a sol'Lo fagueira que se dis~
pensa ao Estado de Alagôas, nesta hora; diz o rifü.o «que pobr·e
quando vê esmola arancle clesconj'ia » o as razões da minha
desconfianca já eu formulei com a franqueza e sinceridade que
me cara•cterizarn.
Allega.. se ainda que <l!ocuso o honrado· Sr. Dr. BarJj().;a
Gonçalves porque ::5. Ex. prometteu ouvir a bancada alagoima
quando tivesse de assignar qualquer acto relativo úquelle porto,
não o tenho feito.
' Não é exacto. O Dr. Barbosa Gonçalves esponLanea:rilenLe
prometteu a mim e ao Senador Araujo Góes que nada resolveria com relação ú concurrencia do porto de Jaraguá sem quo
primeiramente nos mandasse chamar. ou a qualquer d•) nós
para conversarmos sobre· o assumpto e tro•car idéas antes ele
uma solução definitiva. Esse compromisso de S; Ex. foi
.espontaneo, não o solicitámos e nem ·nos abalançaríamos a
tanto, porque o Ministro não tem contas a dar a nenhum de·
nós sobre o estudo· de materia administ~ativa, na sua alçada.
E, como S. Ex. nos distinguiu com sua womes•sa, não
nos preoccuptímos 'COm OS boatos que circulavam a respeito da .
annullação ela concurrencia. certos de que ir ao Ministro tratar ·
do assumpto antes de S. Ex. nos mandar chamar seria. uma
doscortezia.
·
, .
·
Assim pensavamos quando nos stn•prehendeu a ~publicação
do acto no Diario Oficial.
. " •· .
.
Foi isto simplesmente o ,que se passou ..
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· . '!'ratando da attitude da representação se allega que os
ou,t·ros, os que não estão francamente de accôrdo com o acto.
além de mim c do Deputado Euzebio de Andrade, estão calados.
1. Etnão o~ representantes de um Estado, a julgar pelo crjt.cno do artlCuhsta, quando os interesses desse Estado estao
ameacados ou evidentemente prejudicados, embora elles não
estejam .do accôrdo com semelhantes malefícios, devem ficar
calados e não perturbar a mareha dos planos daquelles que
fraudam a bõã fé de um administrador, afim de que tenham
execução rapida e feliz as suas ambições sem nenhuma especie de incommodos ? I
.
10om rclacão, porém, ao porto de Jaraguá não ha de sueceder assim, hão de ser muito incommodados c recuarão alsumo.s vezes, porque emprestarei ao Governo e ao Estado de
Alagôas o grande serviço de ir · clamando da tribuna contra
todas as pretencões injustificaveis que forem surgindo contra
a effectividade, não só da construcção do porto de Jaraguá,
como de qualquer outro melhoramento para o meu Estado.
Diz ainda ·O articulista que o Sr. Marechal faz questão
de assignar, ainda este. anno, esse decreto.
. ·.
Eis como se discute, S!r .. Presidente. Não conhecem as
questões, não as estudam e, assim desorientados, procuram
censurar; criticar e invectivar áquelles que se esforçam para
elevar o dever á altura de u~ sacerdocio.
· ·
· Si quem. escreveu estas linhas a que venho me reportando
conhecesse em todos os seus termos a questão, não aventuraria
semelhante heresia, porque, quem quer que ·conheça superficialmente este assumpto, sahe que o emin&nte Sr. Presidente
da Republica nenhum decreto. tem a assignar, porque já o
assignou, ha um anno, em virtude da lei n. 2.356, de 1910.
E assim que argumentam, Sr. Presidente, os que combatem: no va:cuo, sem nenhum ponto de apoio. Já provei
amplamente que tenho razão para assim me exprimir. .A. leitura que acabo de fazer prova o que allego.
. Nada me demoverá, Sr. Presidente, do proposito a que
voluntariamente me impuz, qual seja o de auxiliar o Governo,
porque, a dar-se credito ao que por ahi se diz, aquellas obrl1-s
não serão feitas, por concurrencia publica, .mas por. a:dmimstração, o que quer dizer que, si assim fôr, o Governo Irá augmentar o deficit já existente de mais alguns milhl1-res de
contos além. das despezas ·imprescindíveis com serv1ços de
juros, inteiramente desnecessaria~. .
•
Affirmam tambem que o honrado Sr. Ministro da Viaçao
está apressando a organização do novo edital de concurrencia
para a construcção do po1•to de Jaraguá.

. Uma que~tão· como a de que se trata, já tão meticulos~
mente investigada, tanto assim que já a primeira concur_renc1a
foi· annullada, não· care•ce de mais. nenhum estudo, po1s que
todos quanto podiam ser feitos já o foram, de modo: que a
elaboração do novo edital podia facilmente ser. conolu1da em
dous. dias.
·
·
·
· 0 SR. ARAUJO GóES -.Antes demorar a fazer obra. COnl••
pleta do que fazer-se o que já se _fez.

·-'
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. personifica o poder constitucional, a soberania, a delegação
do povo brazileiro na suprema funcclío politico-administrativa.
Si o Ministro pratica um acto máo e em vista de suas
informações o Presidente da Republica coilcorda, o Ministro
deve assumir a devida responsabilidade, deve -corrigir seu erro
.e ja:nais mandar reclamar contra o Presidente da Republica
o ataque dos seus adversarias, dizendo: Ataquem o Presidente
da Republica I O Presidente da Republica é que é responsavell
· Para que isto? Para que esta preoccupacão em que seja
atacado e censurado exclusivamente o Presidente da Republica ? l Aicaso são os Ministros irresponsaveis ? Não.
. Acaso os Ministros, no regímen presidencial, aoceitando ·a
direcção de uma pasta, perdem o livre arbítrio que a natureza
·lhes concedeu ? Não.
Esse procedimento não se justifica, não é direito e nem
leal. ·
·
'
Um outro mais interessante é aquelle em que se diz que
a maioria da representação das Alagôas, que o povo alagoano,
que as classes conservadoras encontraram no acto do Sr. Ministro um verdadeiro advogado dos seus interesses.
Permitta Deus que assim Stl torne, mas até agora ainda
não é.
·
·
· Vou mostrar ao Senado como o procedimento do representante de Alagoas, na Camara, repercutiu no meu Estado. u
proprío partido dominante. com o qual não tenho ligações de
especie alguma, todas as classes conservadoras, J commercio,
a tndustria, todos os credos polmcos do Estado e a opinião
geral corroboram a attitude dos que combatem o acto violento
do honrado Sr. Ministro da Viação •
.começarei pela Revista Commerciai de propriedade da suecursai do Instituto Commercial do Rio de Janeiro, officialmente
reconhecida pelo Governo.
. . Os directores mentaes dessa revista não são sy:npathicos
ao partido a que eu pertenço, são nossos adversarias. e neAsoalmente dedicados ao illu~tre Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca,
governador do Estado.
··
·
Essa revista estampa logo na sua primeira pagina o retrato
do Sr. Dr. Lauro Sodré (mostra) e mais adiante o do Exmo.
sr·: Clodoaldo da Fonseca, a quem se refere da seguinte mune1ra:
·
«Este retrato sahe hoje nesta columna, porque a
gratidão é a honradez da alma. S. Ex:., assistindo a
posse da directoria de honra da nossa casa de ensino,
penhorou-nos muito e a·cceitando o titulo de protector',
muito mais ainda.~ ~
··
A revista no seu primeiro numero trouxe o retrato de
S. Ex., 3'á se vtJ que esta vez a que me refiro e a seaunda .
Aocrescent.a a Re11ista Comme1•e·ial a sua nova homenagem
p.o Governo actual coronel Clodoaldo da Fonseca:
«De resto, fosse como fosse, a Revista que no seu
primeiro nui!lero estampou o :retrato de S. Ex:.,
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comq osperanca de um bom Governo no Estado, com
dup!JC.mdo. razão o faz no momento em que a esperanca
passa a realidade.
'
Nossa gratidão. :~>
E' evidente a insuspoicão dessa Rav·ista quflJUto a minha
:üt.iLude, já a respeito. do que reproduzi e já relativamente ao
que 'se segue.
.
.
Vejamos agora o que diz o referido orgão dos interesses
das classes conservadoras em Alngoas:
4 Porto do Jaraguá- Dolorosissimamente registramos a fatalidade das decisões do Poder Central a
tolher a :nai'cha progressista de alguns dos pequenos
Estados do Norte.
·
No nosso ultimo numero publicamos a estatisl.ica
de 1911 relativa a entradas e sahidas de navios nos
primeiros portos do Brazil, onde o Estado de Alagoas
occupa o s• Jogar. Ao de Maranhão cabe ahi a 111•
collo·cacão e tem já o seu porto em constr~ccão bem
iniciada.
·
As clausulas 48 e letLra a da 47, no edital de concurrencia das obras do porto de Jaguará, não dão motivos ao Ministro do Governo Federal de annullar a
concurrencia, sem indemnizacão, desde. que as propostas esteja:n dentro elo preço do. edital.
E então: Dahi o teremos duplicados pre;iUJzosde não termos o porto- e o pagamento de indemnizações por parte do Tllesouro.
Todavia aguardamos as razões elo decreto para
pronunciamento definitivo, confiando sempre no
Exmo. Presidente da União, amigos das Alagôas.
Quando S. Ex .. o llonrado Governador, implorou
J}o Governo Central a maxima solicitude a favor do
taes obras, fossem por quem fossem executadas, vimos
nesse acto de S. Ex. o manifesto desejo do progresso
alagoano, e, agora, que mais uma illusão se desfaz,
lícito nos seja lamentar com S. Ex. esse tríplice
desastre, CJUe o Exmo. Marechal Hermes saberá reparar.» (Revista Commercinl de Macei6, de 30 de se~
lembro ultimo.»
.
Por alli se vê que o orgão das classes ·conservadoras do meu
F.stacJo. pensa de a'CcDrdo com a minha attitude nesta casa, a
despeiLo dn ausencia de affinidades politicas.
. E' um ,iOl•nal rcdig}d_o pot• pessoas que nüo me são affectns,
nem Si.
pessoal
c nem poht.wmnento.
r.sl.a at.t.it.udo quo manl.enl1n niío p!.•ovocasso pot•anl.o n
enmmm·eín. a industria, n. npinião publica rlc meu Estado, um
apoio rl1~cisi-.:o. r(hsl.l':wr;üo J'oita clQ~ g1·al.ullos rn:worc~ o prp~
veJir..ücs parL1darms, osso mesmo ,Jornal nao r•eg,sLrm·la, r:onw
fez, a hou impross1io cansada pelo meu modo do proceder, nos
t.cl'rnos séguinf.es:
« Senadot· Uaymundo do Miranda- Causou boa
impressão nas rr..dus commorciues a sua attitudc

'
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contra a annullação da concurrencia das obras do
.Porto de J:araguá, obras pelas quaes, foi dos mais
csforça:clos trabalhadores dentre os representantes de
Alagoas, do Rio.» (Revista Cornuw7•cial de Maceió, de
30 de setembro ultimo.)
!Vamos adiante. O Correio da Tarde, que não é orgão de
partido nenhum, que é um Jornal independente, referindo-se
a attituàe do Deputado Barros Lins, conceitúa assim:
« Temos ú vista o Dia.1•'io do Congresso Nacional
de 2 do corrente mez, no qual vem publicado o discurso
que pronunciou na Gamara o Deputado Barros Lins, .
que defendeu o acto illegal do Sr. Ministro da Viação,
annullando a concurrencia das obras do porto de Jaraguá.
.
.
O Deputado Barros Lins, tido e havido pelos seus
IJOrreligionarios como uma summidade intellectua.l,
deu justamente a prova do contrario. ·
.
O seu discurso, que foi lido, é a prova mais evi~
<lente da falta de patriotismo do illustre representante,
que em vez ·.de collocar-se ao lado do povo alagoano,
condemnando o acto do ISr. Ministro. da Viação, como
fizeram o Deputado Dr. Euzebio ·de Ândrade e os
Senadores Arau,io Góes e Raymundo de Miranda, approvou a annullação da ·concurrencia das obras do
porto de Jaraguá, •causando esta sua attitude a reprovação de todos, que sabem sentir as necessidades da
lpatria .
A falta de bom sensô do Sr. Barros Lins chegou a
IJ.)Onto de S. Ex. dizm· q1te o povo de Alagoas ?Jive
alheio ás questõe.~ que de 21erto lhe interessam.
O que não é exacto, porquanto a Associação Commercial, como toda a imprensa local, se manifestou
contraria ao acto illegal. do Ministro da Viação, é a
defeza de S. Ex.
. .
O povo ágradecc a.o Sr. Ban•os Lins a carta de
·i.anomncia e de imJJatriot'ismo que S. Ew: lhe passou,
· em sua memo1•abilissima estréa na t1•ibuna parlamenta?'.» (Cor1•eio da Tarde de Maceió, de 9 de ou.
.
tubro.)
Nesta altura, o que é mais interessante em relacão ao·
Sr. Deputado Barros Lins e seu partido: aqui está o Correio
de Ma.cci6, orgão do partido dominante, que tomou a defeza do
Sr. Barros Li.ns, mas que rematou essa defeza do modo mais
cat.egoriono e mais expressivo.
Aprecie· o Senado. e poncliwe o proprio Srr. Ministro ela
Viação. Diz o orgão do partido do Sr. Barros r~ins sobre o
mesmo Sr. Deputado Barros Lins:
·
·
«S. Ex., na conjectura que occupou a attenção
dos seus pares, fez seu o pensamento de Van Hamel:
« muitas vezes ó preciso sacrifillar-se as consequencias
Iogicas · de um principio aos interesses maiores de
outro princip~o superior».
...
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. Sim, porque a anullação, era um facto co.nsummado, e verdadeiramente patriotico era um apello ao

Ministro para não mais incorrer na falta praticada.»
(Correio de Maceió, de 6 de outubro.)

Portanto, o que o orgão do par lido situacionista. de Alagoas
diz, ,justificado o procedimento do Sr. Barros Lins, é que
S. Ex. sacrificou seu modo de pensar, contra a annullação da
concurrencia e approximou.:.se · d,o Sr. Ministro afim de evitar
que S. Ex. errasse duas vezes.
· 1Srr. Presidente, deante dessas manifestações inequívocas de
que ern Alagoas não ha quem esteja satisfeito com este procedimento, eu termino, fazendo votos para que só tenha· necessidade de voltar á. tribuna quando o edital fOr publicadocaso o Sr. Ministro persista no seu violento proposito e caso o
mesmo provoque, pelo modo por que estiver redigido, rectificações, allegações e reclamações, que serão 'feitas daqui em
appeilo ao Governo do benemerito Marechal Hermes, .em cujo
patriotismo só tenho razões para acreditar. (Muito bem; muito
·

bem).

·

.

·

ORDEM DO DIA
LEI N, . 938, DE

190!2

.1" discussão élo projecto do Senado n. 51, de 1912, revogando o art. 1" da lei n. 938, de 28 de dezembro de .1902.
;A:pprovado, vae á Commissão de .Tustiça e Legislação.
1

VENCIMENTOS DE D, FRANCISCA DE SOUZA MONTEIRO

Discussão unica do véto do prefeito do Districto Federal
n. 9, de 191'1, á resolução do ·Conselho Municipal que autoriza
a mandar pagar a D. Francisca de Souza Monteiro, professora
muni.cipal, a differença de vencimentos a que tem direito.
Re.icitado; vae ser devolvido ao Prefeito.
CREDITO DE

3:12; 483$298 PARA PAGAMlnNTO

DE CREDORES DA FORÇA .

POLICIAL

2• discussão elo projecto do Senado n. 52, de 1912, autorizando o Presidente da IR:epublica a abrir, pelo Ministerio da
.Justiça, os creditas ·necessarios até a quantia de 312:483$298,
para pafllllmento a Amaral Guimarães & Comp. e outros, P.or
fornecimentos feitos ao commando da .Força Policial do Districto
Federal, em 1909 c 1910, c obras. executadas em diversos
quarteis da mesma forca.
Approvado.
·
REQUERIMENTO l:lE ,TERONYMO EMILIANO DA SILVA

. Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 293, de 1912, opjnando que se.ia indeferido o requerimento
em que Jeronymo Emiliano da Silva pede seja o Governo au-

'
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f.orizado a contracLar com elle, sob as condições que enumera,
set•vi~o publico.
Approvado.

n construcção de edifícios destinados ao

· OSr. Presidente--. Nada inais havendo a tratal', vou Je.
vantar a sessão.
Designo para ordem· do di o. da seguinte:
2• discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 19, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a con.
·ceder liccnca por um anno, com ordenado, ·para tratamento de
saude, a Ataulpho Dantas Werneck, trabalhador da Estrada de
Ferro Central do Brazil (com parecer contrario da Commissao
de Finanças) ;

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 87, de 1912, autorizando o ·Presidente da Republica a con,..
ceder li·cença por seis mezes, com ordenado, e em prorogação,
para tratamento de saudeJ a Luiz. Vianna, a• escripturario da
Delegacia Fiscal no Estaao do Maranhão (com parecer {avo·

ravel da Comrnissão ~e Finanças) ; .

.

3" discussão. da proposi;Cão da Gamara· dos D13putados
n. 90, de 1912, .autorizando· o Presidente da Republica a abrir
ao MinisLerio da Faz·enda o credito .exLraordinario de 923$800, ·
para occorrer ao pagamento devido a José Antonio da Cunha
e. J?rancisco Alves Rollo, em virtude. de sentença judj,ciaria
(com parece1• tavo1•av~l da Commissão de Finanças)

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos.

I26"

SESS.~O,

Plll~SlDENCIA

EM 19 DE OUTUBRO DE 1912

DO SR. PERREIRA CHAVES, 1" SECRETAHIO

A' I hOT'::t da tarde, presenLe nuniero legal, O:bre.se n sessão,
n que concorrem os Srs. J?m•reira. Chaves, Araujo Góes, Pedro
Bot•gos, Oandido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado,
Indid' elo Brazil, J~auro Sodré, Urbano' ~snnl.os, Mendes do Almeida, P.r•anoisco· Sú, Tava1•es de Lyra, Cunha lledrosu, \Valfredo J~cnl, Sigismundo Gonçalves, Gonoalves J?orrcirn, Raymundo do Miranda, Gnilherme Campos, Oliveira Valladúo,
Luiz Vinnna, J?mncisco Porl.ella, Bueno de Paiva, Feliciano
Pennn, Francisco Glycerio, A. Azeredo, Metello, Josú Murtinho,
Generoso Marques o Felippe Sohm.idt (2!l).. ·
.
.
·
Deixam de comparecer com cousa justificada os Srs. Prnheiro Machado, Silverio Nery, Arthur Lemos, Jos~ Jilusebio,
Hibeiro ·Gonçalves, Gervasio Passos, Pires 'Ferreira, 'l'homnz

··::·.
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Accioly, Antonio de Souza, Castr.o· Pinto, Ribeiro de Brito
Gomes Ribeiro, Coelho e Campos, José Marcellino, Ruy Bar~
hosa, Bernaraino Monteiro, Moniz Freire1 João Luiz Alves
Lourenço Baptista, Nilo Peçanha, Sá Fre1re, Augusto de Vas~
concellos, Alcindo GuaUilbara, Bernardo Monteiro, Alfredo
Ellis, Campos Salles, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes
Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães, I:Icrcilio Luz, Abdon Ba~
· ptista e Yictorino Monteiro (33).
E' lida; posta cm discussão c, sem debate, approvàda a
acta da sessão anterior. .
·
'
O Sr. 2• Secretario (servindo de 1•) dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. Secretario da Gamara dos Deputados, de 1.8 do
corrente, remcttendo a seguinte proposição

.
'

:

·N. 106-1.9f2

O Congresso Nacional decre La :
· .. Art. 1.• E' considerado reformado no posto de almirante
o vice~almirante reformado· com a graduação desse posto An~
tonio Luiz von Hoonholtz, passando a receber o soldo que pela
tabella vigente lhe vier a competir.
.
·
Art. 2. • Fica o Governo autorizado a abrir o necessario
credito para ·o seu pagamento.
·
.Art. 3. • Revogam~se as disposições em contrario.

i
'
. '

I;

· Camara dos Deputados, 18 de outubro de 1912. - Sabino
Bal'I'OSO Junio1•, Presidente. Antonio Simeão dos Santos
·Leal, 1• Secretario; - Ranl de Moraes Veiga, 2• Secretario. A's Oommissões de Marinha e Guerra e de Finanças.
Um do Sr. Ministro da Justiça.. e Negocias Interiores, de

10 do corrente, transmittindo a mensagem com que o Sr. Pre-

sidente da Republica restitue dous dos autographos da resolução do Congresso Nacional, sanccionada, que concede licença
.por seis mezes, com todos os vencimentos. ao bacharel Go~
dof.redo Mendes Vianna, .juiz substituto federal na secçã.o. do
Maranhão. - Archive~se um dos autographos e communiquese :'L. Camara, remettendo-se~lhe o outro.

i:

· Dous do· Sr. MinLsl.ro da Viação e Obt·as Publicas, de ·JS
·do correnl.e, transmii.Lindo as mensagens com que o Sr. Preside·nte da Republica restiLue dous dos au:tographos das resolucões do Congresso Nacional, sanccionaclas,. que o auLoJ•izam n:
·
a) concedet• um anno de licença, com todos os. vencimentos,
para trataqnento ~e saude,. 1:!- ·Oscar de . Carvalho Azevedo,
guarda-livros da Inspectorm Federal de Portos tl Cannes: e

I.
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b)

abrir ao mesmo ministerio o credito extraordinario de

fO :800$, para pagamento aos funccionarios da Repartição de

Aguas e Obras Publicas, que :Coram addidos, em virtude do
art. 62, do decreto n. 9.079, de 3 de-novembro de 1911. Archive-.se um dos autographos e communique-se á Gamara, ·
remettendo-se-lhe o outro.
Requerimento de George G. Turner, credor da Forca Policial,na importancia de f2 :000$ pela installacão electrica feita
.no quartel central da mesma forca, solicitando que seja o Governo autorizado a lhe mandar pagar a referida quantia. A' Commissão· de Finanças.
·
·
O Sr. 3• Secretario (sm•V?:ndo de 2") procede á leitura do
seguinte
PARECER

N. 330 - '19f2

A' Commissão de Constituição e Diplomacia foi presente
o veto do Prefeito. do Districto Federal á resolução do Conselho Municipal que autoriza o Prefeito a conceder .iubilação,
com os vencimentos anteriores ao decreto n. 1.338, de 29 de
agosto de 19f1. aos professores elementares que contarem mais
de 10 annos de effectivo serviço, mediante as condições que
estabelece; e, considerando:
que a ,iubilacão em massa de professores elementares
que estejam nas eondicões referidas será um gravamo enorme
aos cofres da Municipalidade;
..
que não procede a argumentac&o de ser essa aposentadoria restricta a determinados professores, porque a autorização
é ampla e não procederia o Prefeito com justiça, si aposentasse
ou jubilasse. algum ou algurns, havendo quantidade delles que
se acham em identicas condições;
que são assim preJudicados os interesses do District.o,
embora a resolução esteja nos limites da competencia do Con- .
selho, que para tanto está autorizado;
.
·
que .tambem não .procede o facto de set•. a resolução uma
autorização, porque, autorizaclo_o Prefeito a praticar esse acto,
nada obstaria a que elle jubilasse de uma feita. todos os candidatos nas c.ondições indicadas naresolucão;
·
.que isso acarretaria um augmento extraordi.nario da
classe dos inactivos; posta mesmo de parte a inconveniencia
de reduzir a tal prezo o direito á jubilação ou aposentação:
E' a Commissão de parecer que o veto entre ém discussão
e seJa approvado.
·
Sala das Commissões, 11 de outubro de 1912.- F. Mendes
de Almeida; Presidente e Relator. -· Luiz Vianna. - José
Eusebio.
·

......
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Motivos do véto

Srs. Senadores - A inclusa resolução do Conselho Municipal, que autoriza o Prefeito a conceder jubilação com os vencimentos anteriores ao decreto n. 1.338, de 29 de agosto de 1911,
aos professores elementares, que contarem mais de 10 annos
de efi'ectivo serviço, mediant.e as condições que estabelece, não
pócle merecet· o meu assentimento, por ser contraria aos interesses do Districto Fede11al.
.
.
A jubilação em massa dos professores elementares importa em grande augmento de despeza para a Municipalidade.
Nos termos do art. '!53 do decreto Íl. 838, de 20 de outubro de 1911, serão transformadas em escolas primarias as
elementares que Jorem vagando. Assim, converLida em lei a ·
inclusa resoluçã•o, terá a Prefeitura que pagar aos professores elementares que se jubilarem os. vencimentos integraes
anteriores ao decreto n. 1.338, e aos que forem nomeados para
·reger as ditas escolas os vencimentos integraes da tabella em
vigor.
. Accresce a. isso que, na fórma do estatuido pela Lei Organica do Districto Federal, ao Conselho Municipal incumbe:
«regular as condiç:Jes de nomeação, suspensão, aposentadoria
e outras dos empregados de todas. as repartições municipaes
(Consolidação das leis federaes sobre a organizaoão municipal
do Districtci Federal, § 4° do a.rt. 12) •
E', portanto, da competenciu do Conselho Municipal ·estabelecer o principio, a regra geral para .a aposentadoria de
todos os funccionarios. ·
Ora, a presente resolução, visando um pequeno grti.IJO · de
professores, com dispensa de tempo, visto que apneas exige 10
.annos de serviço, tem o ·caracter pessoal, o que seria justificaver si tivesse por fim premiar serviços relevantes e inestimaveis por elles preslados. 'J.ial, porém, não se dá.
Crcadas as escolas subvencionadas e subsidiadas, que
eram providas, sem maiores exigencias, por professores particulares da localidade e que percebiam, como o nome indica, uma ·subvenção mensal, conseguiram mais tarde 1esses professores a fusão das duas classes, ·sob a denominação · de
escolas elementares, e as vantagens de montepio e jubilação.
Assim foram: elles incluídos no quadro dos funccionarios mu-:
nicipaes, onde. permunecem, sem que nada tenhan. feito para
justificar o· favor que só excepcionalmente se ·deve conceder
como recompensa de grandes. esforços .no exercício do cargo.
O Senàdo Federal resolverá sobre. os fundamentos do meu
a~.
.
.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de
!libeiro
Monteiro.
. ' ·Carneiro
...
. .
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QT.JE SE 1\Efo'EilmM O «VÊ'l'O)
N.

9, DE 1912, E O PAllECEil SUPRA.

O Conselho Mnuicipal vesolve:
Art. 1,° Fica o Prefeito· auborizado a concci.ler jubilacão
com os vendwentos intcgraes, anteriores ao decreto n. 1.338,
do 29 do agosto de 1911, aos professores. elementares que contarem mais de 10 annos de effectivo servico uma. vez provada a invalidez e preenchija.s as · f,o•rmalidiades legues. ·
Art. 2.• R·evogam-se as disposições em contrario.
Districto Federal, 26 .ele setembro do 1912. - G. Ozor·io da·
Almeida, presidente. - José Clm•imtmdo Nobre de !l!ello, i"
secretario. -LI.. '1'. Malche1• de Bacclla1', 2• sccreario.
ÓHDEM DO DIA
LICENÇA A A1'AUf-PHO. DANTAS WEilNEClí'

·
2' <Nscussão da proposição da Gamara dos Deputados, n. io.
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença por um anno, com ordenado, para tratamento de sauéle;
a. Ataulpho Dan~as Wernec.k. trabalhf\dor da Estrada de Ferro
Central do Brazll.
··
O Sr. -Metello -Sr. Presidente, ped•i a palavra para mandar· á Mesa uma· emenda concebida nos seguintes termos:em vez de «com ordenado) diga-se «com metade da diaria».
A illustrada. Commissão . de Finanças · pronunciou-se
contra a proposição da Gamara elos Deputados por entender,
talvez, que os diaristas da Estrada de Ferro Central não• teem
direito a 'licenr;as com vencimentos . Lendo porém o decreto
n. 8.610, de 15 de marco de 1911, vejo o art. 79, que çliz:
«Os jornaleiros da Estrada quando enfermarem terão direito ás mesmas vantagens de que gozam os empregados titulados., ·
. Portanto o peticionario1 que recorreu ao Gougresso, fel-o
oom pleno direito, · estribaao
em disposição de ·lei ·vigente·.
Nem foi elle o .primeiro que se apresentou nesLas condições,
porque o Congresso Nacional já concedeu licenças a dous diaristas em identicas circumstancias, como po•sso provar com o.
parecer da Commissão de Finanças, a respeito de Antonio Marcondes, parecer de 16 de ·agosto de 1912, mandando conceder ·
lioenca com ordenado apezar de ser elle guaroa-chaves da Estrada de Ferro Central do Brazil, e .com outro parecer da mesma CommissãO concedendo 180 .dias de licença com metade
da diaria a .Cícero Poveira d'e Almeida. Este parecer é de 25 ,~ ·
de·julho dte 1912. ·
Por ·entender que os diarista,s não teem · •ordenado, na
emenda que tenho a honra de apresentar á Mesa,"indico que
se dê a licença com a· metade da diaria, como se fez com este
ultimo funccionario a que· me acabo de referir.
c
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· Voü1 ti Mesa, é lida, apoiada o posta conjuncl.omentc cm
discussão com o. proposicão a seguinte
.
EMENDA

Ao artigo unico - Em vez ele «com ordenado» diga-se:
«com metade do. cliaria».
Sala das sessões, 19 de outubro do 19i2. -

~:l.etello.

Suspensa a discuss1Lo• afim de ser ouvida a Commissão
Je J?inanoas sobre a emenda.
L!CBNÇA A J.UJZ VIANNA

.'J: discussão da proposição da Gamará elos Deputados
n. 87, d'c 1012, autorizando o Presidente da Republica a concoder lü:enoa por seis mczes, com .ordenado, c ·cm pr01·o:;ar;ão,
vara tratamento de saude, a buiz Vinnna, 3" cscriptural'io da
Delegacia Fiscal no Estado do• !\!aranhão.
.Adiada· a votacão. CHEDl'l'O Tlm

028$800

PAHA PAGAl\IEN'l'O A J'OSÉ ANTONIO DA CUNHA

1~ FllANCISCO ALVES HOLLO

:J" discussão rJn. · pr.oposição da Gamara dos DepuLados
n. !JO, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a alJrir
ao 1\Iinisterio da Fazenda o credito extraord•inariO' de 923$800,
para occorrer ao pagamento devido a J·osé Antonio da Cunha o
J!'J•ancise~o• Alves Rollo, em virtude de sentonca jud'iiliari·a. ·
Adiada n. votacão.
·
·
·

..

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le~
vantar a sessão.
.
· Des.ig·no. para ordern do dià d[t seguinte: .

V:o.~acão cm. a• discussão ela proposicão da Camara dos
Deputados n. 87, de 1912, auto•rizando o Presidlente da Republica a conceder licenca por seis mezes, com ordenado, e em
prorogacão, para tratamento de saude . a Luiz Vianna,. a• es. cripturario da Delegacia Fiscal no Estado do Maranhão (com
. 11arecer (avomvel da Oornrnissão de Finanças); . . . . · '
.. · N·o·~àc[o: em a•· discussão d~ px·oposicão da. Camara dos
Deputado's n. 90, de 1912. autorizando ·O Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o . credlito e:x:traordi. nario de 923$800, para ciccorre1; ao ·pagamento devido a José
Antonio da Cunha o Francisco· Alves RoUo1 em virtude do sentenca judiciaria< (com parece'/' favoravel aa Commissão .de .Finanças); ·

'

· · ·

· ·

·

,'

· ...

, ....
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1• di.scussão do pr:ojecto do Senado n. 48, d!e 1912, regulando a substituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 7•, do decreto n. 848, de. 11 de outubro
de 1890;
2• discussão do projecto dlo Senaão n. 21, de 1912, determinando que a. União, os Estadors e os· municípios não poderão, sob pena de nullidade, contrahir ·emprestimos externo·s
nem realizar emissãro de títulos de obrigações nas praças estrangeiras, sem au:torizacão legislativa (com pareceres das

·

1
l

Commissões de Constituição e Dip'lomacia of(erecendo substitutivo e da de Finanças apresentando emendas ~.• .

Levanta-se a sessão áJs 2 horas da tarde.

127• SESSÃO, E!I'I 21 DE OUTUBRO DE 1912
PHESIDENCIA DOS SRS. FEHHEIHA CHAVES,
BORGES,

3"

i• SECRETARIO

E l'EDRO

SECRETARIO

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão a que concorrem os Srs. :
Ferreira Chaves ·Araujo Góes, ·Pedro Borges, Jonatha~.
Pedrosa, Gabriel SaÍ.gado, ,A.Tthur Lemos, Indio do . Brazil.
Lauro Sodré, Mendes .de Almeida, Francisco Sá, Tavàres · de
Lyra, ·cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves,
Gonoalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Ray':nundo .de Miranda,
Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernardino
Monteiro, Moniz Freire, Sá Freire, Bueno de Paiva, Feliciano Peruna, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A. A.zeredo, Metello,
José Murtinho, Generoso Marques, Felippe Schmidt., Abdon ·
Baptista (33) .
. '
.
-·
Deixam de 'Comparecer, com causa. justificada, os. Srs,. :
Pinheiro. Machado, Candido de Abreu, Silverio Nery, José ·
Eusebio; Urbano Santos, Ribeiro Gonçalves; Gervasio · Passos,
· Pires Ferreira,. Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Castro
Pinto, Gomes Ribeiro, Coelho e Campos, José Marcellino, Ruy
Barbosa, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Francisco Portella, Nilo Peçanha, Augusto de Vasconcellos; .&lcindo •Guana'- ·
-bara, Bernardo Monteiro,· Alfredo Ellis, Campos Saiies, Leopoldo de Bulhões,. Gónzaga Jayme, Alencar Guimarães, Her- ,
cilio Luz .e Victorino Monteiro (29) . . . · , ·· . '
E' lida, posta em· discusQão e, s'em debate; approvada a.
acta da sessão anterior.:
·
'

'

'

'
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O Sr. 2" Secretario, servindo de 1", dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

J.._

Officios:
Do.us. do Sr. ministro da Fazenda, de :1.8 do col'rr~nte;
f.r•ansmltLmdo as mensagens com que o Sr. PI·csidenle da H.cpubl ie!J.restil.ue do.us dos autographos elas resolu!)õe~ do Congrr.~so
Nae10nal, sanl}etonadas,. que o autorizam a al:n'IL' os credilos
cxLraordinarios de 'i :300$78D c 4 :-!05$3G2 para, ·rBspr~ctiva
mcnLn, oceorrer aos pagamentos devidos aos DL'~. Augu~Lo Magalhães de Barr·os e Vasconcnllos e Jouqui1n de Cai:valho
BeLLumio, em vi!'Lude de sentenças ,iudieiat·ias.- Ar·ell ivo-se
nm dos autograpltos c communique-se á Cnnnú·a. t'l!llleltendo-se-lhe o outro.
. ·
.

O Sr. 3" 1Secretario, servindo de 2", procede á leitura do

séguinte

PARECER.

N. 331-19'12
l!r.:dar:r;ão flnal da emenda do Senado d JJroposição da Cam.ara
n. (iS, de 1!!1 2,_ c,ue autori:::a a concesstio du nm anno de

Ueenca . . corn ·todos os venr:irnentos, ao escrivão. do Juizo
Pedera.l do Acre Antonio Dias Coelho .

. .

.,..

.Ao artigo unico- substituam-se as palavras: «com todos
os vencimentos», pelas seguintes: « com dous terços elos vencihlcntos ». · ·
Sala das Corr:imissões, 21 de outubro ele -1~-12.- Wal{redo
Lr.al.- Berna1•dino Monte'ir·o.

Fioca sobre a mesa, para ser discutido na sessão seguinte,
.
depois de publicado no Diario elo Conyresso.

..

~

. O Sr. Francisco Glycerio- (• l- Sr. Pí•esidentc; pendente~
rle estudos acham-se na Conimissão de Justic"n diversas proposir,.ões da outra ·Casa do Congresso, concedendo a corporar:.õos
profissionaes, es.colas e academias de comlnE•rcio livres, e::dsLcntes em varias cidades de diffcrentes Estados, o favor dt?.
serem incluídas entre as suas congeneres, -.iá reconhecidas ele
utilidade publica.
•
O favor_ solicitado, Sr. Presidente, não acanela nNn
responsabilidade _Dor parte da administração publica nom desper.as que venham ,onerar o Thesouro, · consistindo em nada
mais; nada menos dó que um premio de animação concedido
a ·esses estabelecimentos de cultura industrial, · litteraria ou
ibcnefi.cente.
·•
( •) Este discurso _não :l'oi revisto pelo O):'ador ..
Yol. vr

;J'

'

''•

10

Wl

Sendo· assim, sorú licito ao Con:;r·essu Tecusur essa concessão ? Niio me parece que haja a menor difl'irmlddde cm se
responder pela nc::;ativ.a,_tanto mais quant:u 9s uctuacs ·pedidi?S
c as refcmdas proposJoues representam unwumenlc a conllnua!\UO ele aeLos anteriores r.Jossa mesma. uatureza.
·Constou-me, Sr. Presidente, que a Commissüo de Juslivu
acha mais regular que, em voz de conüossões paroiacs, se
vol.asse uma lei reg'lllando as condições em que essas instituições podor·ão se dirigir direll.Lamente ao Poder Executivo,
como poder administrativo.
.
Não estou longe do conllordar com essa resolucão da Commissfw de Justica, .•
O Srt. MBNogs ng .A.r.:MEIDA- ~\: resol ur,ião 6 do Sc.nndo.
O SR. FnANcrsco Gr..YCI~ruo-.,. que, em verdade. me
par·ccc judiciosa.
]~tltrctanto, penso que se poderiam agora appr·uvat· .as
resolu~ües procedentes da Gamara, at6 quo esta dê o seu
al':scntirncnto definitivo ao pt•o,jnclo regulando de um Tíwdo
geral o assumnto e que teve inicio nesta Casa.
.
Animo-me, pois, a submetter, por intermedio de V. Ex.,
estas consic\er·acões á illustr·e Commissão de Justiça c Legislacão.
·
Tenho concluído.
O s~. Generoso Marques (') -Sr. Presidente, as proposições da Gamara dos D1~putaclos a que se refere o nobre
8emulor poe S. Paulo me foram distribuídas pelo Presidente
tia Comrnissüo de Justica e Ler;islaçftO. Logo depois o Sr.
CocJIJO e Campos fura aceommettido de uma enfermidade, cn:J'crmidade esta que o tem impossibilitado de !JOmparecer tanlo
ús sessões do Senado, como ás reuniões da Commissão do que
1í digno presidente.
Na ausencia. de S. Ex. i'ol'mulci os respectivos ·parccet·cs,
aconselhando o Senado a acceitax· as medidas propostas, e
Clmbora S. Ex. já houvesse sido préviamente ouvido sobre o
assul1lJ1to, entendi clll mandm·-lhe os pareceres para que os
lesse.
.
Esses pareceres, entretanto, não i'or.am até hoje devolvidos,
razão pela qual ainda não foram submettidos ao 'Conllecimcuto
do Senado.
1~' exacto o que allegou o nobre S;cnador por· S. Paulo,
que, em uma das nossas reuniões, i'icou assentado que se formulasse um projecto cm termos gel'aes pal'u resolver lodos
os .casos semelhantes áquelles a que se referem as ciladas
proposicões, tanto mais quanto na Gamara elos Deputados
outras identicas estão sendo constantemente apresentadas; isl.o
sem prejtiizo do exame e elos pareceres que fpram apresentados
pela · Commissão sobre as proposições jtí yh~clas ela Gamara
elos Deputados..
,
(•) Es.te discurso não foi revisto petb"'orador.

.·
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O SR. SA FHEmE- Apoiado.

O
' Sn. MENDES
. . DE Ar~MEIDA- Peoo a palavra.
O Sn. GENEnoso JlrLutQUES- Dadas estas explicações, creio
que o homado Senador por S. Paulo Jicará satisfeito com a
cletJ!a:ração de que a Gommissão, apenas sejam devolvidos os
papeis que se acham cm mãos do Sr. Coelho c Gampos, os
apresentará ú. cousider·aoão do Senado.
O Sr. Mendes de Almeida ( •)- Sr·. Presidente, V. Ex.
deve estar lembmdo de que ha cer:ca de dous annos se agitou
neste recinto a questão ele se deferir differentes pedidos de
declaracão de utilidade publica eom favores· espcciaes, pedidos
apresentados por alg-umas associações.
Houve a combinação de enviar Lodos esses vapeis á Commissão, que devia suster todos os pareceres até que o 1S1enado
resolvesse o assumJ1to DOr uma medida geral, por uma decisão
unica.
·
1
Coube-me a honra de apresentar um projecto nesse seu·tido, que o Senado se dignou approvar, enviando-o depois á
Gamara, onde estú pendendo ele decisão c sei que figurará cm
uma das proxlmas ordens do dia naquella Casa do Congresso.
~raes emm as condições dessrJs pedidos que difficil er·a de
momento c com calnm aJH'eciar um por· um. .
Eis porque pedi a palavi·a para declarar que já ha urn
JH'O.Í ecto approvado o elaborado de accôrdo córn o que :l'lcou
decidido, tendo sido enviadas ú Commissão todas as petioõe::;
nesse sentido, semeio que algumas elas discussões dessas petições
tiveram ele l'lcar adiadas em virtude de emendas apl'(lSenLaclas
pam que cllas voltassem (t Gommissão.
O projeeto que tive a honm ele apl'esentar, c que i'o i approvado pelo Senado, depende apenas da approvaoão da Garoara
para ser convertido em lei .

i'

••

OllDEM DO DIA

O Sr. Presidente- Não 'havendo ainda numero para se
procecler, ás votações constantes da ordem do dia, passa-se ás
materias cm discussão.
.
~

SUBS'rl'l'UIÇ.:i:O DOS MINISTBOS DO SUPHEMO 'l'HIBUNAL I•'EDEMt;

1• discussão do pt•o,iecto elo Senado n. 48, de 1912, regu-'
lando a substituicão dos Ministros do Supremo Tribunal Jfa.:.
dera!, prevista no art. 7d do decreto ill. 848, de H de outubr·o
· de 1890.
.
:'
Adiada a :vot~oão.
'

'
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( •) Este discurso não foi re:visto pelo orador.
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2' discussão elo proJecto do Senado n. !ll, de HJJ2, 'cloLenninando que a União, os Estados e os municípios não podoJ•ft•J,
sob pena ele nullidadc, contmi1ir emprestimos Pxlenu~::: nem
realizar emissão de liiulos de obrigac;õcs nas prac;as P.Slt·nng(riras, sem autorizac;ão legislativa.
·
_,..,,..

O Sr. Francisco· Glycerio-Sr. Prosidente, não devia

:l'allar, nem esperava tomar parte neste debate, porque o nol:n·c
Senador por Goyaz se· havia eompromettido a respondnr t\.s
arguic;ões ·do honrado t·eprescntaute do Distl'icto Fede~•al ao
par'ecer e proJecto- da Commissão de Finança-;.
Porén), na ausencia elo l10nraclo Sciladot·, vou :=wr-m ttmu·
algumas eonsiderar;ões, quando mais uão se,iam, 'pat·a irnpedir
que· o. Senado e o paiz deixem de ouvit· a palavra· anttwixada
· darJuelle :nosso dig·no X!Ollega.
·.
. .
IS•l'. Presidente, a quostão no meu entender não a:;~enf.u no
artigo 5", mas !10 at·t. 03 da ConstitUiclãO Fed0ra!. Jlor essa
disposiçií.o, cada Estado reger-sc-.l1a pela coHstitniç~.) c pelas
leis que adoptar, respei Lados os princípios con~Litu.r;ionMs da
União.
·
·
·. Ot·a, as operações de credito, daquellas que auto.1·ü~am a
mobilização do er·edito dos Estados no interior e 110 ·~xtet•ior,
são leis que pertencem á sua r:ompeteucia particular.
Essas leis, um qnaesquer ele suas disposiç;.õos, o:l'fend0m á
Constituição ? ·
·
· · .
Creio que não.· Em prüneiro Ioga r, tão importanl cc; 1~JH
todas as suas consequencias são as leis financeiras que anf.rJl'izam os Estados a contrahir emprestimos, como as que J'egulam os orçamentos, ou as que. estabelecem a tributação de
impostos. ·
.
·
·
· Pod~r·-se-ha duvidar de que os Estados estejam na posse
da f3Jculdade de criar iml)Ostos, os quaes pódem gravar a
eeonomia dos particulares ?
·
·
Não, .sem duvida nenhuma.
.
Poder-se-ha contestar aos Estados a :faeuldadc ele lrilmt.at·em emp1.·ezas industriaes, nacionaes ou estrangeiras, cu.ia
r·,~nda r) ·cu,ia estabilidade ncidom depender precisamente desses
·impostos '!
·
Entl'e essas não se podem encontrar emprezas estrangeiras
explorando até seüviços .1'ederaes, por con.cessões :federaes,
determinando a taxa do imposto talvez um embaraço para n
progresso do taes estabelecimentos estrangeiros ?
Incontestavelmente.
'~
·. :Em ~aes casos, podm·-se-ha temer (Jue,o Estado se veia
Bmbal'aç~do, :Pelo perig0 ela intervenção estrangeira,· no uso
de suas Ja:culdades di} tnlmtm· e art·er;adar semelhantes rendas'? ·
,o SR. S..\ Fn1mm- ~1\. hypothese 'não· é a mesma:
O SR. FRANCISCO Gr.YCBHTo-E', sem duvida. Na hypothesc, so trata de eapitaes estrangeiros, ~'collocados em expio~
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racões industriaes, localilmda~ no interior· do Estado, interesses
de subditos est.1.·angoiws, roprr~sentados por.· capitaes parti eulares:
Ora, -quando a .lei local autoriza o Governo do Estado a
fazer operar:ões de ct·edito externo, os eapilaes que nessas
· operações se invet·terem, incidem na mesma hypothese ,jurídica.
Assim, r·epito: Ll'atando-se do intet·esse do credor estPa,ngcit'O que colloeou seus capilaes em estabelecimentos indusi,riaes dent1~0 do Estado, a o:l't'ensa que esses interesses ahi
porventura encontrassem ·é igual ao que o pl'estamista estt·angeil·o. deveria encontrar tomando obrigacões o'l'fereciclas pelo
Estado nos mercados ele capitaes estra,ngeiros.
· O credor estra:ngeiro, Jicsta ultima hypoLhese, sentindo-se
prc.iudicado pela imr1ontualidadc do devedor, que neste caso
póde tanto se1' um pal'Ucular como um dos Estudos da União,
não tem outra eousa a fazee sinão exigir o pagamento de sua
divida.
'Si o devedor assim impontual não quizer, ou não puder
satisl'azet· amigavelmente o reembolso do et•cdor, .naturalmente
este tem ele se conformai.' com a situacão. Esta é a regra.
Não lhe assiste nenhum direito de se dil'igir á União pedindo
a sua intervenção, afim de que o Estado effeetue o pagamento
.-la divida.
O Sn. SA Fmmm.--E terminado o prazo?
O Sn. Fn.\NGISCO Gr. YCERTO- Tornada a divida exigível,
o credor estL·angeiro só tem um <;amin'ilo a seguir:· é propOr
a sua accão e executa1· a. sentenca até aos seus termos ulteriores.
.
·O SH. S.\ F1umm- Proposta a aeção Judicial e dada a hyJ10these ele que a garantia do wntt•acto se,ia :l'eita -eom os
impostos, qual o meio Jurídico ,para impedir que o estrangeiro
aPremate esses impostos e :l'ique adminisll'ando-os?
O SR. SIGISlVIUNoo GoNQM.vEs- Os impostos não são susceptíveis de arrC<mata()iio.
O .SR. K\ FmliRE-·l\las si fo1·em dados em gat·antia do
contraeto?
·
O Sn. Simsl\IUNoo GoNGAT.VES- O direito elo estrangeiro
não é maiO!' do que o do naeional: poderá ser· grande, inveneivel,
mas não é melhor, Estou aterrado com a grande aval~JJnche de
emprestimos fP,itos, mas V. Ex. com a sua sabia lição ainda
não me convenceu do co•ntrario no terreno constitucional.
O 'SR. FnANcrsco Gr.YCERIO- O credor estrangeiro, si na
exeeução enoontrar ])ens patrimoniaes ...
O .SR. .SA F,REIHE- Já notei que V. Ex. fugiu da questão, .
não de proposito, mas porque não me comprehencleu. Rei' e- ·
ri-me ao facto dos impostos ...
. 0 SR. FRANCISCO Gr.~:crmiO -.Ghegarei lá.
O .Sil. ·SA FMmE - .. ~serem dados como garantia
O ·SR. l?R.\NCIRCO Gr.YcEnro- Tenha pacicnt:ia, é preoiso
que mmomti·nemos o uaso com vagm'. O crcclo1· cstrangeit·o que
1
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intentar sua accão c executar sua sentenca para haver. o pagamento do. capital que lhe é devido· seus juros ou penas convoncionae~. encontr·ar bens patrimoniaes para sobre elles Jazer
a sua penhora, esses bens srw levados ú praca, c com o producto
clella o creclot· ser:'L pago. Si, porém, o pt•oducl() :l't11: insuJ'l'iciente, ·o credor: não tem sinão que se resignar ú situacão
commum a todos os credores que, executando seus cleveclores,
não encontram bens sufficientes para seu pagamento.
Supponha-se, porém, que o J~staclo deu mn garantia desse
emprcstimo a rece.íta dos seus impostos.
O Sn. SÁ Fmmm-V. lEx . .iulga que o croclor estrangeiro
pócle chegar ao Estado c pôr: cm praca de arrcmataoão as easas
da Gamara Municipal o do Fornm.. deixando na rua toda a ·
mag·istratura, sem que o poder federal ,possa Jazer cousa
alguma? Não se trata de. bens patrimoniaes ele um Estado que
•não podem ser vendidos cm hast.a publica I1<Wa pagamento do
erodor? V. !Ex. a<lha isto tudo muito ;justo?
0 'SR. FRANCISCO Gr,YCl~rUO- Quando O credor executa O
lavrador ou o commcrciante, e os bens dos~a exccucão sü.o
levados á praoa, o direi Lo do credor é limitado pela desgTa(;a
cm que vae eahir esRe devedor infeliz?
O SR. ·SÁ Frmirm- Mas isto não representa a soberania do
uma nacão, nem a parte de um todo que tem por Joroa o dever
de evitar essa deRgmoa. Uma, é uma pessoa judclica de dircilo
publico; outra, um individuo, um pal'ticnlar; as si Luaoões são
di ff crentes .
·
O Sn. J!'R.ANcrsco GLYcrm!O- Um J!jsf.ado quando conl'l'acta,
o :faz como pessoa particular, su.ioit.o ús mesmas t·egras a que
são submettidos os devedores eommuns.
O Sn. SA Fmmm- Ha -opiniões rlivcrg·cut.cs, principalmente na propria llao}ão, cm que ~la-o ctominio ernino.nte.
O SR. FnANGisco Gr.Ycr>ruo- Nrto se póde negar a siLuar.iFto
deprimente em que se enconLral'ia um ~Estado, nüo. podendo
impedir a penhom nos seus bens.
.
Elia, porém, docm·re de pt·ineipio consLiLucional que cerni~
para o Estado, quando r..ontraef.a, no individuo.
·
O SR. SÁ J!'rmmll- Isto 6 um pr·i·n'cipio rle direito, mas,
quando uma parte do cm·po csL:\. gangrenada, deve-se far.er·
tudo para salvar as outras.
.·
o sr~. )~1\ANC!SCO Gr,YCT>IUO- A obsorvaoão do nobre Senadqr tem •mais de sensadonal que ·de ,jul'idico.
O Sn. SA Fnrmm -lEu disse que rt União LinlHt nocoRsirladc de proviclcneiat· afim de que um dos ]~stndos ·n~o se visse
del']1o.iado de seus hen~.
Ahi cst:'L a indissolubilidade de que !.rata o m·t.. '1. dn
Constilui(:.ão; nen'lrum mlstado póde soffr·cr, sem qne esse
sofl'r·immllo re!'licLa sobre os outros. ·
Da h i n eoMlusão logiea que tit•ei.. ·"
O Sr1. l?nANcrsco GLYCr>ruo- Ern qti'e a indissolubilidadn
teri·Hol'ial 'da ncpubliea sorn·c eom a passagr,'m ela easa do i'üro
0
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ou da casa do governo elo poder parLieular do Estado pura o
poder pal'ticular do esteangeiro?
O §rt. SA Fmmu~- Desde que se.ía por meio . de uma
ú;\':CCU()UO,,,

· O SR. li'itANCrsco Gr.YCIWO -IA casa do :fóro conLínútt no
tet·ril.odo nacional; a easa do governo, si fôr para o domínio
cstt·angeiro, póde sct· tomada por ai·rcndan1ento ou pol' aluguel.
Contínúa assim a união peerictua c ·indissoluvel dos Estados .
O SR. SÁ Ji'rmrrtg- Não apoiado. O descredilo pela falta
do cumprimento ele uma obeigat;ão, que se consegue por meio
de umra exooucão judiciaria, diminue o crcclilo elo Egtado, li
esse descr·ccli to reflecte-se sobre Lodos os outros E<Jtados,
porque repL'cscnl<t urna execução por falta do cumprimento do
eontraetq.
.
O Srt. FruNcrsco Gr.YCERIO ;__Perdoe-me. A passagem por
cxeeuoão par~a o poder: do crcd01~ do patrimonio de um munidpio ou dn un1 Estado, é vexame imposto t't Nação. sem duvida

.
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O Sn. S.\ Fmmu~ -·Vexame, ·que, fclízln0nte, ainLla ntto
tivemos. Nos iEstaclos Unidos, quando um Estado declar•ou que
posiLivurnerüc ntlO pagava, a solução não foi o rceurso ,judieíario. Esse Estado, V. Ex. bem o sabe, foi o de Michigan, c
isso r•ef'Jccliu sobre a União Federal.
0 Slt. FRANCISCO GLYCEIUO- Esse ycxrumc, repito, é perfoi lamente. incgavcl, mas 6 um vexame constitucio1ml.
.
O Srt. G~>NEROSO liiARQUI~s ;_E' uma eonscqucncia ela Fcdcraoão. ,ou a queremos como está. na Constitüiçlio oü lemos
que r·eformal-a.
o sn. Ji'HANC!SCO GLYCI;I~!O- Examinemos ago!'a a hypot.hcse. de algum Estado ou nmnicipio da1~ em garantia de cmJil'CsLimos os seus impostos.
Em ptimciro Jogal', a historia financeira e administl'aLiva
do Bt'azil O'l'l'er•ece repetidos exemplos de venda em hasta
publica de impostos municipacs. Não me recordo de momento
o 'nome tcnhnico que se dava a isso; mas cm a cessão em hasta
publica de CCl'tO ramo de impostos pa!'a Q pal't.icUIU!' J'ar.el', Íl
~un eusta, a respectiva arrecadação.
Está bem claro que a arremala()ãO c cxptorat;ão desse
SOl'VÍI}O publico se limitava ao cxercieio Jinaneeiro, c eis ali i
n razrw pela qual os impostos dados cm garantias de cmpt·nstimos não devem ir além do exercício financeiro. ·
A não ser nesta pratica, ,íít em desuso ,no Bml!il, ainda
que ús operações de credito incluam a garantia de impostos,·
Bslos não podem sol' penhorados, porquanto, nos regimCTIS
eonsLiLueionacs, os impostos devem sei' annualmcnlc votados
pelo Poder Legislativo, que!.' da UnifLO, quer dos J~stados;
c
1
seeia iri·cgnlm.· que o ercclol' se apossas~n do podel' pcl m:tnonLo
rle os :li'I'ecarlar som que Jossem ~.·cvisl.os o votados pelo poder
competente.
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Tem-se argumentado até aqui, considerando os lados
extremos da questão; ,ill.mais, porém, esse facto teria Jogar,
hasta·ndo ponderar que durante todo o J'egimen imperial o
durante todo o regímen repubJi.cano nenhuma província, como
nenhum Estado, se achou em circumstancias tão graves, que
um credor se visse forcado a appellar pam os tribunacs, af'im
dn receber a importancin de sua divida.
OSn. S:\ Fm:mn:-E V, !Ex .. não tem receio que is::;o
vrnha a acontecer?
O Sn. ·FRANCisco GLYCEruo- Tenho receio. Aqui estú a
minha profunda clivcrgencia com os nobres Senadores que
sustentam a constitucionalidade da int.erve.nção da União nos
Estados para o et'fe.ito do projecto. O meu receio vem de que
a União é a primeira a dar exemplos de incomprehensão dos
sous deveres em Lo das as espheras da administração.
O .SR. S,í. Fnmnn: dr.í nm aparte.
O Sn. FRANCisco GLYCERIO -'No dia em que a União der
exemplos de circumspecção no desempen'ho das suas funccões
poliLicas, de circumspeccão ·no desempenho elas suas funcçõcs
administrativas e fj,nanceiras, forçosamente, inevitavelmente o
Estado e o municipio seguirão o mesmo caminho no clrsemprnho elas funccões que lhes são proprias.
O nobre Senador pelo Districto Federal. reconhecendo n
l•'Yiandade cam que algtrns ERtaclos teem usado elo seu credito,
propõe-se a remediar esse mal, que se origina da violação elo::;
J11.'eceitos ela mor·al politica, com a violação da Constituição ú
da F>ssr.ncia elo regimr.n, o .C!llO vem a ser· um mal ai·pcla m.aior.
O SR. S..\ FREmE- Não apoiado. E.ste é o nosso ponto de
di vergencia.
.
O Sn. FRANCisco Gr,x.·cn:nw- Evidentemente, oppôt• como
rem8dio ;í violac.ão dos preceitos da PI'nclencia e da moral á.
violação da Constituição da Republica, ~~ duplicar o fr\co elos
males ...
O SR. 8..\ Fnwm -- iE' resolver a questão pela propri~>
questão..
·
O SR. FnANCJRCO GLYCEnw - ... seria resolver a questão
pela propria questão, como diz bem o nobre Senaclbr.
A União déve ser a primeira a dar a prova publica ele que
'l'az normalmente a sua despeza dentro ela sua receita, para
en'tão revestir-se de autoridade moral e podrr dizer aoi'l
Estados cruc devem ciPiumscrever as· suas ele.ntro elas :!'or·cas
normaes ele suas arrecadações: Em quanto ella não ele r· e.sso
exemplo, nós não temos o direi Lo ele violar a posse em que estão
os Estados e muni.cipios de prover as suas necessidades á sua
propria custa, . movendo o seu ercdi to aos impulsos ela sua.
responsabilidade. ·
·.
·
Mas, Sr. :Presidente, vamos ao lado pratico da qÚesLão.
O projecto do nobre Senador pelo Diskicto Federal Lern cm
vi~ta impedir que os Estados Janeorn r.rnprestimos ·no nsl.mngeu·o fr\ra ela~ r·onclições que e~LnbcJe.rlll, 01.'n, esta llisposiçãn
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não só viola, não só attenta contt'a a capacidade funccional dos
Estados para autorizar·cm por leis c resoluções das legislaturas
semelhantes oper·ações de credito, eomo emhar·aça o proprio
direito ele viver ele .que os Estados llarécern par.·a o desempenho
ele suas fune.ções politicas c adminisLraLivas.
Supponhamos que os. Estados ficam de ora cm deante
impedidos de eonLractar emprestimos nos mer·cados estrangeiros, fazendo ali i o lanoamento dos seus tiLulos.
Quem, pol'ém poderá obstar a que cada um clelles emitta
emprestimos inte1·nos, apolices ou obrigações, paea prover.· as
Ruas necessidades?
Quem poderá impedir que capitalistas estrangeiros venham
comprar· nas capitaes. dos Estados que assim emittem essas
apolices ou essas obrigações, levando-as para seus escriptorios
centraes no estl'angcir•o, afim de viverem ela renda proveniente
desses títulos?
O nobre Senador acha resposta para isso?
O Srt. S.\ FREIRE- ,Acho: a dirferença dos assumptos.
O SR. FRANCisco GL'):cEruo -·A emissão de um empresf.imo tanto pó ele ser feito no paiz, como 1'6ra deli e. Os Estados
podem autorizar emprestimos ele ·I O, 20 ou 30 milhões ele
J'r·anc:os, om Paris. emittindo alli obrigacões circulantes do
valor· de JOO ou 500 francos ao prazo de '50 annos, ,iuroR de
5 % e amortiza(;ão correspondente; tanto quanto podem fazer
internamente uma outra emissão ele 1O ou 20 mil contos de
rMs, em apolices, prazo ele 50 annos, Juros de 5 % e amortização . .correspondente ao mesmo prazo. Isto não impede que
o capitalista estrangeiro· venha comprar no paiz os ti tu los
emitticlos pelos governos elos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco ou S. Paulo c levai-os a \Londres, Berlim ou Paris ..
O Sn .. SA PHEIRE- Então V. Ex. desconhece a clil'ferença
que existe entre emprestimo interno c externo?
0 Sn. FRANCISCO GLYCER!O -Essencial nenhuma.
. O SR. SA Fnmnr~- A clifferença está na estructura jurídica
do emprestimo externo, que é differente da do interno,
O Sn. PHANcrsco GLYCERro -1Te·nha o nobre Senador a
paciencia de ouvir •O resto das mi·nhas observações.
Qual é o desideratwm. neste asumpto de operções ele creditos
para a· União ou para os Estados da Federação, dese,iavel,
deixem-me assim exprimir, qual é o ideal elo nosso credito no
assumpto?
O ideal não é Íl'mos {ts praças estrangeiras fazer alli a
omissão dos nossos emprestimos; o ideal é vendermos aqui os
nossos títulos, afim ele poderem ser exportados como qualquer
·
outra mercadoria de valor.
O S~t. S,l. FRBIHB- O ideal .1! possuirmos títulos valorir.aclos.
·
. .
.
,
O Sn. l!'RANcrsco Gr.YcEruo- Sem duvida, mas não é peln.
tntola elos Estados e elos municípios que havemos de fundar
a pral.iea elo regímen, na administração pri·ncipalmente- é pelo
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cxnrcieio das faculdades e ao mesm() tempo pela actividade do
sentimento da responsabilidade que c·ltegarcmos á esLabil.idade
social, suhindo do municipio para o gstado, c deste para a
Uni ii o, invertida assim a :l'ôrmula do nobre ~enador.
·
As accões dos bancos, tanto quan.Lo as das companhias
particulares de estradas de feno o suas dcúcntn1•es, erni.tUdas
aqui, poderão SOl' LiLulos cxportaveis, para todo q movimento
eommorein.l que o seu cl·ecliLo alcance.
As acr,.õos das eolrrprtn!Jias PauliHLa c Mogyana, na importn.ncia de cerca de .JOO.OOO, foram adquiridas em S. Paulo
para serem usurruidas no csLrange.it•o ,pelos respectivos lmnqueiros ou capitalistas, sendo de notar.· que clles vie1·am preeisnmente com capiLaes ao nosso mereado. aclcru.il.'il-as.
iA lei proposta pelo honrado Sr.nadrn· poderia vodal' quo
essas accõcs fossem eollocadns onde bem c.nt.cndr,sscrn os sons
possui dores?
A falta de pm·sistoneia na eomprehcnsão e na rn·atien. rio
regímen tem gerado cm sinceros rr,puhlieanoR a eonviw:.ií.o dll
que não :foi esta a llcpublica que sánhal·arn. ]~' cstn. mesma.
rComo poderíamos eonLat• c~orn l~oift irmrnwdial.o f} pleno
Rueccsso das novas insl.it.uiçõcs, si cllas foram proelamadaR o
eonstit.uidas depois da queda da csrwavidfí.o, que foi a mai~
prol'unda reforma soeial e eu,ja infltwneia o Bt·a:r.il senl.ira,
clepnis da dcstrui~\ão do Impcrio secular, que foi uriw. refol'ma
polit.ien. tão profunda eomo a Inrlepcnclencia?
Fundamos a Republiea fedcl·af.iva, insophismavel.
Cumpro não tct· modo de! la, sm·vindo-n. de hoa :fd, confiando
no futuro do Bra7.il republicano.
Chegaremos :í üpoca em que as diiTirmldadcs esl.ar·ão vc:ncidas, assentadas rcgulal'lllCnl.e, tanto quanl.o nos se.ia possível,
as normas c as bases rcg·u!tu·cs do governo da I iherdade nos
iEst.ados.
Por esta.s ra:1.ões, St•. PrcsidcnLc, sinto muito diseordar rio
JWO,iecto do nobre Senador pelo :O.isLr.ieLo Federal, c o Senado
nw diseulpc estas observações que eu l'i:r. ele l.t·opel ...
O Sn. S:\ FnllJRE- Sempre brilhantemente.
O Sn. FHANcrsco Gr.YCBHIO - ••• pot'quc não contava fali ar,
v.isLo que desta tarefa estava cmcàrregado o meu .nobt'O· amigo
l'fJJH'eRrmtante de Goyaz. Em todo caso, doRcmpcnhci-mc como
pude do meu dever de represcnLantc .ele um dos Estados da·
J"ocleraçü.o. (Muito bem.; rnu.Uo bem!)
O Sr. Presidente- Estando adcantada a hora, :fica adiada
n Yotação do pro.ieeto.
Nada mais JJUvendo a tratar von levantar a sessão.
Designo para ordem do rlia. da scg'llinte:
_ Vo~acão em 3" disrmssüo df1 p1·oposioão ,da Gamara dos
Deputados n. 87; de '10'12, auLol'límndo o IPrestclnnte da Rcpulllir~a a eoneede!' liee.n(;n po1· sr~is rnnws, com ordenado, e cn1
PI'Ol'ogw:ão, pa1·a tmLanwnLo dc saucln, a Lui~ Vianna. 3" cstJl'ipturul'io da Delr.gaeia Piseal no {ffisLado elo Mamnhão (r:rnn
JHU'r:•r.·e·r {a.vm·avel drr. Crmtm:isstio de .F'bt.ançcls);
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VoLa(;.ão om :1" rlisnussr~o da JH'oposiçfi.o da Gamara dos
Dopul.ados 11. no. do 1!112, aul.ot•izanclo o PI'11Ridr.•flf.O ria Hepu)llinn a aht'il' ao 1\·linisl.nl'io tia Fazr:1111n. n ei.'Crlil.o nxl.t'tlOI'tlinal'io
dr, ():!~:l*f!OO, pai'U. or.nnl'l'et· ao paga11wnLn rlrwidn a .lnsr.~ Anlmlin
dn. Cn1111n. n l•'rnnr:iHeo AJ\·ps llnlln, nm vil·Lnrln rln senl.enoa
judit•.iurin (r:mn 11f!l'r:r:r?l' (ai!OI'n·Pr~l drt. Crnnm.i.wio r/e friuru11.•os);
Vol.açfi.o em 1" disnussiio do rwo.inf'.l.n rio Rnnndn n. !Jf!, do
HH2, rnguJanrln a StlhsLitniçfi.n rins minisl.i.'OR do gntwemo 'l'ri-

]i!uml ]!'edrii'al, previsl.n JJn al'l., 7", rln.rlncrrlo n. 81\fl, do I1 rln
ouLn]i,·n de :1890;
Cnnrdnuac;fín da 2" diseussfio r.ln pro.ir:wtn rln Senado n. 21,
rir: J fll.2., dntnnninanr.lo qur: a União, os J<;stnclns nos mnnieipins

não podrH'fi.n, snli prna. dP nullirlarlr. rn11Lr·allif' rmpresl.imns
r:xl.r!I'IIOS nnrn t•nalizar.· nrnissfi.n rln t.if.ulns dr: nh['igaçúcs nas
pl'fl.i.iflS osf,rftnA'fJil:as. Rnrn aul.nt·izaçfin lng-islaLiva (r:rnn JJOracr~t·r~s
rlrrs Cmnrnis.wes rlr~ Constihl'içíío r: DlJtlmnru:irr. o((err:r:mulo
su.listituUt!o a da rir! Plnrmç11R !lfl1'r~.çrmlrr.nrlo r:ttlcwl!ls);

2" discu~sãn elo fll'O.iN·,f.n do Rnnarlo n. fi3, de lfll2, fixando
o Mdenacln do fi cl rle m•mau•rn da .1\ lfanrlPga elo R. Fr·aneisco,
no J<;sLarln dn Santa CaLharina, rrn I :GOO$ r rlandn nnl.t·as prnvirlnneias (o((r!rr~cirlo wta Cmn:rrd.wio de fi'lnrmr;ns);
I

2" disou;;sfin do pr-n,jr·r~t.n rlo Senado n. lH, rlc 1912, aut.oriz.andn o Pr·Psirlrmt.r ria HepTTblirla a eorwNlrr Jir,rnça por um
n.nno, enm Ol'rlrnado, para t.r·atamnnt.o dr snudn, a Emilin Cm;la
Alvrls, prnLieantn rlc ·I" nlassc rins r:nrrrin;; ria Bahia (o((r~I'N!ir/o
pelrr. Com:rn:i.w7o dr: Plnrmr;rrs) ;

2• disrmssfin rio prn.indn rln Senado n. 55, rle 1912, aut.nrizando o Prrsidentn da Hopnhliea a r·.onccdrr liernca pm• um
anno, eom ordenado, para tralamr.ntn rln samlr., no hachatrl
.Tnão Pnssna Cavaleant.i rln AlhtTrnwr·qnr.. amlil.nr rir Mal·inlta
(o((r~rer.irlo pdrr Cornmi'ssr/o r/r~ Pinanç11s);
2• rJiseus;;fio rln pro,jrel.o rln Srnarln n. ríli, rln J!"JJ2, aul.orir.ando o Prr.sidnnl.n ria Hopnhlir\a a nnncednr licnnr;a, por 11m
nnno, com orrlnnadn, para l.r·at.arnonLn de saudn, ao har~harol
T.uir. .Tosó dn Rarmrr>ain, .irrir. suhsl.it.nto frdnral na srrção do Hio
GJ"ande do Sul (o((arr:cirlo pela Corn·m.lssrlo rir: fi'inançag);
2" d i;;m1 ssfío ria pr·opnsiçã.o ria .c amara dog DI' pu f,ac]os
n. ·i 80, ele :1 non, manclnnrln ennsidf'T'al' a pmnioçãn do ma.iOJ'
Joaquim ~Piinmaz Rant.o~ ria Silva Filho pn1· ac\to~ rlfl hravurn,
f\Om ant.iguidade dn 27 dn ,iunlin cln lflflft. (r.(J'In )Jm•r,cr:rr.s r:rmtNm:os rins Cornrn:i.çsiJc.~ de Morin hn r: Gu m'í'n c de Pinanc"s) ;
2" di::;cu;;;;;;fío ela pr·opnsic;fi.n da Camara do;;; Dopnl.nrlo~
n. fl:1, dn lfll2, antOI'izando o Pr·nsir:Jc·nt.r da Rr.publica a. eonr.edrf' liernea pOI' ~ni~ rnl'r.cs, eom t.or:los os vnnrdmentns, par·a
Lr.·atamrnLn dr sn.nrln, ao har·.haT"el i\lannPI DlH'val, .inir. snhsUt.nt.o J'r.dr,•al na sec\c.n.~1 rln :E~tado da Bahia (com pnrN'et• da
Com·n/.'issrio de Finan(!O.S o((e1·ecendo r:mcnda) :
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3" clJscussão do proJecto do Senado .n. 52, de HH2, autoJ•izando o PJ•esiclente da Republiea a abJ'ÍL', pelo Mi:nistm·io ela
.TusLic}a, os creditas neeessm·ios até a quantia de 312: :\8:3~2!18,
para pagamento a Am'<lral GuimaJ·ãcs & Gomp. o outros, por
I'Ol'necimentos feitos ao commando da For(ia Policial do Districto Federal, em Hl09 e :1910, e obeas executadas em diveJ·sos
quarteis ela mesma força ·(o(f'erecido Jlela Cont.mlsstio de Finanças) .
.
Lcvan ta-se a sossão ús

.J.

horas.

128" S.ESS.lü EJ\1 22 DE OU'rrJBRO DE
Plll\S!DENC:TA DOS SHS . .Pl\llllETHA CHAVgS,

l" SllCIU>'rAilfO, ll PEDilO

nonoEs, :3" sJmRE'r,liuo.
A'

-1

:1 HI.!

·

hora ela tarde. pJ•esen !.e numm·o legal, abre-se :t sessão

n que concor·rem os ;SJ·s. Fet'I'Oi 1'a Chaves, Pedro Borges, C::mdido
do Abreu, .TonaLhas Pedrosa, Gabriel Salgado, IArthm· Lemos,

Tndio do B1·azil, L:n11·o Sodrr, Mendes ele Almeida, .l!'t>anciseo
Srí. 'l'aval'es elo LyJ'a, Cunha Pec.IJ·osa, Wal"f'redo Leal,. Ribr.iro
de Bl'ilo, Ray.mundo dr. Miranda, Guilherme Campos, Oliveira
Valladão, Luíz VJanna, iBe!'ll~u·diúo :l\Ionteiro, Sú Freire, Burno
rJu Paiva, Felieiano Pmma, F1·aneisco Glyeef'io, Leopoldo do
Hulhões, Br·az Abrantes, A. Azel'edo, Mctr~llo, .José Murtinlw,
Genei·oso ·Marques, Fcfippe S·c~hmidf,, ,Ahclon Baptisf.a o Vicf.orino
Monteiro (32).
Deixwm de compm·ec~eJ•, eom eausa ..iustifieada, os Ses ..Pinheir·o M.achado, :ArauJo Gócs, Silverio Nerr• .Jost\ Euzebio,
Urbano Santos, Ribeiro Gon~~alvc~. ·Get·,·asio Passos, .Pi1.•es Fcr·rciJ·a. 'J'homar. Aceioly, Antonio de Souza, Castro Pinto, Sigismundo Go·ncalves, GoncaiYes Fcr·r·oira, ·Gomes Ribeiro, Coelho
e Campos, José Mareellino, Ruy ·Barbosa, Moniz J!'reire, .João
Luiz Alves, Louren(;o Baptista, Pf'anei-sco 1PorLella, Nilo Pr!eanha, Augusto de Vasconcellos, Aleindo GuanabaJ·a, Bernardo
l\IonLeiro, Alfr·edo Ellis, Campos Sallcs, Gonzaga .Ta)'mc, Alencar
Guimarães e Hercilio .Luz (:30) .
E' lida, posta em discussão r., som· debate, approvada a
acta da sessão anterior.
O Sr. 3" Secretario (se1·1rinrlo de /") chi conta do· scguinto
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· Officio do Si'. :1 • SecJ•et.aT'io ela Gamara elos Depu Lados, de
2·1 de outubro, t·emcttcnclo um dos autographos das resoluoões
do Congresso Nacional, sanMionaela~, que autorizam o Pl'esiclr!nte d11 Republica a:
·
a) abrir• ao !Üinisterio da .Tustica c Negoci•os Interiores o
Cl'cdilo ele R:O~ O$, supplement.ar ú.' vcJ·ha ela wnsignaçiioPnssoal- da r·ubt·ica 6" do ar L. 2" ela Ir. i n. •2. iH•\, dr.. IJ elo
,janeiro elo cOJ•rente a.nn?;
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Jtli

IJ) eoncedor um anno de lieen~a. eorn Lodos o~ \'eiiCÍJuenl.os,

n.o desombut·gncloJ· AJ'J'on:;o :Lopes de l\lil'anda, da Uta·Le ele

:\ppellaçfí.o do DisLJ·icl.o Fedet·al, c
c) dcf.cl'l11inanclo J'ieai'Cilt exLu11sivas a D. Alien de l<'iguoiredo e Al.'aey as vanla;;rcn~ eonsLU:nLes do a1·L. \l" da lt!i 11. JOS A,
de 30 de clezombt·.o delR'80. -u\.r!!liive-so.
- RequerimenLos:
U111 do Ül'. Caio Nn1ws de Cal'valilo, ,iuiz j)J'epat•ar.lol' do
:3" Lm·mo .iudicinr·io da Coma1·ea do AILo .llii'U:í, Tül'l'iLQI'io do
,\ere, solieiLanelo u•n1• aJIJIO de lieenc.~a eo111 dous Lel'(:.os de vennimenLos para tr·aLamcnLo de sande. -A' Comlllissão ele Filnanvas.
U111 do St•. •CineinaLo Ame1•ieo Lopes, pJ·oJ'e:;sot· ol·dimu·io
da Escola Nac:ional de BPIIas At·Lr!s, solieilando que sc!,ia o GoYeJ•no auLot·izaelo a lhe 111andaJ' !!OnLaJ: o Lempo de set·vir;o fJilC
monc.ioua para os J'ins de dit•eilo. -A's Commissties de JusLi(.~a
c Lcgi.slat;ão c dll Finanças.
Um do Se. Hannibal PnrLo. pr·e~it.lni1Le da Assoeiat•.ão Cnrnnwr·eial elo Arnawnas, soJieiL:vndo, para si ou ClllPI'eza que organizar, concessã(l para a eonsLnwção, uso.c :;oso de urna esLmda
ele fet'J'O, 00111 lllll•llldr·o en(,J'e trilhos, pulo vallc t.lo Hio .Negro,
indo alü a um pnnLo I'J·onLeiJ•o a 1\laJ'ibala·Jins 1!0111• un1 mmal
pelo valle elo Waupt;s, podendo ainda pr·olonga1·-sc alr'i tí. bar1'a
elo Cat·ir·y e clanclo oull'as pr.ovideneias.- A's Com missões de
OlJt·as .Publi~.;as e :J!:mp1·ezas .P1·ivilegiadas e de Ji'inan~as.

O Sr. 4" Secretario ·(servüuJ.u de 2") declar·a que 'llttO lm
rmreccres.
· B' novanwntc llua; posla rwt diseussfi.o, que se t~neel't'a sern
dnlmLe, :rieando adiada a voLat;ão por· I' ai La eh~ HurneJ.'O, a rt~
dacçiío J'inal da emenda do Senado :'l pr·ovosiçiío ela C:amara
11. ü8, de :1\ll:!, CJtW autor·iza a concessão de um anno de licont,ia,
eom todos. os veneimc:mtos, ao escl'ivão do Juizo Fuclet·al do
Aerc ~\.nLonio Dias Coell1o.
O Sr. Francisco Glycerio- S1·. Preside11Lu, o discui'SO tJUC
pl'ol'eri na sessão de lwnte~on não o l'oi ~.;om a devida I.Jiaresa e
eis a razão pela qual provavelmenLe a J:eda!!IJÜO ele debates não
o l'ez avanhar com a devida :fidolidado.
1Como não os Lava pro parado pam l'allar ~~ não Lünlto me~tlll)
o lJabiLo de rno exp!'i-mil· com a devida claresa (nti.o apoiarl.us),
nLLI'ibuo ú auscncia destas t1ualidades pat·lumenLares o dc'l'cito
con1 crne J'oi apwnhado o meu cliscmso.
'Estas palavJ.·as ser\'ern pat·a clizet· ao Senado o ao pulJlieo
quo ·não torno .nenhuma responsai.Jiliclacle pelo qtw foi publicado
no Dlw·lo rlo Cou{J1'esso. Vou requisiLa!' as minl1as notas c
IH'O~.;ccler :'t devida revisão.
·
O Stt. SA 1?111mm -lN o 'tneu .discurso Lambem h ou vc alguns
enganos.
O Sn. J.i'RANGISCO GLYCEruo-~l'en•ho concluído.

j

•·

I

."

i\N.NMtS IJO ::JilNi\0[)

OHDJ>M. IJf! IJii\

O Sr. Prosiclonto- Nfí.u IIII.Vi!lldn aimln. '11111111\I'n pii.I'H AO
:ÍH volw;íínH I~IJIIHLHIILIJH du. ui'dUiil do tiiU, IJliHSI/.-S/J (/.
ill:t.Lill'ia e111 dí~CUSSÍÍIO,

Jll'lll~ildl!l'

diHtHIHHfío do p!'o,it•i\lo do H/JIIItdo 11, ::! I,
fll/1\ n U11ifí11, oH IJG~I.IIdos 11 us !11111/ito,ipio~
!lliín JHH.il.'i':in, HOII pilll:t dc1 llllliidlldl', tllllli.l'll.liir• I'IIIPI'I]SUIIIUR
I'Si.P./'110,, 111':111 l'l'lliJZII.I' 1°11/iHHnll di'. Jil.liiiiA di\ oill'iglll:f'ít'H /111.8
]li'H(::lH 1\Hi.l'll.l/g'l'.i /':I H, HI' I/I III il.iil'iZ.Ili)Íi.U il~l!;iHiitLiVIt,
l:onLi·llll:l\:iio da :!"
do 1!11:!, dPLIJ/'Illillallrlu

O Sr. Sá Freire--H!', l'l'miÍdl'illl', do rnnAIIIU 11H1do du IJllll
"ilOil]'[U]O l'P!ladol' püi' H. d'atilu, rwdi iiii//Li!/11 1/, Jllll!tVI'Ü, ljilftildi.t
SI\ :llll)ll!lllillll :1. diHIJIIS~ÍÍII di'Ri.ll JII'O,ÍI 11\i.ll, 11 XIIiJLIIIIliHJi.IJ JHtl'll

11i'1'1ll'l~ll1'.1' O\IJ11WI1111idn.dll d1l 11\1\'il' 11 lllllll'ltdu l'l'illlnl· dn Cllirlmissii·O de l•'ill:l.II~:IH LJ•:ti.ll.l' do /IHBI/1/IJILU JJII'I/1> 11 IJt'iliJUIILiSIIiU
flOm Cjl/1) f'.osl.nnm Hl'lllj)l'rl lii~l\1/l.il' LUdnR IIS HRSIIIII!iiUfL
CNlo, pnrlnnlo. n. pal:tl'l'a 1t H. .l~x.

o· Sr,. Leopoldo de Bulhões- 1'1·1',

l'eesidnnl.r•, ligtdro lnJll'ivon-1111\ do ilUIIIJII!.I'r'llrH' !'t RI!S~iir• Oc
llnnl.f'm n de tomai' ptH'II! "" dr•.huLo iJUIJ 11.1111i ~~~ i.l'ltvnu soiJt'n
n prnjpfiLo ,Jl. 21, dfi~Li• n./11111, 1)111\ \'lida llllfl JI~RimJos fi if'VUJd,!t-

~ommod(} dn

Hnlld"

llll~llLO elOS filll]ll'f'~l.illlOH I'XI.I\1'110~,
llr•Ialol' do ~,,],sl.itul.ivn a 1\HI.I\ Jil'n,jne.f.o. r'.IH'I'Il-111/J r• dovrH'.
dn l'LiSponrlol' no llnlll'adn :-\1]/l:ldOI' I"''" JliAI.J'I!\I.u l''r!dPI'III,. rjun
n impngnm1, vindn l1011i''lll :'1. I.J'ihunn. 11111 drd'riRII. rJ.u prr;jr!cLo
pri1mdLh•(} que, colllo 1\ ~nbirln, 1'1 da laVJ'Il. do H. J~x.

Sr. Presidenl.1•, a del't•Hn 1io lll'o.indu ot'H IJBJ'nl'!ttllti foi
l•rilhantP, J•evohm aind:l 11111:1. VI.'~ 1.1 paLI'inLiHJnu, u olovarfo
m·it.crio eorn que n honrado ~nnndot' tlu:o~niiJJIIlfliJn. u rnn11r.laf.o

(nJJO'ioâos) que fllll htm hor·a llw 'l'ni flO•Ili'íado polu 1drdf.ur·a(ln
d,~sta CatliLal. (Jllnito bem.. )
A de:fesa foi hern J'cil.a. não lllL•iluvida, o:;lm•u na a.if,Ur';r, (/o
talento do autor do J1l'O.ieeto, mas nã.o :roi "I.IIJVinr~rlfli,e.
As duvidas, as vacilla,;ões qtw es l.e JII'O.i ;!elo dnH per-Lo11 rrn
seio das Commissões de ConstituirJão c do Finanr;.as e qur! rJef.er-

milnaram a sua rejeição. perduram, c, posso dímr.·, mais ~n
ae.cenl.uar<Hn depois do JJello diseUI'SO que o Senado leve h(Jnfl!rrl
occasião de ouvir.
SinLo. Sr. Presidünle, divergir.· do hont·ado Senador· prJln
Dislricto Eederal, em cuja eowptwhía cnLr·eí nesta Casa c gosto
d('. 1!sla1'; JJJas u assumpto r\ dl\ un1U r.·,~iflvuJwiu tal, pillitica t~
fiuam~eira, que impõe inLJ.·ansiJ;cneia u!Jsolul.a úqLwllcs C(llf!
ai.uda não descreram da obra uu Constituinte do HW-1, ctur~
tomal'am parte na elabol'ae.ão da ConstiLui(:.úo do 2ft do f'evere.iro
e que, a.ntes do advento da H.cpublica, já proclanmvuw, pela
tribuna e .pela imprensa, as vantagens do rcgimon l'ederativo.
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PerbJnço, SI', Presidente, a esta plwlang,! ,jú lllllilu Licsfal-.
r'aLla, descrcnle e alJalicla, lIlas que ainela senle Ior~a:> vara IlLi ai'.
ljue ainela acoLi,! ao rebale, quc1;nc1o 0 ]ll'eciso aparar golpe:> CUlll
ljue amcasam o paclo fundamental, ali protestar ellergicalw'ltil:
I:olll ['a os elue llw s[\O yilJrados.
:.'1enhulIl assumpto dCSlJel'tou 'mais aLtcw,'ão da Cuu:>LiLllinte, nenhum lllereCt'U estudo mais detido ela Commissão clus
:.' 1, a que tiye a ltollra de vertt'nCIJr, do elue esse: a determinação
da linha divisaria, do campo de aCI;ãu financeira cios Estados [)
da União.
Largo elelJate fu i tra \ aelo so])re esse gra \e lJrulJlema; 1'oralll
I.'eeonlaelas a,s lutas elas antigas provincias, a proposito da
inter[Jl'etação do art. 10 do aeto addicional, e verificou-se que
a autonomia jJolitica, sem autonumia Iümnceira, era uma
l11usáo, Dalli l'esullou a c1iscl'imi,nacão casuistica, precisa, das
['ontl:s ele renda. cios l'ecm'sos ele receita c1a União e Lias Eslados
(lue os arts, ,",' \)" e 1;2 Lia Conslitai<;ão Federal consignam,
Foi talvez cxaggentdo o eSjJÍl'ito i'edlJralista ela ConstiLuinLe.
Contra elles se inslLl'giL'alll vullus da estatura ele Ituy
Darbosa, UlJalLlino do Amaral, .José Hygino e outros. As Provincias transfOl'maclas em Estados foram dominadas tambem
desse espirito, procm'a11cLO lcvar muito longe as suas pretenções
ou reivindicações.
Não era injustil'ica\t'l u r,!ceio aliús g'l'neralizaelo nessc
Lempo, ele que o governo nacional, já fonDaelo, com suas milleias Ol'ganizaelas, seus arljJa['elhos normalizados, sellS precerlent.e:> ele centralização, Vucl,'sse restringir, senão annullar, a~
franCjuezas e regalias eonccelidas aos Es taelos, ainda em Iurmal:[w, fraco,s, sem resislt~ncia. Seriam yãos eôses temores?
Os acontecimentos que se desdol)l'am actualmente mo.stram quc
não.
Nesses 20 annos Ljue [Jodem seI' conSiderados de alJreniÍlzaglJm lIa regimcn IederatiYo, que temos vistu? Os Estados, nl)
intuito ele alargar sua espllera tributaria, teem uispuLado ú
Unifio imjJostos, como os ele cli\'idenelo, de sellos, de ancoragem,
([c transmissão de apolices, de consumo e até de imporlaçi:io.
Levaram a sua ambição até ao ponto de pretenderem I)
dominio exclusivo das marinhas, elas tenas do Acre, do Amapá
e das Missões.
O Districto Federal tomou varte nessa campanha com
gl'anue proveito para elle, POl'C1Ui~ cons(,~guiu lançai' á cauta da
União toelos os seus serviço.., de aguas, esgoto:>, illuminaçi:io,
bombeiros, policia e jus liça. i'ica,nclo de posse das rendas locaes.
O 8rt, S.~ FnEIHE - Esses sl~L'vieos aliás nunca foram eIlIregues á ll1unicipalielade e a ree,iít.a é divirlida, parte para
a União C parte para o Dist.ricto.
O SIl. LEOPOLDO DE 'BULHõES - E.'isa elivisãu é puramenLe
Lllcorica; o Tllesoluo pae;,a todas as despezas ...
O SR. SA FREmE - E cobra todos os impostos.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÜES - Os impostos que o Thcsom'o arrecadava nunca pertenceram á municipalidade, são
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os de i.l'ansrnissão de pJ•opricclude ü industrias c profissões, que
pr)Ja Consl.i tu ir;ão pcl'tencern aos Estados.
ü Sn. SÁ PnJmlJ~- A lei. do :l891, que ot·gani:t.ou o Districto
Federal, passou esses impostos para o Districto.
O Sn. L~eopor,oo DI~ tBuu-rüEs- O illustt·aelo Scnarlul'
leniiJt•a que esses se!'vir,\OS ,nunca passaram pa!'a o Dist.t·iclo.
J~u JH'OCUPO avivar a memol'ia de S. :Ex. : os ~erviços de
hygienc. que eram custeados pelo Districfo Fcdcl'al, passal'lllll
JHll'a a Un.ii-ío ultimamente e agora, no pt·o,iccto ele orçamento
do 1\linisterio do Interiol' na Cama1·a du;; ))epulaclos, todos os
SC:I'\'i~\OS foram lev-ados á conta elo Govcr·no Federal. ·
Os impostos de transmissão ele J)J'OJH'iedacle, industrias e
Jli-'Ofissõcs, que sempt•rJ PI'Ocluzir·am quantia insu.l'l'icicntc pal.'a
r)s servi1;os a ca1·go ela União, acabam de sct• i,ncorpomdoi:\,
segundo consta. á l'N:eita elo Dist1·ieto J!'eclet·al. Conscgu intementc nessa campanha quem levou a mclhm· :l:oi o 'DisLr·icto
Pcdel'al; pois que, contt·a a disposi(;ão expressa ela Constituicfi.o,
que diz que as· dcspc:t.as com serviços locae::; devem COI-'I'Cl' pot•
conta do município, o 'rhesouro as tem 1msteado c Lerú ele
cu steal-as scrn os recu esos correspondentes .
o Sn. SA FHEIRg dá um aparte.
O Sn ..Lgoror.oo DJ> IBui.r-rõr~s- Quero mostrar ao honrado
Senador que esse cont1•óle, que pede para os Estados .iá existe
pant o Districto Federal c não tem produzido resultado c nem
im-pedido o .augmento ela divida do Districto.
-0 SR. SA PrmmE- Se V. Ex. achn. isso máo, voLe contra,
11'
comoeu.
O SI~. LEoPor.oo or> IBULI-Iügs- Não dnse.io · entrar nesses
deLalhes; V. Ex. collocou o debate mui alto e nessa a!Lura o.
quero manter.
· ·
.
. A União não tom sido madrasta pura os Estados; tem sirlo
mfw carinlJOsa. Em 1890, o Governo P1·ovisorio, que a rcpr·c~
sen Lava, tr·ansformou as províncias em Estados, reconhecendo
os limites f.erritoriaes elas antigas províncias. Em 1891, disposi(!õns Ll'ansitoriils da Constituicão autorizar:am o Governo a
abl'it' creditas pura auxiliar os Estados .na org-anizacão dos seuti
serYiços; cm virtude dessas clisposicõcs foram abertos os cr·cditos e. concedidos auxilias a, Goya:t., Santa Catharina,· Piauhy
o Parahyba, dr~. 500 :000~ para cada um. ·
Nessa mesma oceasião, creio, o Districto Fc.denl pccfiu um
ümprestimo ele 3. 500': OOü$000. .
.
Em 1891J, o Paraná c Santa Catharina pediram {L União um
emrH·,~st.imo de 2. 000:000$, compromcttendo-sc a eonsignar em
SI'US Ol'Çamentos ve!'bn para juros c amortizacão. Até hoje não
mr: consta que se tenha pago um real de juros nem de amortiza0io.
·
·
O Slt. GgNJmoso MAHQugs- V. Ex . .iá deu n. razão disso;
é que a União não tem sido madrasta. 'l'em cumprido o seu
dever .

.
l

·sESSÃO EM

22

DE OUTUBRO DE

i6l

1912

'

.

·~

-- «.

0 SR. LEOPOLDO DE !13ULHÕES -~lll 1907, chegou a vez de
S. Paulo, que precisou 1.ambem de um amparo, apezar de ser
rico e pode1·.oso. r:rendo necessidade de liquidar as operacões
da valorização do eaftl, lledin o auxilin de ,C :1.000.000.
l\Tais tardn, eonsidera•ndo insuff'ieicnte essa quantia, São
Jlaulo colltrahiu, com garantia da União, um emprest.imo ele
t: Hí. 000. 000.
E não Lomo em consit.ltJrat:.ão aH gr·andt)S despe?.a8 com
via~~ão, portos, seecas ·do Nol'Le e uiLi.nHunen.te o set·viçü chJ
J)l'Otecção (t borJ•acha, porque esses scrv iços tomm·a m o caracl.et•
de fedm·aes.
Stl a. União tem al'cado com todas essas responsabilidades,
em IJeneJ'icio dos Estados, pcr·gunto eu: poderá ella ainda.
assumir a responsulJi Iidade de oui.J•os sor.·viços, envolvendo-se
em opet·a~~ões ou ;negoeios lomws? Não, elia tem os seus propl'ios
JWOhlemas a resolver- via(:iio gm·al, voetos, ensino pt•ol'issional,
rcorganiza(,lfí.o do :mxer·eito e da ,At•mada, valot•iza(ifí.o da moeda
- momeutoso pt·ohlumn quo entendo eorn a riqueza publica e
JHU'Liculal'- c, :l'inalrncntc, a arnorLizaf)fío de sna enot·mc divida;
não púde, poz· eonscguiuLc, csLat• dispcr~audo a sua ucLiviclacln
o o~ ~nus rneul'~os e111 peqwmos uegoeros loeaes. E' um dos
i•llCf!HV,~uientes do IH'o.ieeLo. .Pr·oeurando eo!'l'igir· um abuso
oanaliza as responsabilidades dos r.mpt•csLirnos esLadoaes pat·a
o 'rhr1souro Naeional. Se ainda fosse esse o u.nieo ineouvenienLo
transeat, mas o pro,ientu Lendo a er·eur· um novo easo de inLervencão e por eousegui.ul.c a arnpliat• o al'l, li" da Oo;nsLiLuição.
Scl'li o § 5" desse artigo- a intct·veziçfio finaneeiJ.·a.
O SR. SA FREIRE- Nfío ·apoiado.
O Sr1. LEOPOWO og 18ULHÕEs- Tmta-se. nada mais, nada
menos, de autorizar o Gover·no Federal a intervir nos Estados
em questões' econornicas, caso crue a üonstituicfio não cogita
e que o art. a• repeli e.
Por wnscguinto, Sr·. Presidente, o projecto do nobre Senador pelo Districto Federa,! é duplamente inconstitucional,
como as Com missões elo Constituir;ão. e Finan()as o declaram.
E' inconstitucional, porque J'ero evülcnternente a autonomia
dos Estados; é inconst.Hucio;nal, porque envolvn o credito publieo
nacional em CJuestõcs de int.ernssc local;
Eu deseJaria t>ergnntai' an nobre Senador {)elo Distrir.to
Federal, eminente jurisconsulto ...
O SR. SÃ FREIRE- Não apoiado.
''1 ·
O SR. LEOPOLDO DE Bur-HÕES- ... onde S. Ex. encontrou ·
na Constituição uma disposição siquer que autorir.e, que ,iust.ifique o seu projecto?
O ·Sn. SA FREIRE- V. Ex. não leu o meu discurso.
0 SR, LEOPOWÓ DE BUUTÕES- Li O resumo do diSCUI'SO
ele V. Ex. publicado no Jornal do Com~m.erc·lo e é a esse que vou
responder.
Na lettra expressa ela Const.if.uicão nada ha. O art.. 5"
estatue que a União s6 poderá ir em auxilio dos Estados no
Vol. VI
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du i n Lervcru;ão. O

publica, O ar L. ü" dcLcr.Jnina quatro casos
art. 63 diz que os Estados reger-se-hão
por suas ConsLiLuicõcs o Leis, respeitados os pri.ncipios consLil.n6ionucs da União. O arL. 65 § 2" ó mais completo: diz que
pertencem aos m:stados ·todo c qualquer dirciLo ou poder que
não fOr expresso ou implicitwmentc conferido á União.
Oonseguintemente, nos termos expressos da ConstiLuicão,
esse projecto não encontra apoio. Enoontrará no espírito do
nosso pacto .fundamental? Não, igualmente. Jll' sabido que a
GonsLHuicoo Federal de 24 de fevereiro foi vasada nos moldes
do regímen .americano que lllzru Seaman chama governo duplo
-governo nacional o gov01mo cstadoal- governo de poderes
.limitados, rcst;!'icLos, especificados, govol'OO de eonLr:a-pesos.
J?ou!Jm(Y ensina rJr!e não se podcr:ia cornprqh_9ndot• o rcginwn
um encano lendo-se sunplcsmcnl.c a üonsi.ILnJcao .li' odorai; (Juo
seria necessario eonsultar urna [lOL' uma das ConsLiLuir;õcs dol:l
J~sta.clos para se fol'rnar urna idéa do conjunct.o .
. O pro,jeeLo viola .idéas eapil.acs do r·cgirnou, al'l'it·rna a
Commissfio de ConsLHu ic;ão o Di[llornacia.
!'!Ias, pondera q ·honrado Senador poJo Disf.riclo Ji'ccleral
. que a soberania é 1.1 rna. c irulivisiwl. Do acoôl'do. Nfi.o sou
daquelles que sustentam a soberania dos ]~stados, mas a sua
autonomia..
.
m:u não comprehendo si.não urna soberania, a nacional, e
·
esta reside na União. .
Mas, em que, pergunto, póde feri.1· o principio da soberania
uma operação de credito do Estado ele Matto. Grosso ou de
Goyaz?
Em que e como .póde comprometter o governo nacional um
negicio de caracter local, economico, do natureza contractual?
Examinemos a natureza da operacão. Tratà-se de um
cmprestimo. Empr.esLimo ó contracto .. Contracto gera direitos
e obrigações. De um laclo vemos o Estado, que é uma pessoa àe
ordem politica mas tambem uma pessoa jurídica, com patrimonio pr.oprio c capacidade para contractar.
De outro lado o prestamista- Lanqueiros, companhias,
particulares. As relações jurídicas oriundas desse contracto s6
t]odcm ser reguladas pelo direito civil internacional.
Não se trata de emprestimo de Nacão · á Nação, caso cm
que se poderia invocar o direito publico.
A Naoão Brazileira outr'ora fez um emprestimo. á Argentina, ao U:ruguay c ao Paraguay, parecendo-me que ainda é
credora do Uruguay e elo Jlaraguay. Essas r~elações serão reguladas pelo direito iuter.nacional publico.
·
.
Mas os contractos celebrados entre os Estados da Federacão.
e particulares estrangeiros são regulados pelo direito privado;
São obrigações ·contractuaes que derivam desses contractos,
·
absolutamente fóra do domínio do direito publico. .
Supponha-se que o Estado A não póde pagar o coupon ou
que afinal vence-se o prazo de sua divida e se aC'ha em condições de não poder satisfazer aos seus compromissos, como já ·
aconteceu á propria União em 1898. Em tal caso que tem a
fazer o Estado'/
·

...

...
•
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O quo foz a União, propor aos seus <:redores um accôrdo,
a moratoria.
·
Si a União, que quol'-i.utelar os Estados, já assim procedeu,
pqrque receiará quo os Lutellados soffram pressão?
Sr. Presidente, o grande argumento do honrado Senador
e de todos aquelles que pretendem restringir a autonomia
estadual, embora com violação da Constituição, consiste nisto:
dado o caso do um Estado não poder pagar a sua divida, a
União será a rospomsavel, porque só ella tem personalidade
internacional, só com ella se entendem os governos estrangeiros,
o nestas -condicõcs terá de pagar o debito.
rNão ha tal. Antes de tudo qual foi o governo estrangeiro
r1uo .iá intervciu em negooios desta ordem em nosso paiz?
Cortheco intervenções amisbosas, officiosas, como as que
se deram por occasião, da liquidação da Oeste de Minas, da
Sorocabana e em que Uve do agir, facilitamdo accõrdos; ultimando os negocies.
iAs reclamacões que puderam ser attendidas o foram e as
que não estavam nestG caso não o foram.
lUas me convenci, Sr. Presidente, da fraqueza da argumentação do nobre Senador, depois que li um autor seu predilecto e que li, por indicacão de S. ®x., Le Fur-E'tat Fêdéral
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Le Fur trata do regímen federativo e mostra as fraquezas
deste regímen em que os Esbados toem uma larga autonomia,
podendo de um momento para outro comprometter o governo
central.
Mas que argumentos ·apresenta este publicista contra o
systema.?
·
.
Conta-nos que o embaixador italiano Fava dirigiu uma
reclamação ao governo americano, e que ponderi!Jndo-lhe este
que se tratava de um caso occorrido na Luiziania e que sendo
o regimen americano de poderes separados e autonomos, o
governo central não podia conhecer de uma questão local, etc.,
retorquiu o embaixador italiano que só. se entendia com o
governo central, porque aquella bandeira estrellada era a
garantia dos seus nacionaes naquelle paiz.
·
Tratava-se porventura ele algum emprestimo? Não. Trata·va-se do Iynchamento ele um italiano, :!'acto occorrido na
·
·
Luiziania.
O exemplo dado por Le Fur é contraproducente. Si· se
exige a tutela da Uniao para os emprestimos externos, então
esta tutela é indispensavel para todos os actos da administração
estadual desde que se trate de estrangeiro ou nelles se envolva
o. elemento estrangeiro.
·
O SR. SÁ FREIRE- O argumento de V. Ex. não colhe.
Sempre que um paiz estrangeiro pretender intervir em um
outro em relacão a qualquer acto praticado por um Estado, a
União o defende. E' a. disposição do art, a• da Constituição.
·
!E' ·a pessoa juridica do Direito Intermacional que o vem
proteger.
.
·
O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Portanto, Sr. PnesidAnte,
se o governo estadual tiver feito um contracto _para impo~qição
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O Sn. LuoPOLPO nw U3ur,JrÕJIS- lnu ponfio flUo o homnuo
Sonad·or nilo devo osLabolecor que o muniolplo osl,(L po.t•n o
Estado como o Estado caLú PIU'Il u. Oniuo. Nlío 1111 Ln!.
O Sn. SÁ J!'mmm- Posso dornonsLJ•rtt' aL1j com o Loxl.o cl11
ConstiLuir;ão.
O Sn. LJJ:OPOJ..Do m~ BUJ,HÕJ~s- V. Ex. subo que u fonte
do nosso diroil.o poJit,ico foi tL UnHto Amorlcnmn, nu Amerlctt
os municipios nllo toom o. importo.noin quo lllÓS aqui lho queremos dar.
O Srt. SÁ J!'nmnm dú um aparto.
O Sn. LJmPowo nm Bur-IrúJ~f:! -'DJaso o lwnro.do Senador
que o Sr. Almeida Noguolra rO!u Lrmdo um vroJer,Lo somolhauto
!lO BOU• nprosonlndo ém HJ02 poJo 8r. J:lrlcJO JrJiho1 produziu
argumentos fragiliasimos, bnaendoB sobre 11 soborama dos Jns~
tndos.
O Sn. SÁ JhtJr.!r:J~-Jils!!o ó um clof1 nrgurrJI)nLoa. V. ]Jx.
está lendo o resumo incomplrJto.
O Srt. LJlOPOT,iN mn Bur,JIÕJ~H- l!J' um uos ut•gumonLos, O
St·. Almeida Nogueira citou nus noLus o dísrJUrso do Sr•. do.mpoa
So.llea, aqui proforido, roferJ,ndo~so 11 aohemnla dçs lil!stados o
soberania feclernl; o Sr. Almoída Noguoíra mostrou que os
:maLudos f1ssím oomo os munídplos Loum cupac)dnc1o para con"'
l.rahh· emproaLimos, usando do umu uttl'ibuí(fi{o constitucional
e, citando Romy, mostrou que JJres suo as iJ'onLe13 do I'er.loiLa
dos Estados: os ncLoa de sol)ornmn, os netos contrncl,unes o os
actos de Jibcrclnde. :mnLro os actos contrnctunml ostão os om ..
presLimos. O lllgíalador con~l.ítuolonnl dize.ndo: c Os Estados
pr·over•lio a expensas proprins seu governo o sous fiorviços,
discriminando as J'onl.ea do rendas estadunos, gn.rnnLindo uos
EsLnclos os recursos do r,rodil.o :~>.
E' o quo diz o mestre do rllro1Lo Dl'. Almeida Nogueira.
O honrado Senador ainda ufflnnou quo o artigo do substi~
tutivo poderia se presLar rL ctivc.rsu intorpretnclí.o, r9sponsnbi~
lízando a Ul/líúo pelas dividas ~.~Jnterloros., conLrn'hidus polõs
J~sLudos. Sr. Prct~írJorJnLrJ, o nrt.. 1.• n11da mnls fníl do quu
reproduzir um texto eoTJatíl.ur;íomd ...-....a UnHí.o nr110 é rosponHnvel pelas dívidas dos ~~HLrtdO!i. O facto do uma Joí ordlnnr•ia
repetir um artigo da Comjtítuír;iío nnd[l. ínnovn, nil.o p6d? tO'r'
o alcance que se lhe atLribuo. E' .a ConstíLuíc!W o ·não a l~n CJUU
·isenta a União da responsabilidade rlllfl dívíóal! eBf,adouog pro~
sentes c futuras.
·
0 Srt. BURNO D~ PAIVA -J~m fJJrJo IJ Cllli01 Ó bom oxplÍCJ!I!'
Isso.
O 'Srt. ISA FrtEJH"- EnL1í4 havia duvídrt. O tlóm'ado f:le ..
nador por Goyaz referr,Hie no arL. G•· du Congtltuir;!ío, Mas o
artigo do pro,lccto não ropot1, 011 Lorrnog do dísposHívô con~Lí~
tucíonnl.
O SR. LooPOr..oo DE Bur..HlJna- P.or· ouf.t'lt!l pal1wrug díz r.
mesmíl cousa.
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O 1'311• IBA l<nrnmrn- EnUlo é umu inLel'JH'eLaçíio, Vê V, E~.

quo liuVllt nooessldtulo ti(\ oxplicn.t'; upc?.itl~ tle qué n rlxplicrwn.o
11fíq lllO COilVI)IlOell,

o S1t,

J:.tlol.'ioJ.IJu u1n JJuJ:,Hütns- o tü'l., 1" fui suggei'lllll

poltt aommissrro do Ooustllu rerro, qüo Utlltnü tln Mil t{ever u[ll'o"'
AOII:LU:L' qlittlquoJ' modldll ptü'a eullfiJH' lJs tt!Jüsds tle ceet !Lu,.
DI?. tt OorllmlssUo no soti iJltl'~IJel' t\lic n detilai'üçíid de qUe lt
Uni !lu uno nssun1o li t'OspoHshlJJildur e tlns upet'n.coes ilé ot·etliLu
dps JilsLqdtls o mutilóliJIOs é m!l'.essht'la pul'ti ~uo o pt·eetantlsLa
,lnJ'nnls 1nl)ll. osso. aliegnono,
n •f3n, ISA l!~nrnilu~ -PoL' cousegtJ fnLo, nu les tlossu tiocl!l.i•açfio
u J:lt'tJslnmlaLo. podia tur.el-'o.? .
O Slt. LflibljoLhO um BllúrrOJiA- Nilo iWtlln,
O •Sn. !ElA Jinlllmll-· llna1líi.o u dlsvoslLivu ulilu é ueeessurlu.
O Sll, drnNrnnoso MAnQUms ''-·mu uelw que não é ruesmlJ
JHlCBSSUl' I o
U Stt, J3UW-iu.nm PAtVA-· :r!Ju ]ltlgu-u uLê perigoso.
. 0 Sn, IJilOPtlliJ(I t1f11 BuLnurnF! -· A UumtrÜssiio de Outístl··
l.til~Uo dlilSfl ilO seu pnt'eoor nuo os.iltlsLudtJS da nuiito; upt'eseHLnndo .. se orn tlrnu ;tJ!'HCu . esLraJJ gelt'lL pru:~ con /,rahir empres-"
f,Jmoa 1 Je:vtwum a 1m'cn moral que tL Uwao lhes eropresLn. A
ilerJlài'Il.CÜO de qüo o. Unlüo rtilo responde é um aviso que os
despoja dessit for'Qn. 1 desse pr•esl.iglo.
UM sn, SrnN'ATJort- E' urna qfliéJ .l pr·e~IH!tpQãcJ.
O Sn, SA Fnrnmtti dt! um apurLe,
. . O Sit JJJ!OPOLDO ur:J B. t1WGils 7"'Mus1·.esta. pre~tjrnpr;ílil em
coso ttlgürn fündtt lim dlreno em favor (Jo presl,nmJsLa.
UM Sfl, SnN'Anbn- Ji.!u M1JO que ft União é pesponsavei
sempre,
o sn. LF.DPOT~no TJEI Bur~HôllS- o . honi'ltdo Sr•.rtnrlor pelo
Diskiato Federal ernprehendeu u revls1i6 dn GorisWuiçfio por.·
j

vla Qrdinaria,

6 Sn, 1SÁ

FitEi !tE.......; Não npuiflcJ(I1

6 o nossu r•oril.o I! o divN'-

geMlíl.

.

'

O Sn, LWf'oUJO r,m BUrJ:I:IúEs ~ Gcmsegtlinf,emonllJ; f;lr'.
Jlresiden te, 1), União nuó responde pelos r.:omp!'(lffl issos pasRfi({(;il,
presf)nLes ou futuros rlós Ji3stil.dos,
.
. . .. . . .
. A .deolaraçi'ío doarL 1" é cnnveriienleJ.iRrR esolareMr estn
siLtlo.Q1io, Jllstamos lt f.ril.f,fl!' de ç,restarnistas cowu se fossem
menlMn-ptos e ptelíisnssem iJ(l crrrader'['rJS, rjuando .síio 1nais
sngur.es do CJtiiJ n6i'l, Inforrnnm ... st:i pryrfoiLa:menLê rJn sif.nnção
gll'riil; dns condições rJ.o nnda JlJsLa:do1 rJn existe'tJOia da lei e rJus
teT'((IúS OTII CfUEl !LU for IZ!l; !IS operlti}ÕBS .(iUTI trnotàdHS,
r)M

·I

I
I .
I

i

Sn, SRNMlOFt- Se nfto fossr! i!lLO rJ.~igi!'Íalli a

N!AfiOII-'

xabilidade da Urri1í(l liüs conf.rMLüs r!WIQ Jladol'a.
O Str:. LE6J·'CH~r;o fJT~ Hur;HúEs ·- í;J', Pr•eside'nlli,· Jigeirn . . .
manLe · enfenno, s6 c:üm l!sferroo rr,nr,t,l'n•her-me na t.t'itmflfl•·
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EsLou desejoso de ouvi•r a palavra do honrado Senador pelo
Districto Federal, mas ao reLirar.:me da tribuna não posso
deixar de fazer referencia ao u!Limo periodo da sua bella
oraçã().
. .
S. Ex. disse que trazia com o seu projecto uma pedrmha
para o eclificio elo credito pubHco. Eu acho que o que S. Ex.
f.J·az ó um matacão para desacred iLar os 1Es taclos, esmagar a
autonomia de que gosam e que a ConstiLuição lhes garantiu.
Confio que a maioria do Senado não quererá, como disse
ha pouco, fazer a revisão da ConsLi Luição por via ordinaria,
approvando semelhante projecto. (Mnito bmn; m.nito bem..)
· O Sr. Sá Freire sente-se feliz por Ler conseguido crue o
Sr. Leopoldo de Bulhões combatesse os seus argumentos, dá
parabcns ú sua fol'tuna por ver que S. Ex. prestou attencão
:is palavras que havia pronunciado sustentando a constitucionalidade do projecto que apresentara. Sem vaidade c sem
orgulho póclc di~er que a causa está reintegra, porque as impugnacões induzidas ao projecto· não receberam argumentos
no sentido de demonstrar a sua inconstitucionalidade.
iALé a vespera, o proJecto Jôra applaudido, reconhecendo-se
que rcpreRentava o pre1mchimenLo de uma grave lacuna c que
se tornava nccessaria a intervenção da União no sentido de
eyitar o despcrdicio quo se sentia -com a quantidade dos empres!.Jmos externos feitos pelos Estados.
Ouvira do <Sr. Glvcerio a cleclarac~ão de crue o projecto
não era constitucional'; ag·ora o Sr. Bulhões acha-o .não só
inconstitucional como até inconveniente. No emtanto, foi.
S. Ex. CJtJem o relatou na Commissão ele Finanças, dizendo que
não r,ram exaggerados os receios revelados pelos def1~nsorcs da
Uniii.o, de que em breve alguns Estados e municípios este,in:m
em difficulclades parn solverem os seus compromissos, appellanc1o parn a União.
S. Ex. defende a constitucionalidade do seu projecto e
diz que si porventura ellc offenclc os princípios salutares da
Constituição da Republica, era logico que um outro melhor e
mais c·onveniente fosse apres(),nLaclo pela Comm:issão de Finanças, o que effcctivamente sue.eedeu, tendo a Commissão
apresentado um substitutivo.
O orado!'. voltando a tratm' da constitucionalidade do· seu
proJecto, cita tr·cchos do notavcl tratadista Sr. Mendes Junior,
a proposil.o rln questã.o de emprestimos externos, e sj o seu
pro,iocto 1í inconstitucional, inconstitucionaes si:Lo tamhem os
:l'unclamentos elo br.ilhnntc trabalho que acaba·ra ele lêr. S. Ex.
addnz ar.gnmr..ntos e !ri varias opiniões, entre as quaes a do
Sr. Almeida Nogueira c Amaro Cavalcanti, em favor das suas
asse.rçõos e, encarando n ·questão para o lado juridico e rP.sponsabilidade civil ·elos E·Rtn:clos, cita artigos ela Constituição para
mostrar que a interpretação eluda pelo St'. Leopoldo ele Bulhões
é erronea.
,, . ·, :.
1\fostrn o perigo de uma intcryenção estrangeira no. dia cm
que se deixar de cumprit· uma obrigação emanada. dfl um
r.ontmcto. Cita a opinião elos illustres internacionalistas que
tambem i·ndj.cam este perigo .
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Depnis de longas considerações, o orador diz pensar Ler
demonstrado a constitucionalidade do projecto·. Será vencido,
pois que a opinião dominante lhe é absolutamente contraria.
Perguúta si fallarão mais n,lto os interesses dos Estados de
Minas, de S. Paulo, do Espirita Santo, do que os p.rincipios elo.
Constituição FedeJ•al. Adivinha a sorte do seu proJecto; contra
elle levantaram-se vor.es autorizadas; ante-honLem o Sr. Glycerio, hontcm o St·. Bulhúas, de!'endendo com enLlmsin.smo, com
calor o com abneg·açã.o. Cumpl'ill o seu deve1'.
Deixa a tl'ibuna com a eonvicção profunda que tem de
que a responsabilidade da União é .não só para os emprcsLimos
que foram feitos, coJüo para Lodos que ~e hão dc :l'ar.et·, e nesta
conviccão, repete, deixa a tribuna satisfeito pot· poder lembrar
aos estudiosos que é neccssario cada anno agiLat• sempre essa
questão sob o ponto de vista constitucional, sem reforma ela
Constituiçüo, porque é necessal'iu ~u~Lentar tambem a união da
soberania para Lodos os Estados, que .não se tenha de escrever
a cada momento S. Paulo, Minas Geraes, Espírito Santo ou
Rio Grande do Sul, porque é necessario que o art. 1• da Constituição se mantenha sempre, isto IÍ, que a União seja a Fcclcrac.ão una, inclivisivel.
·
O Sr. Mendes de Aimeida - Sr. Presidente, a discussão
versou unicamente sobre os no•nLoR ,nos quaes a Commissão de
Finanoas se oppoz ao pro,jcclo do honrado Senador pelo Districto Federal. Nada foi allegado ·eontra o parecer da Comrnissão de Coustituioão n Diplomacia.
·
Segundo o nosso aceôPdo nesta Commissiio, as decisões são
tomadas por unanimidade ou por maior·la, a ellas ficando
submettido o vencido •nesta hypothesc.
Na disrmssão deste assumpto, ma Commissão ele Constituição e Diplomacia, i'oi vencedor, pelos voLos do illustre Senador por Goyaz e do nosso digno e saudoso collega •Sr. Cassiano
do Nascimento, Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, o
parecer com a opinião do relator, o Sr. Gonzaga Jayme.
Sustentei a necessidade do se approvar nos seus termos
ger·aes, e espec'ialmentc nos do art. ·1", o pl'o,iecto do nobre
Senadm· pelo Districto Federal.
Trouxe esta explicaoão ao Senado p:1ra dar as razões pelas
quaes não voto pelo p.ro,iecto substitutivo da Commissão de
Finanoas. (Jrlql.ito bem..: m.u:ito IJem.)
Encerrada a discu~~ão.
O Sr. Presidente- Não havendo numerq J)ara sr proceder·
á votação, vou mandar proceder 1í chamada.
Procedendo-se á cbama:da, verifica-se a ausencia dos Srs .
.Tonathas Pedrosa, Arthur Lemos, Inclio do Brazil, Pedro Borges,
Walfredo Leal, Raymundo de Miranda, Luiz Vianna, .Nntonio
Azeredo, Abdon Baptista e. Felippe Schmidt. 00).
O Sr. Presidente-. Responderam á chamada apenas 22
Srs. 'Senadores.
··
·
Não ha numero. Fica adiada a votação.
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Votacão em 2• discussão do. projecto do Senado n. 55, de

1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença

por um anno, com ordenado, para tratamento de saude, ao
bacharel ;rorw Pessoa •Cava!.canti de Albuque:vquo, auditor de
Marinha (o((erecülo 1lcla. Commissão de Finanças);

~
.."'
••

'11"

I

;

Votação em 2" discussão do proJecto do Senado n. 56, de

1012, autorizando o Presidente ela Republica a conceder licença

lor um anno, com ordenado, para tratamento de sande, ao

J)achare! Luiz 1Tosé de Sampaio, juiz. substituto federal na

.secçã.o do Rio Grande do Sul (of(erecido 1lela Cornrnisstío de
Finanças) ;

~

Iiii

llll

Votar:ão em 2" discusstLO ela propOSIÇaO da rCamara dos
Deputado's .n. 180, de 1900, mandando considerar a promocão
do major .Joaquim Thomaz Santos da •Silva Filho por actos
de bravura, com antig·uidade de 27 ele ,iunho de 1894 (com

1:

11

1Jarece1·es contmrios das Connnissões de Mm•inha e Guerra e
de Finanças) ;

-..

Votação em 2" discussão da proposição da rC'amara dos
Deputados n. 93, de 19:1'2, autorizando o Presidente da Repu~
blica a conceder licenca, por sei~ mezes, com todos os vencimentos, para tratamento· de saudc, .ao bacharel Mano e! Durval
,juiz substituto federal na scc!)ão do Estado da Baihia (com

-..

parecer da. Comm.issrío de Fhumr;as o((erecendo e·menda);

1!1

VoLação em 3" discussão do pr·oJ eeLo do Senado n. 52, de

1912, autorh>:ando o .Presidente da Republica a abrir, pelo Mi-

nisterio da Justiça, os creditas nccessarios até a quantia de

312:483$208, .para pagamento a Amaral Guimarães & Comp.,

c outros, por J'or.necimentos feitos ao commando da I.F.orça
!Policial do Districto Federal, em 1909 e 1910, c obras executadas em diversos quarteis ~la mesma 'forca (o((crecido
pela

Commi.~srio

de Finanças) .

Levanta-se a sessão ·ús 3 horas e 40 minutos.

129• SiESS.:\.0, EM

21L

DE OUTUBRO DE 1!H2

PRESIDENCTA DO SR. PINHEIRO 1\TACHADO, VTCE-PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão
a que concorrem os Srs. ;Pinheiro Machado, Ferreira Chaves,
:ArauJo Góes, .Pedro Borges, Candido /Abreu, Jonathas .Pedrosa,
Gabriel .Salgado. Arthur Lemos. Indio elo Brazil, Laurq Sodré,
José Euzehio, Urbano Santos, Mendes de Almeida. Francisco
Sá, Tavares de tLyra. Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves. Ribeiro de Brito, Raymundo Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Val!adií.o, Ruy Barbosa, Luiz Vianna,

11
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Bernardino Monteiro, l\Iuniz Freire, Burmo de Paiva, Feliciano
Penna, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhúes, Braz Abt·antes, A. Azeredo, l\Ietello, ,José Mmtinho, Generoso Marques,
Felippe S~hmidt c Abdon Baptista (37).
Deixam de comparecm· com causa justificada o~ Sr·s. Silverio Nery, .Inclio do Bt·azil, Ribeiro Gonçalves, ·Gervasiu
Passos, Pires Fer·t·eira, 'rhomaz ·Accioly, Antonio ele Souza,
Castro Pinto, Gonçalves J!'erreira, Gomes Ilibei t•o, Coelh-o o
Campos, JÓsé Marcellino, J'oão Luiz Alvos, Lourenço Baptista,
Nilo ·Peeanha, Augusto elo Vasconcellos, :Alcinclo Guanabar·a,
lBernardÓ Monteiro, Alfredo JTillis, Campos Sallos, Gonzaga
Jayme, Alencar Guimarães, Hercilio Luz e Victorino Monteiro (25) .
·
(E' lida, posta cm cliseussão o, sem debate, approvoda a acta
da sessão· anterior.
O Sr. 1" Secretario dt't conta do seguinte

EXPEDllENTE
Offieios dq 1" Socrotal'io da Carnat·a dos· Deputado.s, ele

23 elo· corrente, {Jommunicando tet· aquella Gamara adoptado o
enviado á sancção os proJectos elo· Senado que autot·izam o

Presidente ela .Republica a:
a) eonccder Jí'cença, por urn aruur>, ao Dr·. João Ponido
Burnier, inspector sanitario da Directoria Geral de Saude
Publica;
b) •conceder licença, por um armo, com dous tere os de
vencimentos, ao Dr. ·Carlos Domicio ele Assis '.!.'o ledo, promotor
publico da comarca do Alto Purús;
·
c) abrir o credito ele 8:000$, para a.:Jquisicão de um retrato a oleo do Dr. Joaquim Duarte Murtinho; e a emenda elo
Senado á proposição ela mesma: ·CaJ?ara que
d) abre o credito extraorclmar10 ele •200 :000$, para a conservação c .custeio das linhas telegraplticas c tclephonicas elo
Estado elo Rio Grande do Sul, passadas para o clominio da
União, pelo clecrelo· n. O. 253, ele 28 de novembro de Hlll. Inteirado.
RequerimenLo do Sr ..Joaquim Branco, colleetor l'edcral em
S. Bernardo, no Estado de 6. Paulo, solicitando um anno de
licença para tratamento ele saudc.- A' Cornmlssão de Finanças.
'l'elegrammas:
Um do Sr. Senador Castr·o Pinto, eommunicando Ler assu,.
mido o .governo elo !Estado ela Parahyba para o qual foi eleito
c empossado para o perioclo de 19·12 a. 19116.- Inteirado.
Outro do mesmo Senhor, expedido elo Estado da lParahyba,
renunciando o mandato ele Senador pelo mesmO Estado, por
ter sipo ~mpossado n~ ~ars-o de seu presiden.te para o período
constltuetonal que se mteta. -Faca-se a clev1da communicação
para o preenchimento da :vaga.
·
.
.
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Nem na f·& de o'fficio do capitão Telles Ferreira, onde
se acham mencionados numerosos elogios· por servicos que
tem prestado, nem nas ordens do dia do exercito, ou em inquerito feito nos termos das leis citadas, se encon~ra mencão
especial de acto de bravura praticado pelo referido official.
:E' certo que olle Jazia parLe dos ofi'iciaes que sus~entaram
o cerco de Bagé, aos quaes o commandante em· chefe das respectivas forcas, após o levantamento do cerco c em ordem do dia
O de janeiro de 180-l., assim se referiu:
.
«Este commando Julga-se dispensado de mencionar os
nomes dos officiaes e pmças ·que mais se distinguiram, pelo
que louva a todos, autor·izando os Srs. commandantcs de corpos
a fnzc~l'em !W~' soms wmmandados, em ordem do dia, as distincçõcs que julgarem convenientes. »
E' clal'o, porém, ciuc este elog·io geral não constitue o caso
a que se referem as leis citadas.
·
Si assim fosse, todos os officiaes e praCilS que se achavam
cm Bagó teriam direito, nas promocões que mais tarde rrecebessem, a ir buscar antiguidade da data cm que foi publicada a
ordem do dia !'l de janeiro de ·1894, o que traria enorme perturbação na collocacão dos officiaes no Almanaclc llfilitar.
Para se praticrur · um aclo · de tamanho alcance nos seus
ei!'eitos, privando de legitimas vantagens, assegu.radas por lei,
a muitos ofi'iciaes do Exercito, não será demasiado todo o escrupulo na apuracão dos actos de bravura, mórmente sendo
dcJcorridos muitos annos depois de ferida a guerra.
·
Em materia de promocões e antiguidade, a lei prescreve
· regras claras e precisas, que devem ser observadas com a
·
maior fidelidade pelos poderes publicas.
Po·r estas razões, que submetto ao elevado criterio do Congresso, nego sanccão á resolução.
Palacio do ·Governo, 13 de setembro de 1907. -:AFFoNso
AUGUSTO MoREIRA PENNA.

»

I

.

A vista do exposto, pensa a Comm·issão que nenhum motivo ha para que o Congresso Nacilmal modifique o seu voto
apoiador desse v.eto. Não houve, -como ainda hoje nada ha,
que lhe appõr, pois tão ,iusto e preciso elle é nos seus dizeres,
assentando todos nas disposições ele leis que regem as promoções por bravura e garantem aos que em combate se distinguem .realmente por essa manifestacão momentanea e impetuosa da coragem, a recompensa immedia~a, a que alludem as
leis de todos os exercitós, proclamado e comprovado, que seja,
em ordem do dia, o acto de bravura praticado pelo militar-·
praca de pre~ ou official.
Por todos estes motivos é a Commissão de parecer que a
pro tenção do mencionado official· não está nos casos de ser
attendida.
Sala das sessões, em 1.8 de outubro de 1912. -··Pires F'e?·re·i?•a, presidente. -Gabriel Salaado, relator. - F'elippe Schimidt. -A... Indio do B1·az'il.. A' Commissão de Finanças.
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O Sr. Geroso Mar(rues ( ·) -Sr. Pl'Cs iden/.,·, o SI.' nado .i :í
lcm conhecimento, pois a lugubrc nota desde hontern li noite
l'epeJ•euliu na imprensa desta CariLal, do horrivel revez que
soffrou o contingente do Regimento de Segurança elo :Estado do
Paranti, que, sob o commanclo 'do bravo coronel João Gualberto
Gomes de Sá Filho, 1'oi enviado pelo governo do mesmo Estado cm perseguição ela horda ele banclic\os c 1'anaticos que,
depois elo ameaçar os municípios ele Curitybanos c Campos
Novos, no Estado de Santa Catharina, invadiu aquellc Estado,
na comarca de Palmas.
.
O l'acto é assim narmc\o pelo illustre Sr. Presidente do
J~staclo cm tclegramma dirigido ít representação paranucnso
tanto desta como da outra Casa do Cong.resso:
« Telegramma- Curityba, 23.:10-12.- Acabo do receber
o seguinte tclegramma elo Dr. chefe de Policia que estú em
Palmas:
·
Communico que, das onze horas da noite ele hontem, 21~
tís sois c meia da manhã de 22, feriu-se na entrada do Faxinai e
hany terrível c;ombato ontr·e as forcas que para alli haviam
seguido sob o commanclo ele Gualberto e cerca de quatrocentos
f'anaticos bem armados e cm grande parte bem montados. A
:mrniricina foi horrivel, i'icando mortos entre OS· nossos o coronel Gualberto e os alferes Libindo e Sarmento. Não ha no·- ·
ticias elo capitão M.irancla e tenente Julio Xavier. Affirma.ram
o commissario Nascimento c uma praça, os unicos que atú.
aqui chegaram, que o tenente Bussc c o alferes Adolpho Gui-.
n~arfws conseguiram salvar-se; até agora, pol'ém, não temos
noticias elo seu paradeiro. Por parte dos fanaticos tambcm foi
grande a mortandade. Todas as armas levadas; cerca ele seis
mil Cilirtuchos e uma de nossas metralhadoras ficaram em podal",
dos l'anaticos; a companhia de guerr·a que hontem, t22, seguiu·
com destino a Irany ainda não voltou a esta cidade apczar do
hontcm haver sido um proprio mandado á meia noite. A população desta cidade está grandemc·nte aterrorizada, re.cean-.
do-se a cada momento que os fanaticos demandem esta c1dade,
invadindo-a.- Vieira Cavalcanti.
Em vista da anormalidade ·da situação requisitei do E:xmo.
Sr. Marechal Presidente da Republica intervenção ele forças
fecleraes. Estou agindo de accôf'do com as circumstancias, far.cndo seguir ho.ie o resto das forças do regimento do Corpo do
Sr·gurança elo Estado; saberei agir com firmeza c cQnfio na
abnegação do regimento e do povo paranacnsc. - Carlos Cavalcanti. »
Eu não preciso clize.r ao Senado quem :foi o coronel João
.
Gualberto. ·
.Todos o conheceram desde aquella marcha triumphal que~
á testa do glorioso batalhão de tiro- Rio-Branco- elle fez
Qelas avenidas e l'Uas desta Capital por occasião das festas
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Este discurso não foi revisto pelo orador. •.
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JHJIJhurnn, do Ol'dem a L]Uill'IJL' netua1.· nos unimos dos illusLJ'UH
eollr~g·as, pam c]ue se couvcrwcsscm de que aquellc J)I'Oeedirnl.\llLII
it·t·egulal', digo mesmo criminoso, sct·ia ou não ullla vcrclar.il~.
, 1~!.,11 se?l.tirja reLit•ei-121c u a eoavct·sa . deu-se por J'inr.la.
Nao sm, tmo posso, nao devo por muneJJ'll alguma, J)OI.' um
só momento, acreditar 1CJL11J ussu JlttJ•,J·aLiva, l'ei.La pot· mim a.
illw;Lros Senadores, depoi:; de üw exigido dcllcs o compro1ni~so
do que uão se utilizariam da roíulla palavra, JIÍLO vosso admiLtil',
pot' um ~ú instante, que o narrado por rniw Lcnl1a sido revelado por c]ualquer delles.
O Sn. JluY BABBOS:\ -l'er;o a palavra.
o Sn . .ABDON BAP'I'IS'i'A-AI!nillo que exi,jo p[]Jt·a mim não
posso deixtH' de reeonheer)t' l)m qualquet· 111üm!Jro desta Ca;m.
o J'neLo não roi nem podia tot· sido L·cvclado pot· CJualquct· u111
elos illuslt·es Senadot·cs.
O Jat:lo fui levado tl pu!Jlít.:it.ladr~ por J'í~~:;ua Lfllu 11ií.o sei
{jlll!tn seJa. n~m me intc!'CS~a sa!Jet·. Dr!VO clr.JelaraL· ao Senf!ciO
que me niio ::nnto c?nsLr·ang1do pot· v~t· u 111eu IlúiJW envo~vJCio
na~ eulumna~ do~ .rornacs desta earntal em semelilanto Jaeto.
SiLILu-mo bem.
Deeluro tamhem LJUe vosso 1111UiLu aJLivamenLe dizCJ' rrun,
c uquanto não se p!'oduzit· p1·ova plena n eomplcta em eoni.J'fU'iO,
1
eonsidCI'O
a bom· a do mag-istrado i\libiell i J impa e acima dos:;as
i IIJJJULt1(iÕOS.
1\ão o conher;o, mas o [H'e:>umo. E esse direito me deve :;et·
ct:r wedido, porque não posso aercditar que o Se. Prr~sidente da
1
Jlepublic.a
ttmhu b!Joixa.do um d.ecrelo . f!Seolhcndo pal!.a o pri11wil'o tt·tbunal d~ .1ustu;a do p~tz u112 homem mono~ digno.
Pol' consc::;umte, cm consJclera!;a(), cm homenagem ao caradcr do mugistt·ado i.\Iibicll i, f!mquanto não houver· prova ern
:nnLntl'iO, continuo a consid()ral-o muito recto c muito digno.
1
1~
pe\:O ao Senado c]ue tenha plen~ eonvicr.;ão de que nesta cadeit·a nfto se senta um homem Ievtano, capaz de concorrer pa1·a
diminuir a respeitabilidade da dist.ineLa eOl'fiOt'ação a que tenho
tt honra du pertencer.
o Sr. Ruy Barbosa- Sr. .Pt·csidente, o incidente pes~oal
suseitaclo pelo discurso que aeaba de proferir o honrado Sctlatlot· [JOL' Saulu Catllarina me obriga a vit• Íl tribuna.
As palavras de S. Ex., Lia mais absoluta cortezia e discre1!fto, urw teriam esse effeito, si o nobl'e Senador niio tivesse
iissígnalaclo a eireumstancia de que a conversa, cntt·c vat·ios
t'nuudores, durante a qual S. Ex. expuzet·a o !'acto de que· acalm
dtÍ Lralar, se dera aqui nesta easa, ao pé da cadeit·a cm que
Lenho a honra de sentar-me.
.
Esta circumstaueia poderá induzir os que não eonhcce:n
raeto, ou ·me uão soubcssl)fil fazer justir;a, Íl supposioüo de
11
qull cu tiycsse Lido uma parLu q~talqucr na indiserer;ão de qur3
o Imumdo Senador acaba de quetxal'-SC.
u 1:\ll. ,\BDON Kwrr::>'l'•\- Fu rcsalvci a responsabilidade 'os
meus collegas.:
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O Sr. Ruy Barbosa-l\las, romo no sru discurso nli.o ha
rel'erencia ao nome dt\ non,hurn dos outros ttwtniJt·ns dos la Casa
o só o meu appm·eun dnsl.acndo pela nit'CIJJJJsLamlia n qun
n.rmbo lle allurJir, neJ\Ossat•.io ú que nu acuda pnt·a vat·t•er n
rninha Lestada.
·
O 811. ABDoN H<~~''I'IR'I'A- V. :mx. nfín cn t·eee disto.
O _f)rt. HuY HtiiiBOSA __. Nfío eat'ni\IJI'ia pll!t'a n nnbr·e Rm1arlm·.
M.as, nrnguen1 csL:'1. liVI'n d11 nmlt:diccncia, que SIJi por alli anda
aRsanhacla.
·
A Vr)['(Jade ü que tlo gTUJW eom o qual V. I~x. nos dava n
liOTll'f\ rle pal1•strat· IJHLavamos nu nos S!'s', Scnadof'ns .Ji'rJiiciano
!'')flna, Moni~ Freir•rJ e Luií\ Vianna. l~rn tor·no ele nós, pnr·1\m,
.runtos, homlH·o a hombt.•o r:ornnosen se açhavarn 1.·npnr·trr·s,
J'npt·esenLantos do dil'l'nmntes ,jor·nrws desta eidade.
Natm.·almcnLe, pela ae(lfi.rt nal.ural das cousas physicas, as
p~.lavr·as do lionr.·ar!n Senarlnt.· ohngar·arn aos ouvido.~ dosses velirculos m~r·íosos da publicidadl\, que narht I'PS[H'itam quando os
devm·rJs do seu ofTír;in o~ obrigam a eurnrH·i·r· com :wlo a inrmmhNwia ria sua posi(ilio, liahilitanrln-so a daf' nas f'ol11ns a
rJlH! servem noLicias intcressanLcs.
O Sn. Fr.:r,rcrNNo PBNNA- A praLiea lhn~ tem dado ouvidos
de f,ysir;os.
0 SR. ftuy BARBOSA-Na situaijilO de rnpr·esenLant.r fie
qualquer· destes .iornaes cu r.er·ia fciLo o mesmo, n rlnvn su.ppor
que o l'n% algum dr•sses ouv.intes cul'iosos.
Não nos devemos admí['ar:· rlisso, qua·nclo na mesma occasii'io
vemos qne faetos passados no <recinto desta Casa, a porf.as
ror; h n,das, u n ir;amen t,c entre Senadores, em urna sessão Sflt;t·ol.a,
se acham .largamente esplanaclos nos .iornacs ela manhã seguinte. Do meu discurso, por exemplo, hontem aqui profcl'ido,
quasi Lodos os jornaes puhlieal'am resumos, avultando enLee
cllos um, eu.ia ahunrlanein. rlr: pormcnorl's e sogur::mça do dndllcljão me (!clmkaC"am durante a leitura. que dellc fi)l. EnLf'clanto, cu, Sr·. Pr·esidente, não só não forneci elementos, notas
ou informações fJuaoscjlJeJ· a nenhum elos .íornaes, mas :üé mo
recusei a J"azol-o; o que vem demonstrar mais uma vc~ o
an::whronismo c a cxL['avagancia desta instiLuiljão conservada
ainda ho.ic no nos:;o Hcgimrmto n r]ue >;ó servo para pre.iudicrH·
a Lodos- aos interrssados, ao Senado ~ aos oradores quo rliscut.irnm ossos assumptos.
·

Si, portanto, a rcspoif.o de faetos que se passaram na intimidade do Senado a portas fechadas, a imprensa tem esse conlwcimento pleno das circumstancias mais miudas, não é ele
admirar que de outros, dos (jnaes f'or·am testemunhai\ prM;en,•ines e aurioulm·es va1•ios i!•eportl•rs dos ,io1·naes clrsla eidnde,
appm·ecn hoje n. not.iein a qur se refrn·in o nobre RrnarlnJ• no
iit~n discurso.
~renl1o eoncluido.
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o Sr. Francisco Glycerio ( •)- Sr. Pre::~idente, recebi hon.
tem o segu inLc ieleg.ramma:
«Policia Nit.heroy exorbitando suas attrihuioões quiz coag·ir
hispo entregar livros pertencentes o.rchivo igre.in.. Violencias
o desacatos comecaclos hontem r:ontra venerando princip() da
Igre,ia tendem continuar com of:fensa ordem instiLucional. Clc-l'O
Fluminense appella V. Ex. defensor liberdades publi.cas.Cle1'o. »

Não dei immecliaLa saf.is:faoão a rJste appello a mim cliri·
gido sem- qu3, porventura ,tivesse algumas in:formMões ácerca
da verdade do facto .. Estou, porém, informado, Sr. Presidente,
de que elle é verdadeiro, e só por isso sou olwigado a tomar
delle 80nhecimento, exponc!O·O ao Senado.
.
Fui e:f:fectivamente sciente, Sr. Presidente, de que particulares, necessitando de provas constantes de certidões parochiaes, provas de que cat·eciam ou pa.ra defesa de seus di·
rciLos ou para a negac.ão de allega(iÕCR rle oul~rem, procuraram
obter semelhante documento autJhent.ico; não sei, porém, por·
que razão o príncipe da. ig-re,ia rlesso arcebi-spado se negou a
dar essas certidões.
lOs interessados, porém, julgando-se prejudicados em seus
direitos, appollaram para a policia desta capital, nue níio Rfl
.iu lgando competente appellou, supponho ou, erc-of(iC'io, para
u policia de Nitheroy, o esta, provavelmente em boa 'fé, desejando prestar esse scrvic.o, cliri~iu-se ti residcncia do príncipe
do. ig.re,ia. exigindo a entrega elos livros.
Sr. Presidente, provavelmente a recusa da certidão não
foi fundada cm acto do .iustic.a, porque os livros parochiaos,
não só no nosso antigo direito, como no direito actual, ainda
'l'a7.em prova no tocante á idade, ao ohit.o ou 1-.o casamento.
Mas, o meio pelo qual a policia de Nit.horo;v agiu é que merece
francos 1reparos.
Os republicanos e mesmo os Iiberaes sempre pregaram a
doutrina rla separaofío da ,judicatura ela policia. A policia é
uma instituioão administrativa, não lhe cabendo o direito de
rar.or tács exigencias. Esse poder está, pelo nosso regímen
politico e ,iudiciario, af'focto ao Poder Judiciaria, o qual póde
agir em especie, determinando diligencias legaes opportunamente afim de que os livros parochiaes, como quaesqner
outros, so,iam suhmel.t.ic!os ao axame da ;iusti()a.
Ha, poi·Lanto, um processo legal dn authentificncão on de
vr,ri'ficacão. de prova constante cm documentos publicas. Essa
J'une(;úo pm·Lencr; :í ;justir;a Ol'dinaria, e não á policia..
Como é que a pnlicia vae a uma casa commercial exigir os
~ens livros?
•".•
O Sn. RuY .BAnaosA- Apoiado.
•
Ç> Sn,. Fn.:\f'!9Isao GLYCEI:tro- po mesmo m,odo elln. _rião pó ele
11• ú Igrc,]a e:~ng1r n entrega elos hvros pnroch1nes.
·'. · ·
C)

E81.'' disrmrso não foi 1·evisto pelo orador.
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O SH. RuY BA!iBOSA- Está claro.
O SH. FnANCISCo Gr,Ycmuo- Submetto estas consideracões
ao critorio do Senado, com o devido respeito {L autoridade o
ao criterio do Pre~iclonte do Estado elo Rio de .Janeiro, a quem
desde muitos annos estou habituado a respeitar.
Mas, senhores, ha poucos dias, quando dflfrmdia calol'osanJOJ}te a autonomia dos Estados ela. :l!'ccleracão, eomhn.t.endo o
pro;t ecto do meu nobre amigo Senador pelo DistricLo Federal,
que .pretendia restabelecer resLriccões ao cliroilo dos Bstados
pat·n; contrahircm empresLimos internos ou ext.ernos, estcnd i
a mmha defesa á autonomia elos municípios.
Sou, portanto, insuspeito.
Mas, ·quer nos municípios, quer nos Estados, quer na
União, ó dever dos homens publicas manter essa fundamcnt.al
separação entre a poLicia e a ,iuclicaLura, ó dever. nosso, soIJI•cl.udo, reclamar pelo maior respeito possível da policia aos
llit·oHos individuaes ou das corporaoões, quaosquer que Ro,iam
as qualidades, a natureza e J'ins dessas corpora~\ões ..
EsLumos, senhores, no 23" anno da Republh:a. Precisamos
~aher que chegamos ao peT.'iodo da criLir.a, da critica dos actos,
da cl'iLica dos princípios e da acoão elos homens publicos. Nfio
Lemos mais necessidade de defesa das institui(,\Õos que osLiio,
ao que parece, perfeitamúllto ~onsolidadas.
Precisamos agora,· nós, os homens publicos, tr-abalhar ·pela
pa1·Le, digamos esthetíca da politica e da administracão, afim
ele que ella se exhiba, se apresente devidamoiDto trnja:da pam
captar a sympathia e o respeito publicas.
Aco,bamos de assistir como o actual Presidente da Republica Argentina principiou fazendo o seu governo, governo que
RO púde chamar governo da maneira.
·
Sim, as maneiras são a :(.órma mais efficicntc para o
desempenho total da acção dos homens políticos, quer como
ropr·esentantes legislativos, quer como representantes tio govcr·no temporal.
Vimos todos como este illustre homem de estado, comeoou
a l'ar.er o seu governo de luva do .pellica, presidindo a uma
eleicão disputadissima, sem que ninguem pudesse, do levo,
suspeitar da sua pl·imot•osa imparcialidade.
E como os actos dessl:'. homem do estado se t·evesLcm ele
um temperamento de clelicadoza, de respeito para com a opinião
publica I
· .
.
O Brazil chegou a ser um paiz regido por um governo de
maneiras. Houve uma intersecção c foi a extinccão da oseravidiio, uma profunda r·cforma social, seguida da destruicão do
Imporio, uma profunda reforma po!Hica.
E' oxplicavol portanto que tenha havido essa intersecção
do um período o que a lei, o direito c as maneiras tivessem sido,
porventura; sacrificados .
•Tá transpur.emos o periodo chamado revolucionario. V. Ex..
Sr. Presidente, é um exemplo vivo de que esse período .iá roi
LJ•ansposto. E como rlhefo de um grande partido c partido que
tem rosponsabilicladc da siluoaão polit.ica_na União e nos Estados, o nosso exímio; doi icado o attencioso Presidente, suecos-
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sor· cvcnLual da prosidcncia ela Republica, V. Ex., dando assim
uma prova de delicadmm, do eorrocçfí.o, além de que nin,;uorn
· l1a que ponha cm duvida a irnparcialiclaclo com que, ape~al.' do
chefe politico, preside aos nossos trabalhos, nrw se ncgaJ.'Ú a
s01· o intermediario dessas minhas queixas ao Sr. JJ~:·esiclenl.e
do ElsLado do Hio de JaneiJ.·o, a cuja compotonc.ia o aLLen(;.fí.o
aos ncgooios 'Jmblicos sou o primeiro n render jusLir;a.
O Sr. Mendes de Almeida- Se. Presidente, Lambem •re·ceb.i um Lolograrnma iclonLico ao que :foi recebido pelo illusLJ·e
Senador por S. Pau lo quando S. ]~x. me precedeu.
Dou· gr.·aças a Deus por isso, porque assim os princip.ios
liberaes ela ConsLiLuição e do regímen, pelos quaes S. Ex. (~
dos rosponsavois cm primeira linha, não podiam l.cl' moiiJOJ.'
:defesa elo que a que prodmiu o illusLl'e repr·osonl.nnLu do Sfío
:Paulo, cu,ias palavras subscrevo.
O Sr. Francisco Portella- Sr. P·rosiclonl.o, 11arocor:'t. estranho quo, morando ou cm NiLhol'oy, nfí.o Lonha, enLrol.anl.o,
noticia elos J'ael.os que acabam de so1: Lra~idos ao ennheeirnenl.o
do Sonado.
Com o espírito inLoiramonLe preoeeupado com o cALado do
minha :família, não Lenlw pocl ido Je1.' ,iornaes, mas pt'OilteLI.o a.n
Senado informar-me da verdade e diZf\1' aqui o que ltouvot·.
.sem procurar ,iusLi:I'.icar quem fJU()r que soja, mas sô eorn o
inl.uil.o de d.ir.er a vordadc ao Senado.
Era o que Linha por ora n doelaraJ', pois sendo nosLc momonto o un.ico roprosenl.anl.o do Esl.ado elo Ilio de .TanoiJ•o pt·nscnl.c •:í: sessão, não quero que ·se diga que deixei ·passar f~m
silencio esse Jtwl.o, que envolve atlí cerLo pon Lo uma qtwstfi.o
.religiosa. PromoLI.o, pois, cumprir a minha palavra.

ORDEl\t DO DIA

Votação,, cm :3" discussão, da propof!ir;fío da Camru•a rloH
Deputados n. 87, de 1.!l12, auLori~ando o Prosidonl.e da llnpublirm
a conceder licença por seis mo~cs, com ordenado n om PI'OJ'ogacão, para tratamento de sauclc, a Lui~ Vianna, :3" oseripl.urar.io ·
da Delegacia ]?iscai no J<;.sLado elo Maranhfío.
Approvacla, vae snr submel.tida :'L sanct1ão.
Votação cm 3" discussão da proposiciio da Cn.mat·a dos
Deputados n. !lO, de 1.!l1.2, autori~ando o PresiclonLe da Republica a abrir ao Ministcrio· da J!'azenda o crcclil.o cxl.r:ao't•clinal'io
de !l23$800 para occorrer ao pagamento devido a .Tos!) Antonio
da Cunha c Francisco Alvos H.ollo em v.irl.udc de scnl.on(,la Judiciaria.
Approvada, vae ser submctiida a sancção.
V.oLacão cm 1" discussão do pro,iccl.o do Senado n. ~JS, de
HH2, 1rcgÍJlnndo a subst.itu·i(lfi.o dos minisLros do Supromo 'f'J•ilmnal Federal JWCViRLa no al'L. 7" do derJl'el.o n. RIJR, de 11 dn
ou l.uln·o .de 1.S!JO.
·
Approvaclo, vae ú CoJnmissilo do .Tusl.i(:·a c Lcgislar;fLO,
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E' annunciada n. vol.ac.~.o em 2" rlisenRsflo do pro.iocl.o rio
Senado n. 2.1, rio Hll2, ddnr·rninarulo rp.rr~ n. Uniií.n, os Esl.adoR
o oH rnu.nieipim; rrií.o poLiiwii.o, ,~oiJ porra dr) rurllidado, eonl.r·u.lrir·
crnpr·nsl.rrnoH r~xl.crnos nnrn "'~rdiwr· emissiío do tiLuloH rir. ohr·igw,:iwH 11n~ pr·ar;as t)xLr·angr)it'aH se111 nul.or·i~.tt\iÜO lr~giHin.Liva.
, O Sr. Sá Freire (pela rmlurn)-·Sr·. l'rosidunLc, o Sennrlo
ouvru n. ln.r~n. diAeussiío qun i,nvc o pr·n.irdo ngol'a HtJIJ11lel.l.ido
a sua vol.a\:·ao •
.ACJ.wlil.o, Sr·. Pl'csidnnl.e, qun lm nef\nssirlnrlo do que esRo
rn·rr.i oel.n r\ as 1'1\SJIOlll.ivas nrrw11das vnl Lorn :'ts ConlllriHsiJcs r:ln
CnrrHI.ii.Lli~ií.o e Diplo1naeia o riu l<'irmll!,ms. Nosso sonLido enLnnrJiTPr\ qunt' nonr o .P.r·osidnnLo da Co.n111iÍHSií.o do Finn.llcas qur)p eum
o Jlrdu.l.ol' ria rnns111n. Gomrnissii.n, bem cmno eom Oi:l illusL1'nrioH
mr.•1niH'OS da Gon11rlissiío do ConHLil.niçii.o r. Diplomacia. J~llr~H
11~.0 Hr1 oppu:wmrn a que o alludido pr.'o,iedo o onwnr.las vnll.n.ssenl ao snin r.las CollllliÍHHiJr~R. O JteglrnonLo, enl,r•uLanl.o, exige
110 Hf~U al'i., '180, que OH.JII'O,jefli.OH e1fl 2" diHCUSSÚO HÔ VOILem ÚH
1'1'Hpeel.ívas Comrnissõr•.s depois de upprovndos.
J\ssínJ snrrdo, nu pediria quo o Senarln appl'flvn.Hsn o [11'0,iPdn eon1 as emendas, por.· íssn ·qun o p1·o,iceto nno nnllirlo
n.hsolul.n.1nente eorn aH emendas, se1n "eornpl·omisso r.fn, vr1l.ar;fi.o
mn 3" diseussrí.o, rnas simplosrnenLn p!ll'lt [JIJ1'mitl.i1' rp1r1 ello
vnll.n :'1H Cnm1nissrírs rmm. novo r,sl.mlo.
Pf'ç.o, pois, n. V. :J~x. mrPJdn.i' r·enr:be1' Jllll r•equn1'i11Holll.n !fl.IIJ
Le11h11, pa1·a qun Hn.in. Hlii1111CLI.ídn :'1. voLn.r;õo logo dopuil; do
vol.n/ln o [H'O.ieeto em 2" rJism.Jss~.o.
Vem tí. Mesa o 6 lido o scguinLo
rlgQUEnJMmN'ro

ncqueil'O que o pro,iecl.o n. 21, rlr. 'l!l1C, voll,r1 ;ís CommiRRi!nR dn GonRI.i!.uicfin u J)iplomrwia r• rln Ji'inn.n1)fi.R, r•;1:-·o·i. rio
ar·l.. 18!1 rio llogi men to.
Rn.ln. das sosslíes, 21J. de oul.uhr·o dr. Hll 2.- Sâ fi'rr:-í.re.
O Sr. Presidente -Vou submeLter· a voto.r;~.o o subsl.il.utivo,
conJo1'1lln determina o !legirnnnl.o.

O Sr. Sá Freire (puf.n orrJ.r:rn)-Sr·. Pr•esident.e, eu rlmw,in.vn.
Jawl' urna ligeir·a pondcm!;iío. 10 pr·o,iniJI.o ahsoluLamcnl.e nríu
enllirlu eom o suhsUtul.ivo•
.Podem-Hc mrmLof' na mesma. lei a diHposicfio do aro!,. 1." rio
pr·o.ied.o que l.ive n. honra de submeiAN' r.. considcr·n.r,r..o elo Se- .
nado bem como Loda!i as disposicões u.pr·ef!enl.arlas pelas Cornm i:-~:-~iJoH. En t.r·otan lo, o Senado T'fiHOIVflT'{I. r1orno melhor· .i ulgnr·.
O Sr. Presidente -V. J~x. ]la rln pnr·miUir· que a MeHn.
disr:o1·dn rleHsa npini~.o. A Cormniss!t.n rln Ji'inanr;n.H apenas apresentou ernnrrdafl, ])o lrn.l'rnonia enrn o llegimnnt.o, varHm pro-
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ceder á votação do substitutivo da Commissão de Constituição
o Diplomacia, salvo as emendas da Commissão ele Finanças,
AtLencão I Sendo re,ieiLaclo o art. 1" l'icam prejudicados o
~ubsLitutivo e o projecto.
Rc.ioHado.
J!'ieam pre,iuclicados os domais arl;igos.
ü Sr. Sá Freire (pela ordem)- Sr. Presidente, v. .illx.
pormit.t,a que J'aca uma ligeira consider:v::ão. O projecto da Commissrw do ConsLiLui(ittO o Diplomacia compõe-se de duas parLes
c!JsLinetas.
· .
·
O Sn. A. Azmmoo - Ess~ proJecto .iú. cahiu.
O Sll. SÁ .Fm~mE- Mas cu osLou reclamando ainda.
O arL. 1" estabelecia uma .disposição. O arL. 2° estabelecia
outra disposiçfto distincta. Eram dua.s emendas disLinctas. O
propt·io Regimento desta Casa :!'alia em emendas, quo podem
Hor· acldil.ivas ou substiLuLivas. (T-rocam-se a11a1'tes.)
Pode ser que só ou osto,ia errado.
O Sn. PrmsrDilN'rJl- V. Ex. póclo estar accl'Lanclo mas cst:í.
:fallando som haver ma teria cm discussão.
O Sn. SÁ J!'mm~ll- Estou 1'allanclo pela ordem.
O Sn. Pm~SIDEN'I'Il- Mas níio h a ma teria cm discussão.
O Sa. SÁ Pnllrrtll- Estou reclamando contra uma votaeíio.
frrragine V. Ex. que eu queria pedir verificação.
·
IQ Sn. Pm~SIDilN'r'"- Deveria pedir na occasião.
O Sn. SÁ Fm~m'"- Ainda estou em tempo porque não passámos a oul.r.·a discussão. Perdoe-me V. Ex. a ínsistencia quo
só l.em pot• ob.i activo esclarecer uma ·quos tão que não mo parece
])em clara. l<:tntretanLo, si V. Ex. acha que estou fallando contra
n llogimento, não o quero contrariar. Reclamei para o efl'oito
do ser votada uma disposição dist.incta; mas v.ou sentar-me
ecrto ele que ainda uma vez cumpri o meu dever.
O Sn. A. AzEREDO- Batendo-se por uma providencia que
V. Ex. em sua conscioncia julga bôa o o Senado ,iUlga m:í.
J!'ica prejudicado o reque.rimcnto elo Sr. Sá Preire.
.
Votacão cm 2" discussã'o do projecto do Senado n. 53, (lo
1012, fixando o ordenado elo fiel ele armazcm da All'andoga do
S. Pt·ancisco no Estado ele Santa Catharina. em 1 :GOOlfl e dando
outras providencias.
·
Approvado.
· · ·
Votacão em 2" discussão do projecto do Senado n. 54, do
1!H2, autorizando o Presidente da Republica a conceder licenca por um anno, com ordenado, para tratamento de saude,
a Emilio Costa Alves, praticante de 1" classe elos Correios ela
Bahia.
Approvaclo.
O Sr. Pedro Borges (pela o1·dem) requer c o Senado concede dispensa do iutot·sticio para que possa figurar na ordem
do dia da sessão seguinte o projecto votado.
.
·
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VotarJfLO em 2" discussão elo pro.iecLo do Senado n. 55, de

1012, autorizando o Presidente ela Repu]:Jlica a conceder li-

crmr}a por um anno, com ordenado, pau.t l.raLarnenLo ele saude,
ao bachaeel .Tofio Pessoa CavalcanLi ele Albuecruct·que, auditor
de marinha.
Approvaclo.
Votação cm tz• discussão do projecto elo Senado n. 50, de
:l!H2, autorizando o .Prcsiclenl.e da llepul.Jlica u ~;onccclcr licença,
por um anno, eorn ordenado, pura lraLamcnto ele saucln, ao
btwliarol Luiz .Jos1) ele Sampaio, juiz subsLiLuLo fedornl ela
~ec~1ão do Itio G1·ande do Sul.
· Approvaclo.
O Sr. Tavares de Lyra (pela ordem)-Rcqueiro a V. Ex.
S1•. PrcsiclenLe, que coosulLc o Senado si concerlll dispensa de
i11 1m·sl.icio pum que o pro,iecLo que acaba de soe approvaclo
pn~sn sor dado para a ordem do dia da sessão de amanhã.
Consultado, o Senado npprova a dispensa requerida.
Volaçüo em 2• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. '180, do :1009, mandando considerar a promor;ão
do major .Joaquim 'fhomaz Santos ela Silva Fil11o por actos
de ])l'avura, corn antiguidade de 27 de Junho ele 1.8!14.
Re.ieitada, vne ser· devolvida ú Camnra dos Deputados.
Votação em 2" discussão da p['oposição da Gamara dos

DrJpll Lados n. 93, ele :! O12, au Lori~ando o Prcsidcr.Lc da Rcpu-

hlien a conceder licença, por seis mczcs, com todos os veneimenlos, parn t['alamenlo de saudc, ao bacharel Manoel Dur·val,
juiz substiluto fe!leral na seeçilo do Estado ela Bal1ia.
Approvada.
E' igualmente approvada a seguinte
Onde se diz «com vencimentos» diga-se: «com ordenado».
Votação cm 3• discussão do p!'oject.o do Senado n. 52, ele

:l9'l2, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministcl'io da .TusLica, os creditos neccssarios, até. r. cruanf.ia rio
312:1183$298, para pagamento a Amaral Guimarães & Comp. e

outros, pol' fornecimentos feilOfs ao commando da Forr;a Po1ir;ial do DisLricto Federal cm HJ09 c HHO e obra~ cxrJcri!.adas
om di versos quarteis da mesma força.
Approv'ado, vao á. Commissão de Rcdacr)ão.
O Sr. Presidente- Estando csgolacla a ordem do ri ia vou
lovan ta r a sessão.
·
·
Dcsir,"flo pará ordem do dia ua seguinte:
Continuação da discussão unica do vc/.o do P!'eJ'cit.o n. 1,
de l!H2. á rcsolU(iÚO elo Conselho Municipal que regula n eoncossão de aposent.adoria ou .iubiln(<ão dos Jnnccionarios muni-
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J~str·ada de J!'m·ro CenLral do Brazil, onde ora i'unc~.:ionario,
solicitando relevação ela prcscL'ipciio em rruc inoorrcu o sou
direi to rrara o l'im de poderem receber a pensão ele rnon Lopio
n tJue Lenham direito. -A' Commissão de Finuncas.
O Sr. 2" Secretario procede á leitura dos seguintes :
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Esta Commissão tem recusado o seu voto a Lodos os roquerimou tos relaiivos a .pensões por não pcrm íttirom taos libomlicladcs as l'inancas da Republica, pelo que opina pelo indeferimento ela peticão que, sob n. 8ü, do •cor·r·enle anno, dirigiu ao
Poder Lcg·islaLivo .Pori'irio Duarte Bewrra, operaria aposentado
da Imprensa Nacional, solicitando melhoria ele ~;ua aposontacão.
Sala das Commissõcs, 24 de outubro de i!li2. -Feliciano
Parma, presidenta. -LeOLJOldo da Bttlhões, relator.- U?'ba·no
Santos. - Glyce1'io. - Buano da Pa·iva. - Tava1•es de L'y-ra. Cunha Ped1'osa. -Francisco Sá. -A imprimir.
N. 334-i912

l)tu·a resolver ôobl'e os .requerimentos em que Joãó Müllnr
o o engenheiro ~Heitor de i\Iello podem o pagfrmento de contas
de que são credores, entendeu a Commissão de Financas acertado solicitar informacões do Sr. l\linistro da JusLica, que as
prestou cm ol'ficio sob n. 3. 944, de 5 de setembro proximo
passado, concebido nestes Lermos:
.
·
«Em os vossos oi'ficios ns. i O c 26 do inuz Hndo, solicitastes
c:>clarecimento's sobre os 1·equerimentos em que João Muller
e o engenheiro Heitor de Mello pedem ser este :Ministerio autorizado a abrir os necessarios credites para pagamento de diversas contas apresentadas em 1909 e 1910, nas impo!'Lancias
de 38:625$ c de 192 :872$525, de obras realizadas no Quartel
Central da Policia c nos Ouarteis Regionaes.
z
Em resposta, cabe-me informar-vos que, conforme consta
da mensagem ele i de setembro de 1910, existem nesta Secretaria de Estado as facturas enviadas pelo commandante ela
Brigada Policial no officio n. 400, de 5 de março do mesmo
anno, nas importancias de 38 :G>25$, 13:663$260, 22:572$758,
86:448$500, 2:903$, 32:481$075 c 34 :803$032, as quaes ainda
não foram pagas por se aguardar a resolução do Poder Leg-islativo a respeito da referida mensagem.»
·
_
As contas que, devidamente l'elacionadas, acompanhai·am
essa mensagem, subiam á importancia de 2; 139:028$785, e o
G:mgresso, cm projectos espcciaes •. ;votados. nas sessões le!:l'isIativas do anuo passado e deste, Ja autor1zou a abertura· de
credites para o pagamento de grande parte dellas, a saber:
Pelos projectos ns. h2 .e 54 do ànno passado, 925 :245$222•
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Pelos pro,jecLoi! ns. 1:1, 1G o 5·2 deste anno, ~~'7 :OGil$~~!1,
Ao Lodo, 1 .753 :208$45:[,
O rosto a pa:;at· é, portanto, de 380 :'720$33~..
O pagamento OL'a soliciL,ldo pelos Sri!. João !Vlüllei' e o engonlioiro Heitor do Mello ú do 2:31 ;/dl7$525, o que quer di:~er
que, do.l'ot•iclo o pcdi_do, as contas restantes elevar-se-hão aponaH
a 155:222$809.
A Commissão Lom OtiLudado longamente, cru varias parecet·os (o ultimo tom o n. 31!l o é do 10 do corrente) as mzües
dos excessos vel'il'icados nas obras dos Quartois llc:;ionaos e
cm varias sulJ-consignações do orçamento da Força Policial cru
1\JO!l. Dispensa-se, por isto, do 'l'epotir agom o que, pO!' mais
de uma voz, jú tem .l'irrnado. E, como não h a motivos que
aconselhem a ser resolvido de ·modo dil'l'eL'entu u uatio sujeito
ao seu exame, iclontico a outros sobre os quaos jú. o Congresso
proviclonciou, submotte á considoracão do Senado o seguinte
1

PHOJEC'l'O

N. 58-1912

10 Congr·csso Nacional decreta:

Artigo unico. Pica o Presidente da llepublica autori1.ado a

alH·.it· os neccssarios creditas, até á irnporLancia de 231: 197$5~5,

para pagar a João Müller e o engenheiro Heitor elo Mello as
contas apresentadas cm 1909 c 1910 por fornecimentos feitos
ao commando ela Porca Policial o obras cxocutaclas no Quartel
Central ela Policia o nos QuarLcis Rogionacs; revogadas as clisposiçõcs em contrario.
..
·
Sala das Commissõos, 24 de outubi·o de i!H~. -PeUC'iuno
1-'wna, presidente. - Tavar·es ue L'yra, relator. - Glycerio.J.lueno de Paiva. - Urbano Santos. -L. de Bulhões. - Pr•anc·isco Sá.- Cunha Pcdr•osa. -A imprimir.
N. 335-1912

•

Tomantlo conhecimento. do requerimento que, na sessão do
rumo passado dirigiram ao Congr·esso Nacional os funccionil!'ÍOS·
do Laboratorio Chimico Pharrnaceutico Militar, a Commissiio
ele Marinha o Guerra interpoz 6 seguinte parecer:
.
«Ao exame ela Commissão elo Marinha e Gucr·ra foi sull. mctf.iclo o requerimento n. /19, de 191'1, cm que os i'u'nccionarios
do Laboratorio Chimieo Pharmaccutico Militar solicitam ao
Cong'l'osso Nacional a equiparacão de seus vencimentos aos
elos funccionarios do .Hospital Central do Exercito, que con.siclorarn uma rcparticão congenerc.
.
Allcgam os p_9ticionarios que o Sr. Presidente da llopublica entre as razoes -elo veto que oppoz o anno passado á resolução do Congresso Nacional fixando os vêncimentos dos
funccionarios dos Hospitacs de S. Sebastião c Paula Candido
c de outras ·repal'ticões, cm cujo número se .achava o Laboratorio Militar, absolutamente não se referiu a este ultiroo
cst.abelecimento..
·

:1.02

..

ANNAES DO SENADO

A Commissão de Marinha c Guerra, que, no anno proximo
passado, .íá deu o seu assenLimento ú preLeni,ilíO, aliás .iusLa,
daquelles i'unccional'ios, appl'ovando a emenda que os cornl.emplava, é de parecer que sejam melhorados os seus vcneimentos c nestas wndioões apresenta ti <Jonsideracão do Senado o seguinte pr·ojecto de lei:
O Congresso Nacional resolve:
Art. L" O pessoal civil do Labo1·atol'io Cldmico PllaJ.•mareuLieo MiliLar terú os vencimentos da tabell!J, que a este acompanha.
.
·
Art. 2." O dircctot· serú nomeado por decl'cto do Presidente
ela n.epublica'
.
.
Art. 3." ~Coclos os out1.·os l'unc!Jionarios civis do Labo-.
1:aLorio serão nomeados pelo Ministro ela Guei'!'::t, preceelendo
pt·oposta elo respectivo elirccLor, excepto os aprnndir.cs o serventos, que o scrã.o por este uiLimo oxelusivamentc.
Art. 4." O cs<JripLm·ario clwJe da. secretaria denominar-se1m scct·eLario o os escreventes, om numero do dor., passam a
denomina1·-sc primeiros, segundos c temeiros ofJ'iciacs, :l'ieando trcs Junccionarios cm cada urna das primeiras cathegol'ias c quatro na terceira.
Art. 5," A todos esses 'funccional'ios civis se csLencloni as
disposições constantes elos arts. !GIL e :LG5 do rcgularncnto
que, •JlO!' dect·eLo n. 8. Gfl7, de 31 ele março de 1\JH, baixou pura o
Hospital CcnLral elo Exercito.
Art. G." Fica o Governo autol'i)lado a nbl'it· o neccssario
ct·odito pal'a uttendcr tis clcspezas rcsu!Lantes da exewolío ela
presente lei.
Art. 7." llevogam-sc as disposioõcs cm contrario.»
O pro.iecto •6, em suas linhas goraes, ncceHavel. Deve,
porém, ser modificado.
Estudcmol-o:
Comparando-se a nova Labella que o at·L. 1" approva com
r.. que se acha actualmente om vigor, veri'fica-so quo são as
seguintes as alterações propostas:
o· cscripturario percebo 4:200$ o passartÍ a perceber
7:200$. Augmento 3:000$000.
·
O agente despachante percebe 3 :üOO$ c passará a púrccbCL:
7 :200$. Augmcn to 3 : G00$000.
Cada escrevente de 1" classe percebe 2 :GOO$ c passarú n.
perceber, conforme soja aproveitado no logar de 1o ou 2" o:l'l'icial,
5:400$ ou .1:800$. Augmcnto, no primeiro caso, ele 2:800$ c,
no segundo, de 2:200$000.
.
Cada escrevente de 2• classe percebe 1 :800$ .c passart1 a
perceber .1:800$. ou 4. :?00$, conforme seja .apr9veitado no·
Jogar de zo ou 3° offwwJ. Augmento, no pnmctro caso, de
3:000$ e, no segundo, de 2:400$000.
·
O archivista riercobe 2:.100$ o passar•tí. a perceber 5:400$.:
Augmento 3:000$000.
·
O porteiro percebe 2: 160$ c passará a pei'ceber 4 :200$ •:
Augmento 2:040$000.
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O ajudante do porteiro pcrecbc 1. :800$ c passar{!. a perceber 3 :GOO$. Augmento I :800$00(} ..
O Continuo pci·celJe I :800$ e passai'lÍ. a perceber 2:880$.
Augmento l :080$000.
Cada manipu ladot• de t.• classe percube 2: <1.00$ c passaeá
a perceiJcT ri :·'IDO :li. Aug•mun to 3:000$000.
Cada manipulador• ·UIJ 2" elasse pc!'cebc I :800$ c pastiat•á
a per~:eiJer.· .\. :800$. AH!;'Illt!IILo de 3:000$000.
· Cada manirmladot• ue 3" classe vct·uebe 1: HO$ c passat•á
a perceber ti :200$. Augmento de 2:7u0$U0ü.
Cada aprendiz de 1" classe percebe 9u0$ c passará a perceber' 1: HO$. Augmento <180$000.
.
·
Gada aprendiz de .2" classe percebe 720$ c passará a perccbel' 1 :080$. Augmento 3G0$000.
Cada aprendiz de 3" classe percebe 480$ e pas:;ará a perceber 720:j;. Augmento 240$000.
Cada encaixotado I' IJGI.'(Jübe 1 : HO$ c passa!'lt a pel'cehcr
2 :ri20$. Augmento L 080$000.
Cada carpinteit·o percebe 2: 1GU$ e passu.r.·ú a percelJer
3:GOO$. Augmcuto l:41J0$000,
O ruachirrista percebe 2: lU O$ e passará a perceber 3 :GOO$.
Augmentado I :H0$000.
O f'og·uiHta percebe 1 :HO$ e passar.·:.í a pel'Geber ·2 :!:!80$.
Augmento 1. :.\4.0$000.
·
Cada servente tem a d.iaria de 3$500, o que dá,· nos a nu os
do 3GG dias, J :277$500, e passarü a perceber a diaria ele 4.$500,
que clarú no anno 1 : u/12$500. Augmeuto 365$000.
A nova tabella eleva ainda o numero de serventes do
iu a 20.
De presente, o Lota! ela clespeza é ele 144:800$000. Adoptada a tabella proposta pelas Commissões de 1\larinha e
Guerra elevar-se-lia a 303 :4ri0$, ele onde resulta a differonça
para mais 1ri8: u50$000. Quet' clizet': a clespeza será elevada a
mais do duplo.
A Commissão entende que, ·dada a nossa situação í'inanceil'a, é injustif'icavel tão consideravel augmento ele vencimentos. Realmente, os funccionarios elo Laboratorio Cllimico
Pharmaecutieo !\1ilitat· sãiJ mal remunerados; mas, devendo-se
fazer algUma cousa em seu fa I' Or, si não pó ele ir tão longe.
A tabella crue acompanha o. nx·o.iecto precisa ser, pois,
modii'icada c nesse sentido a Gommissão ol'fereee emenda.

~~·
.

Por esta emenda, os augmentos serão:
Escripturario ............... .
Agente despachante, , . , .. , .. , .
Escrevente de 1• classe ...... , .
Escreveu te ele 2" classe, .. , ... .
ArchiVista .................. .
Porteiro .................... .
Ajudante de porteiro ... , ..... .
Continuo ................... .
Manipulador de 1' classe •..••••
Voi. Vl

1;200$000
J:~00$000

1:000$000
1. :200$000
1:200$000
840$000
900$000
!l00$000
1 :200$000
13
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J\lanipulador de 2• classe ...... .
Manipulador de 3• classe ...... .
Ap,rendiz de 1• classe ......... .
Aprendiz de 2• classe ......... .
Aprendiz de 3• classe ....... ; ..
Encaixotador ............. , ..
Carpi~t.eiro ... , ........•.....
1\iaahinista ................. .
l<'oguista ................... .
Servente ..-....
I

,

I

•••••••••••

:L :1200$000
960$000
540$000
480$000
420$000
960$000
840$000
840$000
960$000
365$000 .

Assim red.uzida a tabella, o augmeni.o de despeza será da
quantia de 75:880$000.
.
Os arts. 2• e 3" podem ser approvados sém inconveniente.
O art. 4• estabelece que «o escripturario clenominar-se-ha
secretario e os escreventes, em numero ele 10, passam a denominar-se i ••, 2"' e 3•• officiaes, ficando tres Junccionarios em
eada uma das primeiras categorias e quatro na terceira-». Essas
mudanças de denominações toem servido ató hoje para .iustiJicar, pouco tempo depois true são :t'eitas, equiparações do vencimentos.
.
A Commissão pensa, por isto, que G melhor deixm: o assumpto para ser tratado quando se cogiLar de. uma let· geral
de equiparações. Propõe a suppressão do artigo.
·
O art. 5• do pro.iecto diz: «A todos esses funccionarios
civis se estendem as disposições constantes dos arts. 164 c .:1.65
do regulamento que, por decreto n. 8.647, de 31 de 1narco de
1911, baixou para o Hospital Cen(ral do Exercito. »
Eis o que dispõem esses dous artigos:
Art. 1G4 :· «Os servic.os prestados e os que. vierem a ser
prestados pelos Junccionarios deste hüspiLal du1·ante os períodos
de ·commocõcs internas ou guerras externas serão considerados
serviços militares c contados pelo dobro, taes como os dos oJficiaes em e:x:ercicio no mesmo hospital. »
A:rt. 165: «Ficam extensivas ao pessoal titulado do hospital as disposicões dos arts. 379 c 382, 486 e 491 c respectivos
paTagraphos do decreto n. 7. 653, de 1909, em tudo que lhes
fôr applicavel, computando-se, para os respectivos c1'1'cHos, todo
e qualquer serviço publico Jedcral, .civil c militar, bem como
os de que trata a lei. n. '1. 980; ficando-lhes assegurado o
direito de aposentadoria, na i'órma da Constituição c leis vigentes. ».
.
A Commissão prefere ·simplificar o dispositivo do pro.ieclo,
estabelecendo apenas ctue aos funccionarios civis do laboratorío é assegurado o direito á aposentadoria, nos termos da
legislacão em vigor.
·
Não ha· nada que justifique estar rebuscando dispositivos
de tl'egulamentos especiaes para mandar applical"-OS á estes ou
:.íquelles funccionarios, quando ·temos uma. lei regulando de
modo geral a aposentadoria dos. que se invalidam no servico
da Nacão. ·
. . Nada ba, qu~ .objectaJ.: .quanto. aos art~. a• e 7•.•:
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· Em vista do exposto, é a Commissão de Finanças de parecer que o projecto offerecido pela de Marinha e Guerra seja
approvado com as seguintes
·
EMENDAS

Tabella substitutiva:
Classe
i Escripturario .....
1 Agente despachante.
5 Escreventes de 1"
classe ...........
5 .J~screvent.es ele 2"
classe ..... : .. ; .
1 Archivista. ........
1 Porteiro ..........
'1 Ajudante de PO['te iro. ..........
1 Continuo .........
8 Manipuladores do 1"
classe ..........
10 Manipuladores de 2"
· . classe ..........
12 Manipuladores de 3"
. · classe ..........
8 Aprendizes de 1"
classe ..........
8 Aprendizes de 2"
classe ..........
10 Aprendizes de 3"
classo ..........
4 encapotadores ....
2 Carpinteiros ......
1 Machinista .......
1 Fognista ..........
:1.6 Serventes (di a r i a
4$500) .........
.~

•

Ordenado Gratificacão

Total

a:600$0oo
3:200$000

:1.:800$000
1.:600$000

5 :lt00$000
4:800$000

2:4.00$000

1:200$000 :18:000$000

2:000$000
2:400$000
2:000$000

1:000$000 15:000$000
1:200$000 3:600$000
1. :000$000 3:000$000

:L :800$000
1:800$000

900$000
900$000

2:700$000
2:700$000

2:4.00$000

1:200$000 28:800$000

2:000$000

1:000$000 30:000$000

J. :600$000

800$000 28:800$000

1:00!.$000

500$000 12:000$000

800$000

400$000

9:900$000

600$000
J:li00$000
2:000$000
2:000$000
1:600$000

300$000
800$000
1:000$000
1:000$000
. 800$000

9:000$000
9:600$000
6:000$000
3:000$000
2:4.00$000
26:280$000
220:680$000

.Ao art. 4.0 .Supprima-se .
Ao art. 5. • Substitua-se, pelo seguinte: «Aos funccionarios
do LaLoratorio Chimico Pharmaceutico Militar é· assegurado o
direito á. aposentadoria, nos termos àa legislacão. em vigor».
Sala das Commissões, 24 de outubro de 1912. -Felic·iano
Pcnna. presidente·. - Tava:res de Lyra. relator. - F. Glycerio.
-A. A;eredo.- Urbano Santos. -L. de Bulhões. -Francisco Sá.- Cunha Pedrosa .. -Bueno de Paiva. · ·
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PARECER DA COMl\IISS.\0 DE MARINHA E GUERRA, N. 305, DE 1911,
E, PROJEC'l'O N. 40, DO :1.!'ES.MO A·~NO A QUE SE HJWJmE O PAHECJm SUPRA.

Ao exame da CÍ.Hnmissiío ele Marinha c Guerra foi submeLtido u r·equerimeuto n. 50, de HHJ, em que os l'unccionarios elo
Laboratorio Chimico e Pharmace.utico l\lilitat• solicitam ao
Congresso Nacional a equiparação de seus vencimimtos aos do:>
fuueeiorrarios do Hospital Central do Exercito, que consideram
uma r·cpartição congenerc.
Allegam os peticionarias que o Sr. P1·esiclenLc da Republiea, entre as razões elo velo que oppoz o anuo passado ú
I'I!Solucão do Congresso Nacional fixando os vencit11entos dos
l'unceionarios elos hospitaes ele S. .Sebastião c Paula Cau.dido e
ele outras reparti(,\Ões em cuJo numero se aehava o Laboratol'io
Militar, absolutamente não se referiu a este ultimo estabelecimento.
A Cornmh;são de l\lal'inha u Guerra, que, no anuo IH'oximo
passado, já deu o :;;eu assentimento ti pretensão, aliús Justa,
daquelles funeeiouarios, approvaudo a emenda que os eontemplava, ·& de parecer que ~e.iam melhorauo8 os seus veuei:neutos
e nesta~ condil;ões apre~enta ú consicleral.)ão do Senado o seguinte projecto de lei:
N. J0-1911

O Congresso Nacional resolye:
Art. 1." ü pessoal eivil do Lalwratotio Chimico e
Pbarmaceutico l\lilitar tcr(t ·os vencimentos ela tabclla
que a este acompanha.
"\.rt. 2." O director serú nomeado pot· decreto do
Presidente ela Republica.
Art. 3." Todos os outros i'uuccionarios civis do
Laboratorio serão nomeados pelo l\Iinistro da Guerra,
prec.edeudo lH'Oposta elo respectivo director, cxeepto
os aprendizes e serventes que o serão por este ultimo
exclush<amente.
Art. 4." O escripturat·io ehel'e da secl'etal'ia deno- ·
minar-sc-ha secretario e os eset•cventes cm uurnero
de dez passam a denom iuar-sc primeiros, segundos c
terceiros o1'ficiaes, ficando tt·es J'unecionarios eu1 cada
uma das pl'imeil·as catcg·orias 'e quatro de tcrecira.
Art. 5." A todos e~ses fu nceiouarios eivis se estendem as disposicões constantes elos arts. 1G4 e Hi5
do regulamento que, pol' decreto n. 8. 647, ele 3-I ele
marco de 1!Jll, baixou para o Hospital Central elo
Exercito.
Art. u." Piea o Govrmro autol'i~ado a abrir.• o rtcee~sario credito pam attrmder ás despe~as resultantes
ela execw;ão da presente lei.
:
Att. 7." Revogam-se as disposir:ões ern contral'io.
Saia das Com missões, ,13 de outubro de '1 ou. -Pires Fe1'?'eiJ•a, p.J•csidentc. -.F. Mendes de Alme·ida, ·i·elator. -A. Indio

llo Brazit. - Ji'(jlilJ[IC Schmidt.
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T4Bb:LLA DOS VENCIMEN1'0S DO PESSOAT. CIVIL DO LABORATOniO CHIMICO PHc\RMACEU'riCO MILITAR, A QUE SE REFERE O AR'r, 1"
DES'rA LET.
.,
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sect•aLario, chore de sr.~
ct•ctaria .••.........•. ·\00$000 200$000 fi00$000 7:200$000
7:2005000
1 agente e desp<lchante .. 400$000 200$000 liOOSOOO iu:200SOOO
4tiOSOOQ
3 1°' omciaes ............ :i00$000 1tiOSOOO ltGOSOOO 1!t: ltOOSOOO
3 2"' omciae; ............. 2C.IlSü!i!i 133$:131.
4 3"' officin.cs .•... , ...... 233S333 Hf\SGil7 3!iOSOOO 16:800SOOO
ti: ltOOSOOO
1 a.rchivista ............. aoosooo Hi0$000 450$000
8 ma.nipuladores tlc 1 "
classe ..•...... , ...... :100$000 ·J50SOOO .\,ti0$000 43:200$000
10 manipuladores de 2"
classe ..•.......•..... 2!i6S6BG 133S33·l: 1&·00$000 48:000$000
12 ·rnanipulaclot·e~ ele :P
classe ....•.....•...•. 2~35333 HüSiifi7 3!i0$000 uo:4oosooo
'•:200$000
1 porteir:1 .........•..•.. :ms:1aa. HBSilGi 3!iOSOOO 3:1JOOSOOO
3003000
1 ajudante ele poi'teiro ... 200$000 -100$000
80$000 2WSOOO 2:880SOOO
1 r,ontinuo .........•...• lll0$000 40$000
120$000 i 1: !i20SOOO
80$000
8. aprendi%e3 de P classe.
aosooo R: (jr,osooo
30$000
G0$000
8 apt•endi%eS de 2a classe.
7:200$000
10 ltprendizes de 3" cla.s5(J. 40$000 20$000 Go~;ooo 10:080$000
2,10fl000
708000
~~ encaixotadores ......... H0$000
7:200$000
2 carpinteiL·os ..•...•.... 200$000 1008000 300SOOO
3:GOOSOOO
300SOOO
iOOSOOO
1 machinista ...•........ 200$000
2:880$000
2-\0SOOO
sosooo
1GOSOOO
1 fognista ...............
3~:8:iOSOOO
r,.s;;oo
2.0 serventes .............
Sala das Commissõe;;, ·13 dr. outubro de 19H.- Pires Fa1'.
?·e'i1'a, Presidente. - F. Mendes de Almeída, relator. -A. bulio
do B1'azil.- Fel'i.p}le Sr:hmiclt.
.
A' impr·imir.
•
1
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Em 180G foi enviada ao Senado a proposição dn, Gamara
dos Deputados, sob n. 73, concebida nos seguinLeR termos:
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Os officiaes do Exercito ou da AmÍada, offectivos
ou reformados, no exercício de mandados populares, não pocll:rão accumular vencimento algum milifm·. nem mesmo o soldn
ele sua patente.
·
.:\rt. 2." Revogam-se as disposicões em contrario.
Não tendo as Commissões de l\Iarinha c Guerra e de Finanças, t1s auaes fôra remettida cm 20 de novembro do mesmo
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anno, interposto sobre ella o seu parecer, foi, independente
deli e, inclui da na ordem do dia em 19 de Jullro de 1904, a·
requerimento do Sr. Senador Azeredo.
Oraram os Srs. Senadores Alvaro Machado e Ramiro Barcellos, requerendo este que a proposição fosse enviada á Commissão de Constituição e Diplomacia.
· O requerimento foi apoiado e posto em discussão, ficando,
afinal, prejudicado, por falta de numero para votai-o.
Continuando o debate sobre a proposição, orou o Sr. Senador Azeredo, que offereceu, como emenda substiLutiva, o
projecto do Senado soll n. 18, de 1897, que dispõe:
O Congresso Nacionai resolve:
.
Art. 1.~ Os empregados federaes aposentados ou rreformados, civis ou rmilitares, que acceitarcm emprego ou commissão remunerada do. Governo Federal, estadoal ou municipal, oi.l de companhia ou empreza, por eHes subvencionada, ou
celebrarem com qualquer destes governos contracto para a
prestação de set'vioo retribuído, perderão durante o tempo do
emprego, commissão ou contracto as vantagens da aposentadoria
ou reforma.
· Art. 2.• O subsidio dos Senadores c Deputados não poderá ser a·ccumulado com quaesquer óutros vencimentos, qual-·
quer que seja a sua denominação· ou natureza, civil ou militar, de actividade ou inactividade; cabendo ao Senador ou
Deputado, a opção pelo subsidio ou pelos vencimentos do emprego ou patente que tiver.
Paragrapho unico. A opção deverá ser declarada á Mesa
da respectiva Gamara, após a prestação do compromisso, e
por ella comn:tunicada ao Governo, para os devidos effeitos.
·
A falta de d~laracão importa na opção pelo ·subsidio.
· Art. 3.' Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 9 de setembro de 1897. -Ramiro Barcellos. -Severino Vieira. -Feliciano Penna. -Henrique
Coutinho. -Lau.ro Soclrrf. -llfanoel Barata. -Joaquim Pernambuco.
Conjunctamente com a proposição foi este projecto posto
cm discussão, que ficoú suspensa aLé que as Commissões de
ConsLiLuição e Diplomacia, de Justiça c Legislação, de Finanças e de Marinha e Guerra se manifestassem a respeito.
Em 26. de setAmbro. do anno passaão a Commissão de
Constituição e Diplomacia deu este parecer, que tomou o ·

·n. 263.

·A proposição da Gamara dos Deputados n. 73, de 1896,
nrohibindo aos· militares, membros dos Congressos Federal e
Estadoaes ou exercendo quaesquer mandatos populares, accumulâr os seus vencimentos militares aos que percebem pelo
exerc:i.cio d.os ditos mandatos, não pódem merecer a approvacão do Senado, porque .iú o Congresso Nacional, na novíssima
lei de vencimentos militares, regulou devidamente o' assumpto,
fixando o direito que teem os militares tí. percepção do seu
seJldo, em qua,e$quer drcumst~ncias, .
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:A. 'Commissão é, pois, de
de 189ü, núo sc,ia adoptada
Sala das .Commissões, 25
OU'I:rnarães, presidente. -P.

do Nasoirnento.
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parecer que a proposição n. 73,
pelo Senado.
de setembro de 1911. -Alencar
Nenrles de A.lme'ida.- Cass'iano

Só no correr da actual sessão legislativa a Commissiío do
Lcgislaoão c Justiça disse a respeito do assumpto.
Eis o seu parecer:
'A proposição da Camara dos Deputados n. 73, de 189ü,
merece approvação do Senado.
E' ·certo que a Commissão de Constituição e Diplomacia
opinou no sentido de ser rejeitada a dita proposição porque
- « o Con-gresso Nacional, na novíssima lei de vencimentos
ri'lilitares, regulou devidamente o assumpto, fixando o direito
crue teem os militares á percepção do seu soldo em quaesquer
circums tancias ».
Parece, entretanto; que a disposição do ad. 73 da 'Constif.uição Federal, tornando accessiveis a todos os brazileiros,
observadas as condiçõ::Js de capacidade especial, .que a lei ostatue, os· cargos publicas civis e militares e vedando as accumulações remuneradas, impediu que os milHares percebam
vencimentos como Deputados c Senadores c o soldo de suas
patentes.
Com effeito, ·por mais que se pretendam fazer distinccões
bysantinas entre soldo e vencimento propriamente dito, a
somma que o militar percebe em virtude de sua patente não
passa de vencimento com que o Estado contribue pelo goso
de seus serviços.
.
. '
·
'Si, pois, a Constituição prohibe que o cidadão perceba
ao mesmo tempo remuneração por mais de um cargo, é fóra
de duvida que o militar não deve perceber o soldo e o subsidio.
Si o subsidio não se considera vencimento, é no emtanto
uma remuneração percebida pelo represEJntante do povo no
exercício da funccão de Deputado ou Senador.
Não seria justo, creando-se mesmo desigualdade, si o
projecto fosse approvado tal como está; por isso a Commissão
opina no sentido que elle o seja accres.centando-se as seguintes emendas: -depois das palavras « effectivos e reformados», diga-se-« c os i'unccionarios civis em exercício ou
aposentados», e depois da palavra «vencimentos», diga-se« ou civil »; elimine-se a palavra- « algum ».
Sala das Commissões, 6 de junho de i9i2. -!. L: Coelho
e Cam.pos, presidente. -Sd Fr~ire, relator.-!. M. Metello.
A proposição e o projecto do Senado qUe, como emenda
substitutiva, lhe· fOra offerecido, vieram então á Commissão
de· Finanças, tendo o relator apresentado o seguinte parer.cr,
que foi mandado a imprimir para est'qdos:
. A Cor,nmissão de Finanças examinou o projecto da Camara
dos Deputados determinando ,que os offíciaes do Exercito o
da Armada, no exercício de mandatos populares, não poclerão
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neellrmilm• venr.!im()ui,o algum rnilitrtF' c ó de pnr·cccF.' CfLJC cllo
gojn nppr·ovudo, eo1n !IS r•IIIF·ndus rrue !ldcnnle. viío.
·
' O projPcl.n l.cm r!Fn viAI.u. F'eguln.l' o pl'CIJtdl.o eotJstil.ueional
que vtídn rwnu nllilflf~f"JR l'f'lnumH'n.dus, mnH niín o J'u.v. Hi niío ern
pni'IIJ, uiín sn eniiJfii'Pilnndcndo por fJJW F'n.v.iín Fw pl'denr.IIJ iwpcrlil' lrw.q nel'.tllrttllnçúF~R tlllit•n.rnenl.n em t•oilu;fi.n no nxoi'FJicio
do rnundFtl.nf! JIIIJIIIIII.F'I'A, A rnrflfllfl, iFJI'.nngt•nriHJÍU. Hn JJnl.n. nnfl
PITIF'IllinR, tdit'1s ,ínRLIIR, lnliR iiPI'iiJiPnl.t•s, dn. GmnmiRBiín dro :Ju.~
J.içn n LrKiRinçfio.
'íl pi'f'l'ril.n 1\fiiiRI.il.llf'.Ínllnl vednni.lo nr.r..nnnllnçúcR rr.rnunrl·nil!ifl ,: 11.1npl11, nlil'llllgr'ndn l.nllnFI HA l'nnn1.)1inR, fiUPI.' SP,Ín.ln
eivifl '' lnilil.rll'f'•'• ~'III l'roin.ciín no rxnl'f'.ieio '"' IJlll.ndnlns popuIRI'rH, llfilf'Jfl LllllliJPITI 1'111 l'Pilll,!iín u. flllrtf'RfJllf'l' ntll,l'flH P..OITIInÍSSÕfJFI
rir• F\fl.l'lldf'l' pnl i l.iPn 1111 n.dr11 in isi.l'lll.ivo.
ARRirn ,: fllll! n milil.nl' niío 111hiP nf'.f~Umulm· ofl 'Vfllll~irncnl.os
IJn Rilll. !Hill'ril.l! 1\11111 nA do nxel'llinin do fillrtl·qum· ottLI'rt corn- ·
111 i sR ii n, enl'l.(n pnl il.il'n, nrl1n i nisl1.'n.t.ivo, diplornnl.ico, lccl.ivo,
enn,qulnl' ntl lt•gisiFd.i\'n, n filln se 11-lí 110111 n lniliLnt• igliU.Imenl.n
An ohsf'l'\'11. Plll l'l'lnçiín rws l'tHIIJJJionnJ•ios civis, os rpHIIJs niín
pnflr111 fll~l'.lllllliiHI' Vf~llf~illff'.III.I'IR fio PXPI'f',ÍI\iO dn fJUllifJllfJI' l'tHII~()ÍIO
norn ns flllr' JWI'f',f!ilf!l'l'lll Jlloins flp I'Uiili()ÚI!A lng·isln.l.ivo.s, ndmin iRf.I'O l.ivns, 1.1i plnmn Li I' liA, ,~nnslllt:l'f'A, lr•F:Livns, nu qun lq urn•
nnl.l'fl f'lll \'ÍI'i,IHir• dn flllfli l'f'l'ellHIII l'f'llll.lllf'l'fl~íif'A dos eni'I'PR
puhlieoll •
1Assin1, pm• Pxnmpln, n,q rnilil.rti'Pfl ·fltlf' l'.'i'PI'nr•I'PII'I ns funcçú1~R
rl11 •M in i,ql.1'n dn ERI.ndn, dP lllf!rnln·ns dn Hupl'l11llfl 'J'rihunnl
l\1ililnl', 1111 IJilOnRCJliPJ' 1111l.1'ns rln nni.JII'I.!7.n nivil nu rniJHn.r,
t.rr•m rpH• npl.m· pf'lns "'~n,•irnPnl.nK fJIIr. n cllns f•.nmpPLit'nm nn
pPinfl rlns AJHIA pnl.nni.PH, isl.n sig11il'ienndn (JIIr• niío tí lir:il.n n
ll.fl,ÍtiiW(;·~O r]OH YI'IIJ',Íillf'lli.IIH da pnJ,f)IÜP 1'0111 llA tli! ncnllllllln
onfl'a r.nmmiH~iin nu I'IIIJCÇfin puhlica dr qunlqurl' nnLUI'f17.n.
O qnn r.n rlispõn nm rrolnçfín anH milil.ai'PR All dovr. obRPI'Vnr rm J'Pint.:.\io nnfl l'nn,w.innnl'ins 1:iYis, ,.,n ravOI' doR quneR
Rn nfin pndrm llf'.f11lllllllnl' nn.~ Vf'IIJ:iml'nl.ns dnH sr!IIR rnl'goA 011
rnrnmi~~iii'R ns dn f'Xf'I'I'Ír.in dn .quaeHCJUf'l' nul.l'llB fllneçíinH.
Oni.l'llHÍIII, n mrsmn dispnRiçfí.o dn\'1' nhl'llng·rl' nH npnHclllnrln~. ,íuhilnrlnH, pPn~innnrlo.~ " rr•l'nl'lllndnR, ·ns fll.llli'H LPI'ÍÍO dn
npl.nr prlnH vrnrinwnLnH dn snn innrl.ividndn mt pnlnR dn
PXf'I'I'Í'•io rir rprnl!'Jilf'l' nnl.l'll 1'11111'\:iin nn rnrnn1iRRiín puhlien.
r'lrvr•m-R'' l.ndnxia rxerpl.um• r! I' RIns rogr'nR :IA gJ•ntifiencõeH
nddif'.innnr•R :'i nlPHil1n. func~,;i'ín, J111J' PXI'IllJ'Iln aR de commnnr.lnnl.n
pfJ'pr.l.ivn, aR dn mni\'iHII'l'in r•m PRI.nhrl''rillll:'lliM ilf' rnAinn
nfl'if'inl, "''lfll'minnrlnR Plll lr•iR rRprr•inrA.
1:\Rsim, 11 111'1,. ·I" AtlhRJ.iiJIIl-Afl;
OR fqner.innnrins r.iviR r mililnl'f'R niin •pnrlnrii.o porcóhor
vrncinwnLns on l'fllllUlll•l'nc.õeR pnln nxni'Cir.in nr.r.nmnlnrln cl1~
i'llllPC·ÕPA 011 f1011ll1lÍRRíif'A publir:aH diffOI'fl11l1'1il.
.
~ I . n ln r irll'lll lHl 111N!I1111. Pl'nh ihiêiin os 11j)OA(ll11.nrlnA, 'rcfMmnrlns, ,iuhilnrlnfl nu JWn~innndni!, os qnnos dovm·iín optnl'
]Wln~ J'''ll1111lm'nc.íinfl dn" 1\mcçlicR nu eomm iRsíioR qne rxoreet•rm on ptllns que JWI'cclHn·em ria snn inncl.ividndc,
•
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§ 2." Os rnílíf.areH de f.ei'J'O. c rnn.J.' niio poduJ•ii.o accurnulnr
o soldo e u. "''al.il'iuac;ü.o daa HIHlH paf.nnl.n!'l eorn at~ rornune~
l'lll;iíes pnln virmdeio dn rpmlrpWI' ouf.l'!l l'n111:t,;ií.D ou NJmrniHsii.o
puhlírm, Kalvo aH KJ'flf,if'írmc;íinH adrlírdonneH ;í. nwKron. l'unr11;iio
dni.DJ'rnÍnJuiltH JIOI' lPiH f'!'lpr•rdnr•!'l qtw de J'ul.r11'n l'ot'rJrn rlroc~r·e~

f.ndnH,
Rala dn.H finrnniÍHHÍÍPH, ~~:, de, .inlho rlP 1!11:!., -I~. GlJJ~
t:m•lo, l'f'lnlm·.
Nn FWKKiio dn GomrnisRiin dn F'inrw(;as rir' 17 rln eorrenf.e
foi, finaiJncmf.r•, lliHr:t!l.idn o aH!'Itnnpf.o, fendo n FíJ•, Rr111ador
'J'n.vaJ't:!'l lln r,y,·n. ,jnsl.iril•nrln lnngnmenl.ro o flf'll voto, na nxro~
.~í~:iio .riJJP MJ .~ngue:
A rJUfiRI.fío das rwl•.urnulrH.)i'oes rnmunnrnrln.R rlnf.a do f.emro
e111 f[tH• Pl'rtrnnR ainda eofonin do PoJ•f.ugal.
.T(t Nn Hi27 o rdvrH'(t de R de ,ianriJ'O J11'ohihia que nm
individuo IIXf'f'IJPR~r· mnis rle um emrrr•go. A Mt.rf.!l mgin de
(', dro n.goHf.n rln I fifl.2 c OH rlnr,ref.ns de 21 de HCI.emhl'O dn 1G77,
dn 1R tln .iulhn rln 1!iRI, rln :1 rln sof.crnhro de 1!i83, rle 30 r.lo
mf!J't;o t.lh HiRI\, do 2P !ln l'cverniro de 1ü8R r: dr: H> tlo novnmiii'O do 170 I, mnnf.iVf'J'am n. rnoHmn pJ•nltih ir;ii.n. 'l.'orlav ia,
pela J'I'Hflhlçiin tiP enn~ull.;t de 21 de abril rlc IRIR, vci-sn qun
11 regJ•a niio ~~· r.nnseJ•voll inrtii.Pl'nda, fnnulf.ando-M.~ a :wetllnuJn.çiio dt• t.lntJH off'ieinH, quando fniiHPTn lln rorrneno rNH.lirnonLo
e r!Pifa niín pJ·ovioHHII p!'c•.iuiw ao PXC•J'I'.ieio elo 11rn nn rlP. nuLJ'O.
O l]em·rol.o r.! e I 8 dr! .i u nhn rlc I 8!:!':! volto li :i..•~ rlou I r· i ntt.
Di1. oRse der:J·ef.o: Niio tendo !'lido hnHf.anf.rs aR rereLirJaK
r]cl.r!J'rninru;lies ot•dnnadníl pr·lofl senlwres J•eiR llr!Hles reinos na
cnrf.n l'f'gin dr (', de maio dn 1Co23, nn nlvnrú dn R de .irweir·o
rln 1(\27, 110 clr•el'flf.o r!n 2R ele .inlhn rln ·IGflR r• rnaifl flr'clenil
J•rgins l~n1wor•dnnles eorn elleH, pnlos qnans fW pr·ohihc que
Re.ia reunido nm urna Rlo pesHoa mais de um offieio 011 Pmprngo n vrmr,;n. ntaiR do urn nrdrmarJo T'liHUlLnndo do r!onl.l·ar·io
mnnil'eslo dnrnno r• pt'I'.ÍIIÍW {t ndminislraçiio rnhlir•a e (t:o~
pni'LeH inl.eJ•es.~ndnfl, pnl' niio podm· dr• modo or·dinnr·io mn t.nl
ornpJ•egadn nu f'liiH~r·.inii!II'Ío puhlíw r~umpl'il' aR l'nnr~ç.õrs 11
inenmheTwinR dn CJIW r'•. dupliendnmronf.r nnnn.r'J'egadn, muito
pl'irwipalrrwnle r;rmdo illcompnf.ivnif! ns~m; ofl'iniofl e PmpJ.•egos.
n aconf.euentfn no mesmo f.empo flUO alguns rJcsHcs omrrr•gnrlo!l
·~ l'unc~e.ionaJ•iofl rnlJ!ir.oH, oermpanrJo os ditos eJTIJWegos e ofl'icin.~. r·rcelrern oJ•denadnH por ncJtllillros mesmo.'l rJno niio rxcr·l'if.nm, on po1· f•rn·rm ineompaf.ivcis nu por· concorrrT' o seu
cxpodirmf.o nnH nwsmaH hol'as enr qne so nclmrn oc•uupados nrn
ouf,J'Il.~ 7'CJ1f!I'Li(;Ücfl: l1ci PO!' bem n eom o nrrrnrw elo Mcn
GonsolfJo rJn EHf.nclo nxeitnJ• a inf.eim oh~rrvancin. elas Hohrod i f,n.fl do f.!ll'm i nar;õcs, ntrJ., nl.c.
No J•olni.OT'io que, em 189P, n Exmo. ,Sr·. IDI'. Epil.ncio
.PesAon, entiíl'l 1\;iniHf.t·o da .Tusf.ir;n e Nrwocil'lil Tnf.rT'ior·rA, aprrflenl.nn no IExrno. Si.', PI'CRirlcnLf' da ncpublicn., rli:t. f\, F,x.,
dopoiH de r·eferir~sl' no hi.~l.orico rrno ahi fien:
Durnnl.e o JmJ)I)J•io pni!·cce CfiTC e.<d.n det.cl'minac;;fi.o tl'oi
menos ohsí'J'Vftda. O aviso dr\ 2 rln out.nhro de 1~11, 1,\ cnrto,
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tornou sensível os grandes inconvenientes que resultam de
uma e mesma pessoa ·servir dous cargos, «pois é sem duvida
que raras vezes succede serem incompatíveis e que se possa
acudir a dii'ferentes occupações, comn convém ao serviço e
ao mais breve aviamento das '))artes,· cunvindo que, repartido
o galardão por muitas pessoas, haja com que premiar os
benemeritos »; mas· não tardou que .esse intuito fosse modificado pelo aviso n. BD, de 4 de ,i unho de 184.7, o qual, apezar
de estabelecer regras muito restrictas sobre incompatibilidades,
permittia a accumulação de cargos publicas, comtanto qundella não resultasse impossibilidade de pleno e satisfatorio
desempenho das funcçúes . .Outros se seguiram que ampliaram
essa faculdade ao inl'inito, sendo notavel o de n. 77, de de
2'1 da março de 1864, que declarou dependente de circumstancias variaveis a incompatibilidadú proveniente da impossibilidade ele exercício simultaneo ele varias empregos, «'POis
cargos ha (fue cm certos Jogares podem ser accumulados sem
desvantagem, ao passo que cm outros é esse exercício impossível ou inconvenien.Le, ele onde se vê que se não póde
proferir uma decisão generica c absoluta». ·As ultimas palavras descrevem toda a casuística do antigo regímen. !Foi
essa orientação que originou uma infinidade incalculavel de
avisos sobre incompatibilidades. »
Radicaram-se de tal modo nos uHimos annos da monarchia
os abusos decorrentes das accumulacões remuneradas, que se
considerou uma g·rande conquista do novo regímen o dispositivo do art. 73 da Constituição republicana, vedando-as de
modo absoluto.
Na realidade, entretanto, esse dispositivo em nada modificou a situação anterior. Em principio e ante o texto constitucional todos condemnam as accumulações remuneradas; mas
a verdade é que ellas subsistem ainda.
.
.-.
'Vejamos como e por que:
· No primeiro momento, . ninguem procurou dissimular a
intenção do legislador constituinte: um funccionario para cada
funcção. E o relatorio do Ministerio do Interior, a que iá
me referi, mostra como os ·ministros daquella pasta e da da
Fazend~ q~izeram desde Jogo applicar, com infle::dvcl rigot·,
esse criterw.
Dentro em pouco, porém, triumpharam as interpretações
mai.s o~ menos cap~iosas. E, no exercício de suas funccões
ordmarms, o proprw Congresso que vdtúra a Constituição
mutilava o dispositivo do seu ar·t. 73, votada. a lei n. 28, de
8 de janeiro de 1892 que diz:
.
Art. 1. • São incompativeis desde a investidura os cargos
federaes e .os. estadon:es, .s~lvo em mat.erias .de ordem puramente profJSSJonal sc1ent1fJca ou techmca, que não envolvam
autoridade administrativ.a, judiciaria ou politica na União ou
nos Estados.
··
·
!
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A!' L. i2. n 'Perder{L o cat•go fedet•al de ordem politica, judiciria. ou administrativa que occupat•, o cidadão que ucceiie
:fuuccão ou e11111rego no Go,•et•no ou na administração dos ·
l~s Lados.
Ar L. 3. • O cidadão que Livel' exercido o cargo de governadOL' ou presidente nos l~stados, antes do seis mezes após o
termo dessas funccões. não podcr(t ser nomeado para o de
1\linistro no Governo Federal.
Art.. ~. • ll!'i cam revogadas as disposicües cm contrario.
Esta lei foi .revogada pelo art. 2" da lei n. 24·2, de 2 de
dezembro de ·1805, mas do sou contexto se deprehendc claramente como já CJ~a pessoal o obJectivo collimado pelo legislador; via íncompaLibiliclado onde não existia- o exercício
do cargo de ministro por quem havia occupado o de governador. anLes de decorrido um eerLo lap~o de tempo- e, no·
ernLanto, abria brerihas ao dispositivo imperioso e radic,11 do
a!'t. 73 da Constituir;ão.
Não 1'icou n:lli o Congrnsso. Mezcs depois votava a lei
qurJ, na collr.eção de nossa lcgislacü.o, tomou o n. H B, de
2 ele .i unho do mesmo anno .. Esta reza assim:
Art. 1.. • Os d.írcitos .iá adquiridos por empregados inamoviveis ou vital irei os c .por aposentados, na -conformidade de
leis ordinarias anteriores ú Constituição, continuam garantidos ·
cm sua plenitude.
Art.. 2. • O excreicio simultaneo de serviços publicas,
comprehcndidog por sua natureza .no desempenho da mesma
funcção de ordem profissional, scientifica ou technica, não
deve ser considerado como accumulac;ão de cargos differentes
para applicacão do final do art. 73 da Constituicão.
u\rt. 3. • •Ficam revogadas as disposicões em contrario.
Com esta lei multiplicaram-se os sophismas e a chicana
que deviam annullar, na pratica, o preceito constitucional,
tanto mais quanto, tendo sido ella vetada pelo Presidente da
Republica de então, o .Congresso a manteve por dous terços,
dando assim- ellc que fizera a Constituicão- a interpretação authentica do pensamento do legislador constituinte.
Venceram em toda a linha os interesses privados.
Dahi em deantc, são innumcras as leis .que desvirtuam
a moralízadora conquista do nosso Pacto Fundamental. Inutil
examinal-~s todas. Basta citar os arts. 11, 17 e 35 da lei
n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, cm que as accumulações
remuneradas sã.o francamente· consagradas.
Eil-os:
L-\rt. 11. Os lentes ou professores e os substitutos, ad.iuntos ou instructores com funccão de professor ou de substiLuto dos institutos de ensino do Exercito e da Armad-a terão
os mesmos direitos, garantias e vantagens que teem ou vierem
a ter, respectivamente, os lentes c substitutos dos institutos
civis de ensino superior, percebendo os que forem militares
além dos vencimentos que lhes competirem como docentes'
apenas o soldo de suas patentes, segundo a tabella A desta lei:
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(Por este artigo, os militares que exercerem o magistorio,
além de accumu!arr.m os vencimentos elo lentes o o soldo de
milil.ar·rs, fieam eom o direito a dnus vencimentos CJuando
na in::wtivir!acle: o da aposentadoria como lentes o o ela rcfor·ma como milHares.)
·A ri.. J 7, Os offieiaes do Exol'eito, ela Ar•madn o das r,Jnssr.s
anncxns tm·õo sernpr·n r!ir1•ito ao soldo inher·mlLc :ís rospoel.ivas
patentes, cpmcsquer· ·que se,iam as commissõcs militares e
administr·ativas c as J'une(:ões r•lncLivns J'ndnrnes I! r.~ladoncs
que l'ornrn elmrnado~ a dr•scmponlrar·.
. ,
. .
(E' n rcr\onhcermcnto oxpr·osso o posrtrvo do clrt~r.rl.o de
accurnular· yrncirnnntos ·polos milil.aros, quaesqrrrn· que seJam
as J'tm c(: li os que f)XCl'Qilln . ) ·
Art. 3!í. As van lagens pn1·a contagem rio tempo ü ou tms
que l.oorn os mililaJ'es em excr'rJicio do eal'gos nleeUvoR seriío
cxl.cns iyas aos fu tlr.cional'ios civis.
.
:(Esla disposição pormiLLiu que os funccionm·ios eivis no
exercício r!" t'unc(;.õos logislal.ivas accumulasscm o ordenado
dos cargos que 01~rmpam o o suhsiclio de deputados on senacloros.)
.Exposta a queBtüo daR aee 11111 ular,: li os rlr~ ar~ctll•do com a3
intnr•pt•ctac.Gos legislaLivns, r~onsLtmtes dn var·ias leis, oxnrniJt.Jmos a ac•}flo r,l(i Podrr ExPcutivo, · Ji'oi, por·rrT1Lur•n, mais
consrnt.mwa eorn o rspir•iln rio dispoRil.ivo r~onsl.itueional '? Ntio .
.Ao Poder· ExeeuLivn I'IHIIPI.'I', i\OillO a l.odm; os poderes
poliLil5os da Nação, \'ülnr na guarda da l~on~Lituicrto o das lois;
o, muito nnturalmrnle, occor·r·o uma IH!r•gunta: porque T'U~ão
o Govt•J'no nomeia para l'ar•gos, Pri1•twegos, commissi3es ou
J'nncções pulllieas indiYiduos que .i:'1 f'Xf'mrm ouLr·os rmr•g·os,
rmpl'rgo:-;, -~·om missíics ou fune(;lie.~ '! S1• o JlÕO l'i~rsso, elttr'o
ó que as aceumü lnções não se poderiam dar.· ou, pdo monos,
quo ostal'iam J'oduzidns :\s que existiam no tempo da Constit.uir.ão (que garantiu os diJ'eitos adquiridos) n :ís J'esultantcs
dr mandatos rlrctivos.
O fiwto 1\ qur nfio o fer., tendo, Jlf'lo enr11.r•ar·io, aggravarlo
a situaçfi.o.
SPJ'ia hastanln porHlPJ'aJ' .que no gO\'I'l'llO do St•. Dr·. Nilo
Per,;anha, Quando foi rxpedicln o rler.reto n. 7. !í03, dr. '12 ele
agosto dn Hl09, rrl'et'l'ndado pot· todos os min i~l.r·os, nôs poclel'iamos eitar mais dr uma nomeação de quem ,iá rxCl'cia um
cargo publico 11ara outro clit'fcrento.
Ali·:\s r~sn drr~r·rto não podia tel' grande nlcnnol': JWimeiro ·
porqur. ao Exücutivn não cabo J'IWogar lei~ e havia loiil que
pormittiam algumas accumu!nções; segundo, ·porque ollo não
podia attingir funccionarios que oxeJ'cessem car•gos vitalícios
antel'iormente ú Consl.ituição, pm'quo esta gal'ant.iu os direitos
adCJuiridos: tereciro, pol'quo. tmtando-se elo 'l'unccionarios clemissivP.is, o .que o Governo doYia fazer ora conservai-os apenas
cm um dos carg·os que exercessem e exonerai-os ,dos outros
o nunca mandar que optassem pela romuneracão de um desses
cargos, se !TI obrigai-os a ~eixar o exerci cio dos outros. •Isto
para sô dJZCl' a seu rrspe1to de um modo geral.
'
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Enlrelanlo, ü fot·ça confessar que o dect•elo v~lc pela ,affirmação de um ponto ele vista seguL'O, pot· um rnov1me;üo lrarwo
de condemnat;ão mnbot·a platou ica das 1Wt:umula1;ues remuneradas, E ueslc particular, vcrn de molde rclcn:JlH'at• CJUC,
na~ tr·adi,•ões de nossos 81!ct•clarios ele ~l~slado, rnmlos J'ony;n
os miuisLÍ·os que, aLlnnllBndo aliá.H ao l)li)Jnlmto ldslot•iw da
lei n . .f&.\ B (vide relatol·io r:it... pags. 2''d. alü :.M.::I), prutestamnl eonL1·a o desvir·tuanll!tllo do JH'eeeito eonstitucional.
J~m .180::1, l'CI'I!T'indo-se a essa li! i, o Dr. Fc!'uando Lobo,
«que tll!llsava nunca LeJ.· pa:;sado pela mente do Ieg·itilaclot•
altcral' o pl·eccif.o comtitucional, penniLtindo accmnulações
pela :1'6nna e com a amplitude lllle se tem dado ú Jettra da
reJ'ei·ida lo i», dizia, cm seu rclatorío:
« oQ al't. 2" da lei declara que o exercir:io simullaneo de
sm·vi1;os publicos eomtH'ehend idos por sua natureza no desempenlw da mesma J'unccão, de ordem profissional, scientificn
ou lel.llntil.la, nii.o deve ~et· consicl()l'ndO wmo aecurnulacão de
cargos clifJ'cl'enles pnr·a appli~:<111iio do art. 73 ela Conslituic;ão
Federal.
Ü!'a, ha quem entendtl, .que ua cxplieal.)ão contida neste
at•Ligo acluun-so conJpt•elwndidos torlos os cat·gos aualogos,
lJem eou10 os VI!IWÍinentos da~ patentes llos postos e r:argoi'!
inamoviveis a vista do disposto !lO at't. i·l da wcsum Constituil;ão. Prmso, comtuclo. que a lei citada não alterou o ·preceito
absoluto elo arL 7::1 I! é oJJvío que a intcllígeneia que o legislador procut·ou fíl'lflar Lcm o seu m·ilerio na nn'itlalle da j'nnr:r,:liu
cousLiluida elos cargos publicos, interpretação esta que é coufil·mada pelo elemento híslorico. ,\ssím, pois, devom ser inclui elos na proh i!Jí1;ão lo elos os scr·viços publicos ·que forem
lli((m·entrJ.~ cm quanticlade c não unicamente em qualidade,
isto é, todos aquclles que por sua natureza não estejam comprehendidos no clesempcnl!o ele uma l'unccão integral, ele ordem
pt·ofissional, scientíl'iea ou tcchnica. »
Em 18ü8, diída o D1·. 1.\maro Gavalcanti, em seu relalorio:
«A cxp(•r·ieneia leva-me a iusisLit· na uz·genle necessidade
de sct• regularneutado pelo Congt·csso Nacional o pre~.:eíto do
az·t. 73 ela GousLituitJfio, visto CJLW, Lendo sido a lei n. 28, do
8 du jazwi t'O de J1'3!l:!, l'evo:;ada pela ele n. :H:!., de 2 ele dezomlJz·o cJo 1805, suJJsistcw apcuas nquellc preeeito, que proltibe
as accumulaçiJes rernuncradas, e a lei n. ·1-l .B, de 2 de juniiO
do JE!9'.:.!, a qual'gamntiu os dit•eitos adquiridos pot· cmpr•cgaclos
vitalícios e apo~entados c pcrmittiu o exercício simultanco do
seJ·vil;.os JJU!Jiieos, r:ompr·ehcndidos, por sua natureza, no elesempenho ela mesma runCl\ÜO ele orclcm profissional, scientifica
nu teclmica, o CJtW (ltt logat· a immmetas duvidas o reclamações
rli! dil'ficil ~olucrro·. »
.ErnJ89U, o Dr·. gpiL.a0io Pessoa, co1nnwnlanclo a o]JinHío
elo Dr· . .l' cr·uanclo Lo oo, clrzra:
·
~IA doult•in~ copsignada uo J•elatorio elo 2\finislo!'io do
Tntol'IOL', em 1803, nao. pyevalcr:eu, c, SOl!! cmllar·go do pensamento do autor da le1 1rancamente mamfcstado no primeiro
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projecLo nas ·palavras serviços connexos c inhe1•entes por MW.
natureza a uma ·mesma (uncção publica, e ainda, a despeito
do caracter inconstitucional que se pretendia dar á dita lei,
admittiu-se a intelligencia · de que não existe accumulacão
desde que se trata de cargos analogos ou da mesma natureza,
tendo-se chegado até a prescindir da <:onformidade de funccões
ou especialidades, sinão tambem da circumstancia de se
acharem ou não essas funccões ligadas á incumbencia de ordem
administrativa. E onde na lei se I~ serviços, o interprete
traduz caraos ou empregos, eliminando toda a connexão implicitamente contida na prohibicão constitucional.
«Essas consíderacões mostram a necessidade de acabar
com semelhante easuistica; e o meio é encarar o preceito
constitucional cm toda a sua aspereza, sem comtudo incluir
.ua pro'hibição o que por sua natureza l·he escapa.
A redacção do art.. 73, ultima parte, 6 clliptica. Esta
f'órma el!ipLica tem sido pretexto para as duvidas levantadas.
Urge, pois, que haja uma lei que clenlare de modo explicito
quaes os cargos publicas não eomprehendidos por sua natureza
na disposição prohibitiva. »
Como estas eu poderia eiLar n opmtao de muitos ministros que, anterior ou posteriormente a estes, insistiram
deante das difficulclades e embaraços océurrentes pela soIucão desta questão, que, envolvendo uma these constHucional,
desafia até hoje a attencão. elos poderes publicas, cada um
agindo de um modo, sob a press5.o dos interesses e das conveniencias em jogo no momento.
.
· ·
Exceptuo, ó bem ele ver, o Judiciaria, que, interpretando
a Constituicão, i'il"mou e tem mantido uma jurisprudencia
que conV'ém conhecer, ao ser discutido o assumpto.
Entre outros, consagram a permissão elas accumulacões
remuneradas os seguintes accórdãos:
N. 472, de 19 ele llgosto de 1899-Aulor o Dr. iA. Coelho
Rodrigues, lente aposentado e Senador.
N. 971, de '5 de outubro de .904 -Autor a viuva elo
Dr. Antonio Carlos, lente jubilado e cargo estadoal.
N. 1. 038, ele 26 de julho de 1905 -Autor Augusto Freire
ela Silva, professor aposentado e cargo cstadoal.
N. 1.169, ele 5 de setembro ele 1906- Autor Carlos Pinto
~e Figueiredo, director do Thesouro, aposentado, e fiscal de'
1mposto estadoal.
·
. N. 1,.r4.31!.. de 27 de maio de 1908 -!Autor Dr. José Peren·a GUlmaraes, lente aposentado e inspector da Saúde da
Armada.
.
N. 1.516, de 13 de setembro de 1fH1-:A.utor Francisco
J~sé .Gomes da Silva; professor aposentado· e archivista cÍo
D1strwto Federal.
.
, ~. 1.1.58, de it4 de outubro de 1911-Autor Dr. M~noel
I ere1ra Re1s, lente aposentado da íillscola Naval lente da Escola Polytechnica e directo:ç, do Serviço Cadastral. · .
'·
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A doutrina corrente do Tribunal, por estes o outros nccórdãos, ó esta:
a.) que a accumulacão prohibida presuppõe o exercicio
do dotts ca1'aos federaes remuneràdos e o recebimento dos
dous vencimentos ao mesmo tempo;
b) que, tratando-se do cargo federal ·e de cargo estadoal
ou municipal, não se deve considerar o caso incluído na
prohibicão constitucional, visto como não {)Ompete aos P·oderes Federaes fiscalizarem ou darem regras sobre a nomeação e remuneracão dos empregados estadoaes ou munioipaes. (Ainda recentemente, nos accórdãos de ns. L 562, de
14 de dezembro de HHO, e 1.344, de !) de setembro de 1911,
se reconhece a legalidad9 do exercício simuHaneo de dous
cargos da espede e dos dous vencimentos.) ;
c) que a disposição prohibitiva da CoustiLuicão não póde
sen. entendida de modo rigoroso (ocUosa 1'estriuencla), de-·
vendo-se admittir c]ue a invalider. do i'unccionario é relativa
c não absolnta para qualquer funccão, porquanto um individuo, invaliclo para dado emprego, póde, não obstante, ser
válido ·para outro.
·
-. .Como se vê, o dispositivo constitucional está offerecendo, praticamente, difficuldades sérias em sua execução.
quando- não. nos illudamos- o espírito que o ditou foi
radieal. E já agora :vreciso se torna que seja feita obra cuicladosa e pensada, para não ser annullacla ante a reclamacão
dos interessados. Para isto, formulei algumas emendas que
justificarei ligeiramente o que serão tomadas na consideracão
que merecerem. Traduzem o meu ponto de vista pessoal.
Nada mais.
·
.
O art. 1• Lal como redigi é o seguinte:
«A acceilacão do emprego, commissão, cargo ou funccão
publica remunerada, por parte de funccionarios civis ou militares, aposentados, reformados, jubilados ou em disponibilidade, importa na perda de todas as vantagens decorrentes
da aposentadoria, reforma Jubilação ou disponibilidade. A
esses funccionarios são equiparados os que re.cebem pensões,
a qualquer titulo, dos cofres federaes.
Esta redacção é uma ampliaoão do art. 7• da lei n. H7,
de ,q, de novembro de 1892, que diz assim:
·
·
« O f'unccionario aposentado ·considera-se incompatível
para qualquer emprego publico, e, quando acceite emprego
ou commissão estadoal ou municipal, com vencimentos, perderá 1'pso facto o vencimento da aposentadoria. ~
Duas partes bem disLinctas contêm esta disposicão: a
primeira consigna sem sancção a incompatibilidade do empregado aposentado para exercer qualquer emprego; e a segunda determina que perderá os vencimentos acceitando emprego ou ·commissão estadoal ou municipal.
Presuppondo que a simples. declaracão da incompatibilidade· do aposentado para exercer outro cargo fosse bas-
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tante, o legislador ni'ío contou com os .abus~s~ pur parle dos
Governos, c elles se deram l'azendo da chspostçao lellra morta.
Apenas suspenderam o pagamento dos venrimenlos da. i!}a..:
ctivicladc durante o excrcicio do novo cargo ou ·Comnnssao.
Quanto ú segunda parle do dispositivo, o Judiciario am~
parou as pretenções elos prejudicados. De fado, ·portanto, o
arUgo, que aliás deixou de cornprehender os reform.acl.o::; e
os funccionarios em disponiiJi\idadL', é como se não oxtsltsse.
A emenda dú sancç.ão ao acto daQuclles que. ,jll. na iuacti~
vidade, vo~ltam ao exercício de funccões pub\icas; . mas dú
essa sanccao, fazendo-a depender de aclo prqpr1o, exponlane9
do interessado. Ninguem -o obriga a acce!lar Jogares. S1,
porém, acceitat·- acLo seu, voluntario -renuncia as . van~
tagens da inactividade, ficando, cm consequencia, rmvado,
sponl:e sua, das vantagens da inactividade.
J!:' vexatorio ·O dispositivo ? Não,. A tConstHuição di;, que
a aposentadoria scl'á concedida aos que se invalidal'em • no
serviço da Nação. Parece, pois, quc exige invalidei'. absoluta,
porque não rcstring·e ao exercício das funcções que o jnactivo
or1cupava- e shn no scrvü,:o da Naçtio -; mas, quando não
o exigisse, a liYIJOthcse de um. inactivo voltar :í. actividade
eontraría .o preceito qurl ,·r~da as accumula,;ves remunomdas.
ou as remunet•a,;.ões accumulallas. E os preceitos constítu~
cionacs derem ser ·hat·rnonizadoB. Iutcrpretal~os isoladamente
seria alJsui·do. ·
·
O que cstú na inactividade c acceíta um novo cat·go dú
incontestavelmente a prova- sem intervenção de quem ctucr
que seja- de rtue não estava invalido. 'Conseguintemente, não
h a t·azfLo para manter uma inactividade que não existe.
Ferem-se direitos adquiridos ? Não, desde que a renuncia
depende de acto voluntario, E'· apenas uma condição que a
Icí impõe, dada uma determinada eircumstancia, pal'a que
urna certa e determinada pessoa possa exercer cargo publico .
Nada mais. E, imposta essa condição, afastado está o perigo
de futuras interpretações em apoio de quaesqucr reclamaçves.
Dir-se-ha: mas porQue nomeiam os inactivos ?
1:\. objeccão é procedente. Realmente, o Governo niw pócl''
e não deve nomeai-os. Mas a vl'rdadc é, ha. precedentes e
exemplos, que infelizmente não são raros, de tel~o 1'eito.
·Resumindo: o Gover·no, ém ol)servancia tlo dispositivo
constitucional que só autoriza a concessão ele aposentadoria
aos invalidos no servil;o da Na~uo ·~·do que prohibe as accumu~
lações remuneradas, 1não pódc nomear funccionarios inactivos
para novos cargos; mas, si o fizer, como jà tem 1'eito, c elles
acceitarcm a nomeacão, entende-se que renunciaram ás van~
tageus em cu ,i o :;os o se achavam.
·
·
EsLabelecida a reg:ra, foi tambem, a meu ver, ncccs~a!'io
consas·rar uma excepoão, em paJ•agrapho, que dispõe:
•Parag-rapho unico. !Exceptuam-se os mandados elecLivos,
entendcl).do-se, ~orém, que aquelles que os acceitaPem depois
desta Je1 renunc1am ás vantagens da inactLviââde: si o man~
dato fôr de Presidente o.u
Více-Presidente
~da R'epublica , du~
.
..
'-:>': ·.~·
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rnnto o C]t.mtl'ionnio: si l'ôr ele Senador ou Deputado Ft:d~rn.J;
dtll'ante as sessões legislativas; si l'õr estadoal ou n11.111JCJPal,
dmanlc o sou exercício el'fectivo. '
'A razão da excepção é que, sem ella, ·Cl·cariamos un~a
restriccão, que não esLá na •Constituição, aos cli['citos pohticos, porque a invalider. não implica necessat'iamente a incapacidade physica ou moral, caso em que, constitur.ionalmente,
suspendem-se os direitos políticos.
Regulada a situaGão dos inaclivos que ac!Jeitaecm func(!útJS
pulJlieas, no art. J.•, paragrapho unico, procurei systemaLízar'
· no art. 2", o ·que deve ser observado cm relação aos :l'unccionarios já em exercício eJ'fcctivo de funcçõcs cliffcrcntes daquellas que são chamados a desempenhar.
Eis o art. 2•:
«.0 i'unccionario civil ou milHar que já exercer i'Ulle\iÕCS
pn!Jiicas pcrdcl-as-ha acccitando qualquer outro cmpn•go,
cargo ou commissão remunerada. »
•\
~E' o principio geral, J•egendo todos os casos occorrenLes
que não estejam expressamente previstos nos pat·ag'L'apllos seguintes. E' funccionario, acccita outro emprego, entende-se
que renunciou o CJue exercia. Nem se cerceia a Iíbel'daclc do
Governo para que escolha os competentes omlc estiverem,
nem o direito C{ue tem cada um de preferir estas ou aquellas
l'untl()Ões. Sônúmte, como a Constituição prohibc as. accumulaçõcs remuneradas, quem acceitar uma certa Juncr:ão renuncía, pelo Jacto da acceiLação, a -outra que ,iá exercia.
§ -J. • Tt·atando-se de commissõcs electivas, profissionaes,
tcchuícas ou scicnLificas,. a acceitação implica apenas a perda
do cxei·cicio e dos vencimentos integraes emquanto durarem
as mesmas con~missões, obse1·vado quanto ás electivas o Jisposto no paragràpho unico do art. 1•,
~t\. excepção justifica-se facilmente; quanto ús commissões
élocLivas para não cercear os direitos políticos dos i'unccionarios; quanto ás prol'issionaes, . teclmicas ou scientificas.
porque Julguei inclíspensavel, . atiendendo a que se tmta,
muitas ver.cs, de homens competentes e capazes, que, na sua
profissão c especialidade ou pelo seu valor como ·scicntistas,
não se encontram eni grande numero. Aproveitai-os, em
certos momentos, é uma exigcncia imperiosa, quando não para
outros :fim;, ao· menos para o magisterio, para a construcçfí.n
de po['tos, estradas, congressos internacionaes, etc. Não ·h a
11rcju izo desde que da'hi não resultam accumulações rernu. ncr·aclas.
· !lias. a!Óm disto, o paragrapho en\'olve outra questão e
esta muito debatida at.é hoje. E' si os militares devem perder
o solcto no cxcrciéio ele funccões que não são militares. A este
respeilo, permitta-me a libercladc de transcrever pum aqui a
!Ypinião emitticla cm·1905 por Araripc Junior, uma das mais
luciclas intclligencias que tenho conhecido, tão eminente critico e liLterato como erudito jurista e exemplar funccionario.
Vol. vr
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r.Dizia dle, J•esponr.lendo ao soguin\.c ponlo de. uma consu}\.a
que llte .l'oi dirit;icla pelo então Ministro da JusLH;a o Nogoows
IntcriorCJs:
·
«.Os militares eonservrnn sem pro o soldo, 11aseando~se pu.ro.
isso no art. 7/t da Constituiçiw, QUC garante «as patentes,
OS TJOSLOS .e OS CUl'g'OS ina;Jl10VÍVOÍS >>'. Assim, Mb~m que SÓ por
sen LenrJa podem sol' privados do soldo. Or).L, c oSS\1 ~xacLa~
münle a situar.;uo dos lentes das escolas supor.wros, oUJU mamovibilidade é garamtida por esse mesmo artJgo.
Resposta:
«Si, em vil;tudo do disposto no art. 711 da çonsLiL1~ir;~o,
que garanto as patentes, os pqs~os o os earg~s mamovtvms,
só por scntcnr~a podem os müüares ser prrvados de suas
v:mLagens, sendo essa exactamente a situação dos lentes das
eseolas superiotes, nito é justo, dizem, que haja dons mod,os
do appticar
aquo\lo
attígo.aos cl'feitos da i narnovillilidadc,
. os
De accôrdo.
Quanto
l<lnles esLiio nas me~mas condic;.ões dos militares, dos rna:;ist.rados e de Lodos os que exerMm Junccõos a titulo vitalieio.
Os mililarcs, na confol'midadc da jurisprudencia actual,
eonflervam sempre o solc\o. Por mais que procure, IJOrlélTl,
no art. 71j, razão para climinar~sc os cffeitos do art. 73
não J<}ntre
a cncontl'O.
esses dous artigos não existe a miníma conncxão.
O art. 7!J. refere-se aos c:ffeitos da investidura. O funcllioJ<ario, uma vez empossado do cargo vitalicio, só pódc ser
priYado ddlc em virtude do scntonca. (Eu allcrescontaria,
nu dr!
acloa porccpr·.uo
espontanoo.)
Ora,
do vencimenlo é dcl'ivada· o póde modiJim1t'-5<!. cm hypÓtheses diversas c que estão previstas na
ler;i~laí,iflO. Se o vencimento dos vitalícios fosso, como pret<•ndcm, um apanagio, c1ue só se :Perde com a cxtinc~.ão do
direito do titular á posse do logar, as licenças nfto induziriam
descontos; no cmtanto, taes dcs~onlos se fazem todos os dias,
pela tei'C:·a parte, pela quarta c até do ordenado inteiro.
E' verdade que o decreto n. 77/i B, de 10 de .iunllO de
-18\lO, expedido pelo Governo Provisorio, estabolellfm que os
ol'l'iciaos do Exetcito, ela Armada e das classes annexas, pelo
ftwl.o de não perderem, cm-quanto não dessem baixa, a qualidade . militar, não perderiam o soldo da patente, p.or ser
esse v1rtualmente permanente.
·
· O referido decreto fundamenta essa regra no ·facto de
que, «cm quanto aptos, sondo oonstantos as suas funceões
so~ia~s- ele militares, constante devia ser tambcrn a jusLa wn!.t'lhulc;.no das provn:s ». E desta mancit·u se lhes comef•,ou a
ailonat· cumulativamente o soldo, ainda quando excrcéssem
<'lt~a.Jquor commissão ou cmpre:;·o, quer de caracter civil, quer
mlllt\lt', ou quando desempenhassem car:;os<politicos ou aclminisLrativos, no Govcl'no Geral da. Republica ou dos illlsLu.dos.
('In·st. annexas ao decreto n.·· 7~C A, de .1. de novembro de
1890, avt. 5°.)

,.. •
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Mas esse dect·eto é anterior ú ConsLiLuic;ãu, u CJ!H: 11fíu
Lom obstado a que se Gousidere em vigor.
O Ministm·io ela Justiça e Negocias Interiores não en...
l.enclou assim o principio da inamovibilidade, quau~o, por
aviso de 3 de setembro de HJ0:3, declarou que o lente nr. Antonio Olyntllo dos Santos Pires, posto ii disposição do l\Iinistel'io da Industria, afim de fazer parte da Co)llmissão Brazilcira em S. Luiz uão Linha direito a vencimento algum de
seu emprego, por conta daquelle l\linisterio, durante o prazo
da mesma conunissão. O que tudo está de aecõrdo com a
.Jurisprudenciil anterior á Republica, durante o regímen dos
privilegies que o arL. 7;!, da Constituição de 24 de fevereiro
extinguiu.
Com .cl'l'oi Lo, .iii. a Cunstitui(;ão do Impel'io consagrara em
seu art. 14.9 a pcrpctu idádc elas patentes e postos mil i tares.
Bsta declaração nãq im·pediu que se interpretassem os direitos
á percepção dos vencimentos de qm modo curial.
A lei, por exemplo, de 20 ele outubro de 1S.23, mandárn.
observar a L. Const. P~JrLJ..lB'UCZa, de 12 dt: outubro do 1821,
§ H, CJUC dispunha que os ofl'iciaes, nomeados para o cargo
de minist1·o e secretario de Estado, deixassem ele peL·ccber u
soldo durante o exercício dessa i'uncção.
1A l13i de :3 de oulubro de 1861, arL. H, declarúra que o
official quando, exercia o cargo de Presic!eqte ela PL'Ovinci[l
não percebia solclo. (Port,. ele 22 de maio de :lSGS.) Não
tinham clireiLo ao soldo de oi'ficiaes do Exercito CJUO eram
membros das Assem]Jleas Proviuciaes, salvo os rei'ormüclos.
(Res. de ri de abril de 181J9 sobro consulla da Marinha.)
Não podemos, vortanto, ficar em materia de privilegies
ftquem elo Y.mpcrio, tanto mais quanto o arL. 7:3 da Constituição vedou de modo absoluto as accumulações.
§ 2. o rNão se comprel1endem nas disposir;ões deste al'Ligo
e § ·~ • as commissões que o l'unccionario civil ou militar
exercer em consequencia do proprio cargo, posto ou patente,
caso em que perderá apenas ·a gratificação elo mesmo cargo,
posto ou patente para perceber, Juntamente com o ordenado
ou o soldo, a que por· lei lhe coube no exercício ela nova
fúncção. ·
·
O para;;rap'ho é inclispcusavel. Fúncções ha que só nor
eN·tns e c!cterminados l'unccionarios podem ser exercidas.
E~emplo: as c) o. procurador dil llepubliea, que só podem
ser exercidas ·POl' mmistro do ·Supremo Tribunal Federal; as
ele Il!Cmbros, excepção dos tog·ac)os, do Supremo 'J.'ribunal Milital', que só podem ser exercidas por officiaes ele ter1·a c
1pan as .de· delegados J'iscaos c inspectores das Alfanc!egus,
que só podem ser exercidas po1· l'unccionarios do Fazenda, etc.
§ 3. o São exclui das elas prohilJições as g·1·ati1'icações addicionaes ú mesma l'uncção por Lempo ele servi(io.
Dispensa juetificacão:
,Q ultimo artigo ~.: Revogam-se as disposições em contrario.

·.

ANN/tES DO SENADO
PAflECTm ll!\ CO:MMISSÃO DE JtJS'riÇA E LEGISLAÇÃO, N.
. 1.!H2, A QtJE SE TÍEFEfil~ o PARJWEH SUPRA

48,

DE

A proposi(ião da Carnal' a dos Deputados, li. 73, de ISOü,
merece approvação elo Sena elo.
· E' certo crue a Gommissão de ConsLiLuioão e Diplomacia
npinciii rio .Mntido de. sei· rc,ieilada. a. clita J:!roposioão .Porque
-«o Congresso Namonal, na nov1ssrma !01 de vcnc1men.Los
millLiü·cs, rEiguloü c!Eiviclamente o assuínpto, fixando o direito
que .toem os mi li Lares ú peJ•cep[iÜO elo seu so I do em quacsquer
ei!irJuzüstancias. »
Parece, emtanto, que a disposioão do art. '73 da Contstii.ui(ião J!'eclcral, l.orriallclo accessivcis a todos os brazileiros,
observadas as coh.dições de capacidade especial, cjue a le·i
csLatue;. os cargos publicas .civis e militares e vedando as
accilmulações remüneraclas, impediu que os militares pereebam vencimentos como Deputados e ·senadores e o soldo
de suas patentes. .
·Com ef'feíto, por mais que se pretenda fazer distinccõcs
hysantinas entre soldo e vencimento propriamente clit.Ô, a
somma que o militar percebe em virtude ele sua patente não
pitssa de vericimcmtb com cjile o Estado éontribrie pelo goso
r! e seus serviços.
Si, pois, a Constituição prohibe gne o cidadão perceba
ao J11êsino teinpo reinimct'a()ão por ma1s de um cargo, é fóra
de duvida que o militar não dfivc perceber o soldo e o subsidi·o,
Si o sübsidio não se considera vencimento, ó no cmtanto
nma Penmneração pemeh iria p()Jo rcpreseritant.e do povo no
exet.cicio rl!l. funcrjão de DermLudo ou Senador.·
Não seri!l. justo, crEianclo-se mesmo desigualdade, si o
]H'o,ieClo f'ossó appro~•ado tal· rJdmo está; por isso, a Commissão
opina no seiil.irlo qüe elle o seja. accrescenLanclo'-Se as sc';tuiiite;; r-mendas:- depois elas palavPas « ef.rcctívos c reformados», diga-se-« d os :fuilecioharios civis em cxercicio
on aposen Lados »; c depois da palavra «vencimentos» rliga-sn
-«ou civil»; climino-'Eie a palavra « ulgnín ».
'
·~

-.r.

Sala das Cqmmissões, 6, de ,i~mho de ·191'2.
L. Coalho
c Cam.pos, presidente. -Sa. Frm.1·e, relator. -.7. M. Matello.
il!'lll"'

......

PAJlE(!EJl UA. COMMTSSÃO DE. CONS'l'l'.rUIÇÂO B ))IPLOMAC!A, N. 2ü3,
J)E 1.91:!.; A QUg sg mm~m~ O PARECER SUPRA
.

:A proposioão d:i {1amara elos Dcpútados, rt. 73 dn 189()
!it;crhiliindo aci:J n1iiíl.:üês ri1cmbros dos Gong1iessos Fccíeral é
Jilslndoan~ .on r:ixcrticmdo quuesquer niuildntos . populares uctJUmrilrt!; os ;:;eü~ vencimentos Jilllítnr,cs aos que pcrrlehom pelo
tYXet~rJitJIO elos dil.os ~iltinr.lalos, nao pude, I11erecet• n approvacão
úo :senado, porrpw ,Jtí o Conta·csso NaCilonal, na liovissilüh lcl
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de vencimentos militares, regulou devidamente o assumpto,
fixando o direito que teem os militares á percepr,;ão do seu
soldo, mn qun.esquer circumstanein.s.
A Com missão 1\, pois, de parecer qne a proposicú.o, n. 73,
r.le 1.8nG, r:fio seJa adoptada peJo Senado.
Sala das ·Com missões, 25 de setembro de 1.0H. -Alencar
0H:im.arí1e,ç, presidente.- p. Jlfenrlcs ele Almeüla.- Crrssür.no
do NasC'(rncnto.
PllO.TEC'I'O !'lUTlS'I'l~'UT!VO DO SEN)mO, N. 18, PB
Rl'FEI\EM OS PAHEC::BRES SUPRA

·.\8\\7,

A QTm SF,

O Congresso Nacional resolve:
Art. ·1. o Os ~Ympregaclos Jedcraes aposentados ou reform~d~s, civis ou mili.Lnres, qun acccitnrem emprego ou cm~
m 1ssao rnrnuneracla do Governo Federal, estndonl ou mnmei pal, ou de companhia ou ernprcza por elles subvencionada,
ou celilhrarem com qualqunr clcsses governos llontracLo para
a prcsla'ção de serviço ret.rihmdo. perdcriio durante o tempo
rlo cmpt·ogo, commissão 011 Mntr·nct.o as vanta·:;ens ela aroReli Lndoria ou refot·,na ..
Ar!.. 2." O subsidio dos Senadores e Deputados niio poder:í ser accumulaclo com qunesquer outros vencimentos,
qualqur.r que sc,ia a sua clenom inar,ão ou natureza, civil ou
milHal', de actividade ou inactividade, cabendo ao ~enador ou
Dnpu Lado, a opção pelo subsidio ou pelos vencimentos elo cmpt·ego ou patente que tiver.
Paragrapho uni0o. A opção deverá ser declarada á Mesa
da respectiva Camo.ra, apó:; a prcsto.ção do r:Oili]lt'om isso, n
por clia communicada ao Governo. para os devidos orrr.it.üs.
A falta de dcr:larncão importa na opção pelo ~utJ~;irFo.
Art. 3. • Rrwogam-se as disposições em contrario. ·
Sala das sessões. n de setembro dn 1897. - Rrr.mú·o Ba'l'cr?llos. - Sm.Jm•·ino Y.illl1'fl. - Pelidano Penna. - Hem·ique
Cou.tinho. - T.mr.'!'o Sorl1•r!. - Manoel nm·ata. - .Toaqu:hn Pm·-

namlmco.

·

PUOI~OSTÇ}~O DA fJAMAUA DOS DEPUTADOS, N. 73, DB 189(i, A QUE
SE RBFEREM OS PARECEREI'\ E O 8UBS'l'l'l'UTIVO STJPUA

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. o Officiaes do Exercito ou da Armada. flffMI.ivos
ou l'eformndos. no exm•cicio dr. mandatos populru•ns, não po-

rlm·ão accumulnr venc.imenLo algum milital', nmn mesmo o
soldo dn sua 11nt•mte.
.
'\
I
'>
o
R
·
.
I'
.
·
.
" r.. ~.
evognm-sc as clSposJçocs em con Lrar10.
Cnmm~a dos De])utndos, 1n dn novembro de -t.89fi. - A.1•thn1'
Cr!sar llios, Pl'üsiclenLe.- Crr.nrlldo de OUvei'l'n l.ins rh: l'asr.mwellos, :I" !WCl'eLm·io. - Anausto ~rrr.vm·cs rlc · Lura, :3• ·som·cl.nl'io, servindo de 2°. -1A imprimir,
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porque não exista na lei do orçamento do exerc1CIO vi·gente
verba cm que possa ser comprchendida a despeza com tal
premio, julgo nccessario que se soliciLc ao Congresso ·Nacio~al
o credito exLraorKlinario de /1 :200:f;, ouro, para o respccL!VO
pagamento.
. ~
.
'SubmetLo o assumpLo ít vossa aprec1açao, para que vos
digneis resolver como fôr acerLado. »
Tomando em consideração a mensngem presidencial e esLa
exposição de moLivos, a Commissão de FiJlancas da Gamara
dos Depu Lados formulou um proj qcto, q~e é l1o.j c a proposivão
n. :1. 00, auLorizltndo a abertura do cred!Lo peclldo.
A Commissão de Finanças do Senado ó de parecer que a
mesma proposição deve ser approvada.
Sala das Commissões, 211 de outubro de 1012. -FeUc·iano
Penna, presidente. - '1'a1Ja1·cs de L'11ra, relator. - Urbano
Santos . - Gl·lfcer'io . - Bneno de Pcâva. -A . Azeredo. -L.
ele Bulhües. - F'1·anc-isco Sâ. - Cunha Pedrosa.
Pf\o"POST(),\0 DA CAM ARA DOS DEPU'rADOS, N.
Sl~ REFERE O PARECER

100,

DE

1912,

., 1

I

/1. QUE

O Congresso Nacional resolve:
lAr Ligo unico. J!'ica o Poder Execu Livo autorizado a abrir,
pelo i\HnísLerio da .TusLiea c Ncgocios Interiores, o .credito
cxl.raordinario ele /1 :200( ouro, par·a aLLcndeJ.' ao pa.gamcnln
li o premio de viagem conrcriclo ao Dr. Carlos Leoni Wcrneck, correspondente ao amuo de 'IOJJ; revogadas as ctü;oosiri3cs
cm contrario.
Gamara dos Deputados, U de ouLubro ·cte 191<2. -Sab·ino
Bar1·oso Jnnim·, pr·esidentc. -Anton'io S'irneão dos Santos Leal,
1" secretario. -Raul de Momcs Ve'i(Ja, 2" secretario. -IA, im·
primir.
N. 313-1912

A proposição da Gamara dos Deputados, n. 102, de 1!H2,
autoriza o Governo a conceder um anno de Jícenca, com Lodos
os vencimentos, a .Toaquim de Macedo Costa, 2• ol'ficial da
Directoria Geral dos Correios.
Esta Commissão é de parecer que elln se,ia emendado.,
concedendo-se a licenca sómente com ordenado; e por isto
propõe a seguinte
EMl>ND

. Ao artigo unico. Em vez de: « com todos os vencimentos»,·
d1ga-se: «.com ordenado).
. .
.
Sala das Commissões,21!t de outubro de 19:12. -FnUciano
Pmma, ]il'esident.e. - Franc'isco Sr.í, l'elator. - U1•bano Santos.
-A. Aze1•crlo. - Cnn h a. . Ped1'osa. - Tavares rle L'111·a; 1Jue110 ri e Paiva. - Gl'Uclwio,

'

.~

•
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PllOPOSIÇAO DA CAMAilA DO::\ DIWU'I'AUUS, N. 'lU:!, UE

J\)12,

A QUJL

SB RBFEHB O PAHECEH

O Cong'l'esso Nacionul

re~olvc:

:ArLigo unico. E' o Presidente da Il.cpublica autorizado a
corweclet• a Joaquim ele l\lacedo ·Costa, 2" oJ'fieiul clu Dit·ecLoriu
Ge1.•ul do~ Correios, um. anuo de lit:cnça, com Lodo::; os vcncimenLos, para Lrutumcnto de saude, onde lhe ~.:on vier; l'evog·aclas
as- cl is pos i1;úcs cm conLt·ario.
Gamara dos Deputados, H de outulH'O de J!JH!.. -Saú'ino
JJw·ruilu .funio1', pl'esidente. - A.ntonio Sitneao tluil Sanloil Leal,
1" sect·cLario. -Raul de Mol'acs Veiya, 2" se~.:reLal'io. ->A imprimir.
N. 344 -HHZ
Em 26 de ,iulbo de 1!111, o St•. Ministt·o Lia Jus Liça c

Nego~.:ios

lntel'im·es apresentou ao Sr. Pr·esiclentc da Jlcpul.Jlitm
a seguinte exposição de moLivos:
«Tcncio sido expedido, cm 26 de ,iulllu de l!JJU, pelo juil
fedet•al da set:(ião c.lc S. P·aulo, a cu r La IH'ecaLoriu para a execw;ão, pot• parLe do Governo, elo ac~.:órdfi.o do Supremo Tl'ibunal Federal, de· G de .Janeiro elo referido anuo, tornando
sem cffciLo o decreto de 21 de maio de Hl08 que nomeou o
Dr. João Pedr·o da Veiga J?illio, cnl.ão lente em disponibilit.ladc, para re;;01r a -cacleim vaga de philosophià do clircil.o
da ·Faculdade de DireiLo ele S. .Paulo, foi por esse motivo
expedido o decreLo de 18 de agosLo ele '19'10, revertendo-o
novamcnLo á disponibilidade.
Não havendo· verba para occot·J·et· ao pagamento dos vencimentos a que Lem ellc direiLo no pel'ioclo de 18 de agosto
de 19'10 a 9 ele mat'IJO closto anuo, dia anterior {tquellc cm
que J'alleccu, Lorna-so, por isso, necessario soliciLar ao Congresso Nacional o ·crediLo extraordina1'io de 5 :393$5•18 para
aquc!Ie i'im .
Submotto o assumpto á vossa apreciaoão pat·a que vos
digneis resolver como l'ôr acertado. »
Esta exposir;.ão ele moLivos foi enviada ao Congresso Nacional, acompanhada da seguinte mensagem do Sr. Presidente
da H.epublica:
«~rendo cm eonsiclcracão ,o que pondera o 1MiuistJ·o eh
Just~ca o Negocias Interiores ua cxposicão .iunLa sohr·c u
necessidade de EC sol icHar ao Congresso Nacional o credito
cxtraordínario de cinco contos trezentos noventa c trcs mil
quinhentos c quarenta c oito r:éis (5 :3!l3$5fl8) para pagamento dos vencimentos a que tem direito, no período de 18
de agosto ele ·1010 a O de marco deste anno, o Dt·. João Pedro
da Veiga Fil'ho, na qualidade de lente em disponibilidade da
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Paculdnde do Direito elo S. Paulo, cabc-mo"a honra do submoLLc:t· o gssnmpLo ú vossa apreciaoão, para que vos digneis
J'esolver como fôr acertado.. »
'l~enclo cm vista a e:xposit;fio feita e attendenclo a que o
1\l'OcliLo era soliciLaclo para dar· cumprimento a uma sonton(.ia
Judiciaria, a Gamara votou o projecLo que foi trapsl'ormado
na proposioão n. i05, do corrente anno, ora sujeita ao estudo
da Commissfio de mnancas, que aconselha a sua appl'ovar;úo.
Sala das Cornmissõcs, ;z;;! de outubro de 1!:!12. -F'r:Udano
Pcuna, pt·csidente. - :J.'a'VI:ires de Ly1'a, rela Lo r. - Gl'tJcerio.
- B1wno de Paiva. - C'Unha Pecltosa. - F1•anC'isco Sá, - D.
ele B·ttlhúes. -Urbano Santos. -A. Azeredo.
PI10POSIÇÃO IJA CA:i'IIAHA DOS DEPU'l'ADOS, N.
SB HEl'ERE O PAHECER

·105,

DE

1\H2,

A (.lU 1~:

O Congresso Nacional resolve:
Ar Ligo unico. E' o PresiclcnLo da Republica auLoriz:ado
a abrir ao MinisLcrio ela JusLioa o Negocias Interiores o crcclil.o oxlraor·clinnrio de 5 ::!93$5·<1.8, para pagamento dos vencimenLo.s que compeLem ao lento em disponibiliclndc ela Paeuldaclc de Direito de S. P·aulo, Dr. Jofto Pedro ela Veiga
Filho, no período de 18 do agosto ele HliO a O do rnaroo de
19U; revogadas as disposições em contrario.

Cmnara Jo:l Deputados, 11 de outubw do Hl12. - Saúüw
presidente. - .1ntonio Süneão dos Santos Leal,
J" secretario. -Raul de Moraes Vcfiua, 2• secretario. -A imprimir.

!Jat•t·oso .funior,

N. 34.5- i912
O pt·aticanLe ele conferente da Estrada ele J!'erro Central
elo Bra'llil, A.dalbet>to Manool elo Araujo, continuando enfermo,
roquc.z-cu ao .Congresso Naciort.al 300 dias do Jicenoa, cm proros;uouo, com toe! os os verwimontos.
.
L-\. Çarnar.~ d.os Deputados, s0)cnte da i)lformaçílo prestada
pela Dn·eeLOl'lU claquella Estrada a que acompat~ha o laudo
ela Directoria Geral elo Sande Publica opinando estar o peticionaria sofi'rendo do tuberculoso p'ulmonar, approvou a proposioão n. 80, concedenclo-1110 a licenoa .com todos os voucimentos.
Esta Commissão, p61·ém, ele accôrclo com as suas ultimas
decisões, entro as quaes figura a ele não se conceder mais
licenças com Lodos os vencimentos, seja qual i'ôr a hypothose,
é de~ parecer .que a proposioão seja ~mondada,· e por iss.o
propoe a segumte
·
·
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EMENDA

Ao artil;'o Ulnieo. Ern vo~ do «·com Lodos os vencimentos~.
di:;a-se: «com 2!3 da diaria».
·Sala das Commissõcs, 2tí de outulH'O de 1!H2. -Pulü:iano
Pr.m:na, pJ.·osir.Jcnto. -F-rancisco Scí, relator. - Bueno de Pa·íva.
- Glucet·io. -A. Azct•edo. - U1•1Jano Santos.
·
Pl10i.•OSLÇKO DA CA}!IAHA DOS DllPU'l'ADOS, N.

80,

DE

Hl12,

A QUl'.

SE REFERE O PARECER

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
.a eoncedor 3ü0 dias de licença, em prorogação, com Lodos
os vencimentos, a Adalberto Manoel de Araujo, praticante de
r:onl'oreritc da Estrada de Ferro Central do Brazil; revogadas
as disposições· em contrario.

Camara dos Deputados, iü de setcmbl'O de 1012. - Saú'ino
/IW'I'uso hmior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1." secretario. -liattl de Mo1·aes Ve·i(Ja, 2" secretario. -A im-

primir.

tI

~~

'' .0.

O Sr. Francisco Portella (•) - Sr. Pr•esidentc, JiQuei
vc).•uadoira·rnenie surprohendido com a noticia cornmunicuda ao
Senado pelo illustrc Senador por S. Paulo, de que se havia
praticado uma violcnci'a com o bispo de Nictheroy e tanto
maior foi o meu espanto, quando S. Ex. nas suas considerações declarou CJUC não teria trazido no Senado aquellas ponderações se não tivesse antes verif'i0ado da sua realidade.
Procurei saber da bondade de S. Ex. quem era o auto I'
do tolcgramma. Foi o clero.
Não conheço, senhores, ning·uem individualmente em Nietlwroy que seja o clero, mas fosse qual fosse a fonte, tratando-se de desrespeito e ainda mais de violencia ao príncipe
da Igreja, não podia ficar inclifferente a essa noticia c procurei saber o q•:.r. havia, surpreso de mim mesmo por não
eonhecer nada a esse respeito.
·
'Senhores, moro cm Nic~heroy, perto do palacio de S. Em.
c confesso que não notei cousa alguma de ex:traordinario,
que . demonstrasse a menor occul'l'encia na 1·esidcncia ele
S. Em. ; mas is lo me teria escapado.
Por que então se fazia essa violencia ao prirwipe da I;;roja '!
. Parecia-me uma explor~ção, mas !l~O politica, porque não
'11aV1a em campo uma questuo de host1hdade ao Governo.
Que foi, então que motivou esse desrespeito e a inter·vcnoão da policia nesta questão?

(•) Este. discnrso não foi revisto pelo ·orador,

•·'·
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houve violencia praticada .contra a pessoa do bispo de Niclhcroy, sendo apenas para lamentar· que houvesse jornaes
qlle, no intuito de alarmar a opini.ão publica, usassem de
expressões «' violencia inqualificavel ao Sr. bispo ,, porquanto
sabem do quanto ó capaz o espírito religioso do povo, e Jazendo com que até o Sr. Arcoverde lhe dirigisse um tele-:
gramma nos seguintes termos: «Protesto con.tl'a violencias
feitas a vossa sagrada pessOa. ,
. São, pois,. estas as considerações que faço ao Senado no
desempenho dó compromisso anteriormente tomado. (Muito

·bem; muito bem.)

·

O Sr. Ruy Barbosa pronunciou um discurso que será
opportunamente publicado.
O Sr. Presidente -Antes de passar á ordem do di::., cm-.
l.Jora esteja esgotada a hora do expediente, a Mesa se julga
obrigada a attender aos reclamos feitos pelo illustre Senador
pela Bahia, nas observacões eloquentes que acaba de produzir
relativas á interpretação do Regimento do Senado, quanto
aos arts. 69 e seguintes,
que se referem ás .sessões secretas..
.
S. Ex., -ao produzi,r a notavel oração que acabamos do
ouvir,· fez referentecias. :í. pratica ininterrupta seguida pela
direccão do Senado desde a proclamacão da: Republica ató
hoje, sem solucão de· continuidade, por todos quantos· tiveram
a honra de dirigir os trabalhos desta Casa, designando, sempre,
para ordem do dia da sessão secreta as materias constantes
.do art. 69.
·
O Sn. !RUY BAnBOSA- A começar por mim mesmo.
,Q Sn. IPnESIDENTE- S. Ex. fez notar, e em parte com
exactidão, que o procedimento da direcção 'do Senado estava
cm desharmonia com a lettra expressa do Rc,gimento. ·
Sinto dizer que a opinião de S. Ex. não é, em sua total~dade, accéita ·peln Mesa, c, expondo as razões em que me.
firmo, espero que S. Ex. se conformará com cllas, vendo
.que tenho motivos para divergir da sua autorizada. opinião,
quando se referiu ao ad. · 70 do Regimento. ·
.
·~ : N~ -yerd.nde,. o art. G9 estabelece que os trabalhos das
uommJ~socs, 9uando « vcrsarel!l sobre projectos de lei .ou
r.esoluçoes attmcntes a declaraoao de guerra óu accôrdo sobre
a paz, a tratados ou convenções com paizes estrangeiros a
concessão ou recusa de licenças para a passagem de for~as ·
est~angeiras pelo terrHorio nacional para operações militares;,
s.erao sempre secretas c o paragrapho unico deste a:rtigo
a~o.cr~scenta: CIU'C s.ó será secreta a reunião do Senado si a CommJssao ass1m o requerer e o Senado concordar.
O art. 70 .di~: «Serão Lambem sepretas as reuniÕes em
que as Comm1ssocs tomarem conheCimento de nomeações ·
feitas f!Clo Presid~te da. Rcp_ubli.ca,. depend'entes, por lei, do
vpto dcl Sen!ldo _, .. E na~a ma1s d1z,. 1sto é, determina 0 modo_
. li
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de proceder pelas Commissões, mas cala sob a fórma por q~e
deliberar{t o Senado. Nesse ponto ó de todo omisso o Regimento .
. Sem f!llcr·cr, nesf.c momento, fallar em nome da Mesa, mas
sinr cm .meu nome proprio, devo declarar aos meus illustres
eollegas que sou, e sempre fui, de opinião que não só o voto
sccl·olo osLabolecido então pelo Regimento devia ter sido abo1ido, como as sessões secretas que só deviam existir por deliheracão expressa do Senado, quando porventura se tratasse
de assumptos de suprema gravidade, e que, muitas vezes,
exigem deliberação reservada e si alguns dos membros desta
Casa não quizesse guardar a . discrecão devida, a· responsabilidade desse acto só a eJles caberia.
Na verdade, momentos Lêm havido e devem haver que esta
assembléa tem de deliberar sobre assumptos que exigem o
maior sigiiJo.
O Sn. RuY BAnsosA-E' isto justamente que estabelece o
Regimento; eu não impugnei esta parte.
. O Sn. PINHEIRO MACÍ-rADO- Quanto ao assumpto que occupa a atLencão do Senado, 6 elle sem duvida daquelles que
estão nesse· numero, c a disposição regimental anterior, .exigindo que a deliberacão a respeito seja em sessão secreta,
deve ter tido. cm vista evitar que as discussões sobre a reputacão de homens que podem ser investidos de elevadas funccões
neste paiz sejam foil.as de modo a tornal-ca õuspeitos perante a opinião publica, desmerecendo-os no conceito geral,
som, entretanto, tolher a liberdade dos Srs. Senadores na
analyse do assumpto que lhes 6 dado a examinar.
Assim quer me parecer que foi este o motivo que pre- .
sidiu ao dispositivo do Regimento, que exige que as sessões
sejam secretas quando se tratasse dessas nomeações.
O Sn. UuY BAnnosA- Ao contrario. Foi a praxe que isso
estabeleceu.
.
0 Sn. PINHEIRO. MACHADO- Neste ponto a praxe está em
Jlarmonia com a le!.
·
.
0 Sn. RUY BARBOSA- Não apoiado.
0 SR. PINHEIRÔ MACHADO- 0 Regimento actual sobre
este assumpto é a cópia fiel do Regimento passado.
O Sn. RuY BARBOSA- Mas· este não desappareceu ?
O Sn. PINHEIRO MACHADO - E' sobre este ponto que
chamo a attencão e. solicito a esclarecida opinião de V. Ex.
'9 Regimento anterior, na parte que trata do caso, determmava no seu art. 162:
.
.
c Apresentado o parecer, será dado para ordem do dia da
sessão . immediata, salvo adiamante justificado por algum .
Senador. ,
··
·
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O SR. RuY BARBOSA- Não posso responder a esse topico.
O Sn. PINHEmo MACHADO- O Codigo Commcrcial tinha

sido publicado e nessa occasião se verificou que haviam sido
omittidas certas disposições approvadas.
O Sn. Rm: BAnnosA- Neste caso a especie não é a
mesma. O codigo tiJ~ha sido yotado nas suas tres discussões
e ma sua redacciío í'inal; linha sido, portanto, · submett.idd
debaixo dessa fôrma regimental ao governo que o tinha de
sanccionar.
·
Portanto, nessa hypothesc, o que faltava para que essa
parte do Godigo fosse executada era a publicação que o Governo, por uma negligencia sua, tinha deixado de fazer.
O Governo preencheu essa formalidade que até então não
tinha sido preenchida.
Mas isto só se poderá legitimar pela consideração de que
a lei passando pela sua elabor-ação regimental, tinha sido votada em tres discussões, nas duas Casas elo Congresso, e em
s::Jguida remettida ao Governo que a sanccionou.
O SR: tPINHEIRo MACHADO- A omissão foi da typographia. !A disposioão :l'oi votada pelo Senado e depois não foi
incluída no Regimento.
Agora, pelo exame :l'eito. por V. Ex., se verifica que no
Regimento não estava incluído aquillo que o Senado votara
em terceil'a disuussão e cm rcclncoffo final.
ü Srt. Huy iJ3ARBOSA-DepoiH de votada nas tres discussões, nno ttnha, além disto, de ser votada a rcdaccão
final ?
O Sn. PINHEmo MACHADO- Sim, c essa redacoão foi votada, mas qurundo foram organizados os fol•hetos do Regimento,
não constou delles essa disposição.
ü Sn. Rm: JlmaosA- O voto na ultima discussão foi o
sPguinte: Que essa disposiono passasse do artigo tal para o
a1·tigo qual; que se transferisse de um para outro artigo. Os
incumbidos dessa redacção :l'ínal t.inham do :fazer essa. transposição e na redacoão final. ..
O •Sn. PJNHEmo MACHADO- Na occa~iiio do ~e votar a
J'NlMçfi.o :l'inal .iú tinha sido omii.Lida.
o Srt. nu·r D:lllUOSA- Logo niio ro,i votada.
O SR. PINH~>mo MACHADO- A votaoão do Senado :foi clelevminando ·a transposicão dessa disposicão de um titulo para
outro.
O Sn. Huy BAnaosA- Não ha clisposicãc nen'huma mandando eliminar esse at'Ligo; houve, porém, uma deliberação
mandando transpor; essa trans110sição devia ser •feita e assim
votada a rcdncoão. ·

,.
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Entretanto o facto que sempre fica cm ultima analyse é
de que a redacção votada pelo Senado é essa que está no regimento .. E, como entendo cu, a elaboração legislativa não
i'ica u!Limada sinão pelo voto que approva a redacvão final,
desde que a .redacção final foi n'os !.ermos cm que está consignada no !Regimento; esta é l'cdaccão que nos rege.
Acho que nós não lemos, como estou ccl'Lo que V. Ex.
não tem, sinfí.o o dese,io de que o meio pelo qual o Senado,
de conformidade com a lei, possa sahil· dessa situação ÍI'I'egular,
seria uma indicacão mandando inclui!· no al'L. 70 essa clausula,
que, por negligencia dos redactores do Reg·imcnlo, deixou de
figurar nclle.
Nessa hypothese, votada agora pelo .Senado tal indicação,
ficava resolvida a questão. De outro modo, posso assegurar.
a V. Ex., com toda a sinceridade ele meu. espirita, que a situação não será regular,
O Sn. PrmsmENTE- Eu acho que V. Ex. tem inteira razão.
Para se normalizar a situação sómente se pócle appellar para
o voto do Senado. Mas o art. 70 não determina que a sessão
do Senado possa ser 11uhliea; determina que n. sr.ssfío da coml11issão seja secreta.
O SR. RuY BARBOS.\- Como o m'L. G9.
O S11. Pn"SIIHN'l'E- O art. 70. que 1í posterior ao ar L. ü9,
estava preso a essa deliberação. A in f.el'pretaç.ão natural é que
a sessão do Senado deve ser secreta.
O SR. ·RuY BARBOSA- Nã.o apoiado.
O SR. PRESTD~N'J'E- Pois si o regimento manda que ató
a sessão ela Com missão se,i a secreta !
O SR. RuY BARBOSA- Ao contrario. Ha um verdadeiro
contraRLe ent.r·e os dous artigos. V. Ex. ve,ia que o art. G9 começa
dando o canLer de segredo obrigatorio aos t1·abalhos das
Commissões e termina dizendo que a sessão do Senado será
seereta ou não, conforme o Senado deliberar. Logo, o que se
dnduz tí que, do J'acto de no art. 70 o regimento r.sLabelecer
rJtHl sejam secretos os trabalhos das Commissões, não se segue
que t.runbem o seja, obeigat.oriamente, a deliberação do Senado. Não vejo portanto outl'o meio regular sinüo uma indieação votada pelo .Senado. Si me abstenho de apresentar essa
indicação, é porque o f'azen·do seria para reproduzir no art. 70
o paragrapho unico do ::wt. 6!J, que estabelece .que as resoluções do Presidente da Repuhl ica, fazendo nomeações elependentes da approvacüo do Senado, seriam discutidas em
seRsão publica ou secreta, segundo o Senado deliberasse. Isto
é: estabeleceria o segredo facultativo.
O Sn. Pm~smBN'I'E-.Jú disse a V. Ex. a razão por que
não fallei em nome da 1!\Iesa. As diseussõrJs l.ravadas nesga
terreno pódem ferir melindres da pessoa cuja noineacão está
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sujeita á. approvacão. Por isso é que o regimento sabiamente
determinou que quando se trata dessas nomeações a discussão
·
será sempre secreta.
O SR. RuY BARBosA- E' um engano, perdóe-me V. Ex.
E' um preconceito que a reunião não justifica. Desde que
contra a reputação de um inviduo nomeado para um cargo
da Republica se levanta debate no seio de um corpo tão elevado como o ·Senado da Republica, o primeiro interesse daquelle contra quem se levantam essas n.ccusacões é que ellas
se liquidem por modo tal que toda e qualquer suspeita sobre
o seu nome accusado se desvaneça.
E' precisamente isto o que se póde verificar mediante
a publicidade das delibcraçücs do Senado, porque o sigillo da
em resu!Lado app!'ovar sempre por esse Lra!Jalho inevitave!
de imaginação do publico as accnsações feitas ao individ11ci
cuja defesa não se conhece.
'
De que sel'vc esLe pretendido seg1'erlo si a imprens:i inteira no dia seguinte rclaLa ao publico a impugnação levan~
tada no Senado contra o nome da pessoa nomeada ? Sabe-se
que cón tra esse nome se arguiram talvez accusacões graves:
Uns dirão que as accusações foram rebatidas; outros affir~
marão que ellas ficaram comprovadas, e dessa dúvida, dess::i.
incertent, dessa indecisão, on f,l'ü veJ•sões oppostas, resulLal'tí
necesar.iamcnLo a suspcif.a cuja conf.ilmaeão vac macular o
nome da pessoa nomeada.
.
.
.
.·
Si as arguições são injustas, a defesa na sessão publica
lavará. inteiramente o nome do accusado. Si as arguições são
injustas, bom •é que se reconheça a verdade dos factos imputados. Não ve,io pois vantagem nenhuma para ·os interessados
cm Laos incidentes neste segredo, cuja virtude se apregoa.
Pela minha parte, si me achasse numa situação desta natu"7
reza, me revoltaria' contra esse sigillo, do qual o que resulta
para o magistrado verdadeiram.ente · limpo, ·para as repu"7
tações offectivamente sãs, é a perduracão da suspeita ou a
creação della. Si eu me achasse na situação desse magistrado,
ou me indignaria contra um regímen absurdo que deixa pairar
a suspeita e não permitte que a defesa se opere com toda a
solcmnidadc a ·que a justiça tem direito. !\Ias cu não quero
entrar cm considernoões desta naLurmm. O meu proposito, pc.. dindo. ainda a palavra, em hora tão adcantada, quando os
nobres Srs. Senadores estão evidentemente fatigados c cu
tambem, o meu proposito era simplesmente corresponder
ú delicadeza de V. Ex. dando as razões pelas quaes não mo
acho convencido quanto 'n maneira por que Y. Ex. considera
o art. 70. Alc;r_edito que, a despeito dos factos relatados nc:r
V. Ex., a lei' do Sen::tdo é o Regimento no texto aqui boje lido
por. mim. Si existe lacuna, que seja ella supprimida J)or uma ·
md1cacão. E' o unico meio de se corrigir a irregularidarla
apontadn.

'
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O Sr. trancisco Glycerio (*) (pela ordem) -Sr. Prt~SÍ··
dente, não entro na questão da utilidade ou não do segredo
das nossas deliberações. Meu ponto de vista é referir-me ao
incidente levantado pelo nobre Senador pela Bahia, quanto
ás omissões do Regimento.
V. Ex., soccorrendo-se de varias informações, fez lêr o
parecer da · Commissão de Policia de então, do qual consta a
votação que all.era o Regimento.
.
•rrata-se de uma votação havida conforme consta desse
documento, mas votacão que não consta do texto da lei.
A lei se compõe normalmente de votação, redacção e publicação, como nint,'Uem igonra. No caso, porém, houve preenchimento da primeira condição, não sendo as duas outras, isto
é, não houve redacção nem publicação, quer dizer, a votação
1'az affirmação em um sentido e a redacção e a publicação
contrariam aquella affirmação.
Mas isto bem ponderado póde desapparecer e ser mantida a opinião de V. Ex.
Mas, pergunto, não terá havido alguma razão que explique
o facto? ·
O Sn. PRESIDENTE- Não, senhor.
O Sn. FRANCisco GLYCEnio- V. Ex. não concordará commigo que· a Mesa deve fazer um estudo retrospectivo da
questão apresentar amanhã ou depois alguma cousa para
que o Senado possa votar com conhecimento pleno da causa ?
O Sn. PRESIDENTE- Ainda qu~ a Mesa tivesse esse intuito,
o artigo do Regimento só podia ser modificado por votação
expressa do Senado.
O Sn. FRANCISCo GLYCERio-Naturalmente; o parecer da
Commissão ele Policia seria submettido ao voto do Senado,
transformado, portanto, em cr.aeuda de redacção que teria
o fim de sanccionar tudo q1,1anto temos feito até aqui.
O Sn. PnESIDEN'l'E-V. Ex. que está sendo tão Iogico c tão
concludente nas suas observações, não póde querer que se.ia
alterado o regímen da confecção das leis, estabelecendo-se
uma emenda de' redacção sobre assumpto que já foi publicado.
O Sn. FRANCisco GLYCERIO- Mas, perdão, si a solução
contraria a Mesa. Si a redacção não póde ser modificada,
aquillo que dei! e consf.nr é que tem de ser executado.
0 Sn. RUY BARBOSA- :Apoiado.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Eu desejo ir em soccorro do
:v. Ex. e V. Ex. se deixa apanhar.
(*)

Este discurso não foi revisto pelo orador.
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O honrado Presidente do Senado reconheceu a proccdcncia das minhas consideracões sobre o art. 69, confessando
assim que aLé hoj c todos os Presidentes do Senado, por um
ll!'!'O commum c succcssivo, toem ido contra o irtcgimento ..•
O Sn. PINHEmo MACHADO- Naquclle ponto.
O Sn. iRUY BARBOSA- . • . considerando como obrigaLorio
o segredo a respeiLo dos assumptos enumerados no art. GO,
quando cm cada um desses casos o Senado tinha do ser ou-.
vido para dizer si cm vez do segredo não proferia a publicidade.
.
Si S. Ex. reconheceu a proccdencia das minhas considerações a respeito des::o assumpLo, não reconheceu as quo
se referem ao art. 70; mas para assim fazer foi obrigado a
Jmscar elementos oxtranhos ...
O Sn. PINHEmo MACHADO- Elementos oxLranhos .não; são
elementos historicos.
O 'Sn. RuY BARBOSA.;_ . . . clcmeu Los que não estão con~
sagrados no texto do Regimento.
.
O Sn. PINI-IEmo MACHADO- Estão no texto do Regimento.
O Sn. RuY BARBOSA·- O texto do Regimento é que nos
obriga, ó a nossa lei; 1é o que se ar. ha impresso na redacção
final da nossa lei parlamentar; é o que foi dado a lume no
Dim·lo do Oon(J1'csso. E .nesse texto· do. Regimento foi omiLtida
a disposicão que impedia o caracter dc·segredo aos trabalhos
do Senado neste assumpto.
Logo a ~lesa não tem o direito de, com elementos que
são do archivo da Casa, mas não são do· Re,g,imcnto, convocar sessão secreta para os assumptos de que se trata. Si a·
Mesa está, ·como reconheço, de boa fé c si o que quer é acceiLar,.
como é de minha parte igualmente, aguarde a Mesa que essa
sitnacão irregular se regularize; está ·nas suas mãos o meio.
O honrado Senador por S. Paulo abriu-lhe para isso caminho
facil. A Mesa que apresente seu parecer acerca da indicação
apresentada pelo honrado Senador pelo Maranhão e, votada·
pelo Senado a inclusão desse texto no Regimento, poderá a
Mesa convocar sessão secreta. Si de outro modo fizer, V. Ex.
Lcrú errado contra a lei, a l\fesa terá commettido um attenf.aclo contra o !Regimento c o publico não receberá· de outro
modo a resoluoão ela Mesa; e si ella se recusar a acceder ao
reclamo razoavel daquelles . que não lho pedem sinão quo,·
pelo concurso sómente de sua vontade, regularizo, de modo·
ião facil, uma situação confessadamente errada. ·
O SR. PRESIDENTE....,.. Peco licenca para afd'irmar
V. Ex.
que estou interpretando o Regimento com perfeita· impar,cialidade: V. Ex. levantou a questão cm um longo discurso
em que explanou as razões que tinha para fll'ndamentar ·sua~

a

~~~

.

.

.

.

.

't,,:

,-J::-

.

(.

.

.

'

·.:.-...

·.,·'

•.,.,

... ,

.... '
!" ..

SESSÃO EM

i

·li'

l

I

25

DE OUTUBRO DE

1912

231)

O Sn. Ruy ·BAnnosA -IA~ó agora não pude pül' cm clu vida
a íu;rmrdalidadc de V. Ex.; mas, depois que se mo ofl'crcco
aborta a porta da indicação do honrado Senador pelo Mara~
Jtilão, V. Ex. j ú não pódc reclamar a mesma confiança do
minha par.Le.
.
O' Sn. Pnn:siDEN'l'E- Lamento que V. Ex. não mantenha
cm relação <i minha pessoa o juízo que serenamente conservo
crn relaçilo a v. Ex.
V. Ex. nem siquor me ouviu; nem siqucr me permiLLiu
apresentar as razões quo tinha o mantenho para sustentar
rr.ir,ha opinião o já sahiu com uma observação que, incontes..,
tavelmento, destoa de sua habitual delicadeza.
O Sn. Ruy BAnnosA- Não apoiado. P.erdôe~me V. Ex.; pôr
cm duvida a imparcialidade poliLica da Mesa não ó falta do
delicadeza.
O Sn. PnmsiDEN'rE- Quando declarei que a intervenção
do arL. 70 não podiv. sct· J'oil.a s~não do hamionia com o art.. 102
do antigo Regimento, omHLido na occasião da approvação da
redacção final ·do Regimento actual, não fiz mais do que pro~
curar no elemento historico as bases para a interpretação que
cabo sobre o assumpLo de que se está tratando.
Os honrados Srs. Senadores sabem que a Mesa não p6de
ter mais nenhum interesse cm manter sigillo, nesta questão,
porque, como bem notou o honr·ado Senador, hontem o agora
mesmo, quando occupou ·a tribuna, tudo quanto· se podia articular rclativamel,lte á nomeação do juiz indicado pará
occupa!' uma cadeira no ·Supremo 'fribunal já foi aventado, já
foi tornado publico.
O Sn. FRANCISCO GLYCmuo- Mas a defesa desse juiz ainda ·
não foi lida; acha~se na Secretaria o o honrado Senador
pelo Maranhão convidou~mc para estudiil~a hoje, esta noite.
Esta âefesa p6do ser a sua completa rehahilitacão.
O $n. PRESIDENTE- Eu não discuto este assumpto, norn
posso dclle tratar, como director dos trabalhos do Senado. E'
meu dever alhciar~me completamente desta questão, o por
estar assim de animo deliberado é que ha pouco estranhei a
invectiva elo illusLro Senador pela Balda, que ·não teve a pacicncia para ouvir as ultimas palavras que ia proferir. ·
O Sn. Ruy BAnnosA- Tive toda a pàciiJncia.
O Sn. PnusmEN'l'm- Ia declarat· aos honrados Senadores,
quando fui interrompido por S. Ex., que, desde que entendem
SS. EEx. cruc não estando incorporado ao nosso Regimento o
artigo do !Regimento votado pelo Senado, cs~e não tom forca
elo lei;· a Mesa não tem duvida alguma, embora mantenha a
opinião de cr.:~e esse artigo deve fazer parLe do !tegimento,.
cm convocar sessão publica, ·para a discussão immediata da
nomeat;ão feita pelo Sr. Presidente da Republica.
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Quanto á indicacão do nobre Senado'r pelo Maranhiio, a
Mesa dará opportunamente pareoer, depois de su.ieitar, como
disse, ti. clboussão publica o caso pendente do Senado; o contrario pareceria nova protellacão.
O SR. RuY BAnaosA- Não ha protcllg,cão ~est~ caso. Ha
o procedimento regular.
-·'
·
Catiliua não bate ás vortas da cidade, poi~ não se lt·ata
de matería de tal urgencia. .
O SR. PRESIDEN~·E- VV. J~Ex. entendem que a l\Iesa falta
ac oumprimento do seu dever, toda 'VOZ que marca sessão
secreta, POL' clesharmonia, na opinião de V. Ex., com o art. 70.
Pois bem, a Mesa satisfaz os escrupulos de V. Ex. Não marcarrt sessão secreta, embor·a i·eserve-se o direito de consullar
ao Senado, em tempo, sobre a necessidade de adoptar ·a sessã0
secreta para esses assumptos.
Ainda mais, oomo na opinião ele V. Ex. não póde ser inter~
preLado o art. 70 pelos ·elementos que serviram de discussão,
quando se organizou o Regimento, e devemos applical-o tal
qual foi publicado, a Mesa terá obrigac.ão de màrcar uma
sessão publica pam discutir a nomeação. E' isso que eu JniJ
poderia l'Ol'I'ar de communicar ao Senado;, mas, tratando deste
assumplo, como ele Lodos os assumptos publicos, com a minha
habitual franqueza, não quiz que VV. EEx. amanhã entendessem que ·eu os tinha surprehendiclo com uma decisão que
não conheciam.
Eis porque cxtranhei que 'iV. EEx. me aitribuissem uma
deoisão, uma deliberação que. não estava em meu pensasamento.
O Sn. H.uy BAIIBOSA- E 'porque uós deduzimos das suas
primeiras palavras. Parecia-me que a decisão de V. Ex. ia
ser exactamente oppostà á que acaba ele communicar ao Senado.
O .Sn. PRESIDEN'I'E- Eu quiz fazer sentir desde o com eco
que entendia que a interpretação genuína do art. 70 não podia
ser :feita sinão de harmonia com a discussão que se travou
aqui ·no recinto.
O ·SR. FRANCISCO 'GI.YCEmo- V. Ex. quer nos fazer uma
surpreza.
O SR. PnESIDENTE -Estando esgotada a hora, vou levantar
a sessão.
Designo pm·a ordem do dia ela seguinte:
Votação em discussão unica da redacção final da emenda
do Senado tí proposicão da Gamara n. 68, de 1912, que autoriza a concessão de um· anuo de licença, com todos os vencimentos, ao escrivão do Juizo Federal do Acre Antonio Dias
·
.Coelho·'
,,:

I
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.....
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Conti·nuação da discussão unica do veto do Prefeito n. 1,
de 1912, ú resoluç.fio do Consell1.0 1\Iunicipal que regula a con-

cessão do aposou tadoria ou jubilação dos funccionarios mu- .
nicirmos o dá outras providencia!;. (com Jla1·ecc1• da Gornin-isslio
de Constituição c Diplomacia, (avomvc( ao «veto» c cont1·ario li cuwrula do Sr. Pires Fc·rJ•eim);

uniea do vrJ.lo do l'J·cl'eit.o 11. 1:!, d1~ J!JJ2, lÍ. rndo Conselho •Municipal que autoriza a concessão do
jubilacíío, com vencimentos a·nteriorcs ao deereto n. -1.338, do
2!! de agosto elo HJH, aos professores elementar-es que contarem mais elo 10 annos elo serviço el'i'ooti'vo e dá outras providencias . (com parcce.1· (avorave-l da Comrn'issão de Consl'i·
tuição e D·iplornacia) ;
.
1.
Di~tJussão

solu~ão

2• discussão do projecto do Senado n. 57, do 1912, autorizando o Pr·esidenk dtt Hepublit.m a cotwedet· Iieeii(:a pOI.'

llm anno, com ordenado, para tratamento de saude, ao bacharel Acyndino Vicente de Magalhães, juiz togado .elo Supremo
Trilmnal Militar (oj'j'e1'ccülo pela Comm:issão da F-inanças);

3" discussão do PL'o,iecto do Senutlo n. G4, de 1!H:2, autorizando o .Proshlonto .da Republica a conceder· !iccnr!a pot•
um anno, eotn .ordenado, para Ll'atamônto do saude, a Emílio
Co~la Alvos, praticante de 1• classe do's Coneios da Bahia
(o((erccülo pela Com.m'isslio de F-inanças);

.. 3• discussão do pro.ieeto. do Senado n. 5ü, de 1012, autorizando o Pr·esidentc ela Republica a conceder Iiuenoa, por
um anno, com ordenado, para tratamento "ele saude, ao bacharel Luiz José Sampaio, juiz substituto d'ederal na seecão
do Rio Grande do·· Sul (oJ'J'erecido 21ela Gornwisscio de Ji'irlanças) ;

·

. ,. .. .

Levanta-se a se~são ús 5 hqras da 'tarde.
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PRESIDENCIA DO SR, PINHEIHO MACHADO, V!CE-PRESIDEN'l'El

A' 1, hora éla tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que· concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreir·a
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Jonathas. Pedrosa, Uan-:
elido Abreu, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, José Euzebio
Urbano Santos, Mendes de ~\.!moida, Franci§,Ç.O S(t, Tavares
de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves ~orroira, Ribeiro .do.. Brilto, Raymundo de
Vol. VI
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Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Louronco Baptista, Francis•co Portclla. Sá Freire, Augusto de
Vanconccllos, Bueno de Paiva, Feliciano J:'cnna, Francisco
Glycerio, Leopoldo de Bulhões, ;Braz Abrantes, A. Azercdo,
1\IeLello, J oslé Murtinho, .Generoso Maruucs, Fel ippc Schmidt,
c Abdon Baptista (40).
Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs. Silvcrio Nery, Arthur Lemos, Laura Sodré, Ribeiro· Gonçalves,
Gervasio Passos, Pires Ferreira, Thomaz Accioly, Antonio de
Souza, Coelho e Campos, José Marcellino, Moniz Freire, João
Luiz Al·ves, Nilo Pecanha, Alcindo Gtlanabara, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, CaJ'l?.pos Salles, Gonzaga Jayme, Alencar
Guimarães, Hercilio Luz c Victoriono Monteiro (21).
E' lida e posta em discussão a acta da sessão anterior.

•

O. Sr. Francisco Glycerio- Sr. PresideJ:1,te, os discursos
aqui pronunciados são objecto da acta; não estr.anhará, porta:nlo, 'V. Ex. que, por occasião da discussão da acta, ·CU peca
licenca para fazer uma declaração.
O discurso que tive a honra de proferir nesta Casa em
relação ao projecto que restringe a faculdade dos Estados de
emittirem emprestimos estrangeiros sahiu, como tive occasião de declarar, com incorrecções.
Requisitei então as notas tachygr;tphicas c ellas me foram
cnLreg•.Ics; corrigi, . porque realmente dependiam de uma
ampla corecção, e as restitui em seguida á Secretaria do Senado, ,que immediatamente se desempenhou do seu dever, rcmettendo-as ao Diario do Conqresso. ·
Hoje' o Dian:o do Conrn·esso reproduz o meu discurso com
grande parte que eu havia inutilizado com um traço, na impossibilidade de poder fazer uma correcção exacta. Parece-me, porém, que a culpa foi toda minha, porque no Diario
Of{icial me observaram que o traço significa ordem para que
a impressão seja entrelinhada.
·
Pobre neophito como sou, cahi nesta inadvertencia.
Gemo o meu discurso contém cousas das quaes não posso
tomar a responsabilidade,. venho. fazer esta declaração, e de
novo chamo a _attenção das corporacões encarregadas ·desse
serviço, não só no .Senado, como no Diario do Conaresso, para
cru e o meu discurso saia dcvidamr-mtc revisto.
:Aliás, eu já me dirigi ao. director da Imprensa e fui attenciosamente recebido, parecendo-me que as cousas ficaram
providenciadas.

O Sr. Presidente- Os desejos de V. Ex. serão satisfeitos.
O discurso será publicado devidamente corrigido.
E' approvada a acta.

;.'
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O Sr. i" Secrêtario procedo á leitura do seguinte .
EXPEDIENTE

OHicios:
Quatro do Sr. J• Secretario da Gamara dos Deputados, do.
2lí do corrente, .rcmcU;enclo as seguintes proposições.
N. 107-19:1~-

O Congresso Nacional decreta:
· ArUgo unico. Fica o Pr·esidenLo da Hepublica autorizado
a conceder ao mi:nistro do Supremo '.I:ribunal Federal Dr. Ancli•,j Cavalcanti do Albuquerque um anno etc licenca, com todos
os voncimenl.os, para tratamento ele sauclo onde lho convier;
revogadas as disposições cm contrario.
Camara elos Deputados, 25 de outubro ·de :1!H2.- Sabino
1Ja1'1'oso Junio1·, pres{dente.- ;lntonio Simeão dos Santos
J,eal. '1" sccrclario.- Raul de jlf oracs Veia a, 2" secretario.A' Commissão ele J!'inancas.
N. :108-:1912

O Congresso Nacional resolve:
.A'!' L. -J.• O. Presidente da Hepublica é autorizado a des-

pender pela repart.ição do 1\finisterio das Helacões Exteriores,
eom os serviços designados nas seguintes verbas, a Ciuantia
de.2.G79:600$ papel o 2.958:488$99:1 ouro:
Ouro

1. Secretaria de Estado-

Au,gmentada de réis
12:000$ a dotação des- ·
tinada á representação
do Ministro, de accõrdo
com o art. 12 da lei ,
· n..2.544, de 4 de janeiro de :19:12.
Elevada a 50:000$ a verba «Material» ..... : . .
2. Empregados em clisponibilidade .......... .
3. Extraordinarios mo Interior .............. .
4. Cornmissões de. limites
5. Recepcões officiaes ...
6. Congressos e conferencias ; . ~..:............... .

''

•

Papel

818:600$000

·-

:tOO :000$000

536:000$000
850:000$000
:100:000$000
200:000$000

:150:000$000

ANNAES DO SENADO

246.

g _Soldos, etapas e g1•ati{icações de praras

de p1•et. Conforme a tabella correspondente da proposta:
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 24 . 687 :7 62$700
1o. A.,iudas rir: custas. Conformo :t !.aboliu
col'l'esponclente da 11roposta:
Total ............................... ·......
.-100:000$000
:1.1- Ob1•as militares. Conforme: a. tab.ella
correspondente da proposta:
Total .......................· . . . . . . ... . • • • 1. 000:000$000
12- :Material. Conforme a tabella corres. pendente da proposta:
Diminui das das seguintes quantias:
..

Secretaria de Estado da Guerra
N. 3, lettra a) -Departamento Central, inclusive as êiespezas com os serviços de telephone e electricidade, 35:000$000.
Fabricas
N. 16- Fabrica de Cartuchos c :A.rtefact_9s de Guerra,

30:000$000.

N. 17- Fabrico. de Polvorn. sem Fumuon. do Piqnolc,

20:000$000.

Fardamento
.N. 22-W'ardamonto e calcado, etc., 208:000$000.
N. 23- Acquisição de ~ochilas, etc., 100 :000$000. ·
Diversas despezas
N, 261- Acquisição de. i.nstrumentos, etc., sup\)rimidas
as palavras que se seguem ús palavras «medalhas militares ~.
i O:000$000,
·
Despezas especiaes
ConsisnrLcão- Jornaes a patrões o marujos de escaleres

das· for·tn.li:r.eas e asylos de Invalidas com ot.apa do praça de

pret pelo § 9• e abonos de passagens a officiaes na Capital,
supprimidas as ultimas palavras c ab6nos de pq$sagens a of{i~
ciaes na Oap'ital, 1O: 000$000,
·
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Despezas miudas e de prompto pagamento das repaJ·Líç.ões e estabelecimentos militares da Capital, 50:000$000.
Para os extraordinarios das grandes manobras das tropas,
100 :000$000.
Augmonl.nda uus seguintes quantias:
Estado-Maior do Exercito
IL- Expediente, livros, j ornaes, revistas e

outras despezas, assim redigido: ExpedienLe, livros, jornaes, instrumentos e
mn.Lerial para a pub!ica(;úo de trabalhos
miliLares, exclusivamente de caracLel'
o1'J.'jcinl •••.•••.•••..•.•••••.••..••.•

35:000$000

Diversas despezas
30- Para os trabalhos de levantamento da

CarLa Geral da Republica, incluídos os
vencimentos dos auxiliares civis e di!l,rias dos officiaes c praças, expediente
c clcsP,ezas diversas ..· ••...•.•.••....

50:000$000

Despezas especiaes
Para acquisioão de aeroplanos e sua conservaoão, construccão de um pequeno han150":000$000
.gar c officina de reparação ......... .
350:000$000
l)ara cventuaes e serviços extraordinarios ..
Accrescentando-se ao n. 25 da verba 14.• da
proposta as seguintes palavra!! in-fine
<o: prestadas as contas especificadas~ e
accrescentando-se ao n. 28 da mesma
verba in-fine <o: sendo . 40 :000$. para
custeio de automoveis :>:
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . •.. • • . . . . • . i3. 017 :800$000
'.rotai ......... ; ...................... , ...... . 80. 596 :7!.!3$61.9
5- Commissões em paizes e~trangeiros:
300:000$000
Ouro .................................. .
§ 1.• E' o :Presidente da Republica autorizado:
a) a mandar :i outros paízes, .como addidos militares, em
commissão, oito officiaes superiores ou capitães habilitados,
de comprovada capacidade,· cor~rendo a des:eeza com a differenoa de vencimentos o a,iuda de custas éle accOrdo com o
art. iS da lei n~ 2.290, de 13 de dezembro de 1910, e ras-pecLivas tabellas, pela verba 15" do. arti~o ac.ima;
1
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a mandar, dentro dos. recursos· orçamentarias, servirem arregimentados nos exercitas estrangeiros os seguintes
officiaes das armas de engenharia, artilharia, cavallaria e· infantaria.b)

Engenharia
1 tenente-coronel;
1 major;

5 capitães;
4 1•• tenentes;
9 2"' tenentes ou

aspi~ant'es;

:Artilharia .
1 tenente-coronel;
1 major;

3 ca.pi tães;
4 1o• tenentes;
4 200 tenentes ou aspirantes.
!]avaliaria

III.

11.
-u ·:r

1 tenente-coronel;
1 major;
·

-1 '

3 capitães;
~ 1o• t.enen tes;
5 2"' tenentes ou aspirantes .

=I•• ..
•

lll

:fnfantaria

i

I

I I

'I

i'

1. tenente-coronel;
1 ma;ior;

:

Jll

' I

i

III

"

...

,·

i\
'I ·. '
J! ,'

,.

'.

.,

·_,

1''
~

.

i·:,'
; .....
~

.,

i,•. ' : ..

.•,'

4 capitães;
3 1"' tenentell;
.
_
.
7 2"' ten'entcs ou aspirantes.
. Esses o'fficiaes i~ii.o em grupos de cada arma c formarão
no seu regres~ o as -officialidades de 1p'iidades. respectivas do
Exercito, CJilf'l ficm·ão constituindo as unidades modelo de instrucção;
.
.
.
.
o) a mandar dous offi.ciae;; rio Corpo ele Sanrle prati·carerri
nos hospitaes militares;
.tl) a mandar de clous a quatro officiacs prnticat~em em
nma escola de nrtlJ.harin de posição C· acompa:nharem os progressoi'i de nrLilharia de grosso calibre;
. e) a mandàr fazer o curso cm uma das escolas praticas
rle electricidade do paiz, sem onus ricnlmm, .quatro ou sei::;
inferiores elo Exercito com as ne.c~ssarias llabilitac.ões;

•

I
I
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f) a contractar professores especiaes e instructores estrangeiros para servirem nas escolas militares, abrindo para
esse fim os creditas que forem ,julgados necessarios;
U) a realizar contractos por tempo- nunca maior de cinco
armos, quando versarem sobre construcções, armamento e
illuminação de estabelecimentos militares; · .
h) a mandar distribuir pela Direcção ele Contabilidade c
pelas Delegacias Fiscacs nos Estados· as quantias necessarias
dos ns. 22, 25, 26, 27 e 29 ·e consignação «Forragens c ferragens» do titulo « Despezas Especiaes » da rubrica H", aos
commandantes de inspecc;.iio, de brigadas ou das differentes
unidades do Excrc"ito na Capital Federal, nos Estados do Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Bahia,
Espírito Santo, Rio de ;Janeiro, Minas Geraes, Parahyba, Pernambuco, S. Paulo e Goyaz, para qÜe as differentes unidades
do Exercito facam directamente os supprimentos dos artigos
que lhe. são necessarios e cu,ias despezas correm por conta
dessas mesmas consignações;
. i) a tornar annuaes os contractos de fornecimentos de
viveres, forragens, ferragens, artigos de asseio e illuminaç'ão
ás differentes guarnições do Exercito e aos hospitaes e enfer..:
marias militaTes, bem assim as fixacõ.es dos ·valores para arrll!coamento e dietas, ficando nesta parte revogados os arts. 1·1·
e 23 do regulamento baixado com o decreto n. 2.213, de 9 de
·janeiro de 1896:
·
j) a constituir com 300 homens de infantaria as companhias regionaes do .A.lto Acre, Alto Juruá e Alto Pur(rs, cada
uma .com um capitito, um 1" tenente e ·dous 2·"' tenentes,
podendo despender pàra esse -fim 50: 000~000;
.
·/c) a .emancipar ·as colonias militares de Iguassú e Alto
Uruguay, réservando nas mesmas colonias as areas necessartas
·
para os diversos servicos militares;
l) a vender em concurrencia publica o material imprestavcl existente n·a Fabrica de Cartuchos e de Artefactos de
Guerra e na Fabrica de Polvora sem Fumaca, podendo applinar o producto que Jôr apurado nas construcções e na acqui. sicü.o de materiaes para aR officinas e laboratorios dos mrsmos
estabelecimentos..
·
§ 2.• Tem direito :í gratificaoão mensal de 8$ a praoa do
prnt não graduada e engaJada, de accôrdo ·com o paragrapho
nnico .·do arl .. 73 do regulamónto qu,e haixõu com o decreto
n. 6.!147, de 8 de maio de 1908.
§ 3.• 'Os aspirantes a officiaes ter~o, além dos venci-·
mentes fixados pela lei n. 2.2.90, de 13 de dezembro de 1910,
a dia ria de 4$, correndo a respectiva despeza. por conta da
rubrica 8' do artigo acima.
.
..
§ '•·" Os officiacs reformados em exercício de qualquet'
funcoão no l\loinisterio da Guerra oü suas dependencias. perceberão, além do soldo de reforma, uma gratificação até o
maximo de 200$, a qual cqrrertí por col].ta da rt\))rica 8•, con-.
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siderando-se como funccões propriamente militares as funccões nas unidades das armas combatentes ou de justica mi-'
litar.
§ G.• Aos officiaes promovidos ou gl·aduados serão a~Q=
nadas, mediante requerimento, as seguintes importancias para
serem descontadas pela decima parte do respectivo soldo
mensal:
•

De segundos tenentes a capitães .............. .
De m·aj ores a coroneis .............. , ..........._..
))e generaes ..-..........................._..... .

600$000
800$000
:1.:200$.000

Nenhum outro abono previsto em lei se fará, sinão sob
condição do pagamento integral dentro do anno corrente.
§ G.• Na vigencia desta lei, sómente serão permittidas
consignacões até dous terços do soldo ou ordenado que forem
estabelecidos por officiaes e funccionarios civis 'ás suas famílias, a instituições que por disposicões .especiaes já gosem
desse üireHo c a casas commerciaes de uniformes militares,
nesta. Capital e nos Estados, ·que tenham transaccão com o
Ministerio da Guerra, com o fim unico de acquisição de fardamento, mantidas as actuaes que não estejam comprehendidas
naquellas concessões legaes, até se Jiquidar(3m sem prorogação
de prazo nem renovacões.
§ 7.• Os lentes, professores QU adjuntos dos institutos militares. de ensino que forem vitalícios sómente poderão ser
postos em disponibilidade por extinccão dos logares que exercam uma vez que não possam ser aproveitados em outro
cargo do magisterio militar.
.
·
§ S.• Respeitadas as matriculas já effectuadas nos collegios militares, em caso nenhum· e sob nenhum pretexto
poderão ter os ·collegios militar.es ~~ Rio de Janeiro, Porto
!Alegre c Barbacena mais de 600 alumnos o primeiro, mais de
300 o segundo e mais de 200 o ultimo.
.
§ 9.• Continuo. em vigor a disposição do art. 3" da lei
n. 1.687, de :1.3 de agosto de :1.907, para pagamento dos soldos
devidos aos voluntarios e relativos aos exercicios anteriores
ús datas don reconhecimentos dos direitos dos· mesmos aos
referidos soldos vitalícios, ficando prorogado o prazo para
1Jabilitacão de que cogito. o art. 2• da. mesma lei.
··
§ :1.0. Correrão por conta da quota a que se refere a
leUra i do art. :1.• do decreto n. 9.528, de 24 de abril de :1.9:1.2,
as despezas com a acquisição de machínas e o apparelhamento
das officinas dos Arsenaes de Guerrã de Porto Alegre e Matto
Grosso.
§ 11. Os leril8s, professores e nd.iuntos dos institutos militares de ensino que forem vitalícios e estiverem em disponibilidade, e na vigencia · da presénte lei não quizerem
assumir ·a regencin de suas resiJectivus aulas,· perderão as
gratific~cões .dos respectivos cargos;
·

.
.
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§ 12. Na vigencia da presente. lei, na execucão do dis~
posto no art. 17 do re@.lamento processual criminal pro~
mulgado em virtude do disposto no art. 5• § 3• do decreto
legislativo n. HO, de 18 de julho de 1893, o Governo poderú
nomear sómentc um auxiliar auditor para cada uma das bri~
gadas estrategicas ou de cavallaria, vencendo uma gratifi~
caçilo mensal de IL50$, que correrá pela rubrica s•.
§ 13. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar, sem
augmento de despeza, nem com o pessoil.l nem com o material,
o regulamento approvado pelo decreto n. 7.821, de 20 de janeiro de 1010, de modo que nas escolas de que trata esse reguiamento ·se,ia ministrada, além da instrucção profissional
propriamente dita, a necessaria aos sargentos tio Exercito.
Camara ·dos Deputados, 26 de outubro de 1912 . .-:sabino
Ba'l"i'OSO Jun·io1·, 'presidente.- Anton:io Simeão dos Santos Leal,
1." secretario.- Juvenal Lamartine d~ Faria, 2" secretario in:.
tei·ino. -A' Commissão de lrinanças.
N. 110-1012

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• O Presidente da Republica é autorizado a eles~
pender, no anno ele ·HH3, com os serviços ::l. rsargo do Minis-

terio da Marinha, a quantia de ii5.04J :033$688, papel e
500:000$ ouro:
Ouro

. ............ .

1.j'73 :204$000

2. Inspectoria de En~
genharia Naval ..... .
3. !Auditoria .......... . ............. .
li. Coi'];lo da Armada
. classes annexas, po
· dendo o Governo reti~
rar desta verba, como
elas 22 c 2G, a importa!l ~
r..ia necessaria para rr~a
tricular, mediante con- ,
curso n a s · escolas
estrangeiras: dous o!ficiaes subalternos da
Armada no curso de
construccão naval do·
Naval Royal CollegiÓ
em Greenwich, destinado aos alumnos estrangeiros; . quatro of-·
i'iciaes subalternos e

27:000$000
73:200$000

i. Almirantado ........ .

•
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l'apel

Ouro

'
'!

!

5.
li.

7.

8.

seis engenheiros machinistas officiaes subalternos, nas escolas de
úlcct.ricidade; dous of1'iciaes subalternos da
Armada, na~ escolas de~
aviaoão: dous medicos,
officiaes subalternos,
nas escolas de Medicina o Hygiene Naval
Cm·po d~ .J\Iarinheit•os
Nacionaes .......... .
Batalhão Naval .... ..
Escolas de Grumetes e
Apl'onclizes Mal'inheiros
Arsenaes
(inclusive
1 :800$000 para pagamento da diaria de 5$
ao patrão mór do Arsenal do Rio de Ja-

o

I

tI

O

to

I

O

O

I

I

I

t

neiro) ............. .
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8. Arsenaes (inclusive
:l :800$, para pagamento

da diaria de 5$ ao patão mór do .Arsenal do
Rio de Janeiro) ...... .
9. Capitanias dr Portos (inclusivo 13:000$
para o pagamento da
diaria, a mais, de • 5$
ao patrão-mór e de 2$
aos Hj remadores da
Capitania do Porto da
Bahia) ............. .
10. Dlipositos Navaes ... .
11. Forca Naval ....... .
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523:875$000
80:250$000
:3.702:314$000
267:700$000
1.682:860$000
ú2!l:300$000
fll:S00$000
600:000$000
7.470:180$400
2.000:000$000
1.500:000$000
1.000:000$000
1.200:000$000
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22. Frete.s·, passagens, ajudas de custo e commissões de saques ... .
2::1. Eventuaes ......... .
:t-1. Heconstruc1;.ão do AI'senal do ltio de Ja·ne1ro ··············•;
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2G. Directoria .do .Arma-

mamento da Marinha.
26. Commissões
no estran.
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27. Para acquisioão de em-

barcação de alto mar
que será etitreguc · á
Capitania ele !FlurianoIJolis .............. .
28. Para acquis-ição de um
rebocador para o porto
do Natal e pharóes do
canal de São Roque .. .
•rotai ...... .
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ArL. 2." Revog:um-se as tlisposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, 2!i de outubro de 1912.- Saúúto
Ba1·roso .Tunior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
·l" secretario.- hwenal Lmna1'tüw de Faria, 2" secretario interino. -A' Commissão de Finanças.
Um do .Sr. Ministro da JustiÇa e Negocias ·Interiores, de
23 do corrente, transmitindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos autograplios da resolução do Congresso Nacional, sancciouada, que concetle ao.
major da Brigada Policial ao Districto Federal João Augusto
da .Costa um anuo de licença, com todos os vencimentos, para
tratamento de saude. :--- A.I'chive-sel um qos autographos e
communique-se á Gamara, r:emettendo-se-lhe o outro.
Requerinfentos:
Um dos Srs. Cal' lo::; Schlosser & Comp., solicitando que
se,ia o Governo autorizado a lhes mandar pagar a quantia
de 2 :.í85$400 por fornecimentos feitos á Forc;a Po!ibial cm
1909.- A' Commissão de Financas.
Um do bacharel .Jostí 1\Iartins ·de Souza Ramos, procurador da R(lpublica .no Territorio do Acre, solicitando licença por oito mezes, com dous terços do!'l vencimentos, para
tratamento de saudc.- A" Commissrw de Finanças.
~.·

o Sr.

2• Secretario declara que não ha pareceres.

25t

iI

I

./

l
j·.

'

.. ANNAES DO SENADO

O Sr. Ruy Barbosa (*)-Sr. Presidente, na uit.ima sessfio
secreta deliberou o Senado adiar a sua resolução· acer~a do
assumpto em debate para que a Commissão incumbida de d:!.r
parecer obtivesse a defesa. que se dizia eseripta pelo juiz Mlbie!li c della déssc conhecimento ú Casa.
Hontem, casualmente, por ouvir dizer, me constou que
essa defesa existia aqui, que estava no Senado e se podia encontrar na sua Secretaria, ou na sua bibliotlleca, ·na sua sala
de leitura, emfim na casa onde esta Gamara funcciona.
Ora, evidentemente, não seria este o meio regular de dar
conhecimento a nós todos de um documento cuja publicidade interessa mais ao nomeado elo que áquelles que põem
objecções á sua nomeação.
Mediante a exhibição desse documento ria Secretaria, mal
dellc poderiam conhecer tres ou quatro membros desta Casa,
e o que o Senado quiz, com o voto da ultima sessão secreta,
foi mostrar ao paiz que, antes de associar a sua responsabilidade á do Presidente da Republica nesta escolha, tinha procedido ao exame dos factos para cumprir o seu dever con-.
scienciosamente.
Ora, esta resolucão e os motivos que a inspiraram estariam completamente baldados si a publicidade requerida
para esse documento não tomasse as proporções para que
todos os membros desta· Casa pudessem conhecei-o e ::~, opinião iguulmente o conhecesse.
·
· O unico meio, portanto, para se chegar a esse resultado,
isto ú, para se respeitar a deliberacão já adoptada pelo Senado, o unico meio para se mostrar que essa deliberação é
séria e que o Senado reconhece a gravidade dos seus acLos
cm matcrü. tão melindrosa, era dar a publico a defesa do
juiz· Mibielli no D'iario do Congresso.
.
E' o que venho requerer á Casa, Sr. Presidente. Venho
requerer ao Senado ·que, para nos habilitar a votar, sabendo
que o juiz Mibielli se defendeu sériamente das graves accusacões irrogadas ao seu nome, a sua defesa seja dada a
lume no Diario do Conatesso.
··
Note bem v. Ex., Sr. ·Presidente, que, oppondo-me á nomea~;ao elo juiz 1\Iibielli, eu estou requerendo que se publique
1110 Diario do Congresso, 'Ilão as accusaoões contra elle feitas,
·
·
mas a defesa desse magistrado. ·
. 0 Sn. PRESIDENTE-Antes do submetter á de!iberacão do
Senado o requerimento de V. Ex. devo ponderar . que na
sessão secreta, que não foi presidida por mim, foi deliberado que
o parecer voltasse á Commissão para que esta ·emitisse a sua
opinião relativamente á emenda offerecida pelo Sr. Senador
Fra.ncisco Glycerio.
:(*). Este discurso não foi· revistá. pelo orador.
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O SR. RuY BARBOSA- Peco a palavra.
. O Sn. PRESIDENTE- Foi isso, segundo indiscrecão da imprensa, que motivou a volta do parecer á Commissão.
Como V. Ex. comprehende, as informações que estou
prestando a V. Ex:. foram bebidas nestas incliscreoões.
O Sr. Senador Francisco GlyceJ•io, segundo as noticias a
quo mo estou reportando, offereceu essa· emenda, terminando
aliás por declarar que votaria pela approvaoão da nomeação.·
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Perdão; eu não disse isso.
O SR. PnESIDEN'l'E- A imprensa foi quem .noticiou os
factos conforme estou narrando.
O Sn. JTRANCisco GLYCERio- Peco a palavra.
O SR. PRESIDENTE- Após a sessão, mostrarei a V. Ex. o
jornal onde Ii esta noticia i.'eferente á sessão secreta.
O SR. RuY BARBOSA- A im;r:>rensa comprehendeu mal, ou
foi mal informada. E' facil saber-se qual a origem do eq)livoco.
O Sn. PnESIDEN'l'E- O nobre Senador por S. Paulo apresentou a emenda a que me estou referindo e o Presidente da
Casa ponderou a S. Ex. que o parecer não podia voltar á
Commissão sómente por causa da emenda de S. Ex., porque
o Regimento só se refere a emendas offerecidas a projectos
c não a pareceres.
,,
O SR. FRANCisco GLYCERIO -E' a verdade.
O SR. PRESIDENTE- Então, o Sr. Senador A. Azercdo
pediu a palavra para supprir o Regimento o requereu que o
Senado permittisse a volta do parecer á Commissão, o que foi
deferido por votação.
Portanto, a Commissão tinha de dizer ·relativamente á
emenda offerecida por V. Ex. Era isto que eu queria tornar
bem patente para que o Sr. Senador pela Bahia não continuasse laborando no equivoco de que o parecer voltou ao coillhecimento da Commissão, afim de serem publicados documentos relativos á defesa do Sr. Mabielli.
.
o Sn. FRANCisco Gr.YCERro- Peco a palavra.
O Sn. Ruy BARBOSA.-Peco a palavra para .mostrar que
o equivoco não é meu.
.
o· SR. PRESIDENTE- o honrado Senador por S. Paulo solicitou a palavra antes de V. Ex.
.
.
O Sn. RuY BARBOSA-Neste caso fallarei depois de S. Ex.
O Sn. PRESIDENTE- Tem a palavra o honrado Senador
por S. Paulo.
·
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O SR. FRANCISCO GLYCERIO (*)-V. Ex., S1'. Presidente,
está cm equivoco. A imprensa, não; deli a não consta rcfereneia feita por V. Ex. e o equivoco resulta de um incidente
CJUC os nobres Senado~·es fH'esenciar·am.
Quando me referi á defesa do Sr. Mibielli, disse que em
indispensavel o conlwcimento doJJa u aconscllwi quo a Jllcsa
ou a Secretaria do Scuado a r·ecJuisitassc tlu llorto Alegre ]Jal'll
nosso conhecimento.
O meu nobre amig·o Seuador Jluy Barbosa disse que, si
realmente i'o_sse p,roccdente a defesa, não lmvia razão pam a
nossa opposicão.
Creio que l'oi isto que disse S. Ex.
O Sn. Huy J3Ali!30SA- Pel'feitarnente.
O Sn. J!'HANCJSCO GLYCJ~mo- Disse. então, que, nesta lJypothcse, lambem eu daria meu voto, isto é, na llypothese da
procedencia da dGJ'csa, declara(;fio que reite;'l\1,
'l'cnho esperauça, tcu!Jo o maior o o ma1s· intenso do::w,ío
do que seja .proccdenlc' e ~.:alml a defesa do Sr. l\libielli.
Não dese,jo, como eidttdão da HcpulJJica. como Senador.·,
que uni .iuiz vá pa!'a aquella alta eor.·pora~iio sob o peso ele
suspeitas c nutt'o a cspcran~.a de que os creditas daquellc
,iuiz serão affirmados, por.·quc o Sr.·. Borges do 1\lcdcit·os, o
illustro chefe republicano, não teria o direito, o cct'tamen to
não póde ter nenhum interesse social ou politico para legitimar indicação para o Supremo 'l'ribunal de um ,iuiz. que não
seja digno de se sentar na cadeira de membro do ~L'l'ibunal
de Porto Alegre.
·
O Sa. A. AzElmoo- Apoiado. Peço a palavra.
O SR. FRANCisco GLYCF.Juo- E' por isso que eu deseJava ·
tambem as informacões deste illustre chefe politico c tive,
depois, a felicidade de ser informado por um telogramma de
que effectivamente o Dr. Borges de Medeiros tomara a responsabilidade da idoneidade moral, intellcctual e jurídica do ·
Sr. Mibielli.
.
Era o caminho da sua defesa.
O SR. RuY BARBOSA- Os termos do telegramma, ao que
me consta, não são estes.
O Sn. FruNCi sco ·Gr,YCERIO -Razão de mais para que tudo
se esclareça.
Que interesse podiamos ter cm fazer mysterio neste nssumpto?
(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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O J110U dosn,io HiJJIJUJ'o ti tJUU u~:~tu ,iuix l.ome assento ua
eadei1•a iHII'n a qual foi Homeado dopoi~ de Imve1: de~f.t•uidn
pnla sua. JII'UJII'ia ddt•sa a su:;poiLa que t'üiJtdHJ ~OI.II.'O BUU
iuouoidado nwral.
Não IJU l'ttY.fí.o rwullu1rra, Sr·. P1·usidonl.r:, para l.anl.a mwitut•.fí.u. A l'unu(;fí.o do Senado nada l.urn IJOIII a l'ulrcr}ãn elo
Sl': .PreBi.donl.u da Ilepubliua.

0

i'ÍII. llUY HAIIUOSA

u Sn. J•'n,\Nt:IHGu
riu

tllll

u

-oApuiudo.

nr,yw~111u- :K tral,twdo-st:
llfí/1 1; fiei to, r\ aLrí ...

da rrornmu;fí.o

alto 111agisl.r•udo,
J-511.

·nuY

HAHuosA- Apoiado.

O f-i11. J<'H,\NI:IHC:IJ C:i.Yt:r•:IIIO . , . illieil.o qun 11 pal'i.ido da sil.ua(!fí.o pr•ol.e11da 1'axo1' dussa quosW.o iJJLer·r•ss1• politico. fsso
rh:s11atu m a /'UJJIJ!)fí.o riu Senado.

V. gx,, eonro elrnf'n J'IJIILihlieaHu 11 fJJ.'o::;idiJiriAJ dusl.a all,f~
IJOI'IHII'Iu;:i.u. 1; n pr'i11ruir·o iril.nr·r•ssado em levantar· r:ssa CJuestfi.o
:i. all.ur.•a du noHsa dignirhrrln 11 da nossa eomrnurrr r:usporrsahilidade polil.iuv..
St·. J'r•osideJJI.e, eu pur>so tor paixões polil,icas, eorno de
l':u·.to as l.nnho.

O !::111. A. i\lllilli~IJO- 'J'odo o rnundo as tem.
O H11. 1•'11,\NCJHt:o Ur.Yt:J•Jrtro- Qua11do nfí.o 1110 posso pro-

I

I
f1

llllollciar· r:orn sinceridade, nu rrn: ealo; mas, rJuando me prolll.llll'.io, rdng-rwm 1110 nrlíJoJJI.r·tu·;í. nrn desaectll'clo eom a responsal.ril idadB d1J rninlra r:nllscÍI!ncia. O devo r do homem polit.ien
1i ser d iser.·nt.n r: Ludo. n homem polif.ieo l.ern inter·essos dr:
or·do111 usi.J•al.egiea 1111 par·f,idar·ia a r·espeii,ar·, por isso, quando
11fí.n püde f'au:r· 11111a aff'ir·ma(!ão :f'r·anea, n J'r:eu rso f.nler·ad(l f;
n dist·r·P~l~.o: rmr.,;, qua11dn far. urna aff'il'maçfio, devr: ser· sint:t•r·n. Err n V. Ex. f'ornoH d11sl.nr idOI'f!S de urn I'fJginwn pr;l it.ír:o
e nfí.o podernos eon.f'um/ir· as rnspi:msahilidarleil. nas novas in.~l.if.u i(/ÕOs corn inf.t)J'DRSrJs suhall.rn·nos de politica.
Sr. ·Prcs.idcnte, lla ecnea de 'ires annos, creiu eu, foi subJJrnf.l.ido ;i approvnção do Senado argcnLinn uma nomNt(!fio
-- nfí.n rrw ret!OI'dO o nome do magistrado. Tr·at.ava-se igualmen t.e dn u rn 111agisLmdo; sôbre. sua· honr·a nfi.o pesava Tif!nlrrJJna ae1:Usat;ão, mas e1·a um nome inf.eir·ament.r> desconhet:idn, rrfí.o lravia a eircumsf.aneia do nof.avel ::;aber·. não havia
nol.tll'indarle atJrwea da cupaeidadc inlelléctual e .iuridica desse
,iu ir. c n ISmmclo pm· isso ne:;ou-llre assentimento. Mas, como
se f.l·af.ava de um Juiz inl.egc·o, o Senado delegou uma depula()ilo, fJtiO foi procurar aqucllc Juiz para lhe declarar os mlitivos fl()J' fJIW havia sido impugnada a sua nomeacão e recom- ·
mendou a essa dcputacãn <rue declarasse que não se tratava
de sua lronr·a e sim do facto de .não ser elle um Juiz ele notavei
e notcrio saber. O Presidente da Republica Argoentina niía se
~n
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,íulguu ucsauLo~·atlo com isso c o juiz cuja II!J.meaoªo não foi
approvada eon!ormou-se com a honrosa man!lcstacao o dcfcl'Cncia do Senado.
· Sr. Presidente, estamos exercendo uma funcção que é
nossa, e aqui, neste caso, 'llão se Lrata de rc,ieitar a nomeação
do Sr. Mibielli.; trata-se de veril'icar si realmente as accusações que pesam sobre o seu nome são ou não procedentes.
A base que se nos of:l'cf'oce para averiguação é a propria defesa.
Que _interesse tem o Senado cm votar de n;tr9pelo! Isso sel'~a
deseJar l.ancar lahéo sobre o nome desse JUlZ c nunca mms
clle poderia levantar a cabeca, pois que se tem medo .da discussão sobre a sua vida moral.
Ainda não externei uma só vez opinião desfavoravel á
reputação do Sr. Mibielli e Lenho dado repetidas provas de
que meu. desejo é que a nomeação st:.ia acolhida pelo Senado.
I>ub!icada a defesa no Dlar·ío do Conuresso, o Senado
podia formar opiniií.o. Essa opinião poderá ser diff~rente da
minha, mas o Senado não está adstricLo ao meu juizo, está
adstricto ao juizo da su1a eonsdoncia, c, corno o juiíl Mibielli ainda está em Porto Alegre, segunda ou Lel'ca-1'eü·a Ao
poderá tomar conhccimcnLo da sua defesa c resolver o caso,
a menos que não haja eJ.t'ectivamonte um interesse qualquer
cm J'orc.ar a soluoão.
Um ;jornal disse que o Sr. Presidente esM arrependido
dessa nomeação. O facto não seria para estranhar. Eu, como
Presidente da Hepublica, poderia assignar um decr·eLo a respeito do qual tivesse depois motivo pa.ra me arL·epender.
O Sn. HuY iBARBOSA- Apoiado.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO-E dahi. a pressa parece indicar que ha receio de que o Presidente tambem se informo
e se veja constrangido a reconsiderar o sou acto.
Não Lenho intenção de faltar ás considerações necessarias
(L funccão partidaria dos meus collegas; cumpre-me respeitar
os seus fins e os seus intuitos; mas, voitancln ao nosso caso
particular (d'it·ia·índo-se ao Sr. Presidente) parece-me que
V. Ex. está impaciente, mas tenha a bondade de me ouvir,
somos ambos responsaveis pela ordem politica da Hepublica.
Ainda ·na poucos dias eu. disso que V. Ex. era um exemplar, na correcção de maneiras, de um 'homem politico.
Não foi mero cumprimento a V. Ex., :J'ui sincero; estou
convencido de que V. Ex. é um homem elo coragem e intrepidez c um homem com estas qualidades tem margem para
transigir, sl:lm medo de que o chamem de fraco. V.. Ex., na
sua consciencia, ha de ver que não ha motivo para atropelos na discussão de caso ele tanta gravidade. lloi'Ji.cta bem
e ha de me dar razão.
.
O~:~ homens politicas estão expostos a muitos perigos; as
::;.uggcstões dos intet·essudos muitas vezes os levam ú d"uvida. !i,
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Muitas vezes, um chefe polWco do gr·ande responsabilidade toma uma resolucão. Vem um, peJo ouvido direito, c
diz que sua aLtitude causa reparo; vem ou~ro, pelo ouvido esquerdo, c vchicula a calurnniu o u intriga e diz: «ouça o meu
conselho ».
Quando eu uwr·r·or· hei do doixa1· uo mou testamento. esta
advcrLcncia csp1.wlal para um chei'e politico- ser surdo e
mudo; são condicões· esscnciaes.
Em um ouvido surdo não se cxer·ce com facilidade a calumnia. E' nccessario gritar e a calu·:nnia só medra e faz obra
com murmurucõcs dissimuladas.
•
Estas minhas considemcõcs são pmLicas, não são de impostura; tenho muitas vezes meditado ncllas c eu mesmo nem
sempre me livro dos perigos que ellas me indica'l1.
/Não tenho int.crcssc em desfazer u respoi,J.sabilidade poliL.ica o moral elo V. J~x., e si a desi'i:wsse, não Linha outro
para colloear cm :;ou logal'.
Não sou um politico iuconsciwnto; sei mcdü· o dir·éíto que
V. Ex., prcsldcnLc do Senado o chefe politico, tem ao respeito
dos seus concidadãos c ú occupaciío de uma alta posicão politica. E é por: isso que cu desejo da minha parte, na qualidaclo de opposioionisLa, con.cor·L·cr _para. o destaque o para a
clcvaciío do chefe do Part1do Conservador, meu adver.gar·io,
para que ou Lambem me llont'o de poder hombreal' com uma
personalidade no Lavei,. de tão grande envergadura e de tanto
poder moral.
Perdôc-me V. Ex. estas divagacões, porque ellas se legitimam.
· . ·
.
·
Quando puz o pé no recinto do Senado hoje, cornprchendi
per1'eiLamcnLc que algo de estranho e alvoroce se passava aqui:
que alguma tentativa se Jazia para forcar a nota da situação.
Não ó conveniente. Os nobres Senadores que constituem a
maioria devem sct• os primeiros a dar ús deliberações desta ·
Casa um cunho de circumspeccão. Não é que eu me supponha
com maior capacidade do 1que V. Ex. ou do que qualquer outro.
Não.
·
·
Exerço apenas o direito da critica, feita com franqueza,
mas com cordura.
Espero que V. Ex. modí:fique a impressão er~rada que
Leve da leitura, por ventura ligeira, do facto a que acabe~ de
alludir.
Agora, outra circumstancia: a minha emenda apresentada,
o 1'oi com o intuito de que os papeis volLassem á Commissão.
O nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, que entãa occupava.
a presitlerwia, observou-me em particular~. pois cstavamos cm
uma sessão secreta, do modo que se conversava em torno d::t
Mesa .••
O SR. J!'E:nnEIRA CHAVES- Presentes muitos Srs. ·sena. dores.
0 SR. FMNCISCO GLYCElliO- ••• que não era arlíleitavel

a emenda, p_orque não .estava de accõrdo com o Regin1ent9. A
!I
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e~La olJsorvaofi,o eu nw sulmwLU, lJUI.'tJUU ef.l'uetivarncnLo :1~tiilll
ora u a udnlm emeuda tel'ia ele ser· declclida naqueHn ~es~flo.
o nobre Senaclot· por l\lalLo Gt·osso I.'OCJUOl'rJU :,·uUio CJUIJ· o:':l papei~ voltas:>ern tL Corn'l!issão; mas, procedenclo-.so :i vota1;ão
do requerimento o ela minha emenda, esta foi ap[H'Ovada.
O SH. FmmEIItA U.HAVI!S- Foi apoiada.
O SH. PnANCrsco Gr,YCJmiO- E em seguida approvada.
O Slt. Fmuu>rHA CHAVI!S -A ,,,fwnda de V. Kx:. uiio pudia
f.el' :,;ido approvacla, sinão o projecto não precisaria ir á Comrwissiic.
O Sa. lVIBNDES DB ALl'vmwA- A emenda l'oi avoiada e maudada ú Comrnissão para dizer sobr·e olla (:rrocwrn-l>e ·mnUos
1t11artes. )

O Sn. J!'HANCisco GLYCI'ItJO- O reqw.Jl'i.~nenlo elo nobi'e SrJuador foi pat·a que podes~em os papeis voltar á Cornmisgão,
aJirn d11 que esta proeudesse a urna revisão do seu osLudn n
ainda requisitasse os uumeros ela Feller·açtío em que voiu vublicada a defesa do Sr. 'iWibielli. l\las, pareeou-mn que a
emenda fôra approvada.
O Sa. ,B"EHHBmA CHAVBS- Não o podia ter sido.
O Srt. A. Azmmoo- O meu rocrueJ:imento ora uo ~on Lido
de voJLar, eom a emenda ele V. Ex., (L" Commi~são o par.·ocer
enLií o em dellale.
o· Slt. ]!' Imi\IWlA CH.AVI!H- Declarando li uobre Senador·
[leio 1\J amnhão que nfto se oppunlia ao l'equerimenlo.
O Srt. JVlgNnBs D.I~ AI~MI~IDA .__Que não me OfJpunha ao requurlmenLo, isto 6, ,que o varoeer voltasse {L Commissão com a
emenda.
O Sn. Fn.ANarsco Gr~YCillllO- Vejam os HoJJros Sonador·e~
cottto Lemos I!Ouessiclade de revesti r· os aeLos do Senado da
nmiur eahna par·a soJJl'e elles JJem t•efleef.ir·mos. ~J.'odaviu, ''u
IJStava convenuido do que a miulm emenda havia sido appt'Qvada.
·
O Srt. INDIO DO Bil..\ZII.. - Entrw, o pa1·ecer Lambem l'oi a.pprovado.
O Slt, · 1\'u~Nmls DE AJ,MJlWA- Apoiado.
O Sn. l!'HANarsco GLYC:Iltt!O- '.l.'ern ra;,ão V. J~x.., fJOl'i:lli•J
se1·ia isto muito rawavol. O pareeel.' niín l'oi appt·ovado, vor·quu
o requel'imonto elo nolJrc Scuaclor· por· MaU.o G·rosso ir.wecliu o
Senado ele :J'awl-o. O Hobt·e Smr::tdor velo .Par·;í usclll.!'M~NI J'll'L'reitarnenl.e a questão. Disse S. JGx.: «iEut Lal eas:·;, u pat·ucet
est:í. appruvado. » E' uma eo1wlusão loHirm. A um;~lldtt, 11 ma \'L'Z
approvada, irnpcdil'itt que o paroeet• volftt~so (L Conunissão.
A Juinlm illtefii)ÍlU, Sr. :Presiu,~nt.u, ao atH'u~uul.ar.• a rmlu!J~I::t
em que a Com '.llissão procedesse á revisão do assurnp Lo o r o-
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~p~isil.asse !lo Por·Lo .Air:g'l'o. ~s nul.llP:I'O~ r.la PrNlcra.r;lin rm (Jur
to1 csl.ampada a dclesa do S1·. J\lilnell1.
Eis l.uilo OXlilieadn perfeitamonle, g'l'aoas ao nobr-n Senado1'
pelo .Pat·ú, que tem, pnlo fJtW ve.io, memMia mais viva o at.iJarla do que a minha.
. .'
Dada esla expl iea(,liio, sen l.i:>-mo, Sr. Presidrmte, certo de
que nfi.o pl'omelli o meu vül.o ao Sr. l\libielli, sinão depois ele
pi'I!OilChicla a condic.iio da pt·oeedeneia da sua defesa. Provavelmente, o Senado deferirú. o requel·imenlo do nobre Senador
pela B.ah ia e publicada será no D'im"io rlo Conaresso essa defesa.
'
Si a defesa elo S. Ex. pal'ecer procedente a .'lleus olhos,
não Li'l'ei um minulo dr• lte:"ilaeiio 0111 p1·oelamm· a innoeeneia
rio S!'. 1\fibielli, sendo este, repito, o meu maior deseJo. (M1lito

hcm; m.nito bem..)

O Sr. Presidente- Si o i.llustrc Senador pela Bahia perdat·ei uma 1·esposta rapida ás 'I'Cfereneias que o honrado
Smiador· por S. Pau lo aeaba ele fazer.
O Sn. HuY BAHBOSA- Perfeitamente. Depois V. Ex. me
dar;í. a palavra.
·
lll íU.c,

.•

O Sr. Presidente- Agradeço a deJ'erencia de V. Ex,,
assim como os. conceitos honrosos, que tanto me desvanecem,
eom que o honrado :Senador pm· S . .Pau,lo, se rcf01:iu ;i minhn
eonducLa na clirécção elos trabalhos desta Casa; não devo, en-.
J;r.·otanto, permittir· a .suspeHa que se levantou no espírito do
illust1'e collcga quanto á minha conducLa como Presidente do
Senado, na aetual emergencia.
Nfío me achava presente quando foi dado inicio á discussão
rru o tem motivado esses debates. Posso mesmo dizer a V. Ex. e
hem assim ao Senado, que nem ~iquet' intervim para que estl\
a~surnpLo fosso levado li Commissão para ser offerecido pareee!'; não esperava, mesmo, que o Senado se pronunciasse
sobre a rofer.ida nomoa()ão na minha ausencia.
,Jú. vê V. Ex. que até se dat· o incidente da sessão secreta
a que todos se teerrí referido, eu não tinha tido participação
a!g·uma sobre os actos· que .se passaram no Senado; delles tenho
lido conheci monto unicamente pelo que publicou a imprensa,
parecendo-'llc mesmo Ler lido em uma das noticias, aliás def.icientes todas, que Y. Ex. affirmara que, approvada a
emenda, votaria pélo parecer..
Ac,·odiLei ·pois quo assim era. As declaracões de V. Ex.
agora mo eonvoneoram de que eu esLava em engano. Permitta
c.ntr.·etanlo, V. Ex. CJUO ponrlorP qur; dBsde que V. Ex. offereceu
uma emenda ao pareeer, no sentido de modificai-o, o seu espírito e a sua consciencia elevem achar-se conformados com o
parecel', uma vez acceita a emenda. Esta é a consequencia logica e inevitavel do neto induzido por Y. Ex., sendo esse o
facto principal em que escudei a convicção de que V. Ex. seria
pela approvacão do parecer .
1M
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O allegado era que o Senado não podia sanccionar o acLo

do Governo.

A Commissão, ao lavrar o seu parecer, entendeu que sanerdonm· c al)provar .pal'U o caso era nma o a mosma cousa. A
npprovação importa n~ sancçii.o. Assim, porém, não entendeu
V. Ex. e apresentou a sua emenda.
O Sa. FJtANarsco Gmcmnro- Fui o primeiro a não me
enn rorm:w com a expressão « sancofio ». Eu não deso,Java saneeionnr, qneriu qno o Armado rlisbe.~se sobro o -assnmpl.n, 1'8801'vando-mc o direil.o ti1J vol.al.' eorno hem OIJLcndusst!.
· O Srt. R.uY. BAnBOSA rlú um aparte.
O SR. l)w~AIIHIN'l'E- O

illust.ro Senador pela Bahia acaba

rir. pôr o dedo na ferida. V. J!lx. suppunha. que o acl.o do Se-

sanr~()ií.n. isl.n quanl.o an primnir·n ·ineirlenlu
Pl'OVOtJu.do pelo n.parl.e. ConLin uando, portlm, as suas observa(•úos, IJL'aLicou tuna in,iusl.içu clamoroso. conf.ra. o procedimênlo o as intoncões da ll\TlrJsn. V. Ex. é, mais rlo fJliO .todos
nôg, ilabil cm guiar o hnrco da politica o sabe pel'l'ciLamente
que a waiot·ia r.lesl.n Uasn tí l'Oi'l.e, e po1: que nií.o dixe[.,o,- homogeneu.

nado imnorl.ava em

Si as i.nl.encões rln Mesa, rrue J'I'P:'OAenl.a fls;;u maiOI'IU,
rossem ns rruo V. Ex. ncnhou de nrl.iculnr, poderia llontem
mesmo ter votado o parecer. Ao conl;rario, tendo o illustrc
. Senador pelo. Babin, hrilhanLemonte como sempre, JevnnLarlo
uma quesLão regimrmf;al, a Mesa desde logo se poz cm concoJ'daneia com S. Jnx. por n.chnr que as 1·azões por S. Ex. expostas estavam em compJeLa harmonia com os art.igos do Regimento, ú exeepl,iíi.o do ar•t.. 70. Por essa occasiiio n Mesa provou por que divepg·ia nestr pnnto da ,opiniãn de s.· :J~x .. tendo.
enl.ret.anlo, levado o seu cscrupulo a tal ponto que resolveu
com as doul.r·inas o.~pP.ndidas no.~ demais artigos.
Níi.o l.r.m, pois, V. Ex. rar.iío qua·udo al.l.i·ilmo ;í Mesa a
iuf.onciío elo n.pi.'tWml' n rlrr.i~iio dl'~l.o nsRnmpto.
-Pct•mHta o meu illusl.rc collegn, o vc!IJo c rlig·no corre ligionario, que ou cliga que, .si neste assumrl.o alguem poderia
1ncrocot· reparo, com a pm·mi~são do V. Ex., ser·ia V. Ex. que
:c!u ~I'IWl~' pat•n o cle~ate, em se.ss[o Jlllhl ien. u m.a:>Slll11plo q11n
Jo1 cllsotll.Jdo cm sossa.o secT.•et,a, assumpt.o que amda pende t.lu
vol.o do Senado.
·

."'
c

l
11

O Sn. FnANcrsco Gr.YCEnro- V. Ex. declárou que sel'ia
.
·

t.l'al.n.rlo em sessiio publica.

O S~. PltESTDF.lN'I'E-Niio croilt r. nUo rlcvc crer o 1)-lon ilh.tRI.I'fl
eollega fJUe estas minllílA ohservacões l.enl1arn r.omo nlJjecl.ivo
r·el.orqniP nns reparos que lho pareceu merecer o procedimento
da Mesa. Niio; J'8Pl'OsMLnm I\1)13!Hts. um npello ao 't:!'il.eJ•io
de V. Ex., áquella cordura a que V. Ex. IHI pouco se referiu
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(\ :íquollas maneiras delicadas a que V. :J~x. con1 tanto hri!ho
rer. mcnçü.o c que todos nós devemos ter, respeitando as mt.ençõ'es reciprocas de modo que não possamos, como V. Ex. o
J'e7. h a pouco, abrir feridas, magoar coll~ga..s ...
· O Srt. FnANcrsco Gr.Yr.r:RIO -1Não .foi esta a minha int.en({ão.
O Sn. PnESJnEN1'E- •.. que estão aginrlo com a maior hôa
1'1í c no interesse louvavel de acet'tar .
·posso pois, agradecendo, aliás, a bondade e a generosidade
rio meu illusLre collega afí'irmar, que a Mesa continuará a
rttrir como até agora, rm rrue a imparcialidade é sua norma de
J1l'Ocecler. E si noton V. JTI.x. alguma impaciencia da parte do
Senador que l.cm a honra ele dil'igir estas sessões ella ·foi só
eausada pela av.idcr. em qw~ nw achava para tirar V. Ex. da
illusão em que estava de que eu estivesse infringindo o Regimento c atropelando as clecisúes do Senado.
Tornou-se patente, cruando V. Ex. esteve ·na· tribuna, em
,.c,rerencia ao incidente da emenda, que existe entre V. Ex ..e
os demais Srs. Senadores que o aparl.earam o completo divorcio
qnanto á manrim pela qual foi J'esolvido o assumpto.
V. Ex. entende que a emenda foi approvada, ernquanto
que os demais Srs. Senadores affirmam que tal não se deu.
. A approvação da emenda importava na approvação do
parecer.
O requerimento do l1oilrado. Senador por Matto Grosso
l.eve por fim sanar a questão então levantada- .si ao. parecer
podia ser addiLada a emenda, mandando desde )ogo que voltasse
:'t Commissão o parecer em. debate.
Slí.o essas as palavras que mo pareceu indispensavel su.icil.nr" ao conhecimento elo meu illustre collega. ·
O Sr. Ruy Barhosa (*)-r.Puclo que acaba de .se passar·nas ·
explicaoões trocadas entre V. Ex., o honrado Senador por São
Paulo e os out.ros honrados Membros desta Casa que neste incidente tornaram par·f.e, está demonstrando a inconveniencia, a
oxtl'n.vagancia e a impossibilidade material das sessões secretas.
Si a esse rogimen não estivessemos su.i eitos- a esse regi rnen absurdo e desacreditado- nada Leria occorrido hoje;
. OS •llOSSOS actos, as nossas deliberações, as nossas palavras estariam consignadas pela tachygrap:lüa, espelho fiel das occurrencias das sessões, em um corpo deliberante r:omo este.
Gt·acas ao sigillo, porém, imposto contra o Regimento ás
nossas deliberucões nesse assurnpLo, estamos por saber, até
n.g-o1·a, nôs mesmos, o que é que se passou na ull;ima sessão ·
.
·
secreta. ·
Acaba-se de se ver, pela rlivergencia ent.re o que disse o
honrado Senador. pelo Mn;ran!Jão e o 1qun ufl'irmou o honrado
S~nn.clm· a quem na sessão .secr"el.a coube a presidencia dos

(*) Est.o discurso não foi revisto pelo orador.
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nossos f.rabalhos que entre elles mesmo não existe accôi:do
soJn·e os J'acf.os que naquella sessão occorrera~n.
Não <i, portanto, a •nós, Sr. Presidente- permitta V. Ex.
que lhe clig·a-responder ú queixa, que Lão delicadamenl.e V.
JDx. exprimiu em rolac-iLo ao. honrado Senador por -S. P_aulo,
mas que a mim envolveu igualmente.
Si a mim me envolvia igualmenLe, não tem V. Ex. razão
em nos arguir a nós de termos trazido ;i publicidade circu~ll
stancias que o sigillo imposLo ás sessões secretas nos obrigava
.
a t.er em reserva.
Nã.o, Sr. Presidente, o que no debate de hontem se apurou
é que até agora neste assumpto obedeciamos a um regimen
contrario ao Regimento da Casa. !Muito louvavel, indubitavelmente, é a cordura com que V. Ex. hontem encerrou os
nossos trabalhos, declarando que se Julgava agora obrigado a
dar para uma sessão publica o conhecimento deste assumpto,
emcruanl.o se não deliberasse acerca da indicacão apresentada
pelo nobre Senador -pelo Maranhão. relator do parecer sohrr.
a nomeacão do Juiz Mibielli.
Muito louvavel a resolução com que V. Ex. terminou
honf.em os nossos trabalhos. Mas ella exprime· a necessidade
moral em que a Mesa se achou deante da evidencia aqui posta
irresistivelmente aos olhos de todos, ele que no Regimento do
Senado não havia clausula alguma que mandasse ·discutir em
sessão secreta as nomeacões do Presidente da Republica dellendente do voto desta Casa.
Isto é que ficou certo e .só assim se poderá justificar a
cleliberaç.ão de V. Ex., que por complacencia ou consideraçii.n
pessoal para commigo ou para quem quer que :fosse, não tinha
o direito ele deixar de observar o Regimento da Casa, ~i r!f0
não estivesse de accórdo cow o que nós reclamavam os.
!Ficou evidente que por um equivoco inveterado nos t.rahalhos desta Gamara se seguia abé ho,ie uma praxe erronea.
não só quanto aos actos do Presidente da Republica dependentes elo voto do Senado, mas ainda quanto a materias de
nut.ra natureza a respeito das quaes o Regimento maneJava
que o Senado houvesse ele resolver em cada hypothese sobro
a publicidade ou sigillo das doliberaoões a que o caso occorJ•enLe se houvesse de submetter.
V. !Ex. não se podia re-cusar á deliberação que tomou,
porque juridicamente ·a minha reclamacão ficou demonstrada
por um modo irre.cusavel.
·
Accresce em meu favor ainda agora a informaç!lo por
mim· obtida hoje, com todos os visos de segurança, de que
v. Ex. :Jwntem laborava 'num ecruivo.co suppondo que a omissão
em· que .se fundaram as suas obser,rações se houvesse dudo
após a terceira discussão da reforma do Hegimr.nto. A omissão
deu-se rJa segunda para a terceira discussão, de modo qne esl.a
clausula não paRsou pela phase··necessaria da terceira di~cussiio
do Senado
I
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No pro,iecf.o do Regimento l.al qual o Senado votou na tercoira discusgfio não havia a elausula ele que se trata.
O que o Senado votou, porLanLo, não l'oi essa clausula,
Nilo se t.mLava simplesmente ele lll'n equivoco na u!Lima reda1ü(!ão do pl'o,iceLo, mas de uma lacuna durante os trabalhos de
eJabora()ão log·islaLiva, por isso que o Senado votou o principio
da aessão seereLa na segunda discussão não vaLando em terceira.·
·
Ora, si assim é, si a lei da Casa não manda que para deliberar sobr·e as nomeações presidenciaes nos reunamos em sessão .secreta, a consequencia é que aLé ho.ie obedecíamos, por
equivoco, a uma norma não regimental.
Logo, não estamos obrigados por vinculo nenhum, jurídico
ou moral, a g·uardar segredo, ,iá agora, sobre o que na u!t.i~n
sessão secreta occorreu.
:R.egimenLalmente essa sessão devia ter sido publicada.
Logo, é o nosso direito considerai-a como publica e do caracter de publicidade que legalmente ella deveria t.er decluúrmos agora o nosso proceder.
O Srt..PRESIDEN'm- A omissão deu-se, como hontem expliquei a V. Ex., da segunda para a terceira discussão.
O SR, RuY BARBOSA>-- Não ouvi isto; si tivesse ouvido
outras teriam sido as considerações formuladas, porque toda
a minha argumentação em torno do incidente ele interpreLação
regimental tomou por base o presupposto de que o engano se
dera depois da terceira discu,ssão.
Si o engano occorreu da segunda pam a terceira discusRflo
não ha questão absolutamente nenhuma.
O SR. PRESIDENTE- Ao serem redigidas as emendas para
a terceira discussão por equivoco foi a referente ás sessões ser~retas ·eliminada.
O SR, RuY BARBOSA~ Perdoe-me V. Ex. Si a emenda foi
votada em sAg1mda discussão, não podia deixar de passar :í
tei'lleira, e si na terceira não figurou essa emenda é que t.al
discussão não houve; e como não póde haver lei que não Lenha
passado ao menos ror duas discussões, segue-se que tinhamoR
por lei aqui !lo que não póde ROr considerado lei.
6 SR. Pm>SIDENTE -··Mas a intenção do Senado era votat' ·
essa emenda, conforme 110ntem ,iú. fiz sentir a V. Ex. dando
o 'Conhecimento elo parecer da Commissão e da opi•nião da CommiR:'lão de Policia.
O SR. RuY BARBOSA-· Nem a i.ntenção de uma commissão,
nem· a opinião da Commissão de Policia ou ele qualquer outra,
pode supprir a discussão constitucional que na hypot.hese não
houve.
.
O SR. PrtllSIDEN'r.E- A votação em 3" discussão é :l'eil.a englobadamente, sendo por isso que o Senado não confirmou a
seu voto anterior, pois não deu pela :!'alta da disposição.
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O Sn. RuY BARBOSA- Mas rne pel'doe V. Ex.; V. .Ex. não
rlnve destacai' rle uma longa deciLW()ão, CJUUl a que estou fazenda,
uu1 ponto rjue é apenas uma das pt·nmissas do raciocínio para
nom elle me mnlJargar os p·assos.
Fiz estas consideracões todas a respeito de um. assumpl.o
já. vencido para demonstrar que V. Ex. não tinha razão quando
'nos fallou sobre o assumpLo da sessão sec1·eta.
.
Si a sessão não era legalmente secreta, si não nos cabia n.
liberdade de dar á publicidade tudo quanto durante ella se
passou, permiLta-me V. .Ex. insisLi t· na 1.ninha nffirmativa de
que no voto desta Casa conLa clla um dos elementos para decidir; Iw necessidade elo que o Senado conheoa a defesa do
Sr. 1\f.ibielli, para poder julga1· mais del.iclamcnte das allegaoões
que contra elle se vem :l'a?.endo.
A emenda of:ferecida pelo hom·ado ·Senaclm· po1· S..Paulo
Unha em mira unicamente um ponto ele doutrina: remover de
uma decisão dó Sona.:o uma clausula que lhe parecia consas·ra1•
uma J.heoria in.iuridica ou íncunstitucional, uma clausula que
vil'ia estabr.lecer· uru pr•ecedente diverso da interprel.açilo da
Carl.a elo nosso regimeu, s.3m empenhar rhl então o .seH vot.o ou
a ~ua opinião a 1;espeito da materia etll deba.Le.
Offerecída então a sua emenda e tendo-se verificado nfio
poder ella l.er o effeit.o de far.er voll.ar o projer:t.o ao se.io da
Commissão, o homado Senador por 'Mat.to Grosso apresentou
o seu requerimento, em virtude do qual ao solo da Cmmrtis~iío
yoJtou o parecer.
·
Mas, indubit,avelmente, a causa moral determinante desse
voto do Senado :foi n persuasão em que estavain de que lütvenclo-sc defendido o accusado por modo que os seus amigos
declaram cabal c decisivo, era :l'n.!Lar ú. justiça para com clle
mesmo negar-lhe o plenario, em que a sua defesa o vingasse
das accusações contra elle inJustamente· :feil.as pelo se.n inimigo. E nessas declarações t.odos os que ele um e outro lado
· r:or:corremos com o voLo estamos accordas, porque cm ncnhmri
dr. n6s existia, não existe e não JWdor:í oxist,ir nunca a intenção
de macular a honra do um hl'azileiro r. muito menos a de um
Inagislrado republicano. Ao c.onl.rario, nós, os que a essa nomeação nos oppuzemos, declaramo-nos immedintamente disposlos a abrir mãos, cm nossos escrupulos si a defesa do
accusado tivesse o car.acLcr de persuasão irresistivel que os
som amigos lltc· attribuem.
.
Como quer. ·que fosse, era direito mais deli e do que nosso,
dll·r.Ho que nós nii.o podíamos violar n que ·n. maioria rlcsta
Cnsa não tinha faculdade nenhuma para renunciar, cm nome
dellc ou de quem quer que :fosse, era o da publicnçã.o da sua
defesa, authontica, ampla, final, para que a ,justiça desta Casa
se fizesse com a integridade que lhe r.umpre, !'!em que firple
sujeita ás ,justas murmura()õe~ da opinião nacional.
O Sn. PRESIDENTE- .Peo.o licença ào honrado Senador para
observar (JUe a hora do expediente está finda.,
·
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O Srt. RuY BAilBOSA- Nesse caso requeiro a V. Ex. que
consull.c o Senado si concede meia hora de prorogac.fi.o para
nnnelu il' o meu discurso.
Consu!Larlo, o Senado coqc·cuc a prorogaçiio requerida.
O Sr. Ruy Barbosa· (continuànrlo)-Si ha, Sr. Preside:ate,
um caso cm que todos devem estar inteiramente desinteresHndos ele paixões ou preoc:cupações, é justamente este.
'J•'allou-se aqui 'lia.J)OncQ em paixões. O ~nobre Senador por
S. Panlo confessou as suas; sou creatura humana e devo ter·
as .minhas igualmente. Mas na vida publica, as que tenho tido,
não são as da affeição, não são. as do odio pessoal, não são as
ela arnhioiio nem as da cobiça. Hfí.o, !.com sido eonst.ant.r..menl.e,
·as paixões rln lei, as paixões. dos bons principias, as paixões
da JnsUça. Sempre, at.ravés de todas as difficuldades e em
rtmboR os rc~dmens po1· omle.a minlm canoira se tem dilatado,
:i paixão da Iéf o a paixão da .iusl.ica, estas toem sido sempre as
minhas grandes paixões.
Na minha vida poliLica, por ellas me Lenho baLido e sael'lficaclo; por ullnR nií.o lle~H.ci desde os pl'imeiros passos da
minhn carreira, conl.rariando atô os meus amigos quando v'a
nm riRco o re1;-imcn a que servia .
.Por olla, neste regimcn, toclaR as vozes que tenllo oncouf:mdo ·cm confJ'icto as minhas affeições particulares com os
interesses da Jusl;ioa, com os interesses da lei, não tenho hesitado ern alm:JQar os meus adversarias, rompen~o com os meus
amigos, para que a .iusl.ica se faca c a lei se cumpra.
· B ú o que neste momento csLou fazendo, pugnando pela
lei c trazendo uma pe!Jucna contr-ibuição para que a ,iustioa
não se desmoralize totalmcnLc. E' o que se faz agora nesl.a
Casa, cujo debate p6dc ser um incidonta apenas em nossa vida
parlamentar, si o Senado so houver co~1 a ln'udcneia o a moder:wão que as necessidades do momento o exigem, mas que,
s1 l'ol' aLropelado pelas paixões c inl.ercsses politicas, se !.cm
do converl.or, contra a honra rle~ta Casa, em accusaçõ'es t:lr:
qncixa 11ermanonte.
· Estou me enl.cnclendo, estou mo animando um pouco nestas
palavras que teriam o~lLro tom, como tiveram llontem, so esl.ivosscmos apenas liquidando um inci.denl.o do.ordcm ou applieaofío do UJ}la clausula rcgimentfl.l.
Estou mo animando pela ameaça que, ao entro.l' nesta Co.sn .
lto.io, senti pairar e chegou, positivamente formulada aos meus
ouvidos, de que alguma cousa se preparava paro. resolver ho.ie
mesmo, imm.ediatamcnte, de surprcza,- o caso Mibielli.
Não posso acredit.ar ~ apezar da autoridade elo sua Ol'igem, que o Senado, cm materia tão grave, resolva com essa
Jnvinnclaclo; nfi.o posso UJcmditar que os amigos do .iuiz Mibielii
eoncorram de modo tão gravo para aggravar· as inJurias feitas
a esse :iuiz; niio posHO acreditar que os maiores inLel'osses dcill.c
l'OB'imen -· c digo os maiores interesses,. pOl'que são O!'l inte.,.
rc~sos de snn. ,iusl.ion- s11,iam assim !ovados de roldfí.o orn vaLo
polil.lco, em uu1 golpe ele maioria.
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!Não; o SeiJ.ado se ha de sobrepor, estou certo, a essas sugde inLiJI'O~se poli f.ico. Com tal acto de violeneia parJalneril.al', ninguem realmente lur;mria, nenhuma vanf.agem se
apUI.'UI'ia pa1.'U nint;'uem; Lodos os interesses confessaveis, envolv.idos JJU hypoi.JJOSc', seriam Sacrificados; J'icar-se-hia .sabendo que o Senado, JJesLa maLeda, abd.icava das regalias de
:íOU direilo; de então em diante, o nosso poder se reduziria ít
sombra de uma :l'uncoão, emp1·egada unicamente para subsorvir os ín Leressos e os caprichos do poder.
Por que ? POJ.' que Lerá necessidade essa .Gamara de resolver, hoJe mesmo, o caso Mibielli ? PermHLa V. Ex. que
f'alle assim, porque sei que os 1'equ0rimentos de Ul'gencia são
aet.os de surpreza, a respeito dos quaes Loda a discussão lhes
,; tolhida. Que mzões .confessaveis se poder·iam, aqui, allegoai·
om beneficio dessa tentativa, dessa of1'ensa á nossa dignidade
pUl'lamentar, desse desrespeito aos interesses da ,iusLioa, dessa
violação ela propria honra do accusado ? Por que ?
Outro dia, aqui, neste recinto, quando o caso por nós era
ventilado, na sessão seereta, tratámos ele ouvü· o l10nrado rolator ela Commissão de Constituição e Diplomaeia ácerca das
inc1·epacões irrogadas ao ,juiz Mibielli e das inves•tigacões que
S. Ex. e seus co:npanheiros de Commissão teriam :feito a respeito desse caso, para . esclarecer a nossa religião e dar ás
nossas consciencias o consolo de obrarmos como representantes
do povo, eomo amigos da ,iusLiça, como homens capàzes de sentimento do dever.
E quR nos respondeu o nobre relaLo:1· da Commissão de
Constituição e Diplomacia ? Que, ouvidas as pessoas a quem
,julgara dever ouvir sobre o caso, todas lhe tinham fallado nos
melhores termos a respeito da honra e das habílitaoões desso
rtlagoistrado.
Segundo o depoimento dessas testemunhas, esse magisLl'ado constituía uma grande capacidade intellectual- si me
não eng·ano, :I'oi a propria phrase do nobre Senador- moldu'J•arla em um gl'ande saber jurídico.
·
E nós, 1'ilhos deste paiz, onde todo8 viv.emos, lemos os ,iornaes, acompanhamos os factos correntes, espantados então :ficamos da existencia dessa nolahilidacle moral moldurada em
tamanho saber jurídico.
E pol' mais que nós quizessemos acatar a opinião do honrado 1·elator daquella •Gommissão, acceitamlo as cone>lusõr~
com tão boa vontade por S. Ex. acceitas, entendemos que alguma cousa dentro de nós se oppunha a essa :facilidade.
Quír.emos alguma cousa mais que nos habilitasse a poder
dizeJ~ aoR outros que razões haviam justificado o nosso voto,
o então, acceitando a idéa ele nos .esclarecermos pela proprin
defesa do accusado nos aproveitamos da opportunidade offercc.icla pelas emendas elos •nobres Senadores por S. ·Paulo e Mal.tn
GJ•o:;;so para darmos cnse,io tí Com missão de que por· esse modo
concorresse para que Ae exercesRe essa :funcoão do Senado eom
nma em· ta apparencia, ao menos, '.de seriedade e acerto. Nada,
on!.rel.anto, a osse respeito se fez.
gcstõe.~
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Os netigos des:;a defesa uãu :;o puJJlicararn a!Jtí agora. NinguouJ us conlwce. Nenhum de nós os leu. Todos a ellos serel'm·om de oiLiva.
O va1.·ecor da homada Comm issão, quanto ao ponto e:;tien:..
Gial do caso, isto é aos elementos de facto pam esclarecerem
u ,juizo dü Senado 'sobre as' qualidades inLellectuaes e moraes
do magisLJ·aclo Mibielli, esse parecer Le'.ll de ser necessariaHienLe uma l'eproducção do anterior.
O Senado terá que L'esolver e votar solJ a fé dos pad!'inllos.
Acceitar essa nomeação tão discutida o contestada, unicamente
]IOI.'l!Ue em sua eonseieneia os rnembl'Os da honrada Commissão
a ,íulgarn acueitavel; e pondo de Ja.do a propria defesa do
a~.:cusado, o maior dos seus interes~ns e o mais essencial do~
seus dil·eitos, chancellamos o acLo do Presidente da Republíca,
ü t:uja auLoJ·idacle me pareoce que .iú não se póde oppor siquer
u omba1.'aço do exel'cicio col'l'edo elas :!'urwcões dessa Casa.
Com o marechal J!'lorimw assim Hão se procedia. AcLos
seus, da mesma natureza, aCJUi puderam ser dist.mtidos ou
rejeitados.
TI"Utava-se então ele um homern que po1: muitos tiLulo~
se impunha ao respeito ele nós todos. Era, pelo menos, UIH
grande militar; 01·a pelo menos um general notavel, era urr1
IJOmem superior no seu oi'l'icio e na sua classe. 'rinha, prine ipalmente, na opinião du seus amigos, JH'esLado a este r·cgiHWll
um grande se1·viço: havia, no conceito clelles, salvo a H.epublica da subversão, tinlla asseg·urado a restnumção do nosso
l'l.!girneu constituoional. •i\laR então ainda havia civismo para
se llw não concedei' o poder· absolu,to, pa1·a se lhe dispuLar·or11
as atLribuições elo Corpo Legislativo, para se collocar acima
clelle, ao menos, a ConstiLuicão ela Hepublica, para, ainda que
fosse nos easos extr·emos, l'ar.el-o sentir que ainda havia 110
J'l.'gimen o l'esquicio de Jega.Jielncle e.a,par. ele se antepor 1Í ~ua
vontade omnipotente.
·
·
·
Hoje, aquella omnipoteucia ;já g'!'ando, mesmo encontl'Unclo
ossos embaJ'a(;os todos, aquella omnipotenda que não pouele
tudo, se .superpõe á que tudo póde e, em homenagem a ella,
n Constituição tem que ser· sacril'icacla, tem de se ir enchendo
a3 cadeiras vacantes do Supremo ~rribunal Federal com os hotnons pal'U ali i desig·nados pela 1'iliacão politica· aos amigos ela
parcialidade em que o Governo actual se apoia, isso mesmo,
entre elles sem escolha.
Sr. PJ.•osidenLe, nós que nos oppomos à precipiLuoão eo1u
que e~l.e easo pareee quererem discutir: nós que não fazemos
questão em quem deva cahir· a escolha, queremos unicamente
que, aó 1uenos, as formulas consLiLuoionaes se l'espoitem, yisLo
cru e a nossa Constituição exigiu para as nomeações elo Suprn1rio
~l.'l'ilJunal .l!'edel'al a ,condir.:ão .do I'Oputa~ão noLavel P nol.avrl
t~a!JOI', não pot·miLLindo que para essa elevada func{IÜO seJam
~~stJolliidos liomcns do l'epul.ação conLestavol e de sa!Jor Hullo .
.Pouco nos imporl.anf as icléas do nomeado, si elle :fosse um homem que inLcllectualmente e moralmente s1! ilbpur.esso ao nosso
l'espeito. Si eu visse chamado. pura acJuellc ·cargo um dos ho-
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lHt.ms que,. do modo mais caractcrisLic_o. o solompc, do mod~ ·
mais genmno c cabal representa a pohLICa do R10 Grande; .sr
eu visse chamado para aquclle carg·o o Sr. Borges de l\Iedeiros,
upezar de suas extremadas opiniões poliLicas, eu não mo l'ecusaria ús condições constiLucionaes, nem do notavel .saber,
nem de notavel reputação, porque,· nomeado S. Ex., doanLe
ctelle, eu pleitearia os casos mais delicados e importantes, sem
que pelo meu espiriLo passasse a suspeita do que a justiça
pudesse ser sacrificada por um voto ·que obedecesse u inLcr·csse
de qualquer natureza.
.
Aqui tem V. Ex., Sr. Presidente, o espiL'ito da .minlw.
impugnacão ao a!JLo que pretende collocar no Supremo Tribunal o juiz l\fibielli.
·
Fazendo isto, porém, esi.ou longe de querer· impór ao Se-:
nado as minhas opiniões e os meus sentimentos.
O que lhe peco é que guarde ao menos, neste assumpto,
a obser·vancü1 das 1'ormulas regulares e que se não sujeite a
que a sua deliberação seja acoimada, com justiça, de propositada apaixonada, é que resolvamos com moderacão, é que não
atrapalhe os seus advorsarios, ú que per·mitta a deí'esa ao
accusado.
E' só isto o que peço e é por isso que esperamos do Senado e do Presjdente desta Casa não se realize a ameaça a que
ha pouco allud1.
O Sr. Presidente- O requerimento do homado Senador
Ruy Barbosa não admitte debate. E' apenas sujeito ao apoiamonto, o que .se pó de fazer com qualquer numero.
·
Os senhores que approvam o requerimento do Senador lluy
Barbosa, para que sejam publicados no Diario do Gonu·resso os
documentos (JUC diz existir na JJibliotheca c na Secretaria .
desta Casa, rela Li vos á defesa do Sr. Mibielli, queiram se levantar. (Pausa. )
Approvado.
o Sr. A. Azeredo- Peço a palavra para uma explicaofio

...

••

...••
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I

po~soal.

O Sr. Presidente- Faltam apenas 10 minutos para terminal' a hora destinada ao expediente. V. Ex. podcrú fallar
para uma explicaoão pessoal; mas, no expediente, não poderá
ir além elos 10 minutos que restam para terminar a hora.
O Sr. A. Azeredo (pam urna explicação pcssoal)-Como

V. Ex. , Sr.lJresiclentc, e o Senado viram, as sessões secretas
entre nós tomam-se mais publicas do que sccret.as, do modo
que a modificacão regimental se pó de fazer.
·Sou, entretanto, forcado a acompanhar os illustres Senaclo!•es que mo precederam .sobre o assumpto da ultima sessão
secreta, principalmenl,e porque o meu nome 1'oi directamente
envolvido na discussão.
•
·
·
(*) Este discurso não foi revisto.pelo orador.
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A imprensa não foi inteiramente exacta ·nas inf~rmacões
que teve da sessão secreta e que forneceu ao publico, porquanto não requeri que l"o:;su u parecer acompanhado da
emenda do homado Senadol' pot~ S. Paulo á Comrnissão de
Constítui(;ào. e Divlomacia, de accut·do com o Hegimento; ao
contrario, declat·ci que a lei interna desta Casa, não permit- .
tindo que voltasse á Cornmissão o parecer, por effeito da
emenda apresentada pelo honrado Senador por S, Paulo, , .
O SR. FERREIRA CHAVES- Apoiado, foi isso mesmo.
O Sn. A. AzEREDO-... o meu pensamento era que sr.
devia suspender a discussão, visto estar de accôrdo o honrado
Relator da Commissão de Constituicão e Diplomacia.
Corriern auxilio do honrado Senador por S. Paulo, solicitando aquillo que o Senado em sessão secreta anterior já
havia deliberado, quando se tratou aqui da remocão do Sr. Regis de Oliveira da legacão do Quiirnal para a Iegacão de
Vienna.
·
l)or essa occasião, o honrado Senador por S, Paulo apresentou uma emenda quanto ás conclusões do parecer, formulando então o ex-Senador por Santa Catharina, Sr. Lauro
Müller, um requerimento que teve por fim facilitar a volta
á Commissão do parecer, para que melhor fosse estudado o
assumpto.
Assi!!', Sr, Presidente, procedi, redigindo o meu r·equerimento em termos positivos e, como foi escripto, · deve estar
junto aos papeis com o do parecer da· Commissão.
Nelle solicitava que a emenda, juntamente com parecer,
voltasse novamente á Commissão, aí"im de que esta pudesse
estudar o assumpto mais amplamente, dando-lhe novo parecer. Não posso desentranhar do parecer o meu requerimento,
porque, tendo sido apresentado em sessão secreta, apezar dfl
estar provado do modo mais positivo pelo honrado SenadoJ:pela B.ahia que nós deliberamos, mas agimos mal, por ter sido
em sessão secreta, penso, que tendo-se realizado essa sessão
de boa fé e de accôrdo com os nossos precedentes, não podemos
ter outro proceder qual o de guardar reserva sobre o que alli
SE' passou.
.....:_ 1
!Tendo o honrado Senador por S, Paulo, e'll resposta 1\s
observações feitas por V, Ex. sobre o que narrara a imprensa.
em relacão á sua intervencão neste assumpto, devo declarar ao
Senado que a respeito dessa que.stão nada conversei com V. Ex.
O Sa. PRESIDEN'l'B- E' verdade,
O SR. 'A, AzEREoo -· Estivemos juntos . após a sessão,
quando V. Ex. chegou da stfa fazenda; No dia segúinte, antehontem estando ao pé de V. Ex. e tendo V. Ex. me feito uma
pergunta, respondi e, sem terminar a resposta, retirei-me ·e
vim sentar-me no meu Jogar, não tendo, nem hontem, nem
hoje, fallado com V. Ex.
·
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() Bn . .l'JtU:SWJ;N'J'g- J~' uiutla a oxtJJ.•cs~ãu da venlauo o que
àiz V. Ex.
o l:lJt. A. A';.;g!mDo- Ignot·o pUJ' ~JompleLo que se Uvesse
it11\a de LJ::wsl'ol'mar a sessão vublica de ho.íe em sessão seut·eLa, e, nesLe ponl.o mais bem informado· do que eu, esLa.varn
us l1onmdos 8enador·cs pela Ba!Jia e por S. Paulo.
Agora cumpre-me dizer duas palavras a r·ospeiLu da resi'Josl.u dad~ pelo iJlugLl'e juiz S1·. Mibielli ao seu anLat:ronisLa
Juiz AIBibiades.
Quando, um sessão ~eereLa, o lloumdo SenadO!' por São
l'aulo :tpresenLou a sua e.menda, declarou que ora uma provitkrwia salutar uo momento, c que podia servir de jusLiJ'ica~\ãO,
,J,J r:h.a1)1Jo de sol mesmo, ao que se pretendia :J'aze.J: em r·olacão
:.í JJomeaoão. B accrescenLou S. JDx. que em sessão secreta,
JIHts CJUe não fazia mal que se dissesse que, Lendo o JJomado
~t~nador pela Ballia dedarado que o ,iuiz Mibielli nenhuma derosa pr·odux im contra as nceusaç1ões assaoadas contra clle, o
que ~>onstando que a Fede'ra.ç11o publicará resposta longa, embom cm poucos dias, do .iuiY. Míbíelli, achava convonionLc (]Uu
vie:-;se para o l'eeinLo do Senado essa defesa, que era completalncn(,e ignorada.
:E accrescenLou o homado Senador por· S, Paulo : si o
Hl.'. BoJ•g·es de Medeiros, cu.ia integridade moral eu acato, der
.~n!e.Jflll!J .•.nanH'esLacão do seu applauso, da sua segurança, pela
eapacidade o pela inLeg'.c·iclade moral do Sr. Mibielli, não Lel'ci
duvida nenhuma em lhe dar meu voto.
DeanLe dessa manii'estacão, Sr. PL·esideuLe, é claro, nin;;uum Linha o direito ele recusar o adiamento claquolla disf.:ussão, al'im de que Ludo se aclarasse bem o uús puclessumos
dar o nosso voto a :favor ou eontra o acto elo Sr. Presidente da
llepublíca. JFoi JWl' isso que acudi ás observai}Ões elo meu
illusl.re amig'O Senador por S. Paulo, pedindo ao Senado, contra
a vontade, 1í preciso que se diga, talvez; da maioria dos honl'ados Senadores, que o aclíamonto se :l'izesse, voltando tt ComIII issão o parel.leJ·, que voltaria para aqui, em sessão secreta,
llai,[JJ·alJIJ,,!IILn eo1n o J'f:su!Lado do esLuclo da Commissão, após
1':\arninal' os Lel'mos ela det'esa do Juiz l\Tibielli e nós a pudermos
acompanhar.
,
(Juanclo decla!'ei ao houl'ttclo Senador por S ..Paulo qui) a
oolloeçfio da Perlu'I'WJáo ahi estava na Secretaria, não :t'azendo,
t!ll l.l'eLanl.o, igual declam~:,ão a cada um dos memb1~os desta Casa,
,; porque enLendi que essa collec()ÜO devia vil· para o recinto,
onde .poderia ser 1ida a de!'.esa do llo,rn•atlo .i u iz, lloJrwarlo
JrtcJriJH'll do SUJH'emo '.l'r•i!Juwtf. ~elido na mesma ocea!>iiín lido~
~~~ f,,•lt!l:\'f':lllliiJ:I.s dn lwiiJ'adu :S1·. Bo1·gc•s do J\IeclniJ.'os, que l.uvu a
li!lllilf·anca da indie:wiio do Si.!U nunw o al.tf!:il:a eom sua J't'SfiOIIsallilidado que o 81·." Mibil'lli ,·. IIJTJ IWIIH'Ill dn ltf'frl(
1

.

O Sr. Trancisco Glycerio (pela Oi'de'll/.) -- Sr. J'J.•es id 011 l.n,
nada Lenho a oppôr :í.~ cleelamcões caLegol'icas do meu lronl'tll.lo amigo Senador po1· JHaLLo-Grosso, a não ser a que se
rol'ere á minha promessa de voLo favomvel, dado o caso de
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affirmação do Sr. Borges de Medeiros, em favor Lia probidaªe
pessoal do Sr. •l\Iihielli. Eu creio que o honrado Senado,r nao
está liem lemJn·ado, porque supponlto haver dito que a mf9rmação do St·. Borg·es de illedeit·os era um elemento de subida
irnportarwia para meu voto.
O Sit. AN,'ONJO .'\'t,EREDO -!Jdde o;cr que a:>l3im seja; mas
meu illustre collega de r·epreseutaoiio, no momento em que
V. J~x. falava, me chamou a a Ltenção dizendo: Quer dizer que
seu voto fica dependente dessa ini'ormacão.
O SI\. FRANCisco. GLYCEIUO- Não. A illacão não ~ perf'eitnmente segura, mas o que é positivo é que o Sr. Borges de
Medeiros atú esta GlaLa não prestou informação nenhuma cate~i~.

11

I,.,
lf'l

>i'l
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i
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Eu vou ler o telegranuna delle e o Senado verá que parece que S. Ex. cuidadosameutc se absteve de levar o seu juizo
até esse ponto.
Oucam os nobres Senadores: «Deputado Fonseca Hermes
- Aaracleço c J•etJ•ibtw á ül·ust1·e bctncada 'l'io-arandense as
con{lratulações pela alta d'ist-incr:ão feita á mag·istratU1·a do
Bstado pela expressiva escolha do desembargado1· Nibíelli para
o cata o de Min'ist1•o elo S1~p1·emo T1'ibunal »•.
A homenagem foi feita á magistratura do Rio Grande do
Sul, pela expressiva escolha da pessoa rio-grandense do Sr.
Mibielli; mas nada se al'firma quanto á éapacidade juridica,
quanto á capacidade intellectual e, sobretudo, quanto á capacidade moral desse magistrado ..
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Eu darei a V. Ex. O telegramma
do Dr. Borges de Medeiros.
0 SR. FRANCISCO GLYCEHIO -. Eu acceito.
O SR. PRESIDEN'I'E- Peço licenca para pondera1; a V. Ex ..
que este assumpto não está em discussão. Em sessão que
muito breve teremos para deli e tratar, V. Ex. poderá dis·
.
cutir largamente.
A hora do expediente está finda. Desde hontem, forçada
pelas circumstancias e pela situação especial do assumpto, a
propria 1\Iesa foi obrigada a transgt•edir o Regimento, prorogando indefinidamente a llora do expediente, sem tratar da
ordem do dia. . .
V. Ex. e o nobrll Senado1· ·por 1\fatto-Grosso solicitaram a
palavra para uma explicação p(lssoal. Peco. portanto, a V.
Ex. a fineza de restringir essa explicação.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERTO- V. Ex. sabe que sou O mais
ol'ediente dos membros desta Casu. Sento-me.
·
O Sr. Presidente -Antes de passar :í. ordem do dia r.levo
fazer r-~s seguintes observações. Hontem declarei que emquanto
nlío resolver em votacão regular o restnbelecimr.n lo da (!i~po
sição elo Regimento antigo, que' determinava .fossem esses
• Yol, VI

JS
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O SR. PRESIDEN'l'E- ... e nem posso deixar de fazei-o,.
mas tenho duvidas sobre si, tratando-se de um parecer cujo
resultado vem de Iocubracões secretas da Commissão, eu posso
mandar publicar este parecer.
O SR. UHBANO f:lAN'l'OS- Ententlo que não.
O Sn. H.uY BAllBUSA -il!"orco~amente.
O SH. }JHESIDEN'l'E r - O art. 70 diz:
« Serão tambem se<JL'etas as reuniões em C!Ue as co.mmissões tomar.em eo!lhecimento . de nomeaoões Jeit.as pelo
Sr. P1·esidente da llepublica, dependentes, por lei, t.io voto do
Senado.»
O Slt. HUY B..\HBOSA- Felizmente a propria lettra do Regimento resolve a questão e eu mostrarei a V •. Ex., quando me
conceder a palav1·a.
O Sa. PHESIDEN'l'E- O a1·t. 70 não tem o <Jomplemento do
art. üO, porqu!J! como hontem aqui Jícou provado, o llegimeulo
foi mutilado, i~to é, houve uma omis~ão.
Agora, vorém, diz o houruuo Senador que a lettra do Ilegimento resolve a questão.
O Sn. RuY B:uwosA- E' uma a1•gunwntaoão que não pos~o
desenvolver em aparte.
O Sn. lJHESJ'DEN'l'E -Infelizmente não penso como o noJJL·e
Senador e, em realidade, sinto difficuldade em, sem mais eselareüilnentos, resolver sobre a publieidade do parecer que
tenho em mão.
O Su. H.UY BAHBOSA -Mostrarei a V. Ex. lJUe não ha
essa difficuldade.
O Sn. IJRE81DEN'l'B- Não pogso eompreheuder IJ01110 üOll:vocal' uma sessrw pul.Jlica sem dar llonhecimento da maLeria .a
clisl.luLir, isto IL', o seu parecer.
O Sn. RUY BAHBOSA- Pe1;o a palavm pa1·á mostmr a
V. Ex. que não ha djfl'iculdade nenhuma.
· O SR.. PHE8IDl>N'rE- ''l'em a palavra o nobre .Senauor.
O Sr. Ruy Barbosa (') (1Jela u·rde.m)-S1· ..Presidente,
tonho pezar de ver que neste assmnpto não sou eu, mas V. Ex.,
quem se equivoca, firmando a sua aL'S'tlmenta1;ão na <Jonsideração ele que cleterminando o art. 70 os trabalhos da Commissão
acerca desse assumpto se1•ão secretos e que, sendo parecer por
ella apresr.mtada, um Lraballto dessa Commissão, esse pare<cor·
t) sec1·etu c a Mesa se vô cm dil'ficuldadc para lhe dar publicidade.

(•) Este discurso nã·o fCii revisto pelo o;rador.
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Ora, V. Ex. se equivoca, porquanto não é isso que diz o
art. 70.
O art. 70 não se refere a trabalhos das Commissões. Refere-se exclusiva e expressamente a reuniões.
O que diz o regimento é isso:
«ArL. 70. Serão tambom Reet·etas as J•euniões cm que as
Commissúes tomarem eonhccimenl.o de nomeaçõ:cs feitas pelo
Presidente da Repuhliea, dr.penrlrlltc, por lei, do voto do Senado.»
O que ei\se f,exl.o dct.ermina 6 que sel'ão ~eeretas as reuniões da commi:;sao.
Ora, pergunto cu: o parccnr é reunião da Commissão ?
O Sn. PnESIDENTE-E' fructo dessa reunião.
O Sn. Ruy BARBOSA-A lei não se refere a fruto; a gestação é uma cousa e o producto é outra; referir-se á gestação
não é referir-se ao nascimento, nem ao f'rucLo que dnpois vem
ao mundo.
O texto rcg·imenLal se refere taxativamente :ís reuniões.
O segredo que se estabelece para as reuniões não se póde estabelncnr para o producto dellas, de onde sn conclue qun o que
o l'egi.mento fez foi estabelecer o segredo para as reur.iúe~,
excluindo o segredo para o parecr.J·.
·
As razões são claras: quiz o regimento que, ao dr~Jiberar
sobre este ob.i ectivo especial, gozassem as commissões de certa
liberdade, qui?. que as deliberações no seio dellas se passassem
na int.imidade, sem o constrangimento da publicidade. MaR
entendeu que não devia iJ' ao ponto de tornar secreto o fructo
dessas reuniões, porque seria absurdo impõ'r caracter secreto
ao parecer das Commissõcs que o Senado tinha de .Julgar depois
em uma reunião, em plena publicidade.
No art. ô9, a que o arL 70 succede immediatamente, isto
RC v1j com a mesma clareza. AIIi, depois de se ter estabelecido
que ás Commissües J'unccionarão em segredo; se diz que o Senado resolverá depois sobre si serão em segredo ou publicamente as cleliberacúes do Senado, rrmmdo sobre o parer.r.r da
Cmnmissão ·tiver de re~olver.
Ora, não ha nada mais elaro elo que esta situação legal;
todo mundo a entende. tí de uma simplicidade ele.mentar. Quiz
o regimento n inquerito, as investigações, as pesquizao;, a devassa até, si tornassem necessarias para obter a verdade acerca
do um nome individual, si operasse 110 seio de uma com missão
em Regredo; mas entendeu que uma vez chegando essa commissão ao termo de seus trabalhos investigativos, o parecer da
Commissão consignasse o resultado de seu exame, se. entregaria :í publicidade si o Senado quizesse, ·a respeito delle, deliberar publicamente e não se entregaria ú publiciclâde .si o se:..
nado resolvesse que, a respeito delle, suas deliberacões seriam
secretas. Quer dizer que, no caso do art. 69, a publicidade ou
sigillo do parecer fica dependente da resolução, CJUP o Senado

27S

ANNAES DO SENADO

tomar, sobre si, serão publicas ou secretas suas deliberações,
a respeito do assumpto; mas no art. 70- e isso me abre repentinamente um horizonte novo sobre essa questão- no
art. 70, em que se exclue do texto a segunda clausula do art. 69
-em que se estabelece unicamente segredo para as Co'llmissões em que funccionarem, o R.egimento varia de linguagem;
já não fala em trabalho das Commissões, como tinha falado no
art. 69- em que se refere s6mente a suas reuniões. Da expressão «trabalhos ~ p6de se comprehender parecer;. da expressão « reunião » o parecer está excluído.
Ahi está porque eu dizia, ha pouco, que essa circumstancia
nos ve'll offerecer um elemento novo para nossa apreciação do
que V. Ex. explicou por um eqnivoco, ao transitar o projecto,
da segunda para a terceira discussão .
. A differença de linguagem entre o art. 69, quando se
refere a incumbencia dada ás Commissões e o art. 70, quando
trata do mesmo assumpto nos demonstra ou nos leva a crêr que
a omissão da clausula relativa ás deliberações do Senado não
deve ter sido resultado de um· equivoco. mas de um acto intencional. Se assim não fosRe, o art. 70 teria dito, como o
art. 69, que os trabalhos das Commissões, a esse re~peito,
seriam secretos e não passariam a dizer, como diz, que seriam
secretas, s6mente, as reuniões dessa Commissão. ·
Evidente é, portanto. que adoptando a expressão « reunião » em vez do vocabulo «trabalhos» quiz o Regimento significar a mudança que se operava no Regi'llento estabelecendo,
a.n naesar rln ar.t. 6fl nara n ~ rt. 70. No art. 69. cnm o>ffri to, se
deixa ao Senado a faculdade ampla de dar publicidade, ou
manter o segredo de suas deliberações, a respeito das materias
enumeradas na primeira parte desse texto e como o Senado
podia resolver que esRas deliberações fossem publicas ou secretas. o segredo se p6de estender tambem aos pareceres das
Comm issões.
Me~mo no art. 70, em que já não se deixa ao Sénado faruldade nenhul'Jla para adootar a ~e:~ão secreta, o Regimento
forçosamente se havia de cingir .a determinar o segredo unicamPnte para as reunii'íP.s das Cnmmissões e não para os pare•
cereR qur. rlr.>ssa~ renmii'íP.s sahi~sem.
·
Logo, Sr. Presidente, não ha difficuldade nenhuma para
~ 'lf"sn .,,.•nlver a respeito deste assumpto. O caminho lhe é
claro e franco.
.
O flpcrimento mandou que as reuniões da Commissão de
Cnn~ti.fpicão e Dinlomacia. quando conhecessem de~sas materias·.~.:.rossem secretas. Pois bem, essas reuniões foram secretas.
.
.
.
O ReA"imento não manda que sejam secretos os pareceres.
Logo, o parecer é publico.
· .. ·
A con~equencia é, portanto, que a 'Mesa não p6do hesitar,
em ~açP. da lettra expressa do Regimento, em mandar-lhe dar ·
pubhc1dade;
·
· ·
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O Sr. Presidente- A deferencia que devo ao illustre Se~
nador pela Bahia me obriga a explicar-lhe o motivo pelo. qual
divirjo radicalmente do .modo por que S. Ex. encarou a
questão. E eu é que lamento profundamente estar em discar-.
dancia com S. Ex. Mais uma vez eu verifico o acerto do bro"'
uardo- cada cabeça, cada sentença.
Preciso dizer de antflmão ·que· tenho real constrangimento
em estar em opposicão á S. Ex. em assumpto desta natureza,
· porque reconheço a supremacia do séu talento e da sua lllustração; mas para o meu espírito se i"'.llpõe com evidencia inilludivel a interpretação que entendo devo dar a este texto •.
S. Ex. baseou as suas razões no art. 69.
O SÍt. Ruy BAnnosA-Eu baseei na Iettra do art. 70.
O SR. PRESIDENTE- O art. 69 é um dos que me dão elementos para discordar de S. Ex. Esse artigo dispondo sobre
tratados e outros assump.tos em que o Senado, conforme a sua
importancia, poderá· deliberar publicamente, permittiu que
após o parecer guardado em reserva o Senado pudesse determinar que a sessão· fosse publica. Posteriormente o art. 70
não usa do vocabulo- trabalhos -mas diz as reuniões das
Commissões.
O SR. RUY BAR.BOSA -· Ora, parecer não é reunião.
o SR. PRESIDENTE- Mas, pergunto ao espirita claro de
V. Ex. : que importancia poderiam ter as reuniões secretas si
o resultado dellas· fosse logo tornado publico ?
O SR. RUY BAnnosA- O ,iury se reune e. delibera em segredo, o seu veridictum é ppblico .
O SR. PRESIDENTE- O simile não se applica ao caso vertente. Sabe V. Ex. que o art. 70 do Regimento era completado pelo .artigo que foi omittido.
·
· O SR. RuY BARBOSA- V. Ex. não p6de argumentar com
uma disposição que não está no texto.
.
O SR. PRESIDENTE- Posso argumentar com uma dispo .•
sicão que estava no texto e que por uma o-uissão involuntaria
não consta hoje. na nossa lei, mas isso é um elemento historico
a que tenho o direito de recorrer para interpretação .do caso
actual, porque elle vem demonstrar que o art. 70 tem complemento, que não podia ser outro senão a disposição que determiina expressamente que as sessões do Senado, neste caso. sejam
sempre secretas, sem admittir a diversidade do art. 69.
O Regi"'.llento dispõe, portanto, que, em tal caso, o Senado
resolva secretamente.
· ·
· fJ SR. RUY BARBOSA- V. Ex. dá por p1•ovado o que se ·
trata de provar por. uma petição de princípios, isto é, que a
omissão não foi involuntaria, mas intencional.
.
·
O SR. PRESIDENTE- A Mesa assenta a sua opinião nos
documentos que tem presentes,_,
·
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0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-En não tenho nada com isso.
O SR. PRilSIDENTE-Mas é esta a que.(ltão.
O SR. Ruy BARBOSA- Foi este o assumpto que discuti, e
suppunha ter demonstrado a evidencia.
0 SR. PRESIDENTE -,Mlas O. Mesa estú em divergencia com
1
':\ • Ex.
.
·
· .
O SR. MENDEs DE ALMEIDA- V. Ex. dá licença?
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Pois não.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA- 0 Regimento determina expressamente que .só se trate desse assumpto em sessão secreta.
O SR. FRANCISCO GLYCERIO ..;.._Eu não contesto isso. A
reunião é secreta para quem ? Para todos, menos para o Senador. (Trocam-se varias apartes.)
O SR. ANTONIO AzEREDO'- Aqui não estão só Senadores,
estão tambem os representantes da imprensa e o povo.
O SR. FRANCisco GLYCERIO- Os nobres Senadores não me
deixam raciocinar. Volto á questão.
A reunião da Commissão é secreta para toda a gente,
menos para os Senadores.
·. .
A intransigencia do nobre Senador não é, pois, justificada.
O SR. MENDES DE ALMEIDA- Estou obedecendo á lei.
O SR. FRANcisco GLYCERIO-A Mesa manda ao Senador
que occupa a tribuna o parecer; o Senador deve ter a discreção necessaria para lei-o e nada deixar transparecer do
que elle contem. Eu apenas desejo verificar si nesse parecer
a Commissão opinou de novo, conforme havia sido recebido.
A mesa declarou que o parecer estava em seu poder.· O Sr.
Presidente diz que não o leu.
O SR. PRESIDENTE-Este pa:recer, ao. retirar-me hontem,
foi-me entregue pelo Sr. Senador Mendes de Almeida; collocruei-o nesta gaveta, fechei-a e entreguei a chave ao empregado
do Senado.
O SR. FRANCISCO GLYCERIO- Um empregado do Senado
póde lel-o e um Senador não ?
.
O SR. PRESIDENTE -... O empregado do- Senado merece in~
te ira confiança.
·
O SR. FRANcisco GtYaEnro -E eu não o me;r:eco?
O SR. PRESIDENTE-Sem duvida nenhuma que sim ..
O SR. MENDES DE ALMEIDA- Mas eu posso .me oppOr a essa
leitura e estou tambem no meu direito.
. .
.
0 SR. FRANCISCO GtYCERIO -Desde que V. Ex, se opponha
eu não posso ler.
•
. rt
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0 SR. MENDES DE ALMEIDA- V. Ex. dá licença .que eu

leia o Regimento?

(O Sr. Francisco Glycer·io senta-se.)

O SR.· :MENDES DE ALMEIDA- A discussão travada neste
r·ecinto é contra disposição expressa do Regimento. A questão
que se vem debatendo foi ou não tratada em secreta?
Ninguem o negará I Pois bem; de accôrdo com o que prescreve .o art. 75 do Regimento, em quanto o Senado não deliberar que o assumpto seja tratado em sessão publica, o Senado
não póde discutil-o publicamente.
O' . SR. RuY BARBOSA-. Peco a palavra.
(O Sr. !Jf.endes de Almeida senta-se.)

O SR. FRANCisco Gi.YCE.RIO (continuando) -Em· nada
adiantou a observação do hor.rado Senador, observação que
partiu do Districto Federal e chegou até S. Ex:.
O SR. RuY BARBOSA- Não ha nenhuma relacão entre a
disposição desse artigo e a doutrina que eu sustento.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- 0 nobre Senador não conseguiu dar um quináo no nosso Presidente.
Desta· bancada (apontando para a bancada maranhense)
estão partindo lembretes ao Presidente. O honrado Senador
pelo Maranhão desde que deixou de ser simples membro do
partido, para se tornar chefe .••
0 .SR. MENDES DE ALMEIDA- Eu I
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O- Não : Oque tem assento como
Jesus.
O SR. URBANO SANTOS -A não ser um ou outro aparte,
ainda assim muito reduzido, nada tenho dito.
· o SR. METELLO- A proxirila sessão é continuação da sessão
passada.
·
O SR. RuY BARBOSA- A sessão passada não foi tal se- ·
creta, porque legalmente não podia ser senão publica.
O SR. MENDts DE ALMEIDA - O . Senado tem que votar a
esse respeito ..
O SR. FRANCISCO GLYCERIO- Votar o que?
0 SR. MENDES DE ALMEIDA ~ Si a sessão póde OU não ser
· ·
secreta..
O SR. RuY BARBOSA_; Então o Presidente precisa do voto
do Senado para applicar o Regimento?
·
O SR. FRANCisco SÁ-O Sr. Presidente já declarou que
estava convencido e que convocaria sessão publica.
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O SR. FMNcrsco Gr.YCERIQ- Eu pretendia, usando das
mesmas garantias que teem os funccionarios do Senado, lêr o
parecer da Commissão. O funccionario do Senado, ficando com
a chave da gaveta, póde lei-o; eu· me julgava com o mesmo
direito, mas como os honrados directores da situar.ão se inter·põem, vedando-me essa lei tum, cu mo submeU.o. •
O Sn. l\IENJlER DR Ar.METDA-E' o.H.egimento. ·
0 SR. FRANCISCO GLYDEIUO -1\Ias Ü .singular que um parecer FW,ia dado, rcmetticlo :í •Mesa e e>~sa o :rcchfl em umn gaveta.

O SR. MRNDES

Ar.MEIDA-Siio as praxes anteriores.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO.- Nunca se USOU isso.
O SR. PRESIDENTE~ Sempre foi assim.
o SR. H.UY BAHDOSA- Porque nunca se levantou a questão.
O Sn. A. :AzEnEno -Nosso ponto tem raziio.
O Sn. FRANcrsao Gr.YcETuo- O Presidente recebe o parece!' e convoca sessão secreta. mas como agora se verifica que
não (J caso disso Y. !Ex. não tem mais do que mandar lêr o
parerer na scssiío de RPgunda-feira.
DE

O Sr. Presidente-Atlencão l Permittam os illustres Senadores qne ponhamoR ordem ri essa confusão. O honrado Senador pelo Maranhão, ha pouco, occupando rapidamente a
tribuna, leu o art. 75 elo Regimento. Este artigo era posterior
ao artigo que determinaria sessão secreta, si não fosse omittido, como por vezes tenho explicado.
Da discussão c apartes vejo, indiscutivelmente, que a
opinião de muitos Srs. 'Senadores está cm completa divergencia sobre esse assumpto, até com a propria Mesa. Por· isso,
para pôr um remate a tudo isso, com ordem e dignidade parti.
todos, a Mesa vae subh1etter :t decisão do Senado a solução
de9te caso. Assim, c0nsulto aos Srs. SenadorN; si devo ou não
mandar publicar o Jiarener que tenllo sobre a Mesa.
Os ·Srs. que pensam que devo mandar• publicai-o, Ciueiram so levantm·. (Pausa.)
A maioria do Senado opinou que não deve ser publicado o
parecer. Apenas oito SrR. Senadores votaram :favoravelmente.
Desde' que o .parecer .não possa ser publicado, devo con~mlf.ar o Senado si entende que o assumpto de que elle trata
deve ser discutido em sessão secreta.
·
Os senhores que pensam que. nssumpto deve ser· tratado
11111
sessão
secreta queiram se levantar. (Pimsa.l'
.
O resultado foi igual á :v otacão anterior.
.
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ORDEM DO DIA

Votação em discussão unica da redacção final da emenda
do Senado á proposição da Camara n. 68, de 1912, que autoriza a concessão de um anno de licença, com todos oô vencimentos, ao escrivão do Juizo Federal do Acre Antonio Dias
Coelho.
Approvacla, vae ser remeLLido o ~)rojecto á Camal'a do~
Deputados.

"'
"'""

..

1/J

I

APOSENTADORIA DE FUNCCIONARIOS MUNICIPAES

Continuação da discu~são unica do veto do Prefeito n. :l,
de 1912, á resolução do Conselho Municipal que regula a ~ou
cessão de aposentadoria ou jubilação dos funccionat•ios mu. .
nicipaes o dá. outras providenc~as.
Approvado, vao ser dovolvtdo ao Pre1eJto.

JUBILAÇÃO DE PROFESSORES ELEMENTARES

>iscussão unica do veto do Prefeito n. 12, de 19·12, á resolução d~ Conselho Municipal que autoriza a con1;essão de
jubilação, com vencimentos anteriores ao dect•eto n. 1. 338, de
29 de agosto de 1911, aos professores elementares que contarem
mais ele 10 annos de serviço ef'f'ectivo e dá outras providencias .
. Approvado, vae ser devolvido ao Prefeito.

'.

LICENÇA AO DR. ACYNDINO DE MAGALH.~ES

2• discussão do. projecto do Senado n. 57, de 1912, auto·rizaudo o Pt·esideutc da Republica a conceder licença por um
auno, com ordenado, para tratamento de saude, ao bacharel
Acyndino Vicente de 1\Iagalhães, juiz tog·ado elo Supremo Trilmnal Militar.
o Sr. Metello (•) - S1·. Preidente, coube-me a incum!Jencia ele apresentar da tribuna do Senado o requerimento em .
que o bachàrel Acyndino Vicente de Magalhães, juiz togado
do Supremo •rri!Junal Militar, pode ao Congresso um anuo de

•) Este
discurso não foi revisto pelo orador..
'
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Jicenca, com todos os vencimentos, para traLar da sua saude ..
illsta circumstancia me obriga a voltar agora á tribuna porque
a Commissão de Fi:nanças, a cuja apreciação :l'ol submettido o
requerimento, houve por bem dc:l'cril-o Sómcntc rm parte,
offerecendo o projecto cm discussão que concede a licenca
pelo prazo solicitado, mas apenas com o ordenado do cargo.
JJ:u venho, com a devida venia, fazer algumas ponderações,
no sentido de fundamentar uma emenda que mando á Mesa.
Trata-se, Sr. Presidente, de um funccionario exemplarissimo no cumprimento dos seus deveres, ao menos no que
respeita á assiauidade no exercício das suas i'unccões, o que
a Commissão reconhece no seu proprio parecer, quando diz:
«O peticionaria, além de instruir a petição com
attestados firmados por medicas de reconhecida probidade profissional, informa que Ean um período de 31~
annos de magistratura, requereu apenas uma licença
de nove. mezes em 1889, o ·que importa dizer que elle
tem estado em serviço ei'í'ectivo por tempo superior a
30 annos, sem que durante esse longo espaço de tempo
houvesse gozado um só dia de licença,,
Todos sentem, Sr. Presidente, que a situação do Tbesouro
não comporta liberalidades, e por isso não ha quem deixe de
applaudir a deliberação ultimamente tomada pela .Commissão
de .l!'inancas, com relação a licenças dos funccionarios publicas; mas um criterio absoluto, uma norma systemaUca e ·
inflexível não podem ser tomados certamente sobre o a~sum
pto sem o risco de graves injustiças. Esta é uma dellas, incontestavelmente.
Eu, além de ter invocado o proprio parecer da Commissão,
quero a:>slgnalar um facto que se dá a respeito dos juizes togados do ::iupr·emo Tribunal Militar. Nós estamos já no fim
da sessão legl:ilativa deste anno que dura seis mezes e dul'ante
este tempo Leem sido concedidas 'lluitas licenças com todos os
vencimentos •
Tenbo aqui 18 par.eceres da Commissão de Finanças, concordando com licenças nessas condicões e, o que é mais, uma
dellas relativa ao Sr. Dr. Enéas de Arrochelas Galvão, juiz
togado do Supremo Tribunal Militar •
.
·
Não é possível que o Senado tenha dous pesos e duas medidas para, na mesma sessão legislativa, .conceder a um e negar a outro funccionario da mesma categoria o favor que lhe
pede.
Parece-'lle que ha uma manifesta injustiça no. parecer da
Commissão de Finanças.
·
Nessas condições, venho. apresentar ao projecto a seguinte exnenda:
·
~ib
Onde se diz « com ordenado ,, diga-se «com\. todos os
vencimentos , •

I
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,Veni á Mesa, é lida, apoiada c posta conjunctamcn te com
o nr.ojc~to, a seguinte

r-

EMT~NDA

Onde se diz: « com ordenado ~. diga-se:· « com todos os
yencimentos ~ ..
.
S. R. -Em 25 .de outubro de :l912. -!J:letello.
Suspensa a discussão afim de ser ouvida a Com:ni~sllo de
Finanças sobre a emenda.
.
·
UCENÇA A EMIUO C:OSTA AloVr~S

. 3• discussão do projecto do Senado n. !'i4, de 1912, auto:.
rizando o Presidente da Republica a conceder licença por um
anno, com ordenado, para ·tratamento de saude, a Emilio Costa
Alves, praticante de 1" classe dos Correios da Bahia.
Approvado, vae á Commissão de Redacção.
LTCENCA AO DR. LUIZ JOSÉ DE SAMPAIO

3• discussão do projecto do Senado n. 56, de 1912, auto~
rizando o ·Presidente da Republica a conceder licença por um
anno, com ordenado, para tratamento de saude, ao bacharel
Luiz José de Sampaio, juiz substituto federal na sessão do
· Rio Grande do Sul.
·
Approvado, vae á ConJmissão de Redaccão.

I

r

O Sr. Presidente- Nada mais havendo· a tratar vou le~
vantar a sessão. Convoco para amanhã uma sessão secreta
antas da publica, para tratar da nomeação do Sr. Dr. Pedro Alfonso Mibielli, para o logar de ministro do Supremo Tribunal
Federal.
Designo para ordem do dia da sessão publica, o seguinte:
Discussão unic~ do parecer .da. Comm.issão de Financas,
n. 326, de 1912, opmando que seJa mdefer1do o requerimento
com que D. Corina Adelina de Gusmão Fontoura, viuvá do
inspector da Repartição Geral dos Telegraphos, Gustavo Olympio de Miranda Fontoura, solicita do Congresso Nacional relevamento da prescripção em que incorrera o seu direito á
pensão de_ moritepio instituída por seu marido.

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 96
de 1912, autorizando o Prei!idente da Republica ·a conceder li~
cença por um anno, com dous tercos de vencimentos, para tratamento de saude, ao bacharel Antonio Augusto Ribeiro de
Almeida, promotor publico da co'l!arca do Acre (com parecer
. favoravel da Commissão de Finanças) ;
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·o sequestro e considerarem os reqtwren l.es o cont.racto de
grrendarnenfo nullo ele pleno clireiLo não tendo os arrendatarios bens que garantam o arrendamento, o, por isso, julgando
os requerentes qun os arrcndatarios :illegalmentc retêm em
seu poder os hens da llernnoa, que lhe foram dados em arrendamentos, requerem o sequestro. Ora, tendo me averbado de
suspeito na questflo principal, pelos motivos constantes dos
respectivos autos, sou cx-leuc tambem suspeíf.o J)ara conheceL'
dos seus incidentes e sobretudo de medü!as pL'eliminares a
~lia inherentes. Assim, mando que suba {t conclusão ,do me:1
subsf.ituto legal em It.aqui. Uruguayana, 15 de maio de 18!JG,
-- Jliibielli. » (.Fls. :1.2- :l3 do aggravo n. 1:3:::. ,_Escrivão, Ma.:..
rtci1'a.)

.

ConLramlnutando o aggravo á fls. :1. i:l e V dos respectivos
·autos, que fazem parte do arehivo do escrivão Madeira, a esse
incidente levantado pelo advogado Antonio Augusto de Carva1ho dei a seguinte resposta, que para aqui transcrevo em contesL;u;ão a insensata e impl'tHionLe aggressão elo Sr. desembargador Alcebiades.
«Pu!' ultimo allega b aggravantc que sou suspeito para
conhecer do inventario. Isso nenhum valor juridieo tem, êomo
reconhecerá a sabedoria doi Egregio 'l'ribunal.
·
Primeiro, porque, como excepcão que ó, tem sua marcha·
processual especial, e não ó com o recurso de aggravo que se
exoepciona, ·como é. vulgar ern direito; ::;egundo, porque si suspeito· fosse o juiz, não tendo sido a suspeicão arguida opportunarnente e pela fórma · de direito, presume-se que aeceitou o
juiz e não mais poderá recusai-o: (Ore!. Iiv. III, tit. 2:1, § 27;
Teixeira de Freitas o Pereira ele Souza Primo, linhas liv. eit.
318); terceiro, porque o motivo que allega o aggravante é
futil c frívolo (cit. ord. § 4"; T. de .Freitas cit.).
.
Effectivamente, o advogado signatario ela minuta junla
com instruccão ao que, po rmeios illegaes, pretende a certidão
de um despacho deste juizo proferido'em um sequestro requerido sobre bens da herança, que estavam cm poder de dous
coherdeiros a titulo de arrendamento.
Como se· deprehende do meu proprio despacho, a minha
suspeicão nesse sequestro i'oi motivada por me haver snspeitado tna acção principal de nullidade do an·endamento, visto ·
ter entendido, como advog-ado cuja profissão então exercia,
quo os arrendatarios, antes do impedimento de contracto, muito
juridicamente podiam reter os bens da heranca, pollque esse
contracto de locacão passa para os herdeiros.
. Ora, o inventario não é c nem póde ser principal desse
sequestro, que tambem não é na espccie preliminar do illlVentario, porquanto sequestro preliminar do ilwentario ó aquellc
que tira os bens do poder do inventariante, dadas as cq~gencias
legaes, e não aquelle que pretende tirar bens do poder de terceiros.
.
·
E' .Jutil, pois, frivola e sem fundamento de ,iusLica a pretendida suspeição, para cujo crime ,i{t se me pede applicacão
.d!\.S penas do_ ·Codigo Penal, como si ·a lei não .assegurass.Q
a
,•

•

:1. t.
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f.odos o direito de ·Queixa e denuncia das minhas sonhadas violencias, que tão s6mente teem desagradado ao advogado aggravante, e que tanto me teem importunado, desarticulando as
suas manobras neste fôro. »
De todos esses fa·ctos o Superior Tribunal tomou .conhecimento em publica· sessão de 9 de dezembro de 1898 e negou
por unanimidade de votos de seus membros preserutes provi,..
menta ao aggravo, no .qual se articulava um delicto por mim
eommettido, cuja prova se tentou deduzir da certidão acima
. .
transcripta.
'Assignam esse acc6rdam, elaborado pelo então desembargador Tito Prates, e com referencias honrosas para o juiz aggravado, porque adoptou elle os fundamentos e conclusões da
contra-minuta, os Srs. desembargadores Franco e Souza, Tito
.Prates, Carlos Flores, Antunes Ribas e A. Cavalcante (decisão
do Superior Tribunal de Justica em :L898, pag. 371, agg. de
inst. n. 133).
. ·
O A. Cavalcante que assignou, sem restricções, esse accórdam, é o actual desembargador Alcebiades, . que, obcecado
pelo odio, em sessão do Superior Tribunal de 27 de junho,
procura galvanizar a questão em que foi juiz em 9 de dezembro
de 1898, como se vê do resumo jo Correio do Povo que está
servindo d.e thema a esta contestação.
Porque então quando em 1898, lhe foi affecto o caso,
como desembargador não propoz ao tribunal a minha responsabilidade penal, si ella emanava de uma certidão junta pelo
aggravante ao aggravo de i·nstrumento ?
Porque então nessa época não exhortou o procurador geral
do Estado a promover a minha punição, como insinuou na recente sessão de 27 de junho ao integro desembargador procurador geral ?
O meu aggressor, tão ·dado ás cousas dà medicina, esqueceu-se, no momento de aticular o seu libello accusatorio, do
conselho da therapeutica campesina: -a mordedura do cão
cura-se com o pello do proprio cão •
•

Pedro Affonso Mibicli.
(Da Federação de 3 de agosto de f905.)
O desembargador Alcibiades Cavalcante.
II

. «.En! Urugu3:yan.a foi processado e condemnado por crime
de .li!JUria Antomo Azevedo. Havendo appellação da sentença,
o JUIZ da •comarca Dr. Pedro .Mibielli- o orador chama para
esse facto a attencão do procurador geral do Estado,- teve
e!D seu poder por espaço de dous annos os respectivos autos e
f~ndo esse tempo decretou a perempcão da causa. O juiz não
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podia, pela lei, demorar em seu poder os autos por mais tempo
do que o prazo .. ·. ~ Co1'reio do Povo n. 170, de 28 de junho
de 1905.
Demorat• o ,iuiz, por mais tempo do que mar.ca a lei, autos.
cm seu poder, é gravíssimo cleliclo, -cuja severa e onexomvel
t·epressão a ordem publica exige, como uma garantia aos· que
litigam.
Assim é. N'ão h a contestação procedente. Disso tem pleno
conhecimen•Lo o meu iracundo accusador, porcJue, si outro motivo não lhe assistisse, fazendo-lhe presumir saber nessas nihibilidades de direito penal, já tem 1'unccionado em .questões
dessa na tu reza ...
Mas é para notar-se que a lei, Lambem por motivos de
ordem publica, que por sua vez attendem á garanl,ia ela libordade e dos direitos individuaes, estabeleceu prcferencia em
certos ,julgamentos. Questões o pro·cessos existem que na
or·dem dos ,iulgamontos pt·e!'erern uns aos outros.
O que a esse respeito está estabelecido para os tribu naes
de vrimeim instancia, prevalece pelo regimento vigente para
os tribunaes de segunda instancia. O que se clá na ordem ela
hierarchia inferior, I•cflecte-se na ordem hierarchica immediatamente superior, ou em virtude de lei e~pressa, ou porque
os cstylos forenses tenham longamente consagrado ...
A ilrf•racção do prazo paru os julgamentos l'inaes por si só
não co:nstitue um delicto.
E' mister preliminarmente, como a doutrina corrente ensina, indagar-se das condicões moraes e mater'iaes da infraccão.
Caracteriza-se essa figura jurir}iica, pela ·denionstracão cabal
que o seu ag·ente obrou « 1J01' a((e·ição, adio, contem1Jlaçao on
para 1J1'onwve·r ·interesse pessoal sen ~ (Cod. Pen. art. 207,
ns. 5 e 10) .
E porque a lei creou uma ordem prefel'encial para os julgamentos, ha a pondel'at·-se mais osso elemeüto visceral no
caso. Para, pois, me ser imputado pol' um Sr .. desembargador
esse deli cto, era essencial"ao decoro ele sua J'uncção não at·guir
o facto em si, mas deduzir os seus elementos moraes, o demonstrar tambem que factos de ordem material não me im'pecliram de proferir, no pr•azo da lei, o julgamento a que alludiu.
Não me •eumpre wqui dar lição de direito a tão sabedor
das cousas da profissão, estudadas á luz de uma litlemtura
bar·ata, quo deduz as l'egr·as e conceitos jul'idicos pelas ultimas
impressões, de amenas leiLu!'aS elos romances de Victor I·Iugo,
equiliJJrados pela act·obacia de um príncipe Machlaveli, que
tão bem lhe diz. . .
.
,
Excedi o prazo para esse julgamento, como para tantos
outros do natureza identi:ca, porque nas contigoncias materiaes
em que exerci a minha judicatura em Ur·uguayana; et·a-me
impossível, como . a qualquer um outro magistrado, attender
dentro dos: 'I.Jl'azos Lodos os julgamentos.
"·

J

'
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A incompatibilidade do coronel João Benicio, em Alegrete,
oom meu disLineto collega Dt>. ,Escobar Junior, seu cunhado,
como em Ilaqui a do Dr. $erg io de Olivei l'a, eom o seu cunhado
e Juiz daquella comar·ca, Dl'. Antonio de Freitas, dcl'ivaram
Jlat·a o Juizo de Uruguayana o Julgamento das (!uesLúes mais
in porL~.tn.tes, que naquellas r:oma!'cas se ventilaram, porquanto
o cor·onel Benieio intervinha sempl.'e eni Alegrete eomo advor;·aclo de urna daR pat·Les, e ern JLaqui o Dt·. Sm:gio de .Oliveira.
· Deste modo, eu semQJ'e Livc sobt•e mim Lres das mais movimentadas eomat·cas elo Estado, sendo que uma clellas, a ele
Alegr·etc, é eonst.iLuida ele dous importantes .municípios- .'\legl'cLo o. Quarahy.
São muitas as questões dessas eomnt.·cas cm que l'unecionoi
arl-hoc como substi Lu Lo legal, ou em vi t•l.udo do .iu l'isd icção
plena. Felizmente algumas dellas, sinão todas porque em regra
versavam sobre assumptos de subida importancia mntel'ial e
jurídi-ca, chegaram, cm grúo de appellação, ao eonhecimeuto
do superior tribunal, que invariavelmente conl'irmava as mi11has decisões .
Este J'aeto, 1quc me suscitn Justa ufania, vem pô!' cm evidencia a ausencia de soff'reguidão dos meus decretos .iurJiciaes
e o pacienle c meditado estudo das especies sujeitas ú minha
apreciação.
E, como Lenho por •principio que, por simples que pareça
ser, qualque·r litígio importa scmpr·e em um problema juridieo,
o exame meticuloso das í!uest.õe~ despendia sempre grande
som ma de tempo .
.Reiteradas ausencias da comar·ca pot' molivo de ordem pu-.
bliea, afl!cumulavam sempl'C para o u1eu regresso MJ e mais
autos que tr·a7.iam a mesma data de eonelusão. Poderia como
outros o fazem e teem feito, evitar esse· inconveniente da conclusão de muitos feitos em um mesmo dia, o!'denando aos escrivãcs que lhe fossem •fazendo conclusos os processos :í medida que houvessem sido despachados os primeiros cm meu
poder •
. Isso seria derivar a minha responsabilidade para o eserivão, blirlando a lei.
.
Estou habituado a assumir só a responsabilidade inteira
dos meus actos.
·
Delles, nada ha que me desdoire e maeule a funcção que
exer~~o.

·-

No facto que me é arguido tratava-se de um •processo por
· delicto afiancavel, cu.io 1·éo tinha fiança em jui7.o. E a lei dá
prefe1·encia em julgamentos crime, aos processos por delictós
inafianoaveis, e ·dentre estes áquelleR 'cuJos réos esteJam presos.
Assim, o processo em questão, durante a minha ausencia,
andou, ora pela comarca de Itaquy, ora pela de Alegrete, e com
isso foi esgotando os prazos. Não é pois exacto ter estado á
minha conclusão durante dous annos.
·
. Nunca exerci, sem interrupção, o cargo em Uruguayana,
durante dous annos, porque invariavelmente vinha tomar assento .na Assemblra dos representantes, r. em seguida rio uso

"-,
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de um direito que me concede a lei, entrava no goso rle licençtl.
Era materialmente impossível que i.lSSeS :llli.OS tiVC?:)(lJ(l nc.udo
sob minha c.onfiana durante dous anno3.
Em prazo meu aggressor a demonstrar que esse processo
t.enha ineterruptamente estado concluso a m1m dur·ante clous
annos, sem nenhum termo do ·}:mclu~fío a qualquer dos meüs
sub~titulo~ leages.
Quando, cm 1903, julguei esse processo, •por exigenda do
serviço publico de origens differentes, fui forçado a vir duas
vezes a esta Capital em maio e em agosto.
,
Por esse tempo tambem em obJecto de deveres do meu
cargo fui no Itaquy, onde tinlla em mãos um processo crime.
Coincidiu com isso a licença do Dr. Escobar, juiz de Ale~
grete, e assumindo a ,iurisdiccão plena dessa comavca, tive no,..
cessidade de para alli seguir duas vezes. Uma para proceder
ao sorteio dos jurados; outra para presidi·r o jury.
Bem me recordo que em uma dessas viagens J'oi meu eornpanheiro o meu actual·accusador, que, de regresso de Uruguayana, onde tinha ido restaurar o eHgutam0n,lo nervoso de
que fõra accommeLtido, preo0rmpava-se de espaço a espaço no
vagão (JUe a ambos conduzia, a ing-erii: fortes doses de acido
phosphorico e estrichnina- a grande vida dos que não querem
ser velhos.
Já vê o meu aggressor que nesse anno me occupei de alguma coisa.
Não julguei, como erradamente se disse, perempLa causa.
Isso seria insensatez na especie. Decretei em o1Jedicncia a
principias de doutr1na a sua prescripção.
E nem o juiz p6de ser criminalmente cr:-esponsavel por
interpretar e applicar a lei á luz de uma corrente doutrinaria.
Nenhum codigo existe que defina () delicto de interpretação.
Só agora apparece essa peregrina invenção pela douta palavra
de um egregio magistrado ...
O meu honrado colloga de Alegrete em caso semelhante,
ou melhor, egual, o no qual era Lambem réo o Sr. Antonio
Azevedo, por inJurias impressas krogadas ao inspector fiscal,
Dr. Ildef·onso Fontoura, to.mbem julgou prescripta a acção.
Não ha muito aqui na Capital, o illustrado cx-.iuiz da 1"
Vara, o digno successor do pranteado desembargador Carlos
Flore.s, egual em talento e saber, e emulo pela tempera adamantma de caracter, no processo crime instaumdo contra Luiz
Paulino de Carvalho, em luminosa sentença em que a profundeza do conceito •Corre parelha com a sobriedade autera da
fórm~, decretou a prescripção. E' uma .questão de doutrin•a aliás
endossada 'POr notabilidades da sciencia.
Mas ... o meu detractor entendeu do a!Lo de sua funccão
qu~ perempção e prescripçtío são coisas equivalentes, o sem
mawr exame me imputa dous delictos: demora·1• autos po1· mctis
tempo do que marca a lei e interp1·etar mal o codigo.
Convenca-se o meu aggressor que ha muito deixou de ser
orador official do Club Caixeral de Uruguayana, e que, presen- '
temente, pel!). funcção que t'j:X:OJ;'Ce, não :pó de impunemente, po~· ,·

um capricho de 'phantasia tribunicia em tropas de arrojada
cloquencia, construir castellos no campo concreto do direito.
Abandone a leitura das flores de salão, de Larousse, e
dedique-se :is pandectas.
Só assim rpoderú cumprir com o seu dever.
O direito não comporta o vOo dos genios oratorios, n.mestrado por uma leitura superficial e uma litteratura de almanack.
·
Nessas alturas elles entontecem e cahem. -Pedro Af{onso
Mibielli.
(Da Federação de 4 de agosto de 1905.)
O 'desembátgt1:dnr Alcibiades Cavalcnnl
. I

III

O seu depoimento não foi mais do que uma falsidade.
··
Ellc dcpoz (o Dr. Mibiclli) c foi immediatamente desmentido. E' uma testemunha perjura para a qual o Codigo tem
penas. Que se,ia instaurado processo á testemunha perjura que
incide 'IW.S mesmas penas da testemunha falsa.
:(Correio do Povo n, 176, de 28 de junho de 1905.)'
A angustiosa situação que se creou o meu accusador fel-o
perder o ecruilibrio mental de fórma tal a i•r confundindo, á
medida que mais se acalol.'ava na e:x:posição dos factos, as noções rudimentares dos conceitos do nosso Codigo Penal.
·Anteriormente, vimol-o assegurar que eu havia julgado
uma causa perempta, cruando. em verdade, era de um caso de
prescripção ,que se cogitava. Depois, iml)uta-me um delicto de
interpretação.
.
'
Pelos •conceitos acima, cujo resumo me fornece o Correio
âo Povo, estonteado do fulgor da sua auto-biographia de moço
1'idalgo de apurada e nobre estirpe, perdida pela tradicão et,1tre
as primeiras levas do regímen colonial. emmaranha-se pelos
artigos do Codigo Penal c junge o per.iurio ao falso testemunho,
como se bastassem, de uns, um simples protesto em Jornal, c
ele outros, fraqueza de memoda, para Julgar-se da falsidade de
um depoimento, com todos os seus requisitos de credibilidade.
Heaffirmo aqui o meu depoimento em todos os seus pontos.
E se cllc rpudcsse gerar a duvida no espírito de alguem, a compostura posterior do meu aggressor na l'esposta. formulada á
suspeição arguida como o excessivo calor da sua arremettida
cm plena sessão do Superior Tribunal, collo·cariam em evidcmeia que a vordaue do meu depoimento sahia da pena e dos
labias elo ,iuiz suspciLado, que, no supremo auge da sua eloquencia, estor,cendo-se hyste!'icamente no arranjo da phrase de
effaito, ia espontaneamente demonstrando aos que, combalidos,
o ouviam, que alguma cousa houve, muitas outras existem que
o tornaram suspeito.

. '
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Nem o juiz prolactor da der.isão a:ppellada nega que houvesse brocado impressões e escambado idéas cm relação ú (ó1•ma
do J1?'ocesso.

Da (ó1•ma do processo ao merito da questão a distancia é
muit.o curta para dous homens quo discutem, maximé quando
um delles é de temperamento ardente tropi>cal, pour.o senhor
de si inesmo, do que são testcmu.n>llos insuspeitos todos os crue
tiveram a desdita de assistir á sessão solemne de 27 de junho
!indo.
.
E, porventura, os trHmnaes superiores não conhecem preliminarmente da fórma do processo, e a preterição de fórmulas
substanciac~ não llies impõe o dever de pronunciar as nulli-'
dades e:u-o((icio ?
Mas o que depuz foi contestado por um protesto ela im- ·
prensa. . .
·
O senso comnium indi>ea que osso protesto nenhum valor
moral tem, si todos sabem que o seu autor, entro ostentação
galhofeira e curvaturas grotescas timbra alarde de intimidades
c privanças, ·que não tem, qui()á; e fui dos primeiros a deixar
transparente ·nas entrelinllas do meu depoimento esse predicado peculiar ao cara;cter de um dos interessados na decisão do
~easo.

Certamente me foi no momento quasi impossível precisar
o nome da pessoa de .quem oúvi relatar o occorrido e·ntrc o ,iniz
prolat.or da decisão e o desembargadO!' suspeitado, porque, ao
chegar eu da ·campanha, se tinha!ll de tal f6rma avolumado os
commcntarios, que tomou. o caso o caracter de notoriedade
publica.
Em todos os pontos de reunião sabia-se do occorrido.
Dest'artc, depois de sabir do ambiente dos auditorias de
justiça, percoJ•reu os ·crufés e as esquinas desta ·Cidade, tornando-se mai~ tarde impalpavel, tanto se havia o incidente
alastrado na opinião publica.
E ... eis como precisamente aquillo que ú primeira vista,
ilarcce uma grande falha no meu depoimento, dá-me, entretanto,· uma :l'eição da mais relevante gravidade.- Pedro M·ib'ielU.

·

· .

(Da Federaçtio de 7 de agosto de 1905.)
O desembargador Alcibiades Cavalcante:
IV

«'Ignora porque o Dr. 1\Pibielli é son. dosaffccto, pois
que ao orador é que elle deve a sua nomeaçfto de .iui:r. .
.Recorda-se que o Dr. Ba'lduino do Nascimento, sogr.1 rlo
Dr. Mibielli, sabendo das relações intimas exister.ttcs
entre o orador Q a distincta família Carneiro Monteiro,
pro.curou-o e o orador pediu ao Dt'. Bento !Ribeiro um
.telegramma para o seu irmão, o Deputado Victorino 1\Icntciro, solicitando a >nomeacão do Dr. Mibiclli. (C01'1'C'io
do Povo. n. '176, de 28 ele junlro de 1905.) »
• n
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Até aqui o magistrado. Agora o homem, o individuo.
Para aquclle sempre o respeito, scmpr·e o acatamento, que
a digniclade da funcção me impõe e a respeif.abilidade da
minha exige. .Para este, u severidade elo conceito, a energia
da phrase por quem 'foi tão cruelmente aggredido.
Si. a accusação foi aspora e livre, embora produ:dda por
um magistrado em pleno exercício da sua i'uncção, a defesa,
porque o meu accusaclor ao proferir o meu :nome ligava-o intencionalmente ú funcção que exerço, deve ser aprumada e
sobria, sem prejuízo da nobre altivez do quem se sente forte
para enfrentar com serenidade de animo todos os desvarios dos
homens, penalisado de todas as suas fraquezas.
Não me devo julgar, porque isso é funcção .que afl'ecta o
meio em que tenho vivido.
E (lepois, o que tenho feito para o meu Estado natal, para
a politica a que •pertenço, para as lettras jurídicas que cultivo,
é tão pouco, tão insignill1ican.te, que inventariar tudo, par:a o
meu julgamento, seria rematado ridículo, sinão excessiva vadade de ouem se i'eU.cita não ter a mort,ificante preoccupação
de manter, através ge:rações var:ias, intenso, o brilho de brazões heraldicos, e sente-se feliz em poder ir modestamente
cumprindo o seu dever ·cívico.
Eterno, importuno e humilde. pretendente a um lagar na
magistratura do Estado, choramingas agar·racto :i casaca do
pranteado general Hypolito Ribeiro; o meu desastrado accusador, não tendo conseguido entrar na organização judi,ciaria
de 31 de dezembro de 1892, por motivos que posteriormente hei
de expôr, teve, entretanto, influencia bastante junto a antigos
amigos meus, de posse das posições officiaes, e ,iunto a contemporaneos dos meus tempos academicos, •para obter-se um
Jogar de juiz.
Só a insania, o delirio da vaidade ferida, o deleite e goso
de si proprio, uma auto-biog:raphia que revive o seu passado
de triumphos, de glorias e de grandezas titulares, poderiam arrastai-o a essa situação equivoca para a sua nobre linhagem,
porque não é de nobre fidalguia, e nem de aprimorado cavalheiro medieval o humilhar os que recebem 'favores, pela publicidade das g·entilezas pi•estadas.
.
Até ser ouvida a palavra do meu detractor eu estava <Convencido de .que minha nomeação de juiz de Itaquy et•a devida
aos bons e valiosos officios do meu amigo de todos os tempos
-o Dr. Victorino 1\fontei:ro -·que desde S. Paulo generosamente me dispensou apreço c consideração, a •ponto de, quando
nosso ministro em Montevidéo, convidar-me instantemente para
seu secretario. Convulsionatlo o Estado, e cm serviço de campanha Junto ti Divisão de beste, agradeci penhorado essa demonstração de confiança pessoal do meu distinctissimo c cari:n•hoso amigo, e então, só depois da minha X()cusa, foi nomeado
o iDt'. Gomes llereira.
Quem tinha e tem relações pessoaes com o Dr. Victot•ino
Monteil·o, dessa natureza, é claro, não precisava da intervencão
de um terceiro pm:venu para soli.citar-lhe qualquer obsequio.·
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J\.' minha amizade com a familia Ribeiro e com os irmãos'
:Carneiro Monteiro mais se estreitou depois do meu consorcio,
porque o meu sogro, um dos prestigiosos chefes conservadores
de Uxuguayana, era fervoroso adepto do mallogrado rio-grandense Dr. Severino Ribeiro, de quem era am1cissimo, c essa
amizade continuou com os Lrcs irmãos ·Oameiro M1onLciro, sobreviventes.
·
Homem reservado, pouco expansivo, por índole avesso à
intimidades, severiasimos costumes, sempre na inquebrantavel
linha de digna altivez dos seus maiores, inimigos de pedir qualquer cousa para os seus, meu aogro, com escrupulos de directamente pedir ao Dr. Victorino, não se ia dirigir ao meu detractor, ainda que este tivesse sido recebido em sua casa com
cavalheiroso. hospitalidade.
.
E' possível que o meu aggressor mettidico e fanfarrão, por:
mera ostentação de prestigio que nu·nca teve para melhor se
coJlocar, sem ser solicitado se offerecesse a passar por intermedio de terceiro, um telcgramma que nunca 1chcgou ·ao seu
.
·
des tinatario. . . .
Nesses lances theaLro.es, sempre tfoi tão exímio artista, que
até a gravidade da toga não tem logrado modificar-lhe a vivaz
vocacão.
Não se confunda, pois, a respeitabilidade ~lc um velho
cheio de serviços ú Patria c {t profissão que ab1.egada c dcsprcndidamcntc exerceu, com os csgares comicos de algum truão
togado. .
.
.
A distancia que os separa mede-se por aquclla que vae
entre o que o Sr. desembargador Alcibiades disse na sessão de
27 de junho c o que me respondem telcg:raphicamente os meus
amigos Drs. Bonito Ribeiro e Victorino Monteiro.
«Rio, 29 de ,iulho de 1905- Resposta tua carta, cumpreme declarar que Dr. Balduino foi sempre inti!llo amigo :familia
Ribeiro, tendo solidos títulos para directamente fazer-me qualquer pedido.
·
ABSOLUTAMENTE não tenho idéa de terem me fallado a teu
respeito meus distinctissimos· amigos Drs. Balduino c Alcibiadcs o MUITO MmNos de ter concorrido para Lua nomeação para
qualquer funccão publica, o que entretanto. faria •com grande
prazer.- Coronel Bento Ribeiro.)
«Rio, 18 ele ,iulho ele 1.003- Tua nomeação juiz direito
Itaquy foi lembrnnca espontanea min~1a, sem intervenção quem
quer que seja, inspirada nnt.iga estima que f.e tenho desde
tempos ncademicos.
.
·
Qualquer· outra versão ó pnra phnnLasia. Responderei
carta.Victorino Monteiro.)
·
.
r
.
.
E aqui temos o homem: si não pura fanLasia, um ·grosseiro
sophisma dos seus nobres e fidalgos antepassados.- Pedro Affonso Mibielli. (Da Federação, de 9 de agosto de 1905,)
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Publl:icacão feita p1or ordem da Mesa, em virtude de deliberação do Senado.
1\C'fA DA SESSÃO SECRETA REALIZADA EM 28 DE OU..,
TUBRO DE 1012 ,
PHES!DllNCTA DO SH. PINIIllTnO MACHADO, VICE-PHESIDEN'rE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a ses-'
são, a que concorrem os Srs. Pinhei.ro Machado, Ferreira Chaves, ArauJo Góes, Pedro Borge,s, Candido de Abreu, Jonathns
Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José
Eusebio, Urbano Santos, Mendes d:1 Almeida, Francisco Sá,
~L'avares de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Gonçalves
J!'errciora, Ribeiro de Brito, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Cnmpos, Oliveira Valladão, Ruy Barbosa,
Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, J~ourenço
Baptista, Francisco PorLclln, Nilo--Pcçanha, Sá Freire, Augusto
dCI Vasconcellos. Bucno ele Paiva, Feliciano Pennn, F·rancisco
Glyccrio, I~copoldo de Bulltõcs, Braz Abrantes, A. Azeredo, Metcllo, José Murtinho, Generoso Marques, Felippc Schmidt,
Abdon Baptista c Victorino Monteiro (42).
· Deixam de comparecer. com causa Justificada, os Srs. Silverio Nery, Laura Sodré, Ribeiro Gonçalves, Gervnsio Passos,
Pires Ferreira, Thomnz Accioly, Antonio de Souza, Sigismundo
Gonçalves, Coelho e Campos. José Marcellino, .Toão Luiz Alves.
Alcindo Guanabara, Bernardo Monteiro. Alfredo Ellis. Campos
Salles. Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães e Hercilio Luz (19).
E' lida, posta em discussão e, sem debate, .app~·ovada a
nela da sessão secreta realizada em 24 de outubro.
O Sr. 2" Secretario procede á leitura do seguinte
PARECER.

A' Commissfío de Constituição c Diplomacia voltou o parece·r por ella elaborado sobre .a nomeação do desembargador
Pedro Affonso Mibiclli para o Jogar de Ministro do Supremo
~rribunal Federal, com uma emenda do Sr. Senador Francisco
Glyccrio, mandando supprimir as ultimas palavras dclle desde
«snnccionado'> até final.
A Commissão pensa não merecer o parecer essa modificação; a phrase é complemcnta,r da sua opinião «de approvar a
nomencão indicada»; n, evidentemente, desde que o Senado tivo.r approvado o neto do Sr. Presidente da Republica. escolhendo
·o cidadão que elle acha digno de exercer o cargo alludido, terá
snnccionado essa designação.
.
Assim o parecer da Oommissão é que a emenda não seja
approvada.
Sala das ·Commissões, 25 de "outubro de i912.-F'. ilfendes
Presidente o Relator.-Lui.:: Vianna. - José Eu-

de Alme·ida,

::.ebio.
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EMJCNDA A

QUI~

SI> HEl"EnJ> O PAiliECI>ll SUPJ\A

Suppr·ünam-se no fi nn I do p;u•e,~er as palnvms: «snncc.ionada assim a escolha que do sou nomo l'e:t. o .Podei' Executivo
para o Jogar dt) Ministr.·o do Supremo '.l.'r·ibtiiWI Fcdor.·a I.» Ulycerio.
PMtriCER A QUm SE

HEP1m1~

A liMiiNDA SUPRA

A' Commissiio de Cnnsiif.uiçiio e Diplonwnin foi pr·c~serd.o
o decreto do Podei' J~;.;,)cut.ivo de :1 G dn nutubro rio eor·r·en te
nomenndo o desembarga doi' .Pedro Ml'onso Mibielli pnm o Jogar de l\Jinist!'o do Supromo 'rl·i))Jmal Fnder·al.
Não Lendo chegaclo no conheeimnnl.o da CommisHiio allegação alguma que, devidamenio fH'OWtda, possn SOl' obsLaculo
:i approvacão dessa escolha, mas, ao contrario, tendo sido informada de que o cidadão oseollliclo dispõo de ineontest.avel eapacidadc int.•Jlectual e de reconhecida cultura ,jur·idica, I) de
parecer:
Que a nomeação do cidadão Pedro M.fonso l'vlibielli seju.
approvada pelo Senado, sanceionada assim a escolha que do seu
nome fez o Poder Exeeutivo par·a o Jngar de Ministro do SuJH't•mo Tribunal Federnl.
Sala das Commissões, 22 dr. oul.llbT'O de 1912.-fi'. Mr:ndçs
Presídenl.•~ e fiülator.-Luiz Vianna.

de .4lmâda,

ORDEM DO DTA

Continuação da díseussiio nníca rJo pa.reeer da Comm issão
de Constituição e Diplomacia opinando que seJa approvado o
acto do Sr. Presidente da Republica nomeando para o Jogar de
Ministro do Supremo 'rribunal Federal o Sr. desembargador
Pedro Affonso Mibielli.
O Sr. Ruy Barbosa-Não vem discutir a nomfJação do Juiz
:Mibíelli para o Supr.emo Tr·ibunal FecJ,mll, mas nnicarM.nta
ler o seguinte
PROTESTO

-·

I
'

Srs. Senadores - O arbítrio pelo qual o senado mandou
envolver em segredo esta sl"ssão, coHoca abertamente f6ra da
lei a deliberac:ão, a que1 elle· vae proceder. E' um acto de força
manfl'esta,. de illegalichde confessa,. de violencia ostentosa. A
legisla~ura,. pel'o· mais reHexivo dos seus orgãos, aquelle· n. quem
a Constituição;. t1ara ail<.>egurar a experiencia: e o· Juito dos seu~
membros,. impoz a. condição· damadureza na: edade; rJando, por
um exemplo lncomparavel, a: mais solemne amostra do· respeito
a que vota lú. i'ôra tís leiil e cocligos aqui ela·boracros, se1 re-.
volta contrl1 a lei feita por esta casa. para si mesma, a: lei' da
qual somos os subdif.os,, depois de· termos sido· os autores; n
lei, que, sendo originaria dn; nossn; cUscripçã.o reflectidamente
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êxercidn, cm vez de baixar sobre nós de uma soberania esLmnha, JlOt' isso mesmo se impõe com urn vinculo duplo ao
nosso ncn l.arnn.!to.
Pnra oJ'I'er·ceet· aos liabilantes dl?•sta terra, em urna époeri
cm l.fllll os govor·nos a vão at·raslauclo. (t anureliia, este espeeLa-'
cuJo peJ·ig·oso de J'r·tuwa insLII'l'Ci()ii.o eouLI·a a legaliducle, elegeu por.· ter·reno o Senado o exereicio da aLtr.·ii.Jui()iiu eonsULuciouul, que Jlre eornpete, ele eollaiJohll' eorn o .PresidenJ.o da
RepuiJiiea na escolha ele rnembr·os elo Supi'erno Tribunal Hederal, apparelhando assim, como entrada uaqueiJe templo da
justiça, na casa dos guar·Llas da Constitui()ão; ao Inagistmdo
cujo accesso a altura se impugna com tiio gmves fundamentos,
um attentado contra a lettra expressa e eaLeg·oi'iea do nosso
regimento,
De• modo que, ao inJ:rocluzir-se nlli po1' eRAn.·passagem viciosa, e.sse magistrado l.el'Ít de saeudlr da slia Logit, ao IJWSmo
tempo, as ob.ieet,;ões ela opinião ao seu norne e os clamores
da opiuião coutm o JH'Oliessà da sua. approvn(jão nesta easa.
Niio Ira. mnhurna difJ'er·en1;a essencial eutl'(i a lei sob a
sua expr·essão de rcgiruelfto par'lamenl.ar e lt lei .so!J a. süri
expi·c.:;siio de ado legislativo. As iristitui1;õBs cjue deiJHixo destas
duas l'ôl'lnas se eonsagrarn, apresentam em communi o cnraele!'
de irnperio e inviola!Jilidade a I'espeito dos ent.es; individu'aes
ou co! lectivos, a cujos acf.os e J•ela()Õr3s teern por o/Jjecto servir
de norma.
Espeeiae.s de um .só genero ,ent.r·e si não se distingi.Wm
urna ela ou(I'a siniio na odgein de onde procedem, no modo
como se elabOram, e fia esphera oilde teem de imperar; iJOrqLie
a lei é o regimento ela nação, decretadd IHdo seü corpd dü
legisladores, e o regimento a lei de cada um dos ramos da
legislatma por elle dictaclo a si mesmo .
.Mas entre as duas e.s[1ecies a homogeneidade se estabe·"
Ieee na substancia; cornmüm a ambas, do latjo ob'r·igatorio;
r.reado igualme.nte em üm caso e no outro, para ucjuelles sobre
quem se desUna a imperar cada urna dessas enunciações da
legalidade .
.Pouco irnpol'fa crue· no caso· dos regim'eritos parlamentares
IJJia: resulte, para: eacln: urna das Camar·as,. ela súa propria nu-'
toridacle.· Qnando mesmo -se tratasse então do Um facto meramente. vO'lürnario, não seria, m'cnos rigorOsa. a inquebranta~
bilidade a respeito do vincUlo, <t qUe submette éacla uma da'~
Camaras, pela: nclopt;iio elO' seu regimento; por·qttc; nos actos .
.iuriclicos,· a obrigaoão· volunta·rinmente assu'mida se 1ransforrna flm lei intran;sgressivel para os rrue livreineilte se lhe
su,ic'itaram. Mas,· M' o-rgani~a-rem os seus regimen'tos ás assem_
hléa's J'geishrtivn's· obedecem a nr'n devet' con·stitucionáf, inhe..:
rerrte (i na'ttrrexn~ desses corj·,os cl'eHbOI'rrn te:::; em· cujo· seio' re·"'
leva nec·e,,sa:ríarnente· assenta'!' , as reSO:rás mà•is . sevet•as,· pára
asseg'ln'ar; nos debates c· n'o voto~ a ordem e: a' l'iborcl'itdo. Não
sm•in: c'Qnc'ebivel que; ri3sidin'cl'o n'essas· enúdadés cOJJec,Livns o·
laJ)oratorio· das leis nacionaes, ge· deixasse n.' gestm;ão ,clest:a.s ú
in'Consequenciw, ao fumuTto· e á surpresa: das corrente;s arbi·:
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Lrarias da paixão e do inLercssc, esperando que dessa desordem
na origem da legalidade pudesse vir a nascer a sua harmonia,
a sua duracão e o seu acerto.
Eis porque, sendo tamanhas, entre os varios povos regidos por consW.ui()ões livros, as divcr·sidadcs naturaes c hisf.oricas, entre ollos, em mal.eria de regimentos parlamentares,
se tom reunido um cabedal assento c ·commum do maximal:!
eonsagradas pelo consenso geral dos parlamentos modorno,s.
Eis porque, ainda, cm torno elos princípios dominantes no
complexo dessas regras, se toem formado,· pela sua porsisl.cncia, grandes tradições de a!La magosl;ade, corno essas que
Jiliam as standin(f m·dcrs das duas casas do Congresso dos Estados Unidos nos usos consagrados em Inglaterra pelo costumo
FJecular da Gamara dos Cornmuns, c vão ligar, pela cadeia dos
seculos, o regimento actual desta aos vet.ustissimos artigos do
lVrüDUS 'l'ENENDI PARLIAMENTUM.
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Dos·sa antiga linhagem descende, através dos moldes brif.annicos, da nossa Con.:;titui()ão Imperial e da hodierna Constitui()ão Republicana, osso conjunto de garantias instituídas
a bem do nosso regímen politico c da soberania do povo bra·
r.ileiro, nos regimentos da Gamara o elo Senado. No complexo
de condições necessaria·s o elementos organicos em que tem
a base do seu tyr,o o governo das na()ões pelo systorna representativo, nada se santifica o immortaliza com tradi()ões mais
antigas, nada se justifica e abuna com uma durabilidade mais
tenaz, com uma venerabilidade mai.g respei,tada que ossa>s
fórmas rcgimentaes, cuja vitalidade sobrevive {~s dynastias,
aos regimens c ás Constituícões mais differontes, preservadas
contra as maiores revolu()ões, na continuidade dos parlamentos,
com a sorte dos quaes estão consubstanciadas.
Ora, uma dessas regras fundamonLaes (está addicionada
pela revolu()ão franccza, desde 1789, ao patrimonio das garanLi:lis parlamontar.es, que a liberdade moderna devia ás pratic:lis inglozas) é a da publicidade, nas delibera()ões parlamentares, sob as suas duas fórmas; a presenoa do publ·ico nas
galerias e a divulgação dos debates mediante a imprensa. Sob
o influxo dessa innova()1io, que hoje conta cento e vinte c tres
annos de edade, os usos britannicos em contrario expiraram.
Tão essencial era ás instituições do nosso tempo esse escudo,
hoje considerado como segl).ranca imprctcrivel da liberdade cm
todos os governos constituicionacs.
.
«Esta regra 6 a consequencia mesma do principio representativo e a condição indispensavel ás funccões normaes do
systo::na. As Camaras deliberaram em nome e por contm. da
nacão. Cumpre, conseguintemente, que a nacão inteira conheça
o objecto e o espirito dess:JJs dcliberacões, não só as resolucõos adoptadas, mas tambom os motivos que as inspiraram.
(Duguit. Traité do droit constitutionnel, 1911. Tom.. 11~1
pag. 347, n. 14.6) .~
· Sagrada assim por uma antiguidade mais que secular,
pelo consenso da razão contemporanea, por quasi noventa
~nnos de uso brazileiro e pela oorprOISsa lettra da nossa Consti~
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ttiição, a publicidade parlamcnta:· constituo um desses canoncs
elbmcnt.aros do regimento, contra os quacs, fóra dos casos do~
elaraclarnentc oxcepl;uados, as maiot•ias não podem levantar a
mão, nos parlamentos, sem Jel'ir a sua propria autol'idade, e
rlosautorar os seus m·opríos actos.
.
Aqui esbí. porque, Lendo a Constituição hrazileira, no
arl,. 18, deixado ao .criterío de cada L'Irla das Casas do ~congresso
o recurso a essa excepção, anomala e antipathica ú índole do
r;ystcrna, o nosso regimento, nos arts. GO a 75, 15, n. 13, o 108
a 105, ·taxou, cuidadosa o ostricl;amcntc as hypothesos da sua
admissibilidade.
Om a discussão que encheu as nossas duas ultimas sessões
fwidenciou até ú cxhubcrancía, até ú mais palpavel das cerf.c;~as, que, não só cm nenhuma das eventualidades alli previstas
nabo a da,s nomeações do Presidente ela Republica, dependentes
do voto do Senado, mas ainàa que daquelles textos result.."l
pelo mais claro, a tal respeito, a intencão da publicidade, a
recusa do segredo. - ~
Os debates dessas duas sessões; a ieitura aqui JciLa desses
f.extos; as confissões do Presidente do Senado; a clareza inecruivoca da convicção transparente ern todos os membros desta
Gamara; palpabilizaram essa evidencia; t;hegaram, por assim
dizer, a visibilisal-a, c tornaram vivamente sensível a sua insinuação profunda no espírito do Senado.
•
A solução da controvcrsia estava nos arts. GO e 70; c csLes
dispõem:
«Art. 69. Quando os trabalhos das Commissões vcrsare!n
projectos de lei ou resolucão attinentes á declaraçtío de guerra
ou accõrdo sobre a paz; a tratados ou convenções com paizes
estrangeiros; á concessão ou recusa do licenca para a passagem
de forças estrangeiras pelo territor:io nacional para opera1;õcs
militares, as suas reuniões serão sempre secretas.
Paragrapho unico. Os pareceres emHtidos sobre os assumptos mencionados neste artigo dirão da conveniencia Ju inconveniencia de ser o caso discutido· cm sessão publica do Senado;
c esses pareceres, com as emendas e votos que lhes tiverem
sido annexos serão, guardado o sigillo entregues pelo Presidente
da Commissão ao do Senado, para seguirem os tramites rcgimcntaes..
· Art. 70. Serão tambem secretas ·as reuniões em que as Commissões tomarem conhecimento de nomeações feitas pelo Presidente da Republica, dependentes, por lei, do voto do Senado.:P
Como se vê, quando se trata das materias enumeradas no
art. G9, estatue elle que as reuniões das Commissões serão secretas e as deliberações do Senado secretas, ou publicas, segundo olle ·houver por bem um ou outro alvitre. Mas. quando
se trata, no art. 70, das nomeações do Presidente da Republica
dependentes do ·Senado, o que esse artigo prescreve é «unica
.o !JX~lusivamente~, quQ «serão secretas as reuniões das .Com~
p:usso~s.,,

30~

..
'

"!!'

~

i-' ..

ANNAES DO SENADO

J

Inclttsio unitts, exclttsio alterius. Aqui se estabelece o sigillo «para as reuniões das Commissões», e das deliberações do
Senado, não ·se falia. Isto logo após o texto immediatnmentB
anterior, onde, estatuindo-sc o segredo para as reuniões das
Commissões, para as deliberações ·elo Senado se faculta expllcitamente a este a opção entre o segredo e a publicidado. Lugo,
o at·t. 70, exprimindo-se daquelle modo subsequentemente ao
art. G9, excluiu absolutamente o segredo obri:;atorio ou 1'aeultativo, quanto ás deliberacões do Senado. E, como nenhurna ontra clausula, em todo o contexto do nosso Regimento, aut.orh:a
o sigillo para as deliberações do Senado, sobre os parecere<;; elados pelas Commissões nos casos do art. 69, força é conclui!' que,
em taes assumptos a norma estabelecida no Regimento do Senado, é, obrigatoriamente, a da publicidade.
·
·
. Contra essa legalidade solemne seria ocioso invocar a praxe,
. até hoje corrente, do Senado, visto como, além do mais, tal
praxe assenta no confessado presupposto de que isso prescrev,iã.
o texto expresso do Regimento, e a mais simples leitura ciello
mostra ser Justamente o contrario o que elle pr·esereve. B tanto
não Leria a menor côr de lJom senso esta coo.rctada, Sr. Presidente, que V. Ex. l'eCOI!!'l!'!eeu deelaradamente ser Ol'l:onoa,
contra o art. ü!J, essa praxe, segundo a qual nunca nos easos
por elle contemplados, se consultou ao Senado, sobre a fJscolha
dependente do seu voto, entre o segredo e a publicidade, considerando-se sempre como obrigatorio independentemente clesse
voto. o segredo.
.
Mas quanto ao art. 70, não podendo V. Ex. deixar de Reconhecer que neJ.le Lambem não encontra o mínimo apoio tí praxe,
observada até hoje, das sessões secretas, suppoz remediat· a
essa lacuna.material· no texto da lei, attribuinclo-a a utila Iiegligencia, gracas á qual, ao discutir-se aqui, vae,por nove annos
a reforma do nosso Regimento, a clausula que obrigava ao sigillo as discussões do Senado, nas hypotheses desse artigo, tendo
sido approvacla «em segunda discussão», ahi ficou, e nrJm pussou pela Lereeira, nem emergiu na redacção final, nem Leve
encarte na publicação do Reg·imento em vigor.
. ·
Ora, Sr. Presidente, não quero negar a essas excavacões .de
v. Ex. a qualificação de «elemento historico», ele que V. Ex. tão'
alto cabedal faz, parecendo ver na associação desses dous vocabulos um talisman bastante para substituü• o texto das leis
votadas pelos resíduos esquecidos e despresados no curso do seU:
trabalho elaborativo. Antes acceito esse elemento historico na
plenitude mais completa do seu testemunho. J\fas se elle, como
quero crer, nos attesta a verdade, o que esse· depoimento dos
archivos do Senado vem fazer é, Justamente, corroborar, com
. uma certidão authentica, o meu raciocínio, mostra.ndó que a
clausula das sessões secretas na 'discussão dos actos· presidenciaes não Leve «nnm publicacão, nem redacção final, nem terceira discussiw», e, por conseguinte, do llegimentl) do Senado,
nelle se não póde metter por via interpretativa..
.
.· · Tão irresistivelmente· actuou aqui' em todas as inLelligancias .por esta demonstração .quQ V. Ex., apezar de insistente
em.
.
.
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bor·dejur nas aguas d(;sse «elemento hü;torico», onde ·a sua argumentar;ão fizera naui'ragio tão completo, acabou, sexta-i'eira,
por nos declarar· ·que convocaria sessão publica, al'im de se
discutir· a nomeação do juiz Mibielli. E' o que está consignado
ú pagino. 3.284, columna 2", ·do Diario do Conaresso, edição de
26 do cormnte.
Do mesmo jornal desta Casa, na columnà anLe!'ior·, coru>La
a indicação apresentada, nessa data, pelo Sr·. Senador .Mendes
de Almeida, alvitr·ando que entre o a!'t. 70 e o art. 71 do Regimento se accrescento esta disposir;ão: .«Esse parecer terú uma
só discussão» «cm sessão secreta,».
- Desta arte reconhecia l'ormalmente o nobre Senador· pelo
l\laranhão, insuspeito e autorizado orgão da maioria, como .Relator que é da Commissão de Constituição e Diplomacia no
caso Alibielli, não serem, até hoje, secretas, pelo Regimento, as
sessões con3agmdas á discussão dos pareceres concernentes ás
nomeações presidenciaes subordinadas ao assentimento do Senado. Nem o nobre Senador pela Maranhão se dispoz a formular
e apresentar, como apresentou, essa emenda additiva ao Regimento em vigor, sinão cedendo á impi·essão geral neste rednto, entre minoria· e maioria, de que a minha these est.ava
cabalmente demonstrada, c, para legitimar ·de i'utur·o as sessões
secretas em Laos materias, necessario seria· bt.roduzir na lei da
Casa. uma disposição que as autorizasse.
Em boa Jé, portanto, a suppormos que a poli~ica, nestes
bons tempos, respeitasse considerações· de qualquer üatureza,
quando nellas empe~\a o regalo do accommodar um interesso,
levar de vencida uma lei, ou· sabor·e<u' um capricho requintado,
seria de esperar· que a questão estivesse resolvida cm um terreno de uecôrdo honesto.enti'<:uí maioria e a minoria, a ilrimeü·a
cérta de vingar· em poucos dias, com. a indicação Mendes de
Almeida, o principio das sessões secretas; a segunda conl'íada
na palavra do Presidente do Senado, que se compron10ttera a
dar par·a ordem do dia em uma sessão publica a discussão do
caso l\fibieiJi) o, por· esse rásgo de condescendencia com a lei,
colhera, ·depois dos seus agradecimentos, algumas l'lores da
candura jornalistica na manhã seguinte.
Longe, pOl'thn, do se verificar o que o respeito ú l'é en1.:
pcnhada nos assegurava o direito de termos por certo, antes de
começada a sessão de sabbaclo, vimos claramente que o tempo
mudar·a no quadrante da maioria, pois o nobre Senador ·pelo
Maranhão, iuten·ogado por· mim, não me poude negar as ordens
. dadas entre os. seus amigos, pam, ·uaquella mesma assentada,
requerer m·geneia· quanto li. discussão elo caso Mibfolli,. liquidando assim, com um g·oJpo inesper·aclo, a imperti noncia dos
nossos escrupulos r·eg·imentaos c consLiLucionaes.
.
Não se conseg·uiu levar a el'l'eito ;:, sunireza aj ustacla, porque as questões suscitadas por· nós na hora do. expediente, a
dilataram, absor·venclo a· sessão. Mas não _tardou em so mostrar
a clisposi~lãO que animava a maioria, Léüclo consLiltado os seus
t.ravesseit·os, de annullm· eonipromisso J)r;esidencial da vos- ·
pera, sa!Lando pelo seu Regimento.
Vol. VI
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Para dar. campo .ú manobra, surgiram, no seio da Me'sa o
da maioria, Jous escrupulos re'gimentaes, qual a qual mai1s
curi-oso. O primeiro nascera na consciencia do nobre Senador
pelo Maranhão. com o ,achad_o,, a seu ver, irrespondível, do
arL 75 do re·gJmenLo, bmnd1do por S. E>;:. com alvorooo, artig.o onde se determina que o «assumpto, tratado em ec~1são
secreta iSerá conservado cm sigilo emquanto o Senado não resolver o contrario». O •Begundo, mais extrao·rdinario ainda,
surgira no espírito' do nobre Presidente do Senado com a meditaçruo intensa do art.. 70, onde se instit•.1e que «serão' secretas
as · «reuniões», nas quaes · as Commissõos tomarem conhecimentn de nomeaoões do Presidente da Republica, dependentes
do voto do SenadO».
Do art. 70, onde apenas se manda serem secre-tas «as
reuniões» da:s Commissões, inferia a presidencia do Senado
baverem de ser tamhem secretos os seus «pareceres~. Ora,
si os pareceres fossem obrigatoriamente objecto de sigillo,
não poderi~m se!' públi9as as deliberaoões do Senado· nrus
quaes sobre elle se houvesse de resolver. E desta sorte era o
nobre l)residente do Senado quem dava aos seus amigo1s o primeir.o· signal para o movimento, que, dahi a pouco, havia de
burlar a promessa do dia antecedente.
Com o ·art. 75, vibrado· pe-lo Sr. Senador Mendes de Almeidq, com a confiança de quem ergue uma clava, o que S. Ex.
fazia r.·ra descarregar a férula nas mãos do, Preside~te da
Casa, que annunciara a intenção de conv.o:car, para o cn:so
Mibielli; um~. sessão publica, quando, a ·ser exacta a intelligeilciá daq"uelle texto pelo nobre representante do Maranhão,
a sessão publica, neste caso·, dep·enderia necessariamente do
.voto do1 Senado.
Mais não havia nada ma~s facil do que responder a esses
dous (ll'!'OS manifestos.
· Ao do nobre Presidente do Senado respondia a pr.opria
lettra do art. 70, o qual:, ueclarando secrelias «a;s reuniões»
em que as Commissões tomassem conhecimento «de taes ·assumptos, «ilffio» declara secretos «o.s pareceres» nellas adoptados; _visto como «pareceres», não são «reuniões», nem «reuniões» :são «pareceres». Nem c! o sigil!o quanto «ás reuniões»
da Comtr.issão resulta por inf'erencia •O' sigil!o quanto ao seu
parecer, visto como o .art. 69, immedintamente anterior a
esse, determinando que, nos casos . internacionaes alli contemplados «as reuniões» da;s Commissões «sempre» :serão secretas, autoriza a publicidade quanto «aos pareceres», desde
que a faculLa para a sqa discussão no Senado. Desta distincoão ha, em direito, numerosas analogias. Muitas vezes os
processos conem a portas fechadas. Mas ~emp!re . são publicas as gcntenous que ·O•S julgam. Secretas são as deliberações
do conselho de jurado.s. Mas 1'oroosamente· ha de ser publico o
·seu varediotum. Emfim, para não ir·mos aqui muito lo-nge,
uns materias ele sigillo parlamentar, que o art. 69 dot nos,qo
Regimento enumera, quando às doliber.noões do Senado são
secretas, nem por iso deixam 10.U poderiam de·ixar de ser publicas rus suas decisões. . .
· .
.
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O equivoco do nobre Senador pe1o' Maranhão não era
menos palmar. De feito, em prehtmca do art. 75, só o Senado
póde autorizar o debate publico acerca de assumptos já tratados em sessã101 secreta. J\1[);8, aos olhos do Regimento sessões
~<secretas» são unicamente as sobre que elle ordena ou autoriza.
o segred10, Dogo, não ordenando nem autorizando elle o segr·edo
no caso. Mibielli, a sessão de· quinta-feira, secreta «contra 10
Regimento», não póde caber sol) a no,rma que o art. 75 do
Regimento esta tu c para as sessões «l·egalmente» secre-tas.
Esse artigo, pois, não obstava a que o Pre'Sidente, exercendo as funccões do seu cargo na execuçi.ílo do' Regimento,
puzes~e v.or obra a resolucão, que nos annunciára na sessão
de sexta-Jeira, dando para objecto de uma ,sessão' publica a
nomeaci.io Mibielli.
A maioria, porém insubmissa, desta vez, ao prestigio do
seu sempre acatado ciwre, em um gesto de que reivindica
direitos usurpados, cassou a de.Jiberacão presidencial, votando
que o cn;so Mibielli se resolveria em sessUo secreta.
. :Mas, si, com essa attitude, que, a não serem tão intimas
as relacões ·do nobre Presidente do Senado com a maio,ria não
poderia dí:lixar de ser encarada como a mais grave desautoraçã:o da Mesa pela Casa, si com e,ssa attitude, repito, a Gamara do Srs. Senado,res não magoou o seu illustre Presidente,
o certo é qu.e infringiu e atropellou 101 Regimento, cujo texto,
resplandecente de evidencia, facultando no art. 69 a deliber·ação em segredo, quandOt se discutirem projectos de guerra
ou paz, tratados ou convenções com potencias estrang~iras,
concessões ou recusa de licenca ú. passagem de forças estranhas
pelo nosso, te·rritorio no «art. 70», pel:o «contrario~, quando se.
trata de nomeações do· Governo sujeitas a vo,to do Senado, «a
este nenhuma faculdade oubl)rga para deliberar cm sígillo».
Ora, si para delibe:r::ar em sessão, secreta nos casos enumerados pelo art. 69, necessitava esta Gamara de que· •o Re·gimento a;ssiin Jl~'o permittisse, claro está que, não lh'o tendo
[)ermittido o Regimento nos caso1s enumerados pelo art. 70,
nestes não poderá esta Gamara deliberar em sessão secreta ..
Fosse qual fosse a origem desta emissão, vo,lu)ltaria ou
involuntaria, o resultado, juridicamente, vem a ser o mesmo.
A autoridade que, nas hypotheses da primeira categoria,
houve mister de um .texto formal, para se considerar outorgada, não :se poderia' considerar outorgada nas hypo,theses do
segundo grupo sl3m um texto igualment'3 éxpresso.
Consequent.emente, procedend'01 como hoje procede, o
Senado (imp.etr·o venia para Ill'o dizer) viola gravemente a
lei das nossas del:iberações.
Tomadas contra a lei do Senado, as deliberações de hoje
correm oi ~·i:sc.o do ser, amanhã ou mais tarde, discutidas e
contestadas quanto ú sua validade.
Loga! pó de ser o s~igillo, o o é, quando a lei o admi tte.
i\Ias, quando, ao contrario, a ·lei 101 nffio consente, o sigillo redunda em clandestinidade, vicio que inquina os actos jurídicos,
os desnatu~a, exa,utora e nullifica.
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Notae bem, Srs. Senadores, as consequencias deste capriinutil e pemir;Io.so. Além de le·var a suppor· que se espesinha a lei, par.11 envolvet• nas leevas do segredo a dilTicil
jusU1'icu1;ão de um acLo de nep:>tismo em detrimento dt·· justiça, Jere· com um vicio de. irregl!_laridade orig·i~al a investidura do nomeado,, Sem a npprovaçao do Senado nao ha nomea1\ãO, e a approvacão do Senado não se póde considerar dada, ·si
ó for. com transgressão das solr.:nnidades legaes.
Assim ·O' juiz, cuja i'o::-l,una aqui se toma em ponto, de
lJOnra ol'ficial, não enLl'arú no Suprtl\110 1'ribunal l~ederal
tão· sómente som o sahet· notavel e a noLavel repuLaç.ãJo que a
lei o·rganica de:ste regímen ·exige, não entr.orá naquella casa
tão sómenLe como' o juiz de cul'f;as lettras Jurídicas revelado
nas suas proprias sentenças e r;omo o juiz de que i'allava Daguesseau, quando em uma elas suas celebres «Mercuriaes»,
disse:.
Um juiz muitas vezes suspeito póde não ser cuJ:pado; mas raro é que se.i a de Lodo innocento. E de
que l!Je serve, ante .o;s homens, a limpeza .da ·sua
consciencia, si tem o infortunio de. não conservar a
integridade da sua reputação ? . . . O publico atLribue
á corporacão, as culpas dos seus membros, e um .iui:t
«suspeito» pr.a.paga; muitas vezes, aos que o rodeiam o
:::onlagio :funesto da sua mú r~putação. (D~ GGJ~SSJ~Au;
Ocuv;•es c:arnple.tesL Ed. de 1819. Tom. I, p:.t•s. ü4..)
Não· nruo é isso. Esse magistrado ali i vae entrar, Lendo
custa'do '11 esta Gamara ;O• :sacrii'icio da sua legalidade; solem.neinentc verificada agora, par·a ser desprezada solemnemente,
e levando no :seu titulo de ingresso á magistr·atura suprema
uma duvida grave sobre a integridade jurídica da sua nomeação.
·
· ..
Mas a clandestini,d:ade, .. u.io cunho no.i e lhe ides impOr, impondo-o ás vossas deliberacões, não me consente discuLil-a,
Lomando nestas a parte que eu desejava. Tenho esta sessão por
illcgal, e, consequentemente por illegal os seus debates, os seus
votos, os seus resultados. Ni1o: me é licito, pois, ter nelles collaboracão nenhuma.
Vim tão sómente protestar e retirar-me. Aguardarei lú
J'óra os soberanos decretos do: vosso poder c sabed:oria. ]!j,
quando estas parLas se abt•ircm, vendo por ellas sahir, coroado
por vós, o Juiz l'vlibielli, de clarim á bocca, annunciando em
f,ocJUC de fogo a sua cntr.ada no Supremo Tribunal Fedct•al,
nfLO para servir alli tL jusLica, mas para clcl'endcr td'aquellas
trincheiras a Republica contra os seus. inimigos, o meu espírito, buscando lá para n norte nos remotos hoL'izonLes da outra Amcrica, a mãe patria deste regímen, que os nossos arl'emedos calumninrn, as nossas miserias enxovalham, a nossa
incapacidade envergonha,.· se allivituú, enxet·gmHlo ao longe,
na luz crcpuscu lar ela glória, essas imagens que passam cm
unia longa thcoria de cabeças aureolar\as, esses juizes da·. su.;.
prema Côrte Americana, ·consciencias sem medo:, vidas sem
mancha, nomes sem suspeita, cuja tratd:ição de. virtude, indolJIJG
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pendencia, saber e grandeza moral constitue a mais inestimavel das riquezas no patrimonio dos Estados Unidos.
Consolar-me-hei, então, com ser homem, com ser americano, de ser brazileiro. Conso:lar-me-hei, chorando com o
meu paiz, pondo com elle o luto da sua honra. Consolar-mehei, entretendo-me· na. crenca em que estou, de que nós poderíamos ter já em adeantada accumulacão, o comeco de um
·patrimonio semelhante, se na composicão do Supremo Tribunal os nossos Governos observassem religiosamente o criteria de escolha até hoje invariavelmente -observado pelos governos dos Estados Unidos ao nomear os srandes sacerdotes
daquelle templo.
.
Esse criterio é o que o historiador da Suprema Côrte ·dlos
Estrud:os Unidos nos traça na eloquencia destas palavras:
~Ao Presidente dos Estados Unidos nã·o· cabe responsabilidade maior do que a de prover ás vagas
alli abertas. Cumpre que sobre todas as cousas elle
ponha a mira em conservar essa magistratura na eminencia do seu alto padrão. Nem influencias de amizade
pessoal, nem motivos de gratidão politica o d:evem indu,zir nunca a deprimir a tempera desse grande tribunal.
;: ... t0rJcR os que aspirarem a uma situacão tii!o exalcada
se ha de exigir a maior superioridade nas aptidões prof'issionaes, juntamente com a mais immaculada moralidade na vida publica e particular. De sens1:.tez, illustracão, probidade, independencia e firmeza dos seus
membros tem construido a Suprema Côrte os seus ali-·
cerces adamantinos. Alli nwo se tolera entrada ao politiquista, ao intrigante, ao demagogo, aos causidios de
curto entendimento, ás mediocridad,es ignoradas
fóra do seu bairro. Só homens de energia e vic!aa immaculadas, incapazes de se corromperem ao ·poder, de
se acobardarem a mandões, ou dobrarem a affeições
pessoaes, só homens ele idéas severas sobre o dever
e a honra, promptos a se •d.edicarem como os mais nobres instrumenLo·s do céu á mais· sublime das misaõel!
na terra, só esses estão na altura de se lhes cJnfiar o
podE>r terrível ele resolver ern instancia sem app(•ilo
sobre as/ liberdades elos indivíduos e os ,d;ireit.os dos
- Estados na grande Côrte de ultima sentença insl.iluidn
pela Constituição dos Estados Unidos.». (CARSoN: «The
Supreme Court o:f tlie United: States: its h istory. Philadelphia .:1892. Parts first. Pp. 19-20».)
Agora, senhores, approvae a nomeaçã:o: do juiz Mibielli.
A minha consciencia está exonerada. O meu protesto está
feito. Este protesto é publico, como esta sessão devi.a ser. Requeiro ao Senado ·que se digne mandal-o encorporar na acta
d'é ho,ie.»
O Sr. Presidente.· -. A Mesa espera e cónfüt da elevada
cultura c primoro·sn educação do nobre Senador pela.Bahia que
lhe dar:í a honra e a sat.isfação de sua presença, deixando de
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se retirar desde já do recinto, para ouvir a contradicta que
julga dever orppõr as increpacões que a attingem no protesto
que acaba de Jêr.
.
O honrado Senador quando constata o facto, al i:'ts legitimo, de que entre a Mesa c a rpaioria desta Casa existem
intimas relações, parece acreditar que entre ellas se osLrt!)oloccu utna trnma, J.ouvé um conluio para tratar do assumriLo
qilc oi•a nos occupo, cm sessão secreta. Mais ain!d'a, aJfirmou
o nobre Senador que, procedendo a maioria, como proeedóu,
voLatido no sentido de ser secreta esta sessão, cxautomou a
Mesa, espcciàlmontc a seu Presidente, o crua! .iá antes se most.rárn inclinado a convocar uma sessão publica para tratar
da ma teria.
··
·
Por·rriiLLrt-mc o nobre Senador ctuc lhe diga que estas suas
asserções não se baseiam nos factos, como ollcs se toem passado e eonstam claramente das actas dos nossos trabalhos do
sexL: -:l'oira c snhbado .ultimas.
. Desta cadcit·a cu sempre declarei que, segundo o mcn moilto
do cmtrmdcr, o •• .;::itnento dos nossos l.ralmlhos dôteJ.•in itia LaxnLivamenLo que n•; sessões cin que o Senado tcilha de tomar conlweimen l.o dns nomcncücs :l'üHas pelo Presidente da Republica
elevem ser secretas. Isto sustentei imperturb::ivelmente, opponclo-mc com sincera convicoão a toda a argumentação adduzida
em sonLicf:o contrario J)clo honrado Senador. E sustentei porque,
con:fOJ.'IYIO cabril dcmoilsl.rnr,.fio crue f.ir., na redacção do RcgimrmLo, opeJ•ada postcriorinenl.c (L sua ntrprovação pelo Senado,
1'/lra omiLLida a disposição elo art. 1G3 do rmtigo· Regimento, o
qwil clnf,nrin ina inequívoca c expressamente que assim se :faon.,
disposição essa que o Senado deliberou por voto solemne c
const.artf.c ela acta dos seus trab·alhos crttc :fosse incorporada ao
texto do- negimento novo.
Srrstcntci ·mais que a disposição orriittidn, é o complcmenLo
Jogiea o necessario do art .. 70 do actual ncgirnenl.o, que sem
olla fica manco e incUicicnte.
.
·.
r~sse artigo, com ef.fcito, prescreve que elevem ser secrcLnsn:s rcun i•dos da Commissiío cm que ns aTJncllidas nomeações são
ostüclncl::r:s. Para assim prescrever o RCJgirncnto, é que no caso
miiHn cm :favor d·a proscl'ipção uin moUvo ele ordem puhlicn:
e desde CfUC nssirn: é, desde que uma rai.iío ele ordem nublica
existe p:im (ÜJiermimir o sigillo no osLudo d11r. CoU]missiio, não
podia o negimcn Lo sem.iilconscquencin determinar. exactamcn te
o opposLo em rclacjão {t dteHbcJ•ação do Sonndo sobre n tncsma
· mntcria, a saber, qúe fossem sempre publicas as sessões do
Senado· fllim torriar cotihúeitil'én.to cle'ss::is nomeaÇões.
A raz·ão de ordem pública; a que alindo; para serem socreLns cm t.aes easos as sessões do Senado cu npont.cí com
siuccr·a eonvieção nestes termos:
«Penso cm boa i'é, sinccramenl.o, que, todns :ts vezes
que se tratar de nomcaç~cs elo Poder Execul.ivo, n. t•cuniãa do Sffilado· om scss;w sccrcLa, é 1rtn-a ne~Josstdade,
e direí trúiis a V. Ex. qu~J orti tninhn opinião cssn; disposieão dlcV'e sc't' rrrtn'rLfan, porqiic é um'n. ó"Xccpoilo quó
ob'ectecc a int.uiLos que absolutamente não prejudicarão
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os interesses do po:iz, ao mesmo tempo que resguardam
a respeitabilidade e a repuLrrr,;ão dos indivíduos, cu.Jas
nortíeacõcs l'iuam su,jciLas ao nosso exume par·a ser·em
validas, para o que Lem.os de examinar mcLieulosamcnte
as con(ii()õcs intellectuans e rnqracs de cad::i. uni delles.
Soneto assjm, penso que o exame não póáe. c não
deve ser J'eit.o siilão secrétnmente, pois só assim .Podlcremos Ler amplitude na. discussão de uma questão que se
l'Cifor•c á digttidadc, ú JJOUT'a e ao car•acter do conciclttdãos
nossos.»
Ris ahi bem clefinida a minha opinião.
1~ dadas estas circumsLancins ainda affirmei por mais de
uma voz que considerava me ·uão ser· licito, sem nudiertcia
prüvía d:o Senado, convocar.· sessão publica para tratar da materia em debate, ,iú em obedicilci:t M texto.t·egimcntal, já pela
suhoNfiJtaoão, que devo manter, á jn·atil:a êonstante e ininterrupta dest.a Casa ciui:antc longos annos.
1~nLretauLo, pel·rrnLe a insisLencia do nobt·e Senador, emb_ora fosse essa a minha opinião, acabei por declarar que não
bn ha JWrl'i-Jn·is na questão. E assim :I'oi que, ào trJrrriinar a
longa e JuLiganLe sessão.de sexLn-t'eii.·a; manifestei não ter duvida cm convocar sessão publica para tr•1.ünr deste assumptb;
não fa;,en.do cabedal cilo meu modo de ver. Os termos, em CJlie
me man il'esLei enLão, não deixnm duvida soln·o a minha intenção:
« O S1'. P1•esltte1Ue - I::i. declili:ar aos honrados Senadores, quandd fui intoi'I'Ornpido por S. Ex., que,
clcscle rnte erUérule1n SS. EE:c. que, não estando ·inco1·JJOraclo ao nosso Jlea.i'lnento o artiao do Rea·imento votado pelo !:Jcnado, este ru7o lent (orça de le·i; a Mesa não
Lem cluvld::t. alguma, e1ribora rnantenha a OJJim:ão de
que e.~se ar·l·iuo cle'/Je. {q,:e1' jJarle do Rea·imento, em convocai· sessão publica, l)Ura :i discusst'LO immediata ela
nomeacfio feita pelo Sr. Presidente da Republica .
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O Sr. P1·esidente -· VV. EEx. entendem que a Mesa
faJI.a fiO cumprimento do seu dever·, Lodn. vez que marca
sessão secreta, por desh:urnonin, na 02Jinião de V. &c.,
com o arL. 70.
Pois bem; a Jlfesa sai'i.~(az os asm•upulos de V. Em.
Niia mamartí. sessão secreta, errtl)orà reserve-se ô direito
de consull.nr· no SIJnndo; em tempo, sobro n ilecessidâde
d'e adoptar a sessão sacrctn prtt·n esses rrsstmfptos .
.Aitrtla inais, aanio na opínüío da V. Em. nlio 2J6de
ser 'i'iltr.+tJ7'elado a ai't. 70 pelos elementos qtte sarvi1·a·1it
ela rl'iscnssci(!, quando se oi'ad.it·izo7i o Redimento, a devemos aJJpticd.l-o tal qu.d.l f Cri publicado, il. Mos::i. . terá
obrigação dcU11arêar ülna sessão publica pára discutir 01
nom~nção. E' isso Clüê cu me poderia foi·rar de com-
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municar ao Senado; mas, tratando deste assumpto, como
de Lodos os assumpLos publicas, com a minha habiLual
franqueza, não quiz que VV. EEx. amanhã entendessem
que eu os Unha surprehendiuo com uma decisão que
não conheciam.l>
Foram estes os termos em que exprimi a deliberação da
Mesa.
Como vê o honrado Senador pela Bahia, fiz resalva
pressa de que mantinha a opinião, que anteriormente manii'estei, sobrR a ·necessidade da sessão secreta para tomar co- ·
nhecimento das nomeações realizadas pelo Preside.nte da Republica, e mais ainda de que, ao meu ver, era nesse sentido a prescripção do art. 7.0 do Regir:1ento.
·
Portanto, si afinal concordei em convocar uma sessão publica, foi por um movimento de condescendencia, dte tolerancia
para com a pessoa e opinião do nobre Senador pela Bahia, e
para que se não suppuzesse que insistia pela sessão· secreta por
mal entend.ida olJstinaçã.o ou por um qualquer interesse de
occasião.
Mas não disse .nem podia dizer que assim· faria sobrepondo-me á opinião do Senado e até contra a sua vontade manifesta, eu que repetidas vezes declarára que a Mesa não tomaria deliberação dtefinitiva sobre esta questão .sem consulta
prévia ú Casa. Tratando-se de praxe antiga do Senado, seguida sem discrepaneia pelos meus antecessores, si eu n. mudasse assim intempestivamente, contrariando o modo de ver
da maioria, 1'altaria á confiança dos que me collocaram nesta
cadeira. Nem me era licito levar tão longe a minha condescen-·
dencia e tolerancia.
.
O que cletermin.ou afinal a Mesa a convocar a sessão secreta foi uma occurrencin. publica que deve estar bem viva na
lembrança de todos e consta ela acta ela sessão ele sabbado.
A M.esa recebera ela Commissão ele Constituição e Diplomacia o parecer. sobre a emenda elo Sr. Senador Glycerio e
conservava esse parecer guardado. C!legado o momento de con. vocnr a sessão para tomar conhecimento deli e, a Mesa Leve cluvicl:a si dev.ita mandar !el-o immecliatamente ou si devia conservai-o em sigillo, visto que os trabalhos da Commissão para
sua elaboração foram secretos por !'orca, e neste caso sem duvida alguma, do art. 70/dn Regimento.
.
O honrado Senador p<Jia Bahia entendia que a Mesa devia
mal')dar ler immediatamente o parecer; o honrado Senador pelo ·
Maranhão, Sr. Mendes de Almeida, protestou contra este alvit.re; .iá então invocando o arL 75 do Regimento, que prescreve
a conservação em sigillo elo que for tratado pelo· Senado em
·sessão secreta, emqúanto este não deliberar o contrario. Esta
disposição do Regimento até então não fôrn posta em contri:buicão para solução da questão;
.· . ·
Uma o_ccasião houye em.q!Je o nobre Senador por S. Paulo,
Sr. FrancJsco. Glyce.r1o, ex1gm que III parecer lhe fosse· rerriet.Lido; ·o Sr. Senador pelo Maranhf.io, Presidente da Com-

ex-

·•

'

SESSÃO EM

••

26 DE OUTUBRO DE i9i2

3f3

mis.são, de novo protestou contra isto, já então secundado por
var1gs membros desta Casa, que tambem se manifestavam pela
sessao secreta,
No clecurso cl.o incidente a Mesa declarou o seguinte:
. _ «O 81·. Presidente - O meio não póde ser outro
smao a consulta ao Senado. (Apoiados.)
E' uma questão duvidosa e a: Mesa já declarou hon- ·
tem não faz cabedal da sua opinião. Esta não se julg_;trá offendida si a maioria das Srs. Senadores pensar
de mod'O differente.» ·
. Vê, p~rtanto, o nobre Senador pela Bahia que a Mesa neste
mstante amda manteve a imparcialidade que sernpre teve cm
to~a esta questão, sustentou a attitude de tolerancia que se
traçou sem obstinação por qualquer opinião ou proposito. E
desde que nunca fez cabedal, como reiteradamente declarou,
do seu modo de ver, não podia ter sido exautorada pela maioria
quando deliberou a sessão secreta.
·
Por outro lado, o inesperado do incidente que provocou a
consulta ao Senado, o imprevisto do que occorreu no moment.')
c~m a intervenção do honrado Senador pelo Maranhão, PreSidente da Commissão de Constituição e Diplomacia, está a
repellir a idéa dlo conluio, de que fallou o nobre Senador pela
Bahia, entre a maioria e a Mesa ...
· E assim verifica o honrado Senador que o libsllo que acaba
de-ler...
·
·
O SR. RuY BARBOSA - Libello, não; protesto.
O SR. PRESIDENTE - Repito: e assim verifica o honrado
Senador que o libello que acaba de ler contrá a Mesa e a maioria
rlo Senado é destituído de todo o fundamento.
Em qualquer hypothese, o Senado, resolvendo que a sessão ·
de hoje 1'osse secreta, nada mais fez elo que interpretar o seu
Regimento, solvendo uma duvida manifestada inequ1vocnment.e pelos seus membros. E assim fazendo, deliberou sobre
um assumpto da sua competencia exclusiva e discrecionaria,
na qual nenhum outro poder lhe póde tomar contas. .
:
A legalidade "do seu acto. é, pois, incontes.te; a legalldade
desta sessão não pódle ser su,ieita ú controvers1a.
E podemos aJfirmar sem receio· de contestação que o Senado nesta emergencia, como em quelquer outra, manteve a
s'erenidade conveniente· e a sua alta dignidade de sempre.
r

.

(Mnito bem; muito bem.)

O .Sr. Victorino Montéiro - Si pudesse prever Q que oecorreu n'a ~essão secreta em que kntou~;;e da ap-provacao do acto
elo Governo que nomeou o Dr. Pedro Mibielli p~ra o alto ca~go
ele ministro do Supremo Tribunal Federal, teria comparecidO,
embora fazendo grande sncrificio, vist.o ter. sido submettido a
uma sMia int.ervencão c.irurgicn, pondo de parte at.é as consequencins .physicas que dahi lhe pudessem resull.ar .. Agçra mesmo·
occupa esta Lt•ibuna ·éoi:n ·enorme esforço, mas msp1rado pelo
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imperioso dever de ostentar sempre a sua completa so!idnl'ioclndc eom os amigos o companlrciros poliUcos elo 1lio Grrundo
do Snl, e, principalmente, eom o seu glorioso parLido, guarda
avan(iarla c int.emerntn ela Hopulilica. Nfi.o seria opport.unu. a sua
pt·oson(,\a na Lrilnma se o honrado Senador· pela BaiJia. r;o Iimitasse a ler o sen protesto conlra esta sessão seereLa. S. :mx.,
pnr.·rim, o obrigou n ,::ipaeli!al-o, desde {JUO u11rlossa. o arLigu de
J10,io dn. Epoca, inspirado exclusivamente na prooccup:wão do
ompall iclecor, sl não i.nutil izar por completo, n cabal defesa do
Dr. Peclr.o. Mibielli, püblicacla no Diario O{{icial do hontem:
O nobre Senador pela Bnh in nií.o editou novamente as apaixonadas c suspoHosas publica({ÚCs da imprensa, alr;tunas Lfio
violentas qüo tl'ilzcm o cilnlto do algnm ran.coroso inin1igo iJ(lssoal do iliMtro Jna"isLJ'ado Dr. Mihiolli. AfJ'irmou CJllO os ar·Ugos do llcJoRn lto11tem publicados fot·am cm respusl.a tí. primoiT·n agr;rossão pUlJlicndn, Lr·es ou quatro columnas rio Correio
rlo Povo de 5 o 28 do .itmho do J!J05, pelo desembargador Aleibiadcs de Albuquerque, de saudosa memoria. .
Esses artigos foram publicados pclaJi'edm·açilo de 3 a 'l2
rlo agosto do niosmo an no, e J•cspond idos pelo dosomhnrga;clor
Alcibiados, cm setembro. sem cruo tivesse necú!seenLudo um só
faeto novo, distinguindo-se tão s6montc pela linguagem violcntn
o apaixonada.
O Dr. Mibiell i deixou de responder a ossos artigos por
intervenção do Dr. Borges elo Medeiros. então prosiclonto 1do
Estado, que .iulgnra altamonlr~ inconveniente semelhante eonJ;roversin. cm tarreno tão pessoal é apaixonado entro dous mombl'Os do Supremo ~rribunnl do J~stndo, sondo um dollcs Ghol'o
do Policia. Como, pois, veili seu amigo, Senador por Matto ·
Grosso, intervir no debato, prdcndcndo asscgiJrar procodencin
á nfl'ir·maoão do vespertino cnrioca, endossada pelo honrado Senador pela Bnhin, quando ao orador coube cRsc incidente, por
ter t.ido, até, parto nollo ?
.Tú vê o sou illusl.rr. nmigo que o orador t.inhn rar.ií.o com sua
explica(!fio.
Não conhece nenhuin lromom. politico que não tenha sido
nggroclido com inaior ou menor violcneia pelos seus advorsarios,
mormo.ntc quando n luta ô apaixonai:ln o obscurece n razão .dos
Mrtl.encliJJ•es. Aqui mesmo, T'aros são aquollcs C(Lie !.com eseapaclo
n essa lei quasi fatal, 1'ill1a da ('ont.ingoncia o elas .paixões 1mmanas. O mesmo ~onador pela Bahin., campeão dos La cainpaúhil
do clifl'amaoiío eonf.ra um honrado ma:;isf.rttcld, não cscnpou 1ís
incrcpa(!ões as mais eruois, as mais violentas, ardentes, apaixonadas o ingentes, firri que procuraram aLô mnctllar slia honr·a
imp.alluta, sendo S. Ex. uma 'Clas maiores representaoõos da inf.clleciunl idade, .não el irei dd continon te amcricnrio, mns mesmo
ela hün1anidnde. O honi·ado Senador. no eioqtronLo protesto que
acaba do lêr no Senado, não precisa olhar,' prira its lon::tinquas regiões .da Amot'ica tld No[·l.o, par:t consolil.r-'SC do abas::.
tardamento à que suppúo. f.or chegado o mais: a!Lo dos iwssos
trllJUmiOS; aqui mesmo, S. Ex., npozar do StlâS paíxúes c cru-'
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cntos odios, ele que é o mais genuíno expoente no momento
politico que atravessamos, exrerimontar[t osso sentimcn to reparador, acompanhando os ncLos do digno magistrado rcccntcmcntc nomeado, netos em que n ·par do erudição Jurídica all.amenLc nnreciavel, clr!monstr·m·ti stw. inexccrlivcl integridade .
moral, sua louvavel independcncia c devotado amor á Justiça
o ao direi to, do qual sempre foi exímio cultor. S. Ex. não ouvirá
os sons osLl'idcntes do clarim ao ser conhecido o acto do Senado,
l'nzorrrlo justiça ao n1oi·it.o elo .nomeado, que profliga tão apaixonndamonl,e, pois. .isso será proclamado o conhecido pelos
mcioR e pt·o·éiJssos üormaes, como cousa natural o ident.ica n
Lodos os outreis casos semelhantes. Esses sons csLridcnt.es ele
clarim a que S. Ex. alludiu, representarão sons de quebl'acla
ern quebrada, de região cm região, até ás mais longínquas paragens do nosso Brnzil, clolor·osa e lugubremente, produzindo
clesan imos e descrcnr;a aos homens serenos c ,justos pela pungente convicção de que mesmo trrrm [!orlerrtosn. intelligencia é
lemiH·acla Pela mais inLensn. paixão, pelo mais ranc-oroso odio
pol itir.o que cnenrna na ncLua.liclado c ...
O Srt. PrtESTDEN'rE - Chamo a al.tcnofi.o do orador para a
lntl.ra regimentaL
·
O Sn. VIr.'l'onTNO MoNTETno - V. Ex. não póde nem (]ove
.inl.errotnper-me, mormente exercendo eu um legitimo direito
como membro destn" Casa e a:ttendendo a que, si a accusação ó
legitima, a defesa r.í mais elo que isso, "lÍ uma cousa sagrada.
Pergunto, qual a oxpr·cssão, por mim pronunciada que póde·
magoar ou offenclcr o honrado Senador pela. Bahia ? J:í. vê
V. Ex. que rião andou ncei'Laclamcntc mo int.c!'l'ompcnclo. Continuando, posso assegurar que o integro Sr. Borges de Medeiros
seria incapnr. de indicar pn !'a Ci mais elevado tribunal da ncpulllica um homem que não estivesse em condições ele l1onrar
osso cargo. A defesa do hontado magistrado foi cabal c cloqurmte c clr. r.ncoriLro ú cnvc!'gndmn. diamantina do seu caradm.· c ria sua correcção c da sun probidade profissional, queh_I'0T'-sr-hfio os odios l.ruculenl.os inspiJ•ados pela paixão po1If.wa e pelo r·nncor par·tidario. O Seriado ela Ucpublica, sanccionnnclo o neto elo illusb·c PrcsiclenLo ela Republica, torít rendido
uma lrdm()nagcm no me rito, :1 intell igcncia, c prn.t.icaclo um
neto de nlevnda Justiça. (Diu:itn /Jr:m: rn1tUo bfm,)
.. O .Sr. A. Azeredo-Tnicia suas consideraçõesnrocedcnclo ú
leitura de um tclegrninma dô Sr. Mibielli, assim eonccbido:
«Nunca recebi procuração nenhum Dr. pu Ln do. rioA'f'anclenso para receber Rio subsidio. Não von ao R.io
desde minha fo.rmntura; Aqui como Depul.ndo recebi
seis dias subsidio Miguel Corrên que por Rlll\ ordem cnt.r·cguci Albino Coutinho .. Accusaclm· do.clino nome esse
Depu Lado r io-gPnnclcnsc.- (Assigiliiclo) llfoib·iclU.»
Após essa leitura;. faz S. Ex. ciuLras observações sobre o
assumpLo, t·cbalenclo as accusacõcs formuladas ~.~onLra a reputação claquelle magistrado, que outro fim não toem sinão o .de
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ma.rear a sua honorabilidade. Referindo-se igun !mente a uma
outra accusaçiio feita contr·a o referido juiz, segundo a qua I é
elle apontado como autor de. um attentado ao pudor, disse
S. Ex. que o Sr. Dr. M.ibielli .teve opportunidade de instaul'[ir
JWocesso contra o seu calumn iador que af.inal foi condemnado.
Concluindo leu ainda S. Ex. um telegramma do Sr. Borges ele
l\ledeiros, que assim se exprime:
Ratificando opinião manifestada intermedio Deputado Simplicio, considero acertada. nomeação Dr. Mibielli vaga Supremo Tribunal Federal, tendo em vista
seus meriLo•s e servicos, que bem conheceis. Esse ac1,0
só merecerá applausos».
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O Sr. Francisco Glycerio-Sr. Presidente, mais uma vez
cumpre-me o df!ver de declarar que nunca me julguei habilitado a duvidar da integridade moral do juiz ·Mibielli. A leitura,
porém, da defesa desse magistrado deu-me a impressão de que
a s.ua capacidade intellectual e jurídica está muiLo aquem, mas
muito aquem mesmo das que exigem os requisitos e'Ssenciaes
para urn Ministro do Supremo Trilmnal Federal.
E' innegavel que esse juiz não tem o notavel saber a que
se refere a Constituição. E' ·um homem desconhecido e, apezar
de politico militante no Rio Grande do Sul e antigo correligionario do Sr, Juno de Castilhos, eu nunca tive o menor conhecimento da ace[o po.litica e judiciaria desse cidadão. Isso é admiravel, porque agora sou informado de que o Sr. Mibielli
se envolveu militarmente na revolução federalista, bate.ndo,..se
no mesmo lado politico em que eu então me achava. Sr. P·residente, é necessario não esquecer nunca que um membro do
Supremo Tribunal Federal deve ser precedido de .um a!Lo
renome.
·
'
No Rio Grande do Sul encontram-se, entretanto, homens
capazes de preencher a alta 'funcção de que se trata. Além do
. Sr. Homero Baptista, do Sr. Alcides Lima, do Sr. Borg.es rle
Medeiros e outros, ha tambem l'ôra do Rio Grande nomes .como
os dos Srs. Carvalho Mendonç~a, Souza Martins, Alfr•edo :Bernnl'des, Pires de Albuquerque, Angr·a de Oliveira, 4ffoíiso de M!randa,. Lima Drummond, Tnglez do Souza e mUitos ou~!'OS dignos, muitos dignos sem duvida, di"\ honrarem as caden•as do
Supremo T1.·ibuna I Federa I. Porque nenhum desses foi nomeado?
·
·
Era forç;oso que a nomeação se r·evestisse do sello partidaria do Rio Grande, do Sul.
Mas, repilo :-o Sr. Homero. Baptista é tambem um homem do mesmo parLido ... (Ou.ve-se nm. aparte.).
· .
Sr. Presidente, si além de ine achar em uma sessão Illegnl, ainda não ine permiUem a liberdade da palavra, não me
parecendo prudente irritar a disrmssão, peco licença para retil'ar·-me elo edifício do Senado.
Não ha mal nisso: os senhores t.eem ma is competencin rio
qur. ru pnrn n direccfio dn Ropuhlicn (não. aJloiar/o.~) e do Pnrlnmenlo,
·
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O Sr. Francisco Sá-E' ~olidario colll o p-roLes tu l'O!'IlJUIado pelo Sr. Ruy Barbosa contra a legalidade da reunião soereta do Senado. O que so v•w deliber·ar não se inclue eutr·e os
ea~os para os quaos o Hegirnento prescr·eve sessão seereLa. COJTIO
a regm, porém, cstabeleeida ,_; a ela publicidade, Ludo o que
desta não tl cleclat"aclamcntn exeuptuado se subórdina áquella
regra; c prwa isso J'ica- vedado o segredo .
Na demonstracão feita nesse sentido, a evidencia so impüe a Lodos os Srs. Senadores; a menor· objeecão; o Sr. Presiclenl.o do Senado declara-se convencido della, tanto que nnnunoiou convocaria sessão publica pam se deliberar sobre. o caso
que agor·a vae· ser resolvido em sessão secreta. ·
E' verdade que depois daquella declaracão, S. Ex. ai'l'i·rmara estar· em duvida sobre si um ·parecer, resultante de uma
reunião secreta de commissão, poderia set• trazido ao lume do
debate publico.
Provavelmente !ta do sentir igual diJ'ficuldade pura Lormu· publico o resultado dessa reunião; pois o voto julgando a
nomear;ão de l\linisLro elo Supremo 'fribunal vae ser dado em
sessão secreta .e, entretanLo, precisar·a ler a ma'is ampla pu-. ·
JJiicidade.
A' c!:·n:mlta que lhe foi feita, t·espondeu a maioria elo Senado clccreLanclo o segredo. Não Jlw era licito fazei-o,. pois isso
impor·tava uma reforma do Regimento, que sô podet·ia ser segundo as regras e com as pl'cscripçõe.s estabelecidas.
O Sr. .P·residente do Senado, nem tinha que _Jazer a consulta, nem devia subordinar-se tt decisão dada solJre esta.
A sua- missão é ser o guarda do Regimento, que lhe cutn]lre
pr·eservar mesmo con Lt·a as dei ibera1:ões ela. maioria da Casa.
Esta póde obedecer a paixões e interesses ele momento,
mas contra essas mnlet'icas inl'luencias a lei que rege os nossos
trabalhos ha de eneontt·ar· no P.residente elo Senado um amparo e uma defesa.
. ·
.
Ora, foi S. Ex. mesmo quem, declarando-sn oonvcncicl? .. de
que JHH'tl este caso o Regimento não estabeleot• o segredo, aff n·mou por isto mesmo a illegaliclade dessa sessão a que eleve estar presidindo eonsL!'angidame.nte.
·
Convencidos Lambem clcssa illcgalidade, alguns dos Srs. ~ç
naclores, cd,;a cleclarar:ão manda ít Mesa, absteem-se, de pat'i.wtpnr da dei il.H!J'a~:ão que vae ser· tomada, lastimando que o. acto
·do Sr. Presidente ela Hepublica !'iquc consummado pot· mew rlt:
nm golpo de J'or·,:a ele uma maioria partidaria reunida tumultuariamente.
Vem rí Mesa e é lida a seguinte
DECLAllAÇÁO

Declar·amos suhsiJr,wer o protesto l'ormulaclo·. pelo Sr. Senador Ruy Barbosa,. conLca a legnlidwcl'e da sessão secreLa convocada para clelibertu· s-obre a nomeai,ião do Sr. ,juiz l\tibielt
- t:7ont;alvel1 F'erre'i·ra. - Francisco Sú. - Moniz Ji're-ire. Leopoldo de B·ttlhões. - /}'. Gl'IJce?•·io • .
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O Sr. Presidente. - Nilo contes~a aos honrados Senadores
signatarios da declaração Q'lle acaba d;e ser lida o dü·eito
de a fazerem. Deve, no entretanto, salientar que a presente
s·cssão secreta resultou de uma dclibcr::u:;ão do Senado LomaJa
sobre assumpto da sua inLcirn c privativa compctencia.
E' rejeitada a emenda do Sr. Glycerio e em seg•u·ida approvada a nomeação do Sr. Dr. Pedro Afi'onso1 Mibielli.
.
Vem á 1\Ie.sa e é lida a seguinte
DECLAHAC·i\.o DE VO'l'O

Declaro ter· votado llonLra a nomeação do Dr. Pedr·o Mibielli
por ser elle poli~ico militante. Para Jlagello da justiça e des-.
graça •da Nação basta o que .iá existo.- Feliciano Penna.
O Sr. A. Azeredo (1Jela or·dem) requer que a acta da pr·e-

sen~e

sessão seja publicada no jornal da Casa.

O Sr. Generoso Marques (pela OJ'dem) - Sr. Presidente,
o requerimentO! do nobre Senadlo•r por Matto Grosso é que seja
publicada no jornal da Casa a 1acta da pres.ente sessiio.
Parece-me que as actas das ses·sõcs secretas, uma vez
t·esolvida .a sua publicação, como permitte o Regimento, só
devem ser publicadas depois de appr,otVadas pelo Senado,
conforme até aqui se tem procedido.
.
Assim me parece, porque taes actllls são redigidas apenas
com ,o, auxilio da memoria e das notas tomadas pelos Srs. Secretarios, elemcnLOIS que carecem da mesma precisã·o e minudencia das notas tachygrapllicas. E', por is·so, muito. :l'aci'l
escaparem omissões e incorrecções, que só pódem ser rectificadas pelos Senadores que tomaram parte na ,se.s.são, quando
a respectiva acta é lida e submetLida a discussão. Submetto
es~as ponderações ú apreciação de V. Ex. parr.l' que· reso,Jva si
a acta deve ou não ser publicada antes da ISU:t approvaçilo, e
no cas01 a1'1'irmativo providencie sobre o melhor modo de sanar
o inconveniente apontado.
.
QualqueP, porém, que seja a so!uçãio1 votarei pelo requerimento.
O Sr. Presidente - Bem que re'l'ativamente llis actas de
sessões 'secretas, a praxe tenha sido a apresentada pelo honrado Senador pel.o, Paraná, penso não haver inconveniente em ·
alterai-a, tanto mais quanto as das sessões publicas só depois ·
de publicadas srt01 discutidas e aporovadas.
Dosf:.'arte, na oOccurrencia de ·qualquer om1ssao ella poderá ser facilmente re,movicln. pela mesma fórma porque 10
sfco as porventura vcril'icadws nos transcr•iptos dos nossos .trabalhos publicas .
.E' appr.ovada a pnopost.a do Sr. A. Azercdo.
Nada mais havendo :a tratar levanta-se a sessão ás 412
horas da tarde.
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PRESIDENCIA DO SR. PINH;.:mo MACHADO, VICE-PRESrDENTE

••

~-.t-.,.' 1. hora ela tarde, presente numero legal, abre-se a sessão
o. que comparecem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira C!Javes,
Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabi'iel Salgado, Inclio do Brazil, Lauro Sodré, Josú
Eusebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Francisco Sá,
~~avares de Lyra, Cunha Pedrosa, Wali'redo J.,eal, Riheiro de
Brito, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Cam.
nos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Sá
Freire, Bueno de· Paiva, Feliciano Penna, Braz Abrantos1 A
Azeredo, Metello, José Murtinho, Generoso Marques, Fellppc
Schmidt e Abdon Baptista (33 ) .
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Silverio Nery, Artlmr Lemos, Ribeir·o Gonçalv.es, Gervasio P~s
sos, P ü·es Ferreira, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Siglsmundo Gonçalves, Gonçalves l?erreira, Coelho e Campos, José
Marcellino, Jtuy Barbosa, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lout·enço Bapti1sta, Francisco Portella, Nilo Peçanha, Augusto do
Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bernardo Monteiro, Alfredo
Ellis, Fr·ancisco Glycerio, Campos Salles, Leopoldo de Bulh~es,
Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães, Hercilio Luz e :Victormo
Monteil·o (28).
·
.. E' lida, posta em discussão e, sem debate, · approvada a
acta da sessão anterior.

O Sr. :1.• .Secretario dá conLa do seguinte

EXPEDIENTE
Officios:
Sete do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputados, de
, 2G do cor1·ente, remettendo as seguintes proposições.
N. :1.11-1912

O Congresso Nacional resolve:
Arl1igo unico. E' o Podr.r Executivo uutot·izndo a abrir,
!Hllo i\finisterio da l!'nzoncla, o credito supplemcntar de 200:000$
ú vet·lm I5" do arl. 03 da lei omamenLaria vigente para
aLLoncler a despozas com o Ievantamo·nto do cadastro dos pro~
p!'ios nacionacs; l"evogadas as cli•sposicõe~ cm contrario.

..

Gamara dos Deputados, 2G de-outubro de 1912. -. Sabino
BarJ•oso .Tun·im•, Presidente. - Anton·i.o S·irneao dos Santos Leal,
1• Secretario. -Ranl da Mm·aes Veiga, 2• Secretario. - A'
Commissão de Financas .
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O Congresso Nacional resoLve:

:\!'Ligo un Íl\O. Pica o Poder ExocuUvo autorizado a cont:uder· ao Dr. João Vi.nir·a de Souza Filho, JH:ormmdor da Republica na soccão do .E:stn.do do .1\-laraniJão, u rn armo de lil\onca,
com ord('tmdo, pum tratu:mcuto de sande onde lhe convim•,. 1'evogadas as disposições crn conLral'ia.
·camnra dos Deputados, 2ü de outuiJro do HH2. - Saúíno
llarroso .lu.nior, Presidente. - .4.ntoni,o Sirneão dos Santos Leal,
. J" Sct:retario. -Rattl de Morae~· Veiya, 2" Secr·eLario. - A'
Com missão de l?inaucas.

.

N. 113 ·- HH2

O Congresso Na~.:ional resolvo:
Art. J •" Fica o Presidente da RepuWt:a autorizado a 'coueeder· um anuo de licen{;a, com t.udos os· vent:imcntos, á agentú
do Corr·eio do largo de D ... Jr·i!''· . na cidade de Diamanf.ina,
Eslado de :Minas Geracs, D. Jv;;,éia Jos1í dós Sarrlos l\lour·ão;
para Lml.amenLo de saude onde lhe convier.
Ar L. 2." Revogam-se asdi.sposil{ües cm eontr;ario.
Gamara elos Deputados, 2ü de outubro de 1!H2. - Saúiuú
Barroso Jnnior. Presidente. -- :lnt.onio Si'rneão dos Santos .Leal,
1" Secretario. ·-Rau.l de Moraes Vâya, 2" Secretario. -. A'

Commissão de

Finan~~as.

N. H4 -

1.912

O Cougn~sso Nacional resolve:
Ar· Ligo unico. E' relevada a pr·e~cr·i p~1ão cm que incorreu
o •!x-Deputado por Sergipe Dr. Sylvio Ilorner·o para r·eeebt~r·
os subsidias a que tiver· direito, c, bem assim, a do subsidio
a que tamhem . tem direito o ex-Deputado Sebastião Eurico ·
Gonl}tllves de Lacerda e do qual é donataria a Santa Casa do
Miscricordia de Vassouras; revogadas as disposicões cm contr·ario.
'
·
.

Gamara dos Deputados, ~G de outubro de 1!H2. - Saúino
llarros.o .lnnior, Presidente. - Anloiu:o S'itneão dos Santos Leal,,
. J" Secr·dal'io. -Raul de Jllorae~· Vei(Ja, 2" Secr·eLado. - A'
Com missão de Finanças.

N. H5- '1012

O CorÍg·resso Nu dona I resolve:
'
ArLigo unieo. E' o Poder· Exet:ul1ivo autorizado:@ abrir,
pelo MinisLerio da Marinha, o 1.\redito extraordina,i·io de
4. H4 :5ü9$372 para ot:correr no pagamento de desiJezâs de~
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cot'rentes da execução da lei 11. 2. 290, de 13 de dezernbr·o
de J 910; revogadas as disposições em contrario.

...

Camam elos Deputados, 26 de outuiJL'O de HH2. - Saúino
Bar1·uso .fuuior, Presidente. -· .4:nlmd.o Simeão do11 Santos Leal;
:to Secretarie. -Raul de Mutaes I'ciua, 2" Secretario. - A'
Commi:;são de Finanças .
N. 116 -

J 912

O Congt·esso Nacional resolve:
ArLig·o unico. Fica o hesidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras htblicas, o· credito.
supplemeuLar de :1.33 :ü8ü$üü8 para ot.:cor·r·et· ao pagamento de
:fuuccionarios da Iúspectoria Federal das Estt·adas excedentes
do quadr·o IY supprit· a. iusul'ficiencia das verbas pam «l~ven
tuaes c i\laLet'ial de Expediente~ da mesma !'eparLição; revogadas
as disp,asi~.ões em couLrario.
CauHl!'a tios Deputados, 2li de outubro de 1!) 12:- Saúino
Barr•oso hruior, Presidenl.e.- A·ntouio Sl'rnelio dos Sa·ntos Leal,
:1." Set.wetario. -Raul de M oraes l'eiiJaJ 2" Secr·etario.-A' Commissão de Finanças.
·
N. 117- 19.12

O Congeesso ·Naüionnl det.:re~a:
Ad..1." Fica equiparado, pum Lodos os effeitos, o escrevente da patromol'ia do AJ.'Senal ele Marinha elo Rio ele Janeiro
aos apontadores elo mesmo UL'Senal, visto Lerem as mesrnas attr ibuic;ões.
.
Art. '2." Revogam-se as clisposic;õcs cm contrario,
CanHtt·:~ dos Deputados, '2ü de ou Lu]JJ'O de HH2. Sabluo
Barr0110 .fu:rdm·, Pt'c)SiclenLe. - tlnlunio Shneün dos San/IJs Leal,
1" Secrel.al'io. - Jlaul de Jl oraes Veiya, 2" Secretario. - A's
Commissões de Justiça e Legislaç;fi.o e de li'itnwc;as.
. QuaLt·o do Sr. 1\linisLro da J!'azenda, de :!ti do corrente,
trausmit.tinclo as mensagens <:On1 que o Sr. I'r·esiclenLe ela RepubLica restitue clous dos autog·raphos elas resoiLwües elo Congresso 1\':wional, sanecionaclas, que o nuLof'izam t1: •
a) abrir ao mesmo ministel'io ·O ()!'edito de 3 :359$7-Hl pura
pagamef!f.O a Wanderley, Bais & Gomp., em virtude ele sentença
judiciarHt;
b) colweder licen~!a por· um anuo a Lamartinc l\IoPei!·a,
collector das .rendas i'ecloraes ·de Uburabinha, Estado ele Minas
Geraes, vara tratamento de saucle;
c) nbt·ir ao mesmo ministerio o t:J•eclito de 3>12$010, afim
de occor·rer ao .pagamento devido a Domingos 'l'amanqueira, em
virLucle ele sentenca judiciaria;
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d) ahrir o credito ele J: 652$155 prtra pagamento ao te~
nente 1\Ianoel Lourenco dos Santos, em virtude elo sentenca .iu:diciario. -Archive-se um elos ·autographos e communiquo-se á
.Gamara, remettenclO-SEl-lhe o outro.
.

O Sr.

2" Secretario, procede á leiLura dos seguintes
PARECERES.

N. 346- 1912

lledacção final do projecto do Senado n. 52, ele 1912, que auto1'izct a abrir os creditas necessarios até .a quantia de
3·12 :483.~2~8, para p(J{!ar a Amaral Guimarães & Comp. e
utttros IJOI' fomeC'imentos feitos á Força Policial desta Ca2lital. ·
·
O Congresso Nacional decreta:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir os necessarios creditas até a importancia de
312:483$298 para pagar a· Amaral Guimarães & Comp., Souza
Baptista & Comp., á Companhia Federal de Fundicão, Leopoldo
Cunha Filho, Vinha & Fernandes. e !Ierm. Stoltz & Comp. as
coritas apresentadas em 1909 e 1910, por fornecimentos feiws
ao commando da Forca Policial e obras executadas no quartel
central da Policia, e nos quarteis regionaes; revogadas as disposições· em contrario.
Sala das Commissões, 28 de outubro de 1912. - Wal/redo
Leal. -Bernardino Monteiro.
Kl

; ·-

"'!'

F1ca sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte,
depois de publicado no Diario do Conuresso.

~fj

~li

N. 347- 1912

....1.
•

I

I

:

.

Ao artigo unico, accrescente-se, depois das palavras «Ministerio da Fazenda~, as seguintes: 4:0 mediante inspecção de
saude.'> .

..1

.

I
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.
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'
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I

.

Redacção final da emerula io Senado á p1·oposição da Camçzra
n. 87, de 19·12, que autoriza a concessão de seis mezes de
l·icença, em p1•orouação, aLuiz Vianna, escrip.turario da Deleuacia Fiscal no Estado do Maranhão.
·

.

.

. · Sala das Commissões, 28 de outubro do 1912 . .;_ Walfredo
Leal. -Bernardino :Monteiro.
•·.
·::.. wc·~

. Fica sobre a mesa para ser discutido na s~~Sio Seguin~~
depois d~ publicado no Dia~io d() ponur.esso.
~
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O Sr. Bueno de Paiva (') -Sr. Presidente, venho pedir
ao Senado que se digne mandar inserir na· acta da sna sessão
cie hoje úm voto de justa e profunda magua pelo fallecimento
de um brazileiro illustre, de um cidadão integro, de um republicano impolluto que foi o nobre espi·rito, grande coração
e adamantino caracter que se chamou Aldaberto Dias .Ferraz
da Luz .
Elle_veiu da propaganda prestando desde moco logo grandes.
serviços á causa da H.epublica. Magistrado, Deputado á Uonstituinte mineira, ·Chefe de policia do meu Estado, prefeito de
Bello Horizonte, Deputado federal, le~rde1• da bancada mineira
e tambem da maioria da Gamara, sempre Aldaberto Ferras :J:oí
o mesmo homem, integro, dedioado ao trabalho, patL'ioia,
conquistando sempre os applausos e, mais do q11e os app!ausoa,
a estima, a amisade ·e o 'respeito dos seus concidadãos.
· Minas Geraes contava em Adalberto Ferraz um dos seus
mais· dignos filhos, e eis porque em todo meu Estado eehoou
r,om profunda mah'Ua a noticia da morte de tão i!lustre mi·
neiro.
Venho pedir, Sr. Presidente, que a tão distincto cidadão,
modelo' de virtudes publicas e privadas, o Senado preste · a
homenagem dEl que foi digno, (Muito bemj muito bem. j
Approvado unanimemente.
·
O Sr. Generoso Marques - Sr. Presidente, do illustre
presidente do meu Estado, o Sr. Dr. Carlos Cavalcante, recebi o seguinte telegramma:
·
·
«Peco transmittir ao, Senado respeitosos agradecimentos
governo do Estado, votos de pezar homenagem bravos Irany,)
Dando ao Senado conhecimento desse teJ:egramma, tenho
me desempenhado da incumbencia . com que fui honrado pelo
illustre presidente do meu Estado.
.

o Sr.

Presidente -

A Mesa fica inteirada.

O Sr. Raymundo de Miranda <•) -Sr. Presidente, é realmente com bastante pezar que tenho necessidade de, na .qualidade de representante de Alagõas, voltar á tribuna para mais
uma vez levantar um protesto· em nome dos interesses e direitos. do meu Estado, contra ma's um acto de ar·bitrariedade
praticado pelo ho.nrado Sr. Ministro da Viação.
No Dia1·i.a Official, edição de 27 do corrente, se lê o se· ·
·
guinte: ·
«Declarou-se ao governo 'do· ·Estado de Alagôas que a
verba de 27 contos., autorizada no vigente orçamento, teria
applicacão si o ·rServico' de navegação das lagõas Norte e Manguaba fosse federal, por via de oontracto, mediante concur·
rencia publica).
.(*) Este discurso não fo! revisto pe~o orador.'
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Significa esse despacho do Sr. Ministro, nada mais, nada
menos que a l'ecusa arbitraria á navegação de Jagôas do m~u
1~stado, da dotação orçamenta:ria l'eii;a na fórma da Constituição. ·
· .
O derivativo ele niío se1· se·rv ico federal por via de co:ntr::wto, mediante coneurrenciu publica, perante :O' seu miniis.terio, não é razão lJUe pJ•evaleoa e 1absolutamenLe não póde ser
acceHa em \ ista dos Lermos da propria lei do orcamenLo, vigente.
E' preciso não confundir contracto, serviços :l'ederaes mediante contractos, po1· via de concurrencia publica, com subsidio, do,Lação ou :auxilio que o Congresso Nacional entender
·de, na fórma do art. 35, § 2", da 1ConstiLuição da Hepublh1a,
fornecer não só aos serviços publicas elo Estado, eomo Lambem
ás instituições cujo.s servie-os reclunclem em beneficio publico.
Diz 01 § 2" do. art. 35 ela Constituição:
«lueumlJe, uutrosim, ao Coug'l'esso .animtu•, no paiz, o
uesemr:o·lvimento elas letras, netos c sciencias, bem como a
imnJigra,;ão, a ag·1·icultura, a incJu,st1'ia e 01 commercio, sem
. privilegias que tollmm a acçãn dos govet•nos locaes».
Ora, Sr. .Pl'Osidente, o servioo: ci:L navegação das Jagôas
uo meu Estauo1 é antiquíssimo, e Jamais foram contestados _os
:,;eus benefícios. Essa navegação vem ,já do tempo do Imper10,
sendo certo que jarnn.i~ o Parlamento· lm'izileiro ou· o Congresso
Nacional recusou esse auxilio.
Essa navegaoão, St·. Presidente, sel've ti cidade do. Pilar,
por exemplo, nas :suas communicações com a capiLal, no
Ll'ausporte de ·vrocluctos, emt'im no trafego commercial. .Acm·csce ainda que n cidade do Pi! ar tem · diversas fabrJCas,
inclusive fnLJ·icas ele teddu:-;. O reudimeulo, p01:ém, de~sa naveg·ação ú de natureza tal, pela dil'Jiculdade do transito, a não
P9~1er a cmpl'eza do navegação de !agua~ dispensar esse auXIl 10 do Governo Federal.
·
Como ú pois que S. Ex., Lendo em vista' ilnturalmente um
f.olegramma ou ofl"ieio elo governadol' do Estado, requisitando
a ..autoriza(ião de lei em favor deste· serviq_o, requisiçãp e~ ta
JeJt.a sob um p1·etexto que absolutamente nao tem applwa1;ao,
riorque é um ~cVet·.ivativo que não púdo de modo algum ser considerado eomo razií.o ele Ol'dem legal ou econom ica nega a Alagons a dota~\ão orçarneutat·ia ?
.
·
..
·
Antes que a patríoLacla venha por uh i .a !legando que Quem
deve se1· nccusaclo é o Sr. Presidente ela Hepublica, vou clesclo Jogo
acccntuanclo que osl.c neto ú cxclüsivnmente da· alca~dia elo honmclo Sr. l\linistro ela Vineão, não• depende nem elo audlencia,
nem de tt{)PI,ovnç1to, nem 'ela assignaturn elo 81·. PL·osidente ela
Hepublil!n. PorLnuto, só ao hont·ado Sr. Ministro da Viação
1110 iueumiJe clit•igir, deixando, porém, de fazer um appello a
S. Ex., pm·que aprJZHl' ele ser S. Ex., cümo diz um jornal clesLa
Capital, o maior dos ncl,,ogados de Alagons, nega, entretanto,
tudo q'Llanto Alagon'S tem direito, até. mesmo as pequenas -dota,;ões orcameutarias, que absolutamente não vinltani prejudicai: o ~.l:\\1'!•01 p~blj~o. ge_m sac!·i.l'i~f\l' as i'inanoas do paiz.
1
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·Maior sacrifício para as l'inanç.as do paiz é o emprestimo
de H mil contos, com .iul!'os ele .5 o/o, conforme se lê no edital
w·i ueneris que o Diario Of{'icial es~á. publicando, como succedaneo de um outro para c•onc.url'encia do por~o d·e
Jaraguá, o qual ainda não analysei desta ~ribuna porque, como
já di·sse, prefiro sempre ~e r occasião do me referir ao Sr . .Mi~nisl.ro da Via(:.ão, lot,Jvand~-o elo que ccns•urando-o ou queixando-me clns suas cleltberaçucs.
Desde o dia 18 que esLo edital estú sen:d:o publicado. D'elle
ainda não me occupei e não pretendo me ücêupar senã·o depois
de c0mplettH' um mez de publicação, al'im fJe que S. Ex., rofloUndo hem sobro a übra do SL'. inspector f(•deral ele por~os, corJ'i,ia os defeitos, que na meliJOl' das· hypotheses compl'omettem
a competencia r~cl'ministrativa ele S.. Ex. Nessa occasião podeJ·ei
fazer desta tribuna a devida justioa as suas boas intenções.
O § ol" do art. 52 ela Oonstituição diz que os Ministros
respondem. quanto aos seus actos pelos crimes qualificados
em lei e no arL. 53, n. 8, considera crimes de responsabilidade
a~Len~ar contra as leis orç.amenLarias votadas pelo Congros•so.
Não se pense que venho formular uma denuncia contra o
SL'. Ministro; o que venho é pedir ao Senadio<, que, de collaboracão eom a Camara .dos Deputados, pelo ot·gão eompctenle
da Commissão de .F'innnons, anele existem sunlmidndes politicaR
e' summidades ndmini<;,LmLivas da RepuiJ!ica pat·a que, ponderando com a sua nI ta sabedm· ia sobro esl.e easo e ouLros hl:enticos CfLW por· nh i .andam, e, não doixnrão de nppareeer se uma
medida f)fJ'icüz não f'lic• a Lempo tomada, ciuirlo da revisão dos
respectivos oreamon Los, incluindo nesga ro:JVisão oronmontaria
a necessidade dos servic;.os e o modo poc.· que dc~ve set· applica~la
a clot.neão or·çamenl.aria :ís insl.il.u ições ~~ Estados, eomo t.ambem tL êrrecLividade dos ae&os do Poder Legisl:;tLivo.
Quando eu disse que não passava de um dcrivaLivo J'util
o argumento ou a allegação da recusa no pedido do gover·no elo
Estado, como se clepreiJOndo dos termos do despacho, que eu
não se i si o Goyerno pcd iu, o fiz fundado nos factos que tüclos
conhecem e constam da legislação vigcnto.
Percoc.·renclo .a· lei de ol'c;.amento da ·c.J.ospeza vigc~ntc:i, encontr.o. varias s-nbveuções, auxilios, dol.açi'íc~s a estabelecimentos,
inst.ituicões e sm·viços puhlieos, que absolulamenl.e não são
J'ederaos, nem tão pouco term eont.l'netn nwdianto ~oncul'J'encia
com o Governo Fe·cleral. ·
·
AJ·I.. lt." Ot·çatn(1lll,o da clespezn tio Minisl.er•io da Jus-Liça:
«0 Governo mántiH•tí. as Rulmmeões consignadas na
lei n. 2.351, de 31 de dezembro tf]:r I!HO, Assislencia Publica, :120 :000$; Maternidade da Capital Fecleral, GO :000$;
Asylo de S. Luiz, .Protecção tí. Velhice Desamparada,
Instituto de Protecção o Assistencin ú In'fancia, Liga
c•ontra a ~~uberculose, na Bahin, Hecife; Campos; Lyceu
de Salesianos, Hospit.nl do ~ruberculosos» uma int'iniclnde clellas.
O SH. FELICI,INO P~~NNA- Hão cJ.e ser contribuicões das lo•
terias.
..
.
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UCENÇA AO BACHARET, .TOÃO PESSOA CAVM"CANTf DE ALBUQUERQUE

· 3• discus~ão do pro,iecl.o dó. Senado n, 55, c!~ 1912, autori.zando o Prestclcnle da Rcpubllcl\ a conceder ltcen<;.a POl' um
anno, com ordenado, para tratamento do suude, ao bacharel
João Pessoa Danlcanti clJo Albuquerque, auditor elo Marinha.
O Sr. Raymundo de Miranda ( ') - Sr. Pre,~idonto, esta
proposição encerra mntcria conLl'OverLida. A licença pedida i)clo
bacharel .Joiío Pessoa CnvalcanLi. de Albuquerqur, auclil.or ele
mal'inha, niio esltí nos cnsos do ser approvacln !)Cio Sennclo,
sabido eomo 1! que existo no foro desta c.idaclo uma acção proposí.n pelos auxiliares ele nudilm'eR contt·n n. União, em consequencia da recusa por pa1·te do Governo ele considerai-o::; auditores. ERL;í. neste numero o requcren Lo cm quesu1o.
•rendo o SI'. Ministro da Marinha recusado a apostilla de
suas nomençi'íes como ;melHores, os interessados não s<í propuzeram uma acção contra o Governo da União, como o proprio Sr·. Ministro ela Marinha, pa.ra melhor fundamentar o seu
neto, de aeetl!•rlo naturalmente corri o Chefe do E:xocuUvo, pediu
que o consuiLm· l:;i}l'al da I\.cpublicn. inLei·puzcsse um parecer
rlizenclo sobre a questão. Esl.e parccm· eu lenho em mãos e o
publicaroi intcg·,·n.lmenLe como nnnexo ao meu diseurso, esclnrocrndo assirn n opinifio da Comrnissão do F'inancns.
Em hypot.hese alguma, Sr. Prcsidenf.c, a tWoposição· pó de
ser np]n'ovadn. nas eoncliçi'íes em que se acha, porquanto não
sendo os quo plcif.cinm osso direito nuditm·es nomeado::; por dem·etó, eu t.r.nho rltJvlcla si o Se,nndo púde conceder' licença a
fnnMionm·ioi' que s1\ são nomeados por port.aria.

O Sn. A. Azr.nr.oo-Ni'io é.n pr•imoil'a vez.
O Sn. I\AYl\WNoo nr-: MmANDA-Perdôc-me V. Ex.; eu rlisse
que f.enh o duvidas.

n 8n . .Fru.rcr:~No PRNNA-Não e.~quec·a V. Ex. que cont.inuamt>nt.e. nlls \'nfamos lirenuns n rlinrisf,ns da Esf,J•ncln ele .Ferr·o
Cnnf.rn l.
l\fnR '1\ Íl'l'1~g;u lnl' ·concr.dnr-sr. lin um nir.larHío em 11m r,:n•go qur olle não cxr.l'rr.

O Srt UHBANO SANTos -

r~rn~n

O Srr. R1 Yl\WNno ni~ 1\lrruNDA-E' oppnrl.uno, pcôl'lím, lomhrar ao Scnndo que osso mesmo roqunJ•enle assim como os
Rcus compaflheiros, ainda esLo anno, pot· occasião da discussão
elo orçanwnLo cln Marinlln, na Cnmnrn dos DepuLnclos, eonsoguirnm elo I'CSJlOcl.ivo Rclntor a seguinte emenda: «Anditorias)).
Ondfl :::c diz: t.res nuxilim·es ele nnditoi•rJs 45:000$, diga-se:
ir•r.s nuditor'N; dr. marinha ·íG :000$000.-Srn·::wlello.

( •) Este-. discurso não foi revisto pelo orador.

'

.......
..

'.'""'
.

. I'!

r

...
1'
'·

",'~-

SESSÃO' EM

29 DE OUTUBRO DE 1912 ·

329

.,

Depois o Relator do orcnmento da Marinha, e com fundamento, porque eu só conheco um auditor· de marinha, deu parecer contrario tí sua propria emenda, exprimindo-se nos se·
guintes termos :
«A Commissão não acceil.a a emenda. Tsl.o imporLaria em elevar a categoria dos l.res auxiliares :'t audiLoreR do marinha. A pretencão elos nuxilinros se funda
nu lei do orçamento ela Marinha, e o Parlnme.nl.o não
l.em a missão de nomear funccionarios, o que seria conl.raeio ú índole do regímen.»
·
· Nestas condicões limito as minhas comiderações a enviar
ú Mesa a seguinte emenda :i proposição n. 55, ele 1!H2: «Diga-se: auxiliares ele marinha, em vez de auditores de marinha.»·
~
Tenho eonrlluidci. -(Mu:ito bem.; m.nüo bem.. )
Vem ú Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em
discussão com o projecto a seguinte

•
•

.t
'

•.

.

i
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·.. t
. . 'i
. ' .t
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EMENDA

. Ao artigo lmico-Diga-se-aumilíar !le auditm• de marinha,
em vez de mul'itor de m.m•ínha.
.
Sala das sessões, :20 de outubro de ·1912.-Ra)!nwndo de
Mh•anda.

.

·

.·.-·

SuspenRa a diRcusi:lão al'im clü ser ouvida a Commissão de
F.inancas.

.'

J.Ir.EN()A .~O BACHARET, MANOEf, DURVAL

.·. ·I!.

3" rliscussão cln. propoRição ela Cnmnrn do>~ Deputados
n. 03, i:Ie 1.012, autorizando o Prüsidentc da Republica n conceder licenç.a. po·l'· sei.s meze~. com todos OR vencimentos, para
tl'n.tamenLo de saucle, ao hachn·rel Manoel Dnrval, .iuiz subRI.il.nl.o federal:, nn Recção do EsLaclo dn Bahia.
Apppoynda, vac (t Commissão dr.: Redacção-.

.:'

. ''iI

·~
:

..

'

O Sr. Presidente- Nadn mais havnndo n Lral.ar, vou levantar n sessão.
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
2• discussão do projecto do· Senado n. 49, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder a.o, Dr. Godofredo Xn.viet' da Cunha, minisl.ro do Supremo• Tribunal Federal, um anno de licença com todos os vencimentos para tratamento ela saude, onde lhe convier (o((e1·ecido pda. Commissão de Finanças);
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Discussü:o unico. do parecer da Commissão de Financn;s
n. 333, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento·
com que Porfirio Duarte Bezerra, operaria aposentado ela
Tmp!'cnsa Nacional, solicita melhoria dessa aposentadoria;
2• discussão do projecto do Senado. n. 40, de 1911 reorganizando o Laboratori() Cllimico · Pharmaceutico Militar e
dando outras providencias (offerecido pela Cornmissão da
ltfarinha e Glte1'1'a e aom parcce1· da çle Finanças apresentando
emendas);

,.

. 2" discussão da propo,gicíio da Cantara dos Deputados
n. 100, de 1904, autorizando' o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Fazenda o credito extraorclinario de
13:734$000 para occorrer ao pagamento devido a Josó Luiz
Pereira, pelo aluguel do a!'Iü<:.zem situado á rua Sete de Setembro n. 34, na cidade de Portar Alegre, arrendado á Fazenda
Nacional, de accõrdo com a carta precataria exped1da pelo
juiz :seccionat do Estado do Rio Grande do Sul (com parccc1•
contrario da Com'missão de Finanças);

2• d·iscussão .da proposicíio da Gamara dos .Deputados
n. 33, ue 1912, autorizando o Presidente da Repdblica a conceder licenca por um anno, com ordenado, a Fernando Martins
da Fonseca, praticante do,s Correio:s de S. Paulo (com parecer'

{avomvel da Commissão de Finanças);

2• discussão da pr.oposição dà Gamara · dos Deputados
n. 8G, de 1912, autorizando o Presidente da Republica· a conceder licença, por um anno .. com <.lous terços da , respectiva
diaria, para tratamento de sàude, a Alfredo. de Seixas Baracho,
auxilia;r de · escripta da Repartição Geral dos Telegraphos
(com parecer {avoravel da Commissão de Finanças) •

Levanta-se a sessão ás 2 horas.

PARECER A QUE SE REFERE O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA

Auxiliares do audito1•

·aa Marinha

·

Parecer do Dr. Sá Vianna, enviado ao Sr. Ministrei da Marinha sobre. o caso.. dos auxiliares do auditor de Marinha:
«Exm. Sr. MíâisLro do Estado dos Negocias da Marinha Tenho a honra do enviar o parecer que V. Ex. requisitou, pm;
aviso· de 1 do abril, em relação ús petições elos auxiliares- do
auditor de Marinha, St·s. Drs. Joü.o Vicente Bulcão Viann:a e
Mario Augusto Cardoso de Castro; solicitando · apostillas nos
respectivos títulos de nomeaoão..
·
·
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O n. 7, do art. 15, da lei n. 2.5H, de 4 de janeiro, que fixa
a despeza geral da Republica para o actual exercício, ·diz, in-

('ine: ·

,; ()
• •

«Destacada do !.ola! desta verba (12.234 :809$976), a quantia necossaria para completar os vencimentos de 15:000$ an':'
nuaes, que compeLem a cada um dos tres audi~ores de 1\Inrinlnl,
c a que toem direito desde a da la da promúlgaoão da lei n. 2.356,
de Si de dezembro ·de 1910.».
.
. Vejamos o que preceitúa a lei n. 2.356; de 1910, supra alludida, que, como aquella. é tambem lei oroamentaria, fixando a
despeza geral da Republica para o exercício de HJU :
«Art 30. A d isposic~O do art. 20, da lei n. 2.290, do '13 de
dezembro de 1910, deve ser entendida de accôrdo com o Pl'Ccqil.o e~f.alleleeido no art. 85 da Constituição Federal.».
Ve.it\mo·s o que estabelece o 'invocado art 20 da lei n. 2.290,
de 1910, que modifica as tabellas de vencimentos dos officiacs
c praças elo Exercito e da Armada e clú outras providencias:
«Os auxiliares dos auditores de guerra que nfio excederem
ao quadro estabelecidO no arL. 130 da lei n. 1.860, de 4 de ,janeiro de 1908, guardada â. ordem de antiguidade das nomeaçõ~s.
posse e exercício, serão incluídos no mesmo quadro e gosarfio
dos direitos c.onferidos nos decretos n. 38, do 29 de janeiro elo
1892, e n. 257, do 12 de marco de 1890.».
Neste infiildo r.osario de leis remissivas, vejalnos tambei11 o
que dispõe o art. 85 da Constituioão Federal.
«Os. officiaes do quadro e das classes annexas da Armada,
terão as mesmas patentes e vantagens que os do Exercito, ~nos
carg.os de categoria correspondente.». •
·confrontando esses dispositivos !egaes, os reclamantes con.
'
cluem:
«Tendo a Constituioão Federal equiparado os officiaes do.
quadro e classes annex0.s da Armada, quarito ás patentes e vantagens, aos do Exercito, o art. 30 da le·i n. 2.356, de 1910, mandou
que o art 20 da lei n. 2.290, fosse entendido de accôrdo com o
citado preceito constitucional, tanto vale. dizer, determinou que
os auditores do Marinha que não excedessem ao quadro, guardada a ordem de antiguidade das nomeações, posse ~·exercício,
fossem incluídos no mesmo quadro o gosassem dos direitos con.
feridos nos decretos ns. 38, de 1892, e 257, de 1890.».
· O art. · 20 da lei. n. 2.290, de 1910, dispondo como acima
deixej'transcripto-a) mandou incluir os auxiliares dos auditores da. guerra. que não excedessem ao. quadro estabelecido no
ar.t. 190, ela lm: n. 1.860; de ,1908, consequentemente, reconhecia
a. existencia de um· quadro para a classe· annexa dos :lUditores
e que se compõe .de dous majores, quatro capitães, quatro pri- ·
moiros tenentes;6 quatro segundos tenentes; e-b) determina que
elles gosarão dos direitos conferidos nos· decretos ns. 38, de

332

:1892, e 257, de :1890. Mas, na Armada, ainda não existo este quadro, como .iá existe no Exercito, c isso, que consta do rrue -informa a 1" Secção ela Secretaria ela Marinha, .iá foi reconltecido no parecer da tCommissão de Finanças da Camarn elos
Deputados, de 12 de 'Clezombro ele I!HJ, como se vê do Dim·io
O(('icial de Dele dezembro do JOH, pagiua 2.8-17, e, cm l..aes condições, nüo 1) possível nl'l'ir·mar por um nl'gumento a pm"i, l'unclaclo em uma nlluvião de clisposi(;ücs remissivas, que l'icou
crendo pal'U a Armada um qundr·o do elnsso annexa, quando isso
só podia ser· feíLo por disposição expressa ·ela lei ainda que essa
lei fosse a do orçamento, nn. qualidade que llro t.om sido aiJrilmida ele receptaculo universal ele disposi~lües exot.icas, absurdas, eonl.radicLorias e inconsLil.ucionaes.
Jü não ô pequena ·a anomalia do .Poder Legislativo, em
''oz de equiparar, como' é de sua l'aculdacle, cat·gos e empregos,
dando-lhes os mesmos direitos, garantias e vantMens, equiparar os proprios fuilccionarj·o-s, resull.anclo, como .succedeu
com OtS auxiliares dos audHores do Exercito, converter em
arditor, cargo crendo por lei especial do nomeação do Poder
Executivo, por meio do decreto, auxiliares de auditores, empregndos ele .commissfio, de numeJ•o vnr•iavel\ par·n atLendor
f.empomriament.o ti rnnior nncessida·clü do snr•vic:o, de nomoacão
do Ministro J'especUvo 0 pm· meio do simples pot·Larin, o ciue
Üllpotr,f.a manifesl.a infracção do nr·l.. -18, n. 5, ela Consl.il.uiçã·o
da Republiea.. Não 1í possível admii.Lit• ,que fosse intenção do
um alto poder elo EsLado, para os,tahelecer praticamente a
iguàldacle,- consignada no· arL. 85 da ConsLituição, entre a's
forças armadas ele tm•ra e mat·, ehegnr ao extremo de mandar
appliear·, por senielhança í1 Armada, um quadJ•o de elnsí'lr.
annexa, eSJlücialmente cr•eado para o Exercito. Isso não· decorre do nenhum dos textos legacs citados, quer seJa. cnda um
dellrs considerado' de. [10)1' si, quer se,iam todos consiclerMlos
em con,iuncto, bastando lembrar:
a) c1ue nessa igualdade a crue allude o art. 85 a Consf.ituicfi:n s1í compJ•ehencle as patentes e vantagens, bem se vê,
dos officia1)s do quadt•o o classes annexas, c os auxiliare.s não
faznm -parte das classes annexas, funccionando, como funccionam, em commissão, sendo clomissivr.is od nu.tnm. r.omo
são;· e
' lJ) que essa. igualdúde preceituada pela Constituição, cm
J'elação quer aos officiaes comhat.enl.es, quet• ás clnsses. nnnexas; ,iamai.s se refm•e ao nunwro, que 1í vat'invel inevitavel-·
mente, differenf.es, como sií.o, ns organizações do E'xercito e
da Armada,· e diversas, como se mostram, as necessidades das
duas classes armadas.
O quadro de· auditores do Exercito póde ser superior ou
inferior, póde exceder ou ser insufficiente ao do• serviço, da
Armada; conseg·uintemente, só deJ)ois qne o Poder Legislativo,_ apreciando as necessidades do .serviço da auditoria .da
Jllarinha, m·ear o· quadro1 é que, :í semelh:mça do que se .fez
no Exercit.o. aliás contrariamente á Constituição, visto que o
Podet' Executivo é o competente para prover •Os cargo,s civi-s
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e militares de caracter federal, salvo as restriccões expressas
na mesma Constituição, poderão os auxiliares ser incluídos
no. quadro.
·
Os reclamantes invocaram em seu faval'· o citado disposiLivo do n. 7 ·do arL. ·15 da lei n. 2.35ü, de '1910. Mas exi•stem Lres auditores de Marinha ? Não, e o propi'io artigo• supra,
no n. li, reconhece que existe apenas um. Como explicat•
euLão essa disposição do n. 7 do, art. 1i5 ? Elia parte de um
falso pl'incipio- do que estabelece o art. 30 da lei n. 2.356,
ue 1910, dizendo que o art. 20 da lei n. 2.290, de 1910, deve
ser entendido de accôrdo com o art. 85 da Cons.tituição, corno
si existisse na Marinha, não só um auditor, mas um quadro,
como no Exercito, cr·eado pela lei u. 1.860, de 1908, ou pretendendo' crear na Armada, por simples allusão, um quadro
igual ao que existe no Exercito.
Ninguem, entretanto, afl'irmará que apezar de toda a
anor·malidado na confecção das nossas leis estejam crea::los
ef'feüLivamentc cat·s·os publicas por tão• <:J·iginal systema.
Occorre ainda que si o art. 30 da lei n. ~.356, de (jezembro
de L01 O, ao qua I se reporta a lei de '19'12, determina que a
disposição do art. :w da lei n. 2. 290 deve ser entendida de
accõrclo eotn o preeeito do arl.. 85 da •Constituição, ella não
pretendeu absolutamente dar o quadro dos auditores da Ar- ·
macia por· existente, igual ao do Exercito, pelo principio de
igualdade entre as classes armadas, ·rwm reconhecer que elles
tivessem o mesmo numero de J'unceionarios tanto assim que
essa mesma lei n. 2.356, no art. '14, n. 7, diz apenas «Auditoria
38, 900$) - e na tabella n. 7 consta um ·só auditor e ILr~s
auxiliares. Em taes condições é forçoso concluir que o legislador de HJ10 não visou, nem podia levar a disposição constitueional ao extremo de reconhecer, ·embora indirectamente,
que o quadro dos auditores do Exereito se repete na Armada,
nos mesmos Lermos e com a mesma extensão com que .foi ·
organizado p0ia Iei de 1008, ou visou isso e foi ·'IJontraditorio,
votando verba para um auelitot· e tt·{~S auxiliares e creando ao
mesmo lempo um pessoal muito maior, como é o dos auditores
do Exercil:o.
·Convem attender que, embora o art. 30 da lei n. 2.356,
cle'1910, declar•l' que a disposição do nrL. 20 da lei n. 2.290,
de dezembro elo mesmo anno, eleve ;ser entendida de accôrdo
com o pl'eeeito constitucional a mensagem do SI'.. llresidente
ela Hepublitm de 8 de Julho de 19.1'1 eonsidera o que pretendem
os seguintes Drs. auxiliares elo auditor de Marinha materia
duvidosa e uão resolvida.
Encontramos umas leis que a outras alludem ou se reportam; todavia nenhuma existe er.eanclo o quadro de auditores
de Marinha, de modo a ,ser possível entender o n. 7 do art. 15
da lei de 1012, apezar do ehoque que so1'1're do n. G, como uma
disposição que dê eJ'feciivamente · aos auxiliares do · auditor
de l\Iarinha, os direiLos, garantias e vantagens que a. lei
n. 2. 290, de '1910, de modo expresso, elm·o, terminante e ·
iuequivoco, deu aos auxiliares do Exeroito, mandando inoluil-os·
no respectivo qu~tdro que uma lei anterior creara.: Foi acr~.,
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ditando que na Armada exist.isse um quadro de auditores,. como
no Exercito, que o eminente Jurisconsulto Sr. Visconde do
Ouro Preto, ouvido sobre o caso reconheceu o diroHo dos reclamantes «desde que não estivesse preenchido o quadro:»,
Conse,;uinLemonte, si não existisse o quadro a preencher, o
desl.a arte os a-uxiliares de auditores não podem ser consideraelos com direilos, garantias o vantagens proprias de :funccionarios ele determinada classe.
··
· ·O atropelo 'como ~sã.o feitas as leis annuas póde ter dado
Jogar á dei'iciencia manifesta em toda a Jegislacão, ·que deixo
citada, de maneira a ser reconhecido o que ·os Srs. Drs. auxiliares do auditor de lll.arinha aspiram; mas o facto é quo não
encontramos base para lhes ser favoravcl; a()l contrario, como
deixei inddcado, o proprio art.. 15, no n. 6, cst{L em opposiçã,o
ao n. 7. Do disposto neste ultimo não ó possível ir além do seguinte: foi intenção do legislador do 1911, na lei sanccionada
e promulgada em 1912, sob o n. 2.544, e o texLo autoriza a augmentar os vencimentos dos auxiliares do amditor de Marinha;
outr.::t, interpretação seria absurda..
·
·' ·
kssim sendo a apostilla requerida não póde ser feita e,
ainda que V. Ex. entenda de modo diverso desse que acabo de
manifestar, ·penso que não cabe apostillar; mas o cas·o exige
nomeação especial, por via do. decreto do Pod'Or Executivo. Este
é o mt::u parecer. ·
.
Restituindo os papeis ·que acompanharam o aviso a princit io referido, reno·vo a V. Ex. os meus protestos de alta estima e mui distincta consideracilo.-Dr. llfanocl Alvaro de Souza

Scí

Yianna.~

·

(Publicado no Jomal do CommeJ•cio, de 2 de junh'O< de 1912.)

133" SESSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 1912
PRES!DENCIA DO SR, FERREIRA CHAVES, i 0 SECRETARIO

A' i hora da tarde, presente numero· legal, abre-se a sessão
a que concorrem os Srs. Ferreira Chaves, Pedro Borges, Candido de Abreu, Joriathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do
Brazil, Lauro Sodré, José Euzebio, Urbano Santos, .Mendes de
Almeida, Tavares de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo ·Leal, Sigismundo Goncalves, Gonçalves ·FerreiTa, Ribeiro de :Britto,
Haymundo de Mira,nda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos,
Oliveira Valladão, Nilo Peçanha, Sá: Freire, Bueno de Paiva,
l<eliciano Penna, l!,rancisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz
Abrantes, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, IVl'etello, .Tosé Murtinho,
Generoso Marques c Victorino Monteiro (33).
. .
·
Deixam de comparecer com causa· justificada os Srs. Pinheiro Machado, Silverio Nery, Arthur Lemos, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, 'Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz
Accioly, Aiitonie de Souza, Coelho e Cam'POS, Jpsé Marcellino,

..
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Ruy Barbosa, Lu.iz Vinn,na., Bm·nardirw 1\TonLciro, Moni;,. Fr·rjire,
Joã.o Luiz Alves, .Lourenço Baptista, J!'rancísco Portella, Augusto do Vnsconcellos, Aldndo Guanahara, Bernardo Monteiro,
Alfredo Ellis, Campos Salles, Gonzaga J'ayme, Alencar Guimarães, J!'clippc Schmidt, Hercilio Luz o A'bdon iBaptisLa (28).
i!D' lida o posl,a em cl iscussão a acta da sessão anterior.
O Sr. Raymundo do Miranda- Sr. Presidente, afim de
evitar quaesquer duvidas, pedi a palavra para recLificat· um
trecho do discurso que proferi honLem com relacão á recusa
feita pelo honrado Sr. Ministro da Viação á solicitação do Governador do Alagôas sobre a subvenção de 27 contos para navegação das lagôas do :l!:stado, concedida pelo Congresso.
Diz o Diario do Congtasso: «Como é, pois, que S. Ex.
tendo em vista um telegramma ou officio do Governador do
Estado, requisitando a autorização de lei em favor desse serviço, taquisição e.ssa (cita sob um pretexto que absolutamente
não tem applicação ... »
Essa expressão 1·cquisição essa {eUa não foi proferida; Em
vez della eu disse : se nega; si eu defendo uma requisicão feita
pelo Governador do Estado, não poderia absolutamente considerai-a sem fundamento legal e sem procedencia.
Em vez de teqnisiçáo essa feita sob um prete:çto que ab. solutamente não tem applicação », diga-se: «se neua sob um
pretexto que absolutamente não tem applicaçáo ».
Era o que tinha a dizer.
E' approvada a acta.
O Sr; 2• Secretario (se1•vindo de 1•) dá Qonta do seguinte
E\XPEDlENTE
.Qfficio do Sr. i• Secretario da Camara dos Deputados, de
29 do corrente, remettendo a seguinte proposição:
N; HS.-..:1.9:1.2

'r~,

1-o(l' ,

O Congresso Nacional resolve:·
· ArLigÓ unico. E' novamente proro::rada a actual sessão legislativa até o dia 3 de dezembro do corrente anuo.
·.
Camara dos Deputados, 29. de ·outubro de :1.912. -Sabino
Barroso Junior, Presidente:....::A.. S·imeão elos Santos· Leal, :1. •
Secretario.- Raul ele lifo1·aes Veia a, 2• Secretario.- Fica sobre
a mesa •para, como materia urgelllte e de accôrdo com o Regi. monto, ser discutida na sessão seguinte.
·
; · 0utro do mesmo Senhor e. de 26 do corrente, communioando ter· sido approvada a emenda do Senado á proposição que
autoriza a abcrLuTa do credito supplementar de 859 :723$333
para attender ao pagamento dos juros e mais .despezas ~9 .em-
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presUmo de frs. GO. 000.000 ou ±: 2. 400. 000, de que trata o
decreto n. 9. i ü8, de 30 de novembro de 1911, a qual foi oo-.
vi ada á sanccão.- Inteirado.
O Sr. 3• Secretario (ser-vindo du 2") det:lara que não ha
receres.

pa~

O Sr. Nilo Peçanha ( '0 (t:outmovido)- St·. J:lt·esidenLe, o
infausto passarnenLo do St·. M•inistro do Supr·emo 'ü·iJJunal,
Conselheiro Oliveira Figueiredo, não commove só o Estado do
lUo de Janeiro, .que elle rept·esentou nesta Casa do Congresso
Nacional com tanta elevação e tanta dignidade.
VOZES _.:.Apoiado.
·
O Sn. NILO PEQANHA- A sociedade brazíleíra perde hoje
tarnlJcm uma das suas figuras ,uais autoras, mais nobres c mais
fidalgas.
·
O SH. UHBANO SAN'l'OS- Apoiado.
O SH. NILO PEQANHA -lJarlamentar,· a •politica para ello
nunua l'oi uma obra de cntlmsiasmo nem de sectarismo, mas
uum obra de ::mbeduria, de LH'udenc.ia, ele oeircuu1scripção c de
tolcrancia liberal. (Muito bem.)
Homem de Govel'llo, coube-llw um dia a sorte de presidir
a grande Província de 1\Iinas Geraes, e essa escolha da Coroa
inspirou desde Jogo o apaziguamento dos partidos, sinão uma
larga tregua ús paixões sublevadas então.
O Sn. BUENO DE PAIVA -Apoiado.
O Sn. N1w PEÇANHA- Deixando a pr·esideueia. daquella
Província, Sr·. ,Presidente, vcri1J'.icou-se que o Conselheiro Oliveira l"igueiredo tinha: sido alli uma garantia indelevel das liberdades poliLicas dos seus conuidadãos. (Apaioadós.)
·
Auxiliar rla administração republicana no Estado do ltio
de Janeiro, elle foi membro do Tribunal de Contas, c uinguern
até aqui fez desse apparelho regulador· da despeza publica e da
inviolabilidade dos orçamentos um mais lar·go apostolado, dizendo-:-;e talvez, que elle, com o seu exemplo, com a sua conducta nobilíssima, resistindo por vezes aos governos, tornou
essa instituição uma conquista pratica do regímen republicano.
(.4.1JOiados. ~.liu'ito bem.)

Senhores, a vida do ·Conselheiro Oliveira Figueiredo :roi um
grande exemplo: exemplo de austeridade, de saber, de graudes
virtudes civicas.
VOZES -Apoiado.
O SR. NILO PEÇANHA- HeleYe-me, pois, V. Ex., Sr. Presidente, relevem-mo os llonr·ados Senadores que- eu, interpretando os sentimentos do povo e do lioverno do Estado do· Rio
(*) Est~ discurso nãq foi revisto pelo orador ..
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de Janeiro, requeira a V. Ex, a suspensão da sessão c a nomea\;ão de uma eommissão do Senado que acompanho os rostos
rnot·tacs desse eminente sm·vidor do. Brazil. (lilttito bern; m"UUo

·bera.)

·

O Sr. Presidente- O Sr. Senador Nilo .Pecanha requereu
que, em signal de pezat' pn!o l'allccimcnto do Sr. •conselheiro
Oliveira Figueiredo, se levante a sessão e sej:,>., nomeada uma
commissão para acompanhar os restos morlaes do illustre extincto.
Os senhores que approvam o requerimento verbal de. Sua
Ex. queiram se levantar. (Pausa.)
Foi unanimemente approvado.
Nomeio para constituírem ·essa commissão os St·s. Senadores Nilo Peçanha, Prancisco Glycerio e Walfredo Leal.
Designo para a ordem do dia da seguinte:
'
'
'

• i

Discussão unica da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 118, de 1012, pl'orogaudo a a!Jtual sessão legislativa até o dia
3 de dezcmb\'O do •corrente anno;
2• discussão do proJecto do Senado, n. 40, do J!H2, autorizando o Presidente da Republica a eonr;edet· ao Dr. Godofredo
Xavier da Cun.ha, ministro do Supremo 'fribunal Pede1.·al; um
am1o de licenc.a, eom Lodos os veneimentos, para tratamento de
saude, onde lhe convier (o((erecido pela Co·mmlssiio de Finanças);
·
. ··
Discussão unica do parc•eer da Commissão de Finan~\a~,
n. 333, de 1012, opinando que seja indel'm·ido o requerimento
com que Por•firio Duarte Bezol'ra, oper·al'io aposentado da Imprensa Nacional, solicita melhoria dessa a.posentadoria;
2• discussão do pro.ieCJto do S,enado, n. 40. ele Hll I, reor·ganizando o Laborntorio ChimiCJo PharmaceuLico Militar e dando
outras provideneias (o((erecülo pela Comm.iss<io P.e Marinha. e
Gue1·rrt e eoin pm·eec·1· rla de Finanças aJWtJscntando emendas):

2• discussão da Pl'O[lOSi\!ãO da Gamara dos Deputados,
n. I 00, de ·J 004, autor·izancfo o Presidente da Hopubliea a· abrir~
ao 1\'linisterio da Fazenda o credito extraordiiwrio de ....... .
13 :731!*600 para OC(J'orr·er ao pagamolllto devido a .Tos6 Luiz Pereira, pelo aluguel do armazem situado ti rua Sete de Setembi·o
n. 3-í, na eidade de .Pêll:to Alegr·e, ar·rendado :í .Fazenda Nacional,
de ac.eôt·do com a carta pr·ecatm·ia cxr>edida pelo ,iu iz sr.ccional
·.do E.flt.'ldo do R. io Grande do Sul (corn parece1· contrar·io da
Com.m:isstío de F1:na•nças);
· '·
. : ·

2• discussão .. chi praposi\!ão ·ela Camai·a. cios DcÍlútados,
n. 33, de 10l2, autot~izando o Presidente da Jl.opublica a. eonceder lkenca por um anno; com· oí·donado, ·a Fernando Martins
Vol, VI
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da .Fonscw praticanle dos .Correios do S. Paulo (com parecer
(avoravel

da

Comrnissáo de F'inançrts);

2• discussão da pl'Oposicão da Gamara. dos Depu Lados,
n. 80, do HH2, autodzando o Presidente da Ilcpublica a cqnccdcr Jit:cnca, por um anno, com dous Lcr·cos da rcsper;f,Jva
diarirt, pai·a ~!'al,aíneril.o do saudc, a AI l'r·cdo do Soixas Barwr;ho,
au:idlítit; do cscdpta da Repnrtic1í.o Geral dos 'l'olcgraplJo, (r:om
parecei' (aVoravel da Comm:issão do Finanças).

Levanta-se a sessão.

i31" SJilSS10 :mM 3'1 DJ~ OU'l'UBUO DE HH2
J>nrnSIDI!lNCIA DO Bit, PJNHI!llfiO MACHADO, VICE-PREBIDEN'I.'E

A' i hora da tarde, preseu Lo numero legal, abro-se a scs~ão,
a que conwrrem os Srs. Pinheiro Machado, J!'CJ.'J.'Cim Chaves,
Amujo Gócs, ArLhur JJemos, JndicJ do Brai'.iJ, Lati.ro Sodré, Josó
Euzebio, Urba,oo Santos, Mendes do Almeida, 'J.'avarcs do Lyra,
dunha J)edrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Goncalves, Gonoalves :Ferreiro., llibeiro de Bl'itLo; Jluymundo de M.imnda, Gomos Ribeiro, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Viannn, .
Bernardino Monteiro, Moniz J!'reirc, li'I·anoisco Jlorlella, Nilo
Pecanha, Sá .Freire, Bueno de Paiva, l!'eliciauo J?onna, ]'!'anóisco Glycerio, Leopoldo de iBulllões, Braz AbrarHcs, A. Azo..:
rodo, ,Motello, José Mur·Linho, GenercJso ·Marques, Fclippe Schmidt, Abdon Baptista e Victorino Monteiro ((d).
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. Silverio Nery, Ribeiro Gonçalves, Gcrvasio Passos, Pires J!'crrcira,
l<'rancisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Coelho o
Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, João Luiz Alvos, Loürenco Baptista;· Augusto de Vasconcellos, Ale indo Guanabara,
Bernardo Mó:nteh·o, .Alfredo . Ellis,, Campos Sallos, Gonzaga
Jaymc, Alencar Guimarães c Hcrcilio Luz (20) •
.
E' lida, posta om discussão c som debato approvada á. acta
da sessücJ mi.terior.
·
.

O Sr. i" Secretario dú conta do seguinte
EXPEDIENTE
ncqucrimenLos:
· .um elo Sr: Auto ela Silvcit•a Fontes, 2~.•,c~cripLu t•ario da
41fundega do RIO Çh·anele, .no Estado do llio,;Grande do, Sul, so~ItJHando PI:orosacuo, por um anno, da.licenca em cujo goso se
nclm.- A'' Ctltnmissão ·cte Finanças. ·
· . .
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Outro de D. Maria 'f!Jereza da Silva ArauJo, viuvado Dr.
Domingos Lopes da Silva A!'au,jo, solicitando que lhe se.ia concedida uma •pensão com que possa. pr·ovcr á sua subsistencia.A' .commissão de Finanças.
O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes PAI\IWERES

N .. 34.8- Hl12

lledacção final rlo m·ojeclo do Senado n. 53, d~ -lf)/ 2, (jiW r.f.:ca o'
ordenado de {'icl de w·mazem da Al/'andeua de S. Francisco,
Bslado de Santa Cathar'ina, cm ·I :GOO$ e dá out·ras 1Jrov·idencias
·
·
·

J

j

:i
. J

..
~~

I I

O Congresso NaCional decreta:
Artigo unico. E' fixado o ordenado de fiel de armazem da
Alfandega .de S. Francisco, no. Estado de San ta Catharina, em
1 :600$; revogadas as disposições em contrario.
Sala 'elas Jommissões, 30 de outubro de 1!H2. '-- Wal{1'ddo

Leal. -Bernardino ii'Ionteiro .

:Fica sobre u. mesa para ser discutido nrt sessão seguinte,
depois de publicado ·ruo Diario do COngresso.
N. 349-1912

Redacção final do projecto n. 54, de 1912, que autoriza a con.áessão ·dê wm anno de licença, com ordenado; d Em·ilio
Costa Alves, praticante dos Correios da Bahili ·

o Congresso Nacional resolve:

..
Artigo unico. Fica 9 Presiçleiite da Republicá ·dutor!zad.o a
conceder um anno de licença, com ordenado, para tratamento ·
dé saude, onde lhe convier, ao praticante de 1" 1classe dos .Correios da Bahia Emilio ·C'osta Alves; revogadas as disposições
cm contrario.
. ·Sala das Commissões, 3:1. de outubro de 1912'·.- Wal/rcdo
Leal.- Bernardino Monteiro;
, ' ·
· Fica. sobre a mesa pâr~ ser discutido na sessão. seguinte,
depois de publicado ,no Diar;io do Conarasso • .

3~0
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N. 350-1912

Redacção final do Jll'o;iecto do Senado n. ./j(j, de· I !J/2, tttte aulot•iza a concessão de nm annr !le llcen~:a, emn orll.t:uado, ao
bacha1·el Lttiz .I os é de Sampaio, juiz suúslilnto federal no
no .llio Gtande do Sul

O Congresso Nacional resolve:
Al'Ligo unieo. E' o l}odcr· Executivo auLor·izado a eoueodcir
um :.umo de lieenca, eom ordenado, ao baehat·el .Lui:t. .Josü de
Sampaio, Juiz subsiiLuto federal ·nu soür;ão do llio Gmndc do
Sul, pum tJ:atar· de sua saude onde julgar ~Jonven iente; I.'UVO··
gadas as disposic;ões em contrario.
Sala das Commissõcs, :H do outubl'O de 1!H:!.- 1Valfrcrlo
Leal.- Be1'nard·ino lrlontC'i1'o.
Fi;ea sobre a Mesa para ser diseutidó na sussiiu Beguiute,
depoís de publicado no Diw·io do Corwresso.

Redacção final da emenda !lo Senado lÍ zn•oposiçlio da Gamara
n. !J:J, de l.?-12, (J'LUJ au.tm·iza a concessão de seis ·rne:::e11 de
licença, com os venchnento~·, ao úachatel Manuel Dw·vat,
substü·uto do jtt'i::: feder-al na Bah'ia

Onde se diz: « oom todos ós ventllmontos » diga-se: uom
ordenado.
Sala das Commissões, 3-! de outubro de -1 !JJ.2.- 1Valf'1'1Jllo
Leal. --Bernm•dino Monteiro.
FÍI(lU sobre a Mesa para ser diswtido na sessão seguinLe,
depois de publicado no Diario do Gon(Jresso.
São novamente lidas, postas em disüussão e approvndas
sem de!Jate as t·odwe(.lões J'inaes elo pro.ioeto' do Senado n ..52,
de 1!J12, ·Que autoriza a abl'it• os urociHos ue0essal'ios at~j a
·quantia ele 312:483$298 para . pagar a Amaral Gu inHHii.e8 &
Comp. e outros, po1· fornecimentos J'eiLos ú .J.?or·va Pol ieial
desta ·Capital o da emen,cla elo Senado ú. proposição da Gamara
n. 87, ele 'l!J1.2, que autoriza· a eoncossão ele seis mows do lieenca, cm prorog-a(.lão, a .Luiz Viar:na, eseriptul'ario da Dolo. gacia Fismtl no Estado do Maranhão.
·

O Sr. Francisco Glycerio- Sr·. PresidonLe, pedi a palaVI'a
. apenas pm•a cnviat· iL .M•csa um rcquct·imonLo, al'im do sm· encaminhado á Commissão de J?inan(iil.S, •pu.t·a o devido estudo .
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Vem :í Mesa, é ·lido e enviado ú Commissfi.o de .Financas o
seguinte
•
REQUERIMEN'ro
Requerimento do Sr. Pedro de !Vlello, pedindo ao Congreso
que autorir.e o Governo a mandar abri r um eon•rmrso para a
escolha da letLra do Hymno Nacional. - A's Comm issões de
InsLr·ucciio Publica e de Finanças.
O Sr. Sigismnudo Gonçalves (·)-Sr. Presidente, não
tendo podido comparecer á sessão do Senado (!e ante-honteri:t,
só pela imprensa tive ~onhecimento 4a .emenda do ho11rado
Senador por Alagoas. CUJO nome peco lwença para declinar, o
Sr. Raymundo de M1randa, apresentada ao projecto que coneede licenca ao Sr. Dr. João Pessoa Cavalcanti de Albuquel'que.
. _
Peço licença ao honrado Senador por Alagoas para vir em
auxilio do zelo de S. Ex.'
S. Ex. apresentou ao Senado o pareeer do Sr. consultor
geral da Republica dirigido ao digno Sr. Ministro da !\farinha
para :resolver sobre petição dos dous companheiros do Sr. Dr.
João Pessoa, eomo auxiliares ou auditores de Marinha.
Vindo em auxilio do zelo de. S. Ex., peço .licença ao Senado para Ie!' a· sentença que sobre o caso proferiu õ illustre
Sr. Dr·. Raul Martins, Juiz :fecler·al da :L" Vara desta Capital •.
O Sn.. HAYMUNDO. DE Mm.. \NDA -Eu me referi a esta sentença quando apresentei a emenda ..
O Sn.. SrmsMuNDO GoNÇALVES- Mas não a reuniu ao seu
discurso.
·
O Sn. ftAYMUNoo nE M~n.ANDA- Po!'ique não a tinha presente.
o Sn.. Srarsl\t:UNDO GoNçAr.vEs-E eu creio· que v.
não se ineommodat·á por eu qúerer o:fl'erecer {t Commissão de
Finanças, á qual a emenda ele V. ;Ex. foi encaminhada, mais
este subsidio para a sua orientação.
.
·
·
· O Sn.. H.AYMUNDO DE MIHANDA- Absolutame.n•te não. O meu
intuito :l'oi simplesment.e que se resolvesse de um modo dei'i. nitivo essa contenda.
0 SR. SIGISMUNDO GONÇAT.VES -· Acho que O intuitó de V.
Ex~ é o mais digno e o mais nobre. Nada tenho a dize1' do
direito que lhe assiste.
·
Mas, Sr. P-residente, aproveito a mterrupcão com que me
líonrou o illustre Senador por Alago as. S. Ex. declarou qual
·era o seu .intuito, o que aliás eu não procurava conhecer. Disse
que o seu intuito er·a que ficasse resolvida definil.ivamerl•t.q ·
essa. questão.
Mas, Sr. Presidente,
sob a ,iustica:.
'
. o •caso' .ostâ
.
''
.

Ex.

c

'

'
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.
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(•) Este discurso não foi revisto peló orador.
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Sã~ os tribunaes os unicos competentes pq.ra resolvei-a
definitivamente. .
·
·
O Sn. RAYMUNDO DE MIRANDA-Portanto o Senad'o n~.o
ipócle resolvei-a antes ela Justiça.
0 Sn; SIGISMUNDO GoNÇAI,VES- 0 caso está sob a Justiça,
repito. Esta foi pr•ocuradit para resolvei-o, como jtt o 'fez em
primeira instancia, passando agora á segunda. Por que quevor
agora: que o Senado, o Congresso, altere o que esf.á na legislação?
_
· ·
·
·
O SR! RAYMUNpo DE MIRANDA-Eu 1pfcíp m.1erq qt:l~ o Senado altere.
o' SR. SrarsMUNDO GoNÇALVES;__ A justiça é que é a competente para examinar a lei. Nós somos legisladores. O em i. nente Sr. Senador Ruy Barbosa ba poucos dias nos disse nqu í
que depois de feita a lei nós ·não somos mais legisladores,
somos seus subditos.-A app!icação ela lei não é :foHa-pol' nós;
]J:l, os poderes competentes, .que são o ;ExeeutivQ e o Judioinrio.
tido.0 SR, llAYMUNDO DE ·MIRANDA
· · · -Mas nã~
· l;a
·· lei
· neste
' · Aon~
O Sn. SIGISI\f,UDO GONÇALVES- Y. Ex. diz que não l~a lei.
de lei, -ha leis de p1ais; ha Qt1Zias de leis.
Sr. Presrdente, eu r:;ou suspeito ,no caso e antes que se me
venha averbar a suspeição eu a proclamo: o• Sr; Pr~ Joãq
Pessoa é meu genro.
·
·
·
0 SR. RAYMUNDO DE MIR4Nr;>A àll. 11Il1 aparte.
O Sn. SrarsMuoo GoNçÚ:vEs- V. Ex. me deixe fali ar. ·
. Pelo menos é preciso que eu acabe de deduzir a minha argumentação.
Mas, .81'. Presidente, •a proposito da minh11 suspeição, h a
poucos dias o meu velho amizo e correligionario, que não. 6
prodigo em.. elogios e que é sempre justo 110s seus conceitos,
sendo sempre severo quando se refere a alguem, o Sr. Senador
Feliciano Penna, cujo nome me hom·o de declinar, me felicitou porque eu era sogro dl:l 1.1m homem .de bem~ E é verdade,
Sr, Preside11te.
· ·
· · · ·
·
SR. Vrc'Í'onrno M'oN'Ilmmo -Não h!).. t 0 ~tçi11tÍnho tn!!:is
valioso do que o de V. ;E;x:.
.
. · .
· . .
. O Sn. , SIG~$MP~Dq' Go~ç4r~yEs-,.., 1\-Ia~, Sr, ~resipente, o
no)Jre Senador por Al~tgoas .disse 1i:I1.1e n~o lJil lei ~ f'lJ..1,. ein res-:
posta a S. J!lx., talvez me .ten.ha eXJcedido, di~endo ·qJle hfl. ).lJp.a:
duzia de lets; assevero porém, a S. Ex. que ha algumas Iers.
· Exac.tainente no caso dos auditores de !\farinha estão os
auditores de Gtie!'~a. Ora, os ªuxiliare~ dos auditoves'deGuerrá
foram
equip~trados àos atiditorer:; pela 'lei -do· orçamento de .
1910;' . . . . .
.
. . . .
. '

Ha

abundtmc~a

o·

.. Ü' Sn..

RA YMUNDO 'DE MI.RANPA .:.._A · dispósir,)ão dÓ. .] Eii :'óin

questão a que V. ·Ex. se refere é o art.. 20, o quaJ ..nunea foi·
executado no Mi~il)terio da .G1l;Brr.a .. í.· · . : ··>'r· · . · · ·
1-•<i, •. ;

'

I)

{:<-,;- :·

~~:.;·:.

;~.::/~' .;

•)

.
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O Sn. SrorsMUNDO GDNI)ALVES -. Pois eu estava nessa persual)ão de que ti~ha s!d.9. exec!ltado. Posso, porém, garantir a
V. Ex. que tal dJspostcno eqm pamndo-os aos aud i tmms existe
n:J, lei.
. .
.
. 'l'alvez a. não execução defjse dispositivo legal no DepaJ~ta,..
monto cla Guerra l'Qí>SI) devida ao i'aci~ci de não haver alli
nhum auxiliar.
· ·
· ·
· ·
O Sn. RAYMUNDO OE M.rnANoh- Havia, sim senhor.
o s~, $I(liS~liN00 G9'NCALV!lfS- :Jj'ez-se, sr~ PresjÇII)).lte, a
~esma copsa em l.tma !I)~ cje orcamento . no tor.:an~e aos ::rq~i,..
!Jp.res çle procurador s~cr.nonal qa Repuqiwa nesta C;tpital. ·
Qua,ndo, porém, se tr;ttou.. dç~ atpnljm.•es d~ auqi~m,es go
1\larinha, a iei foi impt!S'Pada, dlzPrido.,.se que ella não podm
sor · applicacja.
.
·
· Por ·que ? N~o se~.
Mas a verdadj;J ~ cm e, Sr 1 .]lresidt:lnte, c~~c dispositivo qe
lei é o re3p)tacjo darruil!o !1lle aqui vqtámos e que dt:lye ser
rospeHaclo · pf;llos i'qnDcipnarios ·~ompetente~, ·clanaq-J!ws execuoão.
· ·
·
·
Sr. Presidente, para não cansar por muito tempo a at~
tencã.o dos •collegas, divei que o Sr. consultor..iupicjico pollocou-se em um labyrintho de leis, 'Parecendo qup nfío conseguiu.
ap1.1y~r o LJUp e~s(!.s lei~ ,queriam çji~llJ:' np. ~1-1a !ettra p 111? s!lu

ne-

~~$..

.

.

..

.

O ho!) r.'llPP $.ori!!-dor ~i~§~ q1.1e

.

·.

.

!ei :fo~ Il'!~! yotacliJ, pomJl~
se trata de uma disposicao oroamentar1a.
· .
Vejamos, porém, o que diz o dispositivo da lei do oroamento vigente;
. · ·
··
· ·
«Art. 15, n. 7, in-fine, da lei n. 2.544, de 1 de janeiro
do 1912. ·
«Destacada do total Jesta verba a quantia necessaria para
completar ü~ vencimentos de t5 co11tos a!)nu~e:> q-qe ~ompetem
a: cada um dos tres auditores de Mari!l)1Q. e a que teem dir:eito
desde a data da p·romulgação da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro de 1910. '>
··
O SR. SÁ FREIRE - E' clarissimo.
0 Sn. RAYMUNDO DE MinAND11.-· E' clarissimo;' inas: a despeito dessa equiparação os auxiliares· 'de auditores ;do M'arinha
peJic'ebem muito mais oo que os auditores de Guevra.
.
· . O, S!t. SrGr~~UNDO G9NçAj:.VES.. Pen13o •qpe .y. Ex,, está
ens-r1nacjq, m!J.s gao .affir.w.o. .
·
•.
., .
. Sp, :Presidente,. a )e_! ,que, eu açabp de ler m~nqou alf.l ;qug·
se executasse, em relacao ·aos apd1tores de Maviilha, ;1. lcl cjp
dous annos antes, isto é, a 31 de dezembro d~ t910:.
. O Sn. •RAYMUNDO OE· MIRANDA -A· lei do· areamento .
11-

~~' SIIJI13Ji~oo. Gi:l_JhAJ.V~S-.. Ma~ y: ?"D~.

enLI}f)•9é .ên,Ülo
· qgq .~~, Im,.do o. l'()ll. Il'!P··· nto
.. ~wo.caso:;;,
nóçJ.q .d~
da...·.r...prgam~açao
Pilte..g.p· · .-.~. a•.. ~u.J,rfl. c. JI.op.. l:l. r.·w,s,
nuo p~dp ,posolver sobre
e .optro~ Qk:

.; . . )!

.versos . . . .

·

· , , '·

..

....
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0 SR. RAYMUNDO DE MmANDA- 0 ·Congresso é que não
p6dc chamar· a si as atLribuir;ões do Poder Executivo.
o SR. SwrsMUNDO GONÇALVIlS- Penso que o Congresso
não chamou a si essas attrilmicões e s.i. o !'ez o Poder Execut.ivo
tem de se subor·dinar poTque .elle collaboz·ou na confoccão da
lei por meio de sane cão,
·
·
O Poder Executivo é subdito da lei, na brilhante rphrase
do Senador Ruy Barbosa; deve obedecer-lhe e ,nem elle nem o
Congresso podem revogar uma lei em virtude da qual se con.:.
eedeu a Laes funcciona:rios o direito de viLaliciedade. O unico
tribunal competente para deéidir da questão é o Supremo 'l'l'ibunal. ao qual está o caso submettido.
Vê, pois, V. Ex. 1que nem o Congresso, nem V. Ex., nem
um luminar desta Casa ·e nem o humilde· orador que tem a
honra de estar sendo interrompido por V. Ex. podem revogar
urna lei que concede direito de vitaliciedade.
Pergunto.: a emenda de V. Ex., si for victoriosa, não laPergu.nto, n emenda de V. Ex., si for victoriosa, não altera o direito que existe?
O SR. RAYMUNDO DE MTMNDA- Si existem estes dil'eitos,
e!la não altera..
.
0 SR. SIGISMUNDO GONÇALVES- 0 artigo de lei que acabei
de Je:r determina que o augmento· e a l'íxação dos vencimentos
competem a cada um dos tres auditores de Marinha.
Quaes são elles ? .
.
.
O Sn. HAY:r.IVNDO DE MIRANDA-~ Só ha um auditor de Marinha. .
'
.
..
O Sn. SrorsMuNoo OONÇAT..VllS- E' a elle que a lei se dirige l
·
o SR. HAYMUNDO m;: MrRANDA -Esta disposição IJ nnar~
chica c inconstitucional.
O Sf\. Srarsr.rvNno GONQAINER-•1111ls este direito que V. Ex.
contesta existe.
Não. sabia, S1•. Presidente, que existia essa distincçiio na
nossa legislat:;.ão -Ieis anarch icas.
O SR. HAYJIWNDO zm Mrrl:\NDA- Pois esta é uma dellns.
O SR. SrGJSMUNDO · GONÇAT~VES -··Não conhecia esta novidade e a repi !lo da nün•ha fraca compreh ensil.o. Leis anar·chinas póde havel' na 'l'urquia, na China, nos paizes despoticos,
não nos paizes de regímen par.·lament.a~·. nos pai;,:es democJ·aticos como· o nosso.
A lei se re.fere a cada um dos tres auditores de Mal'inha.
Pergunto eu: quaes são elles? Repito a pergunta.
. .·
··
·
O honrado Senadoi.• diz que só ha um auditor dw:Mal'inha.;.
V. IEix. se. refere ao audito·r geral, mas este Lem m:iisaNenci~
mento, tem 22 contos e .não ·15. V~ Ex. quer reduzill.LQl a 15 ·
contos ? ·
··
· t~~

..
) .·1
'

·''

'

.·
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0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Não .é esta a questão.
0 SR. SIGISMUNDO GONÇATNES- M.as não é isto; esi.OU per·
guntando quaes são esses auxlUares.
O SR. HA YMUNDO DE MmANDA- São tres auxiliares.
o SR. SJGISMUNDO GONÇALVES- A lei chama-os de auditores.
· O SR. RA YMUNOO Dll MIRANDA- O Governo não os reco~
nhec(;l,como auditor.
.
O SR. SwrsMUNDO G{)NÇALVES-Não reconhece. Mas o Go~
verno paga a esses senhores em virtude desta lei, dá-lhes outros direitos em vil'tude dr:lssa mesma lei, que o autoriza «a
lhes descontar no mesmo caracter as contribuições para o
montepio».
·
Este é o final da sentença a que me referi.
Reconhece esses direitos aos vencimenLos, reconhece o
· .
direito do montepio e não reconhece o de auditor.
Só tenho motivos para me refcrit com toda a considerar-ão
ao distincto Sr. Ministro da M:arinha; tive as mais iri'timas Í'elações com seu irmão, mesmo com S. Ex. tenho as melhores .
c até ~om sua l'amilia e seus antecessores, seu pae, etc.. Não o
quero censurar. ·
O SR. JÜYMUNDO DE MIRANDA--- V. Ex. não trata de pessoa;·
cst.tí tratando da questão.
·
O SR. SwrsMUNDO GONÇALVES-. Sr. Presidente, as minhas
considerações teem sido desconnexas ...
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Não apoiado; teem sido atrJ
bem conduzidas.
·
· O SR. Srars:M:uNDO GONÇALVES- ... dirigidas pelos apartes
que temos trocado ruqui, ele modo que eu preciso dar qualquer
geito ás considerações que tinha em vista fazer quanl ,l pedi a
palavra.
·
·
.
· ·
E já declarei, Sr. Presidente, que, além da lei que .convert.eu os auxiliares da auditoria de Marinha em auditores,
houve a que converteu os auxiliares elo procurador seccional
desta Capital em procuradores seccionaes.
Já me re:l'eri á igualdade determinada pela Constituição
entre as :I'orças de terra e de mar. Peço agora licença ao Senado pn:ra me referir até á lei que nos comprehendeu. Foi em
lei 'do orçamento, e para observar o rigor das regras exigido
pelo nobre Senador pot· Alagoas devia ter sido em lei especial,
mas :l'oi em lei de oroamento que votámos o augmento dos
n.ossos subsidias.
·
·
, 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Mas nem lei especial,· ne~1
,lei de OL'çamento podem :fazer .nomeação.
..
· .
.' :0 Sn.. SratSMUNDO GoNÇALVES-·
· · Mas ofto· · ê -nomcacão: ·é
. apreciar: uma disposicã.o ·de :lei relativa a' uma l'unccrLO· que
· existe e dizer'- estão suppi'imidos estes cat•gos c· os actutYes
,.'·

3i-8
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. APOSEN'l'AilORJA DE PORFIRIO BEZERRA

Discussão unica do parer.:er da Commissúo ele Finanças·
n,. 333; de '19'12, o·pinando quü se.ia indeferido o requerimento
com ·CJUe .PorJ'irio Duai'Le Bozerm, operaria aposentado da Tmpl'ensa Nacional, St'licita melhoria dessa aposentadoria.
Approvado.
LABOM'i'OI\10 MU..I'.rAft

2• discussão do projecto do Senado n. -10, de t!H '1, t•eorganizando o Laboratorio Chimico Pharmaoeul.ico Militar (I.
dando outras providencias.
Approvado; São igualmente approvadas as seguintes
EMENDAS

'rabella su bstitu tiva ;
Ordenado Gratificação

Classe
l Escripl.urario .....

.·..
.1
I

'·

/'•.

'li _._·

.;

'

t .Agente despac;hante.
5. Escreventes de primeira classe ..... .
5 Escreventes de segunda 10lasse .... .
1 Arohivista ....... .
1 Porteiro ......... .
1 A.iuda-nte de porteiro ·.•...........
1 Contínuo .........
8 Manipuladores ele 1•
classe .......... .
10 Manipuladores de 2"
·classe . : ........ .
12 lVI'anipuladores de 3"
classe .......... .
8 A!rrendizes de primeil·a classe ..... .
8 Aprendizes de segunda classe...... .
1O Aprendizes de teroeira classe •......
4 Encapotadores ... .
2 Carpinteiros ..... .
1 Maehinista ........ .
1 Foguista. ~ ........ .
16 Serventes (di a r i a
'

4$500)
..........
.
.
.' .
'

'

. Total

3:600$000
3:200$000

J :800$000
1:600$000

5 :la 00$000
4;800$000

2:400$000.

1 :200$00'0

18:000$000

2:000$000
2:400$00()
2:000$000

1 ;000$000

1.5 :000·$000

1:800$000
1:800$000

900$000
. 900$000

2:700$000
2:700$000

2:400$000

1:200$000 28:800$000

2:000$000

1 :000$000

1:200$000
1:000$000

3:600$000
3:000$000

:30 ;000$000.

1.:600$000

800$000 28:800$000

1:000$000

500$000 ·12 :000$000

800$000

~00$000

9:900$000

600$000
1:600$000
2:000$000
2:000$000
l :(i00$000

300$000
800$000
1:000$000
·J :000$000

9:000$000
9:600$000
6:000$000
3:000$000
. 2:400$000

800~l000
•

'.

•

,fA•
'
. .1~: I .·\,,.-

- 2.6 :280$00~
. ... '•.220:oà~$ÕOb-.
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.Ao art. 4." Suppl'i_!lla-se.

'

'I

Ao· art. 5." Substitua-~e pelo tieguinte: «Aos l'taweiona ..
rios do Laboi·alorio Chi mico Pharrnaeeulieo MiliLat· ,j assegurado o dit·eiLo ii aóosentadol'ia, nos ·Lermos da legislaoão cm
vigor».
CIU.O:DITO DI>

-13 :73.1$000

PARA PAUA~IEN'l'O A ,TOSI>' !.UIZ l'BILI>Illi\

.2" discussão da pt·oposivão da Gamam. dol:i Deputado~,
n. 100, de 1904, autorizando o Presidente da llcpublimL a abrir
ao Ministcrio da Fazenda o credito éxtraol'dinario de J:3 :7:H$ü00
para o~Jeot·r·et· ao pagamento devido a José Luiz .Pet.·eim, pelo
aluguel do armazem situado tí rua Sete de Setembro n. 31,
na cidade de .Porto Alegre, arrendado á Fazenda Nacional, de
accur·do llom a ea!'La precataria expedida pelo juiz scrcoional do
Estado do Rio Grande do Sul.
·
Rejeitada, vae ser devolvida á Gamara.
L!CENÇ:\ A FERNANDO

~IAll'l'l:NS

DA FONSECA

.. 2" cliseussão da ·proposição ela Gamara dos Dcputaàos,
n. 3::!, de 1H12, autorizando o Presidente da llepubliea a eoncecler· Jicen()a por um anuo, com ordenado, a Fet.·nando Martius
da Fonseea, prath:ante dos Correios de S. Paulo.
Appr·ovada.
LICENÇA A ALFREDO DE St;;IXAS BARACJ:IO

2" discussão da projwsiçfto da Camara do:; Deputados,
n. l:lG, de. 1H12, autorizando o Presidente ela Jlepubliea a conueder· licetu:a, por· um armo, eom dons tet'()OS da respectiva
diaria, pura Ll'aLamento de saude, a All'r·cclo de Soixas Baracho,
auxiliar· de esel'ipLa da Repartição .Geral dos 'L'elographos.
.
Approvada.
. .·

O Sr. Presidente-· Estarido esgotada a ordom do dia vou
levantar a sessão.
Desiguo pat·a ordem do dia da seguinte:·

~-

2" diseussão do projooto elo Sonado, n<, 138, de HH2, autorizando o. Presidente da llepubJi.ca a abl'ir· os tll'eclit.os. neccssat•ios até a impol'Laneia ele 23L :!t!l7$525 pam pagar a João
l\lüllet• e engenheiro Heitor· de Mello as contas apresentadas em ·
won. e 'L!HO, por.l'ornecimentos. rei Lo~ ao eommando da Ffir~:a
Policial e óbt•às exellutadas !lOÚ1ila1:teis éla mesma forca (o{{erécülo }Jela. Com-m·issão de Fina~ças) ;
·
.·
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2• discussão da proposição da ·Camal'a elos Deputados,
n. GO, de HH2, autorixando o Pre~ldento da llopuiJiiea a eonecder Hcenca por um anuo, •com ordenado, a J'oüo Paulo da
Silva gu:nda do 1n classe das olllllcinas da Estraua do J:i'CJ.'!'O
Gent~al do Brazil (com parecer· da Commlssáo de .F'i1wnr;;o.s
o((erccendo emendas);

.

2" discussão da proposü;ão da Gamara dos DepuL::ídos,
u. 72, de 1012, autorizando o PL·esidento da llepublica a con~
ecder licença por um anno, em prorogação, com dous tor~;os
· dos vencimentos, a Luiz 'l'eixeir·a, auxiliar da Estrada ele :Forro
Oeste de Minas, para tratamento de saude (com purece1~ da
Comm·issáo de Finanças o((erecendo emendas);

· 23 discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n, 100, de 1912, autorizando o IJresidente da .R.epublica a abrir,
pelo Ministerio do Interior, o credito extraordinario de -i :200$,
ouro, -para satisfazer o premio do viagem coni'orido ao Dr.
Carlos Leoni. Werneck;. correspondente ao anno de 1011 (com
2Jarcce1• (avoravel da uommissão de Finanças);

2• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 105, de 1912, autorizando o Presidenta da Republicà u abl'lt·,
pelo Ministerio da Justiça, o credito extraordinario de ...... .
5:393$5118 ·para pagamento de vencimentos que competem ao
lente· em ·disponibilidade da Iruculdade de Direito de S. Paulo
Dr. João. Pedro da Veiga l~ilho (com parecer (avo1•avel da
Commissão de Finanças).

·

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos.

DoctimeiitOs a que se refere o Sr. Sigismundo ·Gonçalves

•

Os au.dito1•es e att{Ciliares de ltfarinha toram declarados
au.cUtm·es de Marinha vi.talicios (Do J 01'nâl do Comme1•cio de 3

de outubro de 1912).

'

.

·

·· ·:AUDITORES DE MARINHA
Na aocão promovida por diversos auditores de Marmha
contra a União, proferiu o Dr. Raul Martins, juiz federal. da
1• Vara, a seguinte sentença:
.
·
·~· · .· ·
.. «Os Drs. João Pessoa Cavalcante de 'Albuquerque, João
V10ente Bulcão · Vianna e Mario. Augusto Cardoso de ·castro,
nomeados .auditores auxiliares da .•M'arjnha por. actos. do 1Tde
.dezembro âe''1908 ·e s de .abhl ,de'1910 e 7 de agosto de 19.'11,
propõem cóíitra a União Federal a presente acção summaria
especial para o fin1 de, annullado o àotó dó Ministro .da Ma-

-.

é .
,j·,:·:
.;

..
·...
·~·-:

'~

.•.

!i

.

.f\ESS$,0 FJ:vi.

31

DE OUTUBRo DE

19i2

35i

rinha, de H de maio ulLimo que retJUsou roconiJCcel-os como
auditores de Madllilla em que enLenderli tor-lllcs coHver·Lido o
art. 30 da lei n. 2.356'; do 81. de dezembro de 1010, serem assegurados na vitaliciedade, inamovibilidade, predicamontos do
juizes do direito e honras de capitão, de corveta .conferidos
pe1as leis cm vigor aos titulares de taes cargos. Contestando,
álle:;a a ré, preliminarmente, que é nulla· a acção por não Ler ·
o primeiro auLoi· J·oão PessOa Cuvalcaute de Albuquerque sol'f!'ido ainda lesão alguma em seus pretendidos direitos corno. os
outros, aos .quaes se refere apenas a. decisão em fJu.esLão do
l\Iinisterio da Marinha, e, de merit·is, que não procede o podido
por ter a disposicão iruvocada da lei n. 2.35ü, de 11110, simplesment~ firma. d_o UI1!, preceito qd (utururn, s~ p:>dendo os al~
tores passar á s1tuacao de auditores de Marmha quando fur
creadó o rcgpectivd quadro.
·
E, vistas e devidamente examinadas as provas c razões
produzidas por uma e outra parte:
Considerando . que não procede a preliminar levailtada
desde que a decisão do Ministro da Marinha, cuja nullidade se
pede, indel'·erirido os requerimentos feitos pelo segundo e lei·•
coiros autores para ser averbada .nos respectivos títulos de
auxiliares a ·competente aposti!la ila súa conversãà em audi-.
tores de Marinha, tornou indispensavel reclamação .tarnbem a
respeito da parte do primeiro Dr. João PessOa, e demais, ·não
havendo •como se contestar a intercss<:l directo que tem na
causa, a intervencão delle como assistente lhe seria permütida
por forçá dos arts. 160 e 161 do decreto n. 848, de 1890, para
defender o: seu direito juntamente corh o dos seus companheiros, com as mesmas consequencias jurídicas, não podendo
influir assim, •quando de facto impropria, a sua qualificacão
corhó autor;
.
. ·
Considerando que o art. 86 da Constituicão dispõe c1ue....;.
<i Os offiiciaes do quadro e das <Classes annexas da Armada terão
as mesmas ,patentes e vantagens que os do Exercito nos cargos
de categor.ia correspondente »; ..
. ..Considerando qu.e de. accOrclo com esse preceito, foran~ ps
auditores de Guerra e. de •Marinha equiparados, quanto á vitaliciedade e montepio, pelo deéreto. legislativo n. 38, de 29 do
janeiro de 1892, tendo dadà aos da ·Capital Federal a lei n. 25,
de 30 de dezembro de 1891, arts. 6°. o 7°, vencimentos ·iguaes
aos do juiz de direito da Fazenda Municipal, e o decreto numero 257, de 1.2 de marco de 1.890, e art. 1.30 da lei n. :1.860,
de 4 de janeiro de 1908, a graduação de major e capitão de
corveta· ·
. · Considerando que, havendo o art. 20 da lei n. 2.2~9, de
13 de dezembro de 191.0, extinguido os cargos de aU."\:lhar~s
dó auditor de Guerra, ma·ndando incluir no quadro dos auditores de guerra fL"\:ado no citado art. 130 da lei n. 1. 860, de
1908; os que nelle' coubessem.· pela ordem de ant.iguidade das
suas nomeacões1 posso. e e:xercicio, determinou ·a lei n. 2,.35!i,
de 31 do mesmo mez eanno, no art"30; •que semelhante dispo-'
sicão devia ser entendida de accOrdo com o preceito estabe-

•j
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leeido uo art. tl5 da ConsLiLui!)ão, isto é, extensivos aos auxiliares de auditor de Marinha, eomo bem aceentuou a Comm.issiio de Fazenda da Gamara dos Deputados (D'iario do Con(JJ'esso de 2D de dezembro de '19'10);
Consider·ando que os autores, que estavam exercendo· e
(Jontiuuam a exercer ua Capital Federal as funcções de auxi. liares de auditoNJS de Mar·inlla, não podem, por .consequencia,
deixar de gosar das vantagens desse cargo desde que não exI.Jedam ao numero marcado no referido art. 30 da lei n. 1.860,
o cassada a distincção entre auditores e auxiliares, tanto no
Exercito· como na Armada, não foi reduzido o respectivo quadro desta corporacão a um só ·auditor, pela dispensa ordenada
ou feita dos seus auxiliares; mas se conservou constituído dos
quatro antigos t'unccionarios, que ficaram desde então pela
propria lei, no mesmo pé de igualdade, com auditores de Marinha;
Consider·ando ·que o mesmo Congresso que havia votado a
lei n. 2. 356, e nenhum i-n,terprete mais autoriz:t.rlo qnc o
Pl'opr·io autor da lei n. 2. 544, de 4 de janeiro do cMrente !ll!no,
a verba necessaria para ·completar os vencimentos 1aue competiam aos autores, pela sua conversão em m.td.Hores do Marinha, não deixa duvida alguma a respeitll, vi~to •·•·mo mandou-lhes págar, de então em deante, ou depoi.;; da organização
do novo quadro, mas expr·essamente da data da reí'eridll lei
n. 2. 356:. «. . . destacada do· total desta V•ll'ba a quantia necessar·ia para completar os vencimentos d·3 ·!:>: 000$ mmilani5,
crue ·'compeLem a cada um dos tres auditor·cs de ;\Jar•inhtl c tl'.lC
icem. dire'ito desde a data da 11rom·ttlgação da lei n. 2.3iJ6, rle
:; I de dezemú·1·o de ·19l O (art. l5, « in-fine »);
.

·Considerando, finalmente, que o proprio Governo, de ai.JCtll'do <~om essa lei n. 2. 544, não só já pagou aos autores a
dil'l'ereuça atrazada entro os vencimentos de auxiliares que
tinham roeebido e os de auditor de Marinha, como pasAou a
lhes abonar integralmente os deste cargo c a lhes descontar no
mcstllo carai.Jtor as eontrilmições- para o montepio, não se
explieando assim po!'CJUc se obstina a lhes desconhecer tão sómcute as outras duas varutagens reclamadas- a vitaliciedade
o g-r·adua~'ão de capitães de corveta:
1
fulgo procedente a acção 'proposta., .JJara condemnar a ré,
na 1/'orma pedida e custas.
De aecôrdo eom a lei, appollo para o Supremo 'rribunal
I?edcral. »
D!SPOS!ÇÜBS Cl'l'ADAS NA SEWI'ENÇlA SUPRA'

Art. 85 da Constilui(!ão Fecleral:
«Os ol'neiaes. do .quadro. e elas classe·s annexas dà Armada
terão as mesmas jJatontes e vantagens ·que os . dó;,Exercito nos
cargos. ele categoria ,correspondente.
,.
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Art. 30 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910:
«A disposição do art. 20 da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro de 191'0, deve ser entendida de accôrdo com o preceito
estabelecido no art. 85 du Constituição Federal.~
Art. 20 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 191il:
«Os auxiliares dos auditores de Guerra que não excederem ao quadro estabelecido no art. 130 da lei n. 1..860, de
4 de janeiro de 1908, guardada a ordem de antiguidade das nomeações, posse e exerci•cio, serão incluídos no mesmo quadro
e gosarão dos direitos conferidos nos decretos ns. 38, de 29 de
janeiro de 1892, e 257, de 12 de ·marco de 1890.,
Art. 160 do. decreto n. 848, de 1890:
« Assistente é aquelle que intervem no processo para defender o seu direiLo, juntamente com o do autor ou réo.,
Art. 161 do mesmo decreto n. 848:
«Para ser o assistente admittido, á preciso que elle aliesue o interesse apparente que tem na causa, como si é .fiador.
socio, condomínio de causa indivisa, vendedor da cousa demandada. :.
Decreto n. 38, de 29 de janeiro de 1892:
«Declara que os auditores de Guerra e de IIIarinha só
perdem seus Jogares em virtude de ~•entenca passada em julgado, e teem direito a fazer montepio como empregados civis
dos respectivos ministerios.,

..

Í' .

Art. 15, n. 7 (in-fine), da lei n. 2.544, de 4 de janeiro
de 1!l12:
«Destacada do total desta verba a quantia necessaria part>.
completar os vencimentos de 15 contos annuaes, que com..
petem a cada um àos tres auditores de Marinha, e a que teent
direito desde a data da promulgação da lei n. 2.356, de 31 d•'
dezembro de 1910. :?>
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